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  ﴾5﴿   آئين تربيتي تابعين

  پيشگفتار مترجم
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
كنيم، آكنده از انحرافات و لبريز از فساد است،  دنيايي كه ما در آن زندگي مي

ها را به پرتگاه سـقوط اخالقـي كشـانده اسـت،      ها را اشغال و نفس جهل، قلب ديو
خاكي سرتا پا گرفتار متاع زودگذر زمـان گشـته انـد، و بـراي     ها در اين كرة  انسان

گيرند و جهـان را بـر خـود تنـگ      پيشبرد اهداف مادي خود از همديگر سبقت مي
پيمايند و هر فـاجري را   كرده اند، آنها براي رسيدن به مقصود خود هر راهي را مي

يـابي بـه    دسـت  بـراي . ستايند، صحنة گيتي را به ميدان مسابقه تبديل كـرده انـد   مي
آنها بيشـتر بـراي زيسـتن    . كنند اهداف مادي هرگونه خفت و خواري را تحمل مي

: يكـي از تـابعين بزرگـوار    بـه گفتـة  . كنند براي مردن زندگي مي ميرند و كمتر مي
غافلند از اين كه دنيا دو بخش است؛ گذشته كه به جز خواب و رويا چيزي نبوده «

بيشتر به جنبة مادي زندگي مشغولند و كمتـر  . »تاست و آينده نيز سرابي بيش نيس
از تجارب تلخ و شيرين گذشـتگان درس   بايدپردازند، در حالي كه  به معنويت مي

  .هاي آينده انتقال دهند بگيرند و آن را چراغي فرا راه خود قرار دهند تا به نسل
متأسفانه هياهوي زندگي مادي تشخيص راستي از ناراستي و دوست از دشـمن  

هاي وارسته كه بتوانند ما  را مشكل كرده است، در چنين شرايطي دستيابي به انسان
  :فرمايد قرآن مي. را از اين گرداب رهايي بخشند، چندان سهل و آسان نيست

﴿z⎯ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ y7 ç6 Éf÷è ãƒ …ã& è!öθ s% ’ Îû Íο4θuŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ ©!$# 4’n?tã $ tΒ ’ Îû 

⎯Ïμ Î6 ù= s% uθ èδ uρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ø9$# ∩⊄⊃⊆∪ #sŒÎ)uρ 4’̄< uθ s? 4©të y™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰Å¡øã‹Ï9 $ yγŠ Ïù y7 Î= ôγ ãƒ uρ 

ŷ öysø9$# Ÿ≅ ó¡̈Ψ9$#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† yŠ$ |¡xø9$# ∩⊄⊃∈∪ #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ã& s! È,̈?$# ©!$# çμ ø?x‹s{r& äο¨“ Ïèø9$# 

ÉΟøO M}$$ Î/ 4 …çμ ç7ó¡yssù æΛ©⎝ yγ y_ 4 }§ø⁄ Î6 s9uρ ßŠ$ yγ Ïϑ ø9$# ∩⊄⊃∉∪﴾    )206 – 204: بقره(.  
شود كه سخن او در بارة امور و اسباب زندگي  در ميان مردم كسي يافت مي«

اندازد و فصاحت و بالغت و حالوت كالم او ماية اعجاب  دنيا تو را به شگفت مي
كند كه آنچه  گيرد و ادعا مي شود، و تو را بر آنچه در دل دارد گواه مي تو مي
زي است كه در درون دارد و گفتار و كردارش يكي است، گويد، موافق با چي مي



    

 
    

  
 

  ﴾6﴿   آئين تربيتي تابعين

رود  كند و مي و هنگامي كه پشت مي. ترين دشمنان است حال آن كه او سرسخت
كند تا در آن فساد و تباهي  رسد در زمين تالش مي و يا به رياست و حكومتي مي
ي خود، ها و حيوانات را نابود كند و با فساد و تباه ورزد و زرع و نسل و انسان

و . ها و اموال و ارواح را از ميان ببرد و خداوند فساد و تباهي را دوست ندارد قوت
هنگامي كه به او گفته شود از خدا بترس و به جاي افساد اصالح كن، عظمت و 

دارد پس  گيرد و غرور گناه او را به بزهكاري وامي نخوت سراپاي او را فرا مي
  .»يگاهي استدوزخ او را بسنده است و چه بدجا

اين اشخاص ظاهري زيبا دارند و با ادعاهاي بزرگ افراد را شيفتة خود 
بهره است، و بلكه  شان از معنويات حياتبخش ديني بي كنند، در حالي كه درون مي

ها هستند، آنان براي رسيدن به اهداف پست و  ترين دشمنان اين ارزش از سرسخت
. دا كنند و تخم فساد را در زمين بكارندپليد حيواني خود حاضرند همه چيزا را ف

يابي كه در اين دور دون به گرد آنان  به همين دليل است كه وارستگاني را نمي
جمع شوي و از محضر آنان كسب فيض كني و آناني هم كه هستند از دست ستم 

هاي ناروا از صحنه بيرون رفته و توان  شدن به تهمت زورمداران و از ترس متهم
حركي از آنان سلب شده است، متأسفانه بسيار اندك اند كساني كه از هرگونه ت

ها و دام شيطان رهيده و با خاطري آسوده بتوانند اشعة تابناك اين  كمند طاغوت
بنابراين، براي نجات از اين . هاي پرظلمت نسل حاضر بتابانند دين حنيف را بر دل

معنويت و روشني بخشيدن ورطة خطرناك و به منظور اعادة عزت ديني و سيادت 
هاي غافل و كنارزدن حجاب از روي ديدگان و  كردن جان هاي تيره و آگاه به دل

استفادة هرچه بهتر از ميراث گرانبهاي سلف صالح، ناچاريم از منظري تازه به 
زيرا بعد از نبي اكرم  ؛سيرة گذشتگان ديني خود به ويژه نسل تابعين اخيار بنگريم

  و اصحاب اطهار-  - هاي تاريك زمان، ابرهاي  تواننند در برهه فقط آنها مي
هاي آينده راهنما و  ها زدوده و براي ما و نسل جهل و مه غليظ غفلت را از دل

  .راهگشا باشند
بخش و صفاي باطني  تواند بار ديگر نسيم روح نصايح گهربار و روشن آنان مي

هاي بعدي را  رمغان آورد و نسلهاي تاريك و نفوس زنگارزدة ما به ا را براي دل



    

 
    

  
 

  ﴾7﴿   آئين تربيتي تابعين

هاي خانمان برانداز جهل و فساد و ماديگري رهايي بخشد و از ميان  از طوفان
  .درياي متالطم انحطاط اخالقي به ساحل امنيت برساند

هـاي   از جمله كتـاب  »منهج التابعني فی تربية النفوس«كتاب حاضر به نام 
ات ارزشمند گذشتگان قـدوه بـه   گرانبهايي است كه در برگيرندة لطائف و سفارش

اسـت كـه بـا اشـاراتي هرچنـد كوتـاه امـا         –رحمهـم اهللا   –خصوص نسـل تـابعين   
پرمحتوي، حيات سرشار از عـزت دينـي آن سـادات را پـيش چشـم مـا مجسـم، و        

بـه گفتـة دانشـمندان علـم     . كنـد  هايي از زندگاني ايشان را برايمان بازگو مي گوشه
به همين علت بايد سير و سلوك ايشـان  . »ت العاداتعادات السادات سادا«، »بديع«

را چراغ خود قرار دهيم و آن را به جوهر زندگي خود تبديل كنيم و در مراحـل و  
هاي زندگي و در خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي بـه آنـان تأسـي     جنبه
هايي از گفتـار و   گوشه -كه خدايش پاداش نيك دهد –نگارندة اين كتاب . كنيم

تحريـر درآورده   ةرفتار پرافتخار اين بزرگان را از متون اسالمي استخراج و به رشت
است كه پس از كتاب و سنت و سـيرة اصـحاب از اهميـت بـه سـزايي برخـوردار       

زيـرا ايـن نسـل     ؛هـا باشـد   توانـد شـفابخش دل   مـي  است و مسلماً رهنمودهاي آنان
  .ص و تأويل بوده اندنزديكترين نسل به عصر تنزيل و آشناترين مردم بن ن

به همين دليل هنگامي كه با اين كتاب آشنا شدم، مجذوب آن گشته و برآن 
» آئين تربيتي تابعين«شدم با استعانت از خداوند، آن را به فارسي و تحت عنوان 

ترجمه كنم، و از خداوند سبحان خواستارم موجبات چاپ و نشر اين كتاب را 
به خصوص نسل جوان قرار گيرد كه استعداد  فراهم نمايد تا در اختيار عموم

پذيرش نصايح سلف صالح را دارد و از تشنجات روزافزون فكري و انحرافات 
  .اخالقي به ستوه آمده است

بضاعتم، اما با توكل بر خدا ترجمة  حقير هرچند در بازار علم و فرهنگ بي
 ماه عقرب/ ماه بانسال هفتاد و نُه آغاز و در آ سنبله/ كتاب را از اوايل شهريور
به آن  حاز خوانندة عزيز تقاضا دارم به ديدة تسام. همان سال به پايان رساندم

دانم  در پايان الزم مي. بنگرد و اينجانب را از دعاي خير خويش محروم نكند
  :نكات ذيل را يادآور شوم
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در ترجمة آيات از تفسيرهاي نور و خواجه عبداهللا انصاري استفاده شده  -1
  .است
  .اعراب و ترجمة احاديث برآن افزوده شده است -2
  .كتاب به روش آزاد ترجمه شده است -3

  .ه التکالنيواهللا املستعان وعل
  

  عبداهللا عبداللهي
  1379/  8/  13روز جمعه  -سردشت

  .هجري قمري 1321شعبان  6مطابق با 



    

 
    

  
 

  ﴾9﴿   آئين تربيتي تابعين

  مقدمة مؤلف
  

  رستگاران و زيانكاران
در وي نيرويي به وديعـه نهـاد تـا بتوانـد آن را      خداوند به هنگام آفريدن انسان،

بدون هيچگونه مانعي در راه خير و شر به كار گيرد، لذا او را در انتخـاب مسـير از   
  :فرمايد خداوند مي. اختيار كامل برخوردار كرد

﴿<§øtΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪﴾ ) 8 – 7: شمس(.  
گند به نفس آدمي و به آن كه او را ساخته و پرداخته است، سپس بـه او  و سو«

  .»گناه و تقوي را الهام كرد
چنانكـه  . پاداش و عقوبـت اخـروي نيـز بـه دليـل همـين آزادي انتخـاب اسـت        

  :فرمايد مي
﴿ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ©.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪﴾  )10 – 9: شمس(.  
شـود كـه نفـس خـويش را پـاكيزه نگـه دارد، و        و كامياب مـي كسي رستگار «

  .»بيااليد) به گنه(شود كه نفس خود را  كسي نوميد و ناكام مي
 رستگاران كساني هستند كه به هدف آفرينش كه همانا عبـادت بـه معنـي عـام    
. است، آگاه گشته و در اين حال موانـع رسـيدن بـه آن مقصـد را نيـز شـناخته انـد       

آنـان بـراي تزكيـة    . موانع نفسي است كه در كالبد ايشان وجود داردبارزترين اين 
شـان از   آن قيام كرده و آن را از غرور و سركشي به تواضع درآورده انـد تـا درون  

به همين سبب بـر نفـس خـود    . حالت وحشت به الفت و از هيجان به آرامش برسد
  .ه اندچيره شده اند و به هرجا كه خدايشان خواسته آن را هدايت كرد

اما كساني كـه در برابـر هيجـان نفـس مرعـوب و در برابـر كبـر آن ذليـل و از         
وحشت آن نگران شده اند، زمام آن را رها كرده و تن به بنـدگي آن داده انـد، در   

. شان آزاد متولد شده اند، اما به اطاعت نفس اماره درآمـده انـد   حالي كه از مادران
در حقيقت نفس آنان را بـه تجـاوز از   . كشاند نفسي كه به هرجا بخواهد آنها را مي

حدودي كه قـرآن و سـنت تعيـين كـرده واداشـته اسـت، در نتيجـه زيانبـار دنيـا و          
توانسـت در   چرا؟ چون آنان مواهب و لذايـذ دنيـوي را كـه مـي    . آخرت گشته اند



    

 
    

  
 

  ﴾10﴿   آئين تربيتي تابعين

خدمت دين قرار گيرد، بر امور دين ترجيح داده و تا حـد پرسـتش بـه آن اهميـت     
  :داده اند
﴿|M ÷ƒ u™u‘ r& Ç⎯tΒ x‹sƒªB$# …çμ yγ≈ s9Î) çμ1 uθ yδ﴾  )43: فرقان(.  
  .»آيا ديدي آن مردي كه هواي نفس خويش را خداي خويش قرار داده بود«

  .بنابراين، دوزخ مأواي ايشان و آخرين منزلگه آنان است
﴿$ ¨Β r'sù ⎯tΒ 4©xösÛ ∩⊂∠∪ trO#u™uρ nο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨β Î* sù tΛ⎧ Åspgø: $# }‘Ïδ 3“uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊂®∪﴾ 

  .).39 – 37 :نازعات(
پس آن كس كه سركشي و طغيان ورزد و زندگي ايـن جهـان را بـر آخـرت     «

  .»برتري دهد، همانا دوزخ مأواي او است
بــه راســتي كــودني و حماقــت اســت كســي تمنــاي چيــزي كنــد، امــا بــراي بــه 

كه براي طلب مال و نيز در حماقت شخصي . اي تهيه ننمايد آوردن آن وسيله دست
ها را به سوي آسمان بلند كند، ولي در خانة خود نشسته و بخواهـد از   ثروت دست

تـر شخصـي اسـت كـه بـدون       آسمان بر او طال و نقره ببارد شكي نيست، اما احمق
او هماننـد كسـي اسـت كـه اميـد      . تهية اسباب وسايل به جستجوي ثـروت بپـردازد  

ــر  آوردن اســباب نجــات قــدمي  اي بدســترســتگاري در آخــرت را دارد، ولــي ب
  .دارد برنمي

آنها مانند غريقـي نـادان   «: كند ها را چنين توصيف مي امام رافعي اينگونه انسان
كشد تا ساحل به سـوي او بـه شـنا     بيند، اما انتظار مي هستند كه از دور ساحل را مي

  .)1(»كند درآيد و با اين انتظار احمقانه خود را هالك مي
شنا كن و خود را نجات بده، زندگي بستگي به حركت بازوهاي تو  !واي برتوا
زنـد، تـو را گـامي بـه سـاحل نزديكتـر        اي كه بازوي تو بر آب مـي  دارد، هر ضربه

خواهد براي رسيدن به آن  هاي هوشمند مي كند، ساحل خوشبختي هم از انسان مي
  .تالش كنند

در اين مسير گـام بردارنـد و   آنان بايد با جديت و پشتكار و به طور شبانه روز، 
ها را بر خود هموار كنند، بايـد لـذت و خوشـگذراني را كنـار      خستگي و دشواري
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  ﴾11﴿   آئين تربيتي تابعين

اي از جانـب آن غريـق    بگذارند و تالش را جايگزين آن كنند، چنين انتظار بيهوده
بينيد، امـا ايـن    نادان نشانة محو بصيرت و كوري قلب است، هرچند با دو چشم مي

دو چشم ديگر در دل وجود دارند كه هرگاه كور شوند، انسـان  زيرا  ؛كافي نيست
تــابعي بزرگـوار، خالــد بـن معــدان در ايـن بــاره    . شـود  از جـادة حــق منحـرف مــي  

چشم است، دو چشم ظاهري براي ديدن دنيا، و  اي داراي چهار هر بنده«: گويد مي
چشـم  اي را بخواهـد دو   هرگاه خدا خيـر بنـده  . دو چشم باطني براي ديدن آخرت

كنـد تـا آخـرت را ببينـد و اگـر غيـر آن را بـراي بنـدة خـويش           باطني اورا باز مـي 
  :سپس اين آيه را خواند. »گذارد خواست، او را به حال خود مي

﴿ôΘr& 4’ n?tã A>θè= è% !$ yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪﴾  )24: محمد..(  

  .»است؟) مهر(هاي ايشان قفل  آيا بر دل«
  

  اصحاب به روايت تابعين
تواند خود را به صفات فرد يا جمعي متصف كند، مگر ايـن كـه    يهيچكس نم

  .در ميان آنان زندگي نموده و همگام با آنان حركت كرده باشد
نسـل   – رضي اهللا عـنهم  –مسلّماً نزديكترين و آشناترين مردم به حال اصحاب 

ان به همين دليل از همه بيشتر تحت تأثير رفتـار ايشـ  . هستند –رحمهم اهللا  –تابعين 
  .قرار گرفته، و توانسته اند ابعاد مختلف شخصيت آنان را توصيف كنند

و مقايسة آنان بـا نسـل    ميمون بن مهران تابعي در توصيف ياران رسول خدا 
بـه محضـر كسـاني شـرفياب شـده ام كـه يـا سـكوت را         : گويـد  زمان خـويش مـي  

ه خدمت مرداني كردند، و ب اي بر زبان جاري نمي گزيدند، يا به جز حق كلمه برمي
ام كه بعد از اداي نماز صـبح تـا طلـوع خورشـيد بـه جـز ذكـر خـدا چيـزي           رسيده
كردنـد،   ام كه از ترس پروردگار، به آسمان نگاه نمـي  گفتند، و مرداني را يافته نمي

و اگر برخي از آنان زنده شوند و اعمال شما را مشـاهده كننـد، بـه جـز قبلـه هـيچ       
  .)1(»كنند چيزي از شما قبول نمي
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  ﴾12﴿   آئين تربيتي تابعين

كنـد،   ميمون بن مهران در اينجا تنها به برخي از صفات نسل بنيانگذار اشاره مي
 هاي بعدي از اين صفات تهي شده و حتي معتقد است كـه نسـل   بيند كه نسل او مي

فاصله گرفتـه اسـت كـه اگـر آنـان زنـده شـوند و         -  -كنوني چنان از اصحاب 
ايـن  . شـان را بـاور خواهنـد كـرد     دنبـو  اعمال ايشان را ببينند، به دشـواري مسـلمان  

حكايـت   -  -نگراني از حساسيت بسيار ظريف و درمنديِ شـاگردان اصـحاب   
 كند و اين حاكي از اكرام و احترامي است كه تابعين نسبت به اصحاب كرام مي

داند كه نسل تابعين بتواند جاي اصحاب را پر كنند  ان بسيار بعيد ميابن مهر. دارند
  .يگاه آنان نزديك شونديا حتي به جا
ها را دليلـي روشـن بـر ايـن      هاي بعدي از اصول و ارزش گرفتن نسل وي دوري

يكي از تابعين بزرگ نيز به لحاظ شدت عالقـه   /امام حسن بصري .داند ادعا مي
 از تغييراتي كه بر سر نسل زمان او آمده اسـت، درد  -  -و دلبستگي به اصحاب 

خداونـد بـر   . خنديم و از عملكـرد خـود غـافليم    مي: دگوي كند و به آنان مي دل مي
اعمال ما نظارت دارد، چنانچه بر مبناي رفتارمان با ما برخورد كند، هيچ چيـزي را  

مگر شما توان و نيروي جنگيدن با خـدا را  ! واي بر تو اي بني آدم. پذيرد از ما نمي
زير پايشان كم ارزشتر ام كه دنيا از منظر آنان از خاكستر  داريد؟ من قومي را ديده

ام كه به جز قوت شب چيز ديگري را نداشتند، و با اين  بود، و قومي ديگر نيز ديده
نـد، در  ددا كردند، بلكـه بعضـي از آن را صـدقه مـي     وجود همة آن را مصرف نمي

  .)1(»تر بودند حالي خود گرسنه
و كـرد، اينگونـه از اصـحاب يـاد كنـد، حـرص        آنچه امام بصـري را وادار مـي  

اشتياق او براي هدايت و راهنمـايي نسـل معاصـر خـويش بـه سـوي آن صـفات و        
به شدت احساس وحشت  -  -اخالق بزرگ بود، زيرا از انقراض نسل اصحاب 

  .كرد و نگراني مي
كنـد،   از نسـل اصـحاب نقـل مـي     /از بارزترين صفاتي كه ميمون بن مهـران  

يص بودنـد كـه نكنـد وقـت     عدم اتالف وقت است، آنها بر ايـن مسـأله بسـيار حـر    
همچنين آنان به شدت از خداي خويش بـيم  . گرانبهاي خود را بيهوده سپري كنند
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  ﴾13﴿   آئين تربيتي تابعين

را در  –رضـي اهللا عـنهم    –بـارزترين صـفات اصـحاب     داشتند، امام حسن بصـري 
داند، آنان دلـدادة آخـرت    گرفتن و عدم دلبستگي به آن مي تحقير دنيا و دست كم

سـوگند بـه خـدا ايـن چهـار ويژگـي، از بـارزترين         .و شيفتة صفا و برادري بودنـد 
بوده است، صفاتي كه بسـيار مشـكل    –رضي اهللا عنهم  –صفات در ميان اصحاب 

  .هاي بعدي يافت توان آن را در ميان نسل مي
در  كردند و جـز  اي از وقت، خود را محاسبه مي شدن لحظه ايعضآنان به خاطر 

دارشان بر گفتارشان غلبه يافته بـود، و  زيرا كر ؛گشودند ذكر خدا لب به سخن نمي
ترسيدند و همين ترس  بسيار از خدا مي آنان. كردند بيشتر اوقات سكوت اختيار مي

تـرس  . شـد  شان خشك نمي حالتي براي آنان ايجاد كرده بود كه اشك در چشمان
شدن آنان به صفات نابي بود كه تاريخ ماننـد آن را در   از خدا علت اساسي آراسته

  .هيچ ملتي به خود نديده است ميان
زيسـتند درك كـرده و در شـناخت آن     آنان حقيقت جهـاني را كـه در آن مـي   

دانستند دنيا پلي اسـت كـه انسـان     هاي بعدي دچار اشتباه نشدند، آنان مي مانند نسل
دهد، نيز معتقد بودند كه دنيا خانة فنا است، نه سـراي خلـود    را به آخرت پيوند مي

آن محـدود اسـت، آنـان بـراي انجـام كـار نيـك از زمـان سـبقت           و بقا و عمـر در 
گرفتند، و توجهي به زرق و برق آن نداشتند، گرچه دنيا براي بسياري از ايشـان   مي

خود را جلوه داد، اما آنان خود را اسير دنيا نكرده و حقيقتاً درك كرده بودند كـه  
هنـد شـد، چـون    بدون محبت و برادري از بهشـت و رضـوان خـدا برخـوردار نخوا    

  :به آنان فرموده بود پيامبر 
 أََوال ،َتَحابُّوا َحتَّى ُتْؤِمُنوا َوالَ ،ُتْؤِمُنوا َحتَّى الَْجنَّةَ َتْدُخلُوا الَ بَِيِدِه َنفِْسى َوالَِّذى«
  .)1(»َبْيَنكُْم السَّالََم أَفُْشوا ،َتَحاَبْبُتْم فََعلُْتُموُه إِذَا َشْىٍء َعلَى أَُدلُّكُْم
شـويد تـا    گند به خدايي كه نفس من در دست اوست، داخـل بهشـت نمـي   سو«

ايمان نياوريد، و ايمان نياورده ايد تـا يكـديگر را دوسـت نداريـد، آيـا شـما را بـه        
چيزي رهنمايي كنم كه اگر آن را انجام دهيد، يكديگر را دوسـت بداريـد؟ ميـان    

  .»كردن را گسترش دهيد خود سالم
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  ﴾14﴿   آئين تربيتي تابعين

دادند و يقـين   يجاد فضاي دوستي و مودت، مسابقه ميآنان در ميان خود براي ا
لشـكر باطـل،    هيتواند عل ينم اي كه پيامبرشان بنيانگذاري كرده است داشتند جامعه

   .، مگر اين كه از استحكام زيادي برخوردار باشدباشد رومندين
به همين دليل بر تقويت آن بنـا تأكيـد كـرده و تمـامي وسـايل اسـتحكام بنيـان        

ا فراهم كردند تا سدي منيع و استوار در برابر هجوم دشمنان خـدا ايجـاد   برادري ر
آل و مدينة فاضـله در اوج خـود    از تشكيل جامعة ايدهغكرده باشند، امري كه در آ

دادند خود گرسنه بماننـد، ولـي بـرادر     بود، تا جائي كه گروهي از آنان ترجيح مي
  :بلند برادري ةاين است قلّ. ديني خود را از گرسنگي نجات دهند

﴿šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz﴾  )9: حشر(.  
  .»دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند باشند و ايشان را بر خود ترجيح مي«

آنچه كه ذكر شد تمامي صفات اصحاب نبود، بلكه بارزترين اوصاف اصحاب 
 –ن ميمـون بـن مهـران و حسـن بصـري      به نقل از شاگردان مكتب ايشـان، همچـو  

بود كه ايشان با چشم خود آنان را ديده و با تمام وجود لمس كـرده   –رحمهم اهللا 
  .بودند



    

 
    

  
 

  ﴾15﴿   آئين تربيتي تابعين

  الگوهاي عملي
بـارزترين علـت ضـعف تربيـت نسـل زمـان خـويش را         /عبداهللا ابن مبارك 

يـت  زيرا پيش از همه آنهـا بايـد بـه ترب    ؛داند ها در بين دعوتگران مي وجود كاستي
دعــوتگراني كــه بايــد وجــود خــود را در راه نجــات   .نفــس خــود اهتمــام ورزنــد

شدگان درياي انحطاط و انحراف وقـف بكننـد، امـا بـه دليـل تبـاين گفتـار و         غرق
به همين جهت ابن مبـارك بـراي   . گذارند كردارشان آن تاثير الزم را بر جاي نمي

ة اينگونـه دعـوتگران بـه    اين كه رعايت ادب را كرده باشـد، خـود را نيـز در زمـر    
هـاي خـود تـالش     هـا و خطابـه   در گفته«: گويد حساب آورده و در عبارتي زيبا مي

مان كه بايد از پختگي و خلوص و  كنيم كه سنجيده سخن بگوييم، اما به اعمال مي
ما به هنگـام نطـق و   «: افزايد وي مي. »دقت بيشتري برخوردار باشد، توجهي نداريم

كنيم، اما در  واعد صرف و نحو و تجويد و غيره بسيار توجه ميخطابه، به رعايت ق
عدم توجـه بـه آن موجـب گرفتـاري مـا بـه        كنيم كه مقابل قواعدي را رعايت نمي

  .»شود معصيت مي
اساس آگاهي و «: گويد نيز در اين مورد تعبيري دارد و مي/ عبدالقادر گيالني  

وجـل نزديـك    قلب تو را به حـق عـزّ  فقه . تفقه در دين، فقه قلبي است نه فقه زبان
فقه قلبي تو را به صـدر مجلـس و قـرب    . كند، ولي فقه زبان به مردم و سالطين مي

وجـل   هايـت را بـه رب عـزّ    بخشد و گام رساند، صدارت و رفعت به تو مي حق مي
  .»كند نزديك مي

 پردازد كه در فراگيري فقـه توجـه ويـژه    وي در اين فراز به انتقاد از كساني مي
دارند، اما به تربيت نفـس خـود كـه اسـاس فراگيـري علـوم دينـي اسـت، تـوجهي          

هرچند بايد به هردو جنبـه توجـه كـرد و در تكميـل هركـدام كوشـيد و       . كنند نمي
خداونـد  . اهمال هيچكدام جايز نيست، ولي بايد دانست كه اساس، فقه قلب اسـت 

لـوم ديگـر قـرار داده و    متعال به تقوي امر كرده و فقه قلـب را قبـل از فراگيـري ع   
  :فرمايد مي

﴿(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª!$#﴾  )282 :بقره(.  
  .»آموزد و از خداوند بترسيد، و اوست كه به شما مي«
  



    

 
    

  
 

  ﴾16﴿   آئين تربيتي تابعين

  مكاتب تربيتي
اهتمام به گفتار و حرص زياد بر فصاحت و شيوايي كالم و عدم توجه به بينش 

ست كه امروزه گربيانگير مدارس تربيـت  اي ا و بصيرت در ميان دعوتگران، مسئله
شـدن معرفـت قلبـي، ايـن مـدارس بـه لبـة         تا جائي كه با فرامـوش . نفس شده است

پرتگاه و به وادي فراموشي و خاموشي نزديك شده اند و شكافي عميـق در پيكـر   
بازهـا و بعضـي    علوم اسالمي ايجاد شده است، و همين مسئله صحنه را براي شعبده

پروري  رف فراهم آورده تا به نام دين و تحت لواي دينداري و ديناز متصوفة منح
خبر از گوهر دين و تربيت دينـي بپردازنـد و اوهـام،     به فريب عوام و هواپرستان بي

خرافات و افتراهايي را به عامه ترزيق كننـد، بـراي ايـن كـار نيـز جـاهالني از ايـن        
انـد كـه هيچگونـه پايـه و      امت، هدايت و رهبري چنين مدارسي را به عهده گرفته

اساس صحيحي از كتاب و سنت و سيرة اصحاب و منهج تابعين ندارنـد، در نتيجـه   
هـاي   هم خود و هم ديگران را گمراه كرده اند، در حالي كه در عهد تابعين و نسل

ها مدارس تربيتي و مكاتب پرورشـي همـدوش بـا مـدارس      بعد از آنان نيز تا مدت
ت در نشـر و تـرويج فرهنـگ اسـالمي بـا شـور و شـوق        فقه و قرآن و حديث و لغ

كردند، بلكه پيشگامان اين علـوم خـود از زاهـدان و عابـدان بـزرگ آن       تالش مي
  .زمان بودند؛ چون خود از همين مدارس تربيتي سر برآورده بودند

در مــورد بعضــي از مــدارس دمشــق » ابــن عبــدالرحمان بــن ابــي حــاتم رازي «
سـندگان حـديث وارد شـدم، و بـر حلقـة درس قاسـم       در دمشـق بـر نوي  «: گويد مي

كنـد،   ديدم جمعي به دور او نشسته و او براي آنان صحبت مـي . جوعي گذر كردم
. ديدن اين منظره هيبتي در قلب من ايجاد كرد، خود را به آن جمع نزديك كـردم 

  :در اين زمان پنچ چيز را غنيمت شماريد: گويد شنيدم خطاب به آنان مي
هرگاه غايب بوديـد، كسـي سـراغ شـما را      -2. اشيد شناخته نشويدهركجا ب -1
اگر چيزي گفتيـد از   -4. هرجا حاضر شديد مورد مشورت قرار نگيريد -3. نگيرد

  .اگر كاري را انجام داديد به شما مزدي داده نشود -5. شما پذيرفته نشود
  :كنم و پنج چيز ديگر را نيز به شما سفارش مي



    

 
    

  
 

  ﴾17﴿   آئين تربيتي تابعين

هرگـاه شـما را سـتايش كردنـد،      -2. ع شديد ستم نكنيـد اگر مورد ستم واق -1
اگـر مـورد    -4. اگـر بـه شـما ناسـزا گفتنـد، دلتنـگ نشـويد        -3. خوشحال نشـويد 

  .)1(تكذيب واقع شديد، خشمگين نشويد
  .)2(اي بود كه در دمشق كسب كردم فادهتاين اس

 ترين مسائلي كـه در مـدارس تربيتـي تـابعين مـورد تاكيـد قـرار        يكي از اساسي
كـه خـدا از بنـدگان خـود     بـود  گرفت و از آيات قرآن استنباط شده بـود، ايـن    مي
  :فرمايد خداي متعال مي. نياز است بي
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ÞΟçFΡr& â™!#ts)àø9$# ’ n< Î) «!$# ( ª!$#uρ uθ èδ ©Í_ tó ø9$# ß‰‹Ïϑ ysø9$# ∩⊇∈∪﴾ )15 :فاطر(.  

  .»ياز و ستوده استن شما نيازمند خدائيد، و خدا بي! اي مردم«
﴿⎯tΒ uρ y‰yγ≈ y_ $ yϑ ¯ΡÎ* sù ß‰Îγ≈ pgä† ÿ⎯Ïμ Å¡øuΖÏ9﴾  )6 :عنكبوت(.  
  .»هركس تالش كند، در حقيقت براي خود كرده است«
﴿⎯tΒ uρ ts3x© $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãä3ô±o„ ⎯Ïμ Å¡øuΖÏ9 ( ⎯tΒ uρ txx. ¨β Î* sù ’În1u‘ @©Í_ xî ×Λq Ìx. ∩⊆⊃∪﴾ )نمل :

40(.  
كنـد، و   تنهـا بـه سـود خـود سپاسـگزاري مـي      هركس كه سپاسگزاري كنـد،  «

نيـاز و صـاحب    و پروردگار من بـي ) تنها به ضرر خود بوده(هركس ناسپاسي كند 
  .»كرم است

﴿Ç⎯yϑ sù 3“y‰tF÷δ $# $ yϑ ¯ΡÎ* sù “Ï‰tG öκu‰ ⎯Ïμ Å¡øuΖÏ9﴾  )92 :نمل(.  
  .»هركس راهياب شود براي خود راهياب شده است«
﴿⎯tΒ uρ 4’ ª1t“ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù 4’ ª1u”tItƒ ⎯Ïμ Å¡øuΖÏ9﴾   )18 :فاطر(.  
  .»هركس پاكي پيشه كند، فقط براي خود پاكي پيشه كرده است«

و . نيـاز از بنـدگان اسـت    رسانند كه خداوند بي همة اين آيات اين مطلب را مي
دهند، بـراي نجـات خـويش از دوزخ و اصـالح و اسـتقامت       آنها هرآنچه انجام مي

هان گذرا هم زندگي بـدون دغدغـة درونـي    تا بتوانند در اين ج ،نفوس خود است

                                           
 .متأسفانه سفارش پنجم ترك و چاپ نشده بود -)1(
 .237/  4: ةالصفو صفة -)2(



    

 
    

  
 

  ﴾18﴿   آئين تربيتي تابعين

و هـم انسـانيت و بنـدگي خـود را در روي زمـين تمـرين و آزمـايش         ،داشته باشند
  .كنند

هـاي اساســي رشــد و تكامـل نســل تـابعين و پيــروان ايشــان در     يكـي از انگيــزه 
نيـازي خـدا    سازي و تزكية دلها و تربيت ايماني آن يعنـي فقـر بنـدگان و بـي     آماده
  .است
  

  است پاكي دل از خدا موجب صفا و ترس
ترين علت در نجات نسل تابعين و پيروزي آنان بـر نفـس و تربيـت آن،     اساسي

  .همانا خوف از پروردگار بوده است
خوف از مراقبت دايمي حق تعالي بر اعمال آنان و اين كه خداونـد بـر تمـامي    

لحظات آخر هاي دروني آنان مطلع است، خوف از  گفتار و كردار و حتي وسوسه
  .حيات، و اين كه آيا سرنوشت آدمي خير است يا شر
  :خوف از عدم پذيرش اعمال از جانب پروردگار

﴿tβθè?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?#u™ öΝåκæ5θ è= è% ¨ρ î' s#Å_uρ﴾  )60 :مؤمنون(.  
از (هايشـان   دهند و دل ها را انجام مي و كساني كه در پرستش خداوند عبادت«

  .»ترسان است) عدم پذيرش آن
خـوف از  . شـان بـا عجـب و ريـا     شدن اعمـال  خوف از نبودن اخالص و آميخته

  :آنچه در عالم برزخ بر سر ايشان خواهد آمد، خوف از محاسبة روز قيامت
﴿$ ¨Β r&uρ ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïμ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 3“uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ ¨Ψpgø: $# }‘Ïδ 

3“uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪﴾    )41 – 40 :اتنازع.(.  
ترسد و نفس خويش را از هوي بـاز   آنكس كه از ايستادن در پيشگاه خدا مي«
  .»دارد همانا بهشت جايگاه آنان است مي

خوف يگانه عاملي است كه آدمي را از اتباع هواي نفس بازداشته و به جنگـي  
آن را به  مستمر و طوالني با نفس اماره واداشته و سرانجام يا آن را خوار كرده و يا

  .كند نفس مطمئنه يا لوامه تبديل مي



    

 
    

  
 

  ﴾19﴿   آئين تربيتي تابعين

از همه بيشتر از خدا ترس داشتند  –رضي اهللا عنهم  –شكي نيست كه اصحاب 
به همـين دليـل اسـت كـه     . اي بلند بوده اند اي صادق و قله و در هر كار نيك اسوه

  :فرمايد در ستايش ايشان مي رسول اهللا 
  .)1(»َيلُوَنُهْم الَِّذيَن ثُمَّ َيلُوَنُهْم، يَنالَِّذ ثُمَّ ،نِْيقَْر َخْيُركُْم«
كنند، سپس مردماني كـه   بهترين شما كساني هستند كه در قرن من زندگي مي«

  .»گيرند آيند، سپس آنهايي كه در قرن بعدي قرار مي بعد از آنان مي
داننـد، آنـان    بنابراين، اصحاب شايستگاني هستند كـه راه تربيـت نفـوس را مـي    

هاي تربيت نفس به ارث گذاشتند، البته نه  ي بس گرانبها در رابطه با روشا گنجينه
ايـن افـراد   . هـاي زنـده   هاي ضخيم و قطور بلكـه بـه صـورت نمونـه     در قالب كتاب

ترين و مخلصترين بندگان  جملگي به دست اصحاب و مطابق با اصول تربيتي متقي
 ايشان بدينگونـه . كنيم ياد ميتربيت يافتند كه از آنها به تابعين  يعني رسول خدا 
ريـزي كردنـد، بـدون ايـن كـه در ايـن        ترين شكل تربيت را پـي  پاكترين و آراسته

ريـزي كننـد    هايي را پايه رهگذر از هيچ ديانتي ديگر ياري گرفته باشند و يا بدعت
كــه از جانــب پروردگــار ســند و ســلطاني نداشــته باشــد، يــا ايــن كــه رهبانيــت و   

  .كه خداوند آن را واجب نكرده استنشيني گزينند  گوشه
با اين حال به رغم وجود آن همه صفا و پـاكيزگي و نيـروي عظـيم تربيتـي در     

هايي كه از قديم تاكنون به مسئلة سلوك و اخالق و  سيرة تابعين، بسياري از كتاب
تربيت ايماني پرداخته اند، پيروي از آن سرچشمة گوارا را يا فراموش كرده اند يـا  

هاي شديد نفـس كـه    هاي فالسفه و حكماي يوناني و رياضت اث را با گفتهآن مير
از روح دين بسيار فاصله دارند آميخته اند كه ايـن هـم بـه دليـل ترجمـة بعضـي از       

پرسـت بـوده    دينان و مجوس آتـش  هاي يوناني و نيز به واسطة گروهي از بي كتاب
ديــن نوشــته و داخــل آنهــايي كــه بســياري از مســايل غيــر دينــي را بــه نــام  ؛اســت
در نتيجه روشي كه تابعين بـراي تزكيـه و تهـذيب دلهـا     . هاي ديني كرده اند كتاب

در پيش گرفته بودند، از آسيب چاقوي جراحي اهل جرح و تعديل در امان نماند، 

                                           
 .24/  14: بخاري -)1(



    

 
    

  
 

  ﴾20﴿   آئين تربيتي تابعين

آاليــش در البــالي مجلــدات ضــخيم   ســرانجام ايــن مدرســة تربيتــي پــاك و بــي 
  .هاي علم رجال ضايع شد كتاب

من پيشوايان و علماي بزرگي به تاليف شرح حال بزرگان دين پرداختـه  قبل از 
و امام ابو الفرج بن جوزي » الزهد«امام احمد بن حنبل با تأليف كتاب : اند از جمله

و » ر اعـالم النـبالء  سـي «و امام ذهبي با نوشتن كتـاب   »ةالصفو صفة«با نوشتن كتاب 
و ابـن سـعد بـا تـأليف كتـاب      » لنهايـه البدايـه و ا «حافظ ابن كثير بـا نوشـتن كتـاب    

رسـد، در ايـن خصـوص از مـن      و ديگر اماماني كه دانش من به آنها نمي» طبقات«
سبقت جسته اند، مزيت اين اثر نسبت به ديگـر آثـار ايـن اسـت كـه تنهـا بـه ذكـر         

ها و تجاربي استخراج شده و اسباب  نصوص اكتفا نشده، بلكه از البالي آن عبرت
هاي تربيتي ايشان نيز در معرض ديد پويندگان اين راه قرار  و روشو علل و قواعد 
  .داده شده است

دارايـن راه   هدف از تأليف اين كتاب اين اسـت كـه روش پيشـگامان و طاليـه    
تربيت و اصالح به نمايش گذاشته شود؛ تا راه را براي كساني سهل و هموار نمايم 

شان بنوشند و از هرگونه شك و خواهند از اين سرچشمة زالل و هميشه جو كه مي
كـنم   من ادعا نمي. شود در امان باشند اي كه امروزه به صورت وفور يافت مي شبهه

ام، بلكـه ايـن كوشـش نـاچيزي اسـت، و از       كه در اين كار حق مطلب را ادا كرده
خواهم كه علما و دانشمندان را توفيق عنايـت فرمايـد تـا ايـن      خداي ذوالجالل مي

هاي بزرگ علـم   را تكميل نموده و اين امر عظيم را از البالي كتاب كار نيمه تمام
رجال استخراج كنند، و امت اسالمي معاصر را به سوي شاهراهي باز گرداننـد كـه   
 ؛از آن منحرف گشته اند، و مجد و عظمت از دست رفته را براي آنان باز گردانند

و  .ميـاري نمودنـد  آن مجد و شكوهي كه دشمنان براي نـابودي آن همدسـتي و ه  
  .راه است ءدهندة خير و راهنما خدا ياري

  ابوبالل



    

 
    

  
 

  ﴾21﴿   آئين تربيتي تابعين

  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  

  صفات نفس



    

 
    

  
 

  ﴾22﴿   آئين تربيتي تابعين

نفسي كه خدا در وجود ما آفريده است، داراي صفات بسياري است، در اينجا 
مقصود اين نيست كه نفس فقط داراي يـك صـفت باشـد، بلكـه گـاهي در نفـس       

ه مطلــوب و مقصــود شــرع صــفات متعــددي و حتــي متضــادي وجــود دارد، آنچــ
بـراي  . باشد اين است كه مسلمان نفس خود را بر صفات پسنديده تربيـت كنـد   مي

اين كه بتوانيم اين صفات پسنديده را به خوبي بشناسيم، الزم است از روش تابعين 
خداوند متعال بارزترين صفات نفـس را در قـرآن   . در امر تربيت بسيار آگاه باشيم

  :لهاز جم: ذكر كرده است
  

  :امر به سوء -1
  :فرمايد خداوند از زبان همسر عزيز مصر مي

﴿ !$ tΒ uρ ä—Ìht/é& û©Å¤øtΡ 4 ¨βÎ) }§ø¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ Ï™þθ ¡9$$ Î/ ωÎ) $ tΒ zΟÏmu‘ þ’ În1u‘ 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ 

Ö‘θ àxî ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩∈⊂∪﴾  )53 :يوسف(.  
ه سـوي بـدي   كنم، زيرا نفس بشري بسـيار مايـل بـ    من نفس خود را تبرئه نمي«

گمـان پروردگـارم داراي    است، مگر نفسي كه پروردگـارم بـدان رحـم كنـد، بـي     
  .»مغفرت و رحمت فراواني است

نفس بشري ميل به شهوت دارد، مگر اين كـه آن را تربيـت كـرده و از امـر بـه      
تـوان بـا مـداومت در تربيـت      بنابراين، مي. به سوي امر به نيكي هدايت كنيم زشتي

اي تبديل كنيم  آن را از نافرماني خدا باز داشت و به نفس لوامهاين نفس سركش، 
سـازد، سـرزنش    كه انسان را بر ارتكاب هر عمل ناروايي كه او را از خـدا دور مـي  

  .كند
  

  :سرزنش -2
  :فرمايد خداوند مي

﴿Iω uρ ãΝÅ¡ø% é& Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ Ïπ tΒ#§θ̄=9$# ∩⊄∪﴾  )2 :قيامت(.  
بـه خـدا   «: كنـد  ز حسن بصري چنين نقـل مـي  ا» قره بن خالد«در تفسير اين آيه 

چرا چنين گفتم؟ : گويد كند، و مي مؤمن هميشه نفس خود را سرزنش مي! سوگند



    

 
    

  
 

  ﴾23﴿   آئين تربيتي تابعين

هـايي كـه از خـاطرم گذشـت بيـانگر       از اين خوردنم چـه هـدفي داشـتم؟ وسوسـه    
رود و بر هيچ چيزي خود  چيست؟ ولي شخص فاجر بدون هيچ هراسي به پيش مي

  .)1(»كند را سرزنش نمي
دارد كه  مؤمن پيوسته و روز و شب نفس خود را از گفتار و رفتاري برحذر مي

  .شدن به جنت باشد مانع داخل
نفـس لوامـه   «: كنـد  نفس لوامه را اينگونه توصيف مـي /  بن جبر امام مجاهد

پـردازد،   آن است كه بر چيزي كه از دست رود، پشـيمان شـده و بـه سـرزنش مـي     
توبيخ كرده كه چرا اين كـار را انجـام دادي؟ و بـر     خود را بر انجام كار ناشايست

  .)2(»كند كه چرا بسيار انجام ندادي؟ آنجام كار خير نيز خود را سرزنش مي
از گناهـان گذشـته بـه     آورد، و نفس لوامه خاطرات دور و نزديك را به ياد مي

هدردادن اوقات در غير طاعت خداي متعال به شدت پشيمان  د و برپيچ خويش مي
از اين كه خوشنودي پروردگار را به دست نياورده، شـرمگين اسـت و از   . شود مي

او . هاي شيطان تسليم شـده اسـت نـادم و پشـيمان اسـت      اين كه در برابر فريبكاري
دائماً با نفس لوامة خود در حال نزاع و جدال است، بـه همـين سـبب چنـين نفسـي      

  .كند حساس گشته و زشتي و زيبائي را به خوبي درك مي
نفس لوامـه نفسـي اسـت بيـدار و     «: گويد در بارة نفس لوامه مي /سيد قطب 

پيرامون خـود را زيـر نظـر    . كند پرهيزگار، بيمناك و هشيار كه خود را محاسبه مي
چنـين  . يابـد و از خـود فريبـي حـذر دارد     دارد و حقيقت هواهاي نفساني را درمـي 

همراه با مسـئله قيامـت ذكـر    نفسي در نزد پروردگار آنقدر گرامي است كه آن را 
نفس لوامه در مقابل نفس فاجره قرار دارد، و آن نفـس انسـاني اسـت كـه      .كند مي
گويـد و بـه فرمـان     انساني كـه دروغ مـي   ؛خواهد نافرماني كند و به بيراهه برود مي

گـردد، بـدون ايـن كـه      كند و با كبر و غرور به ميان عيال خود برمـي  خدا پشت مي
  .)3(»به كرده و آن را سرزنش نمايد و به آن توجه كندنفس خود را محاس

                                           
 .446 – 445/  4: ابن كثير -)1(
  .63/  19: تفسير قرطبي -)2(
 .3768/  6: في ظالل -)3(



    

 
    

  
 

  ﴾24﴿   آئين تربيتي تابعين

 ه همين خاطر هميشه بيدار و مراقـب كند، ب نفس لوامه هميشه احساس خطر مي
كسي كه از نفس لوامه برخـوردار اسـت هـر صـبح و     . است كه نكند غافلگير شود

  :كند شامي و پيش از اين كه به بستر خواب رود، اين دعا را با خود زمزمه مي
 َوَمِليكَُه َشْىٍء كُلِّ َربَّ َواَألْرضِ السََّمَواِت فَاِطَر َوالشََّهاَدِة الَْغْيبِ َعاِلَم اللَُّهمَّ قُلِ«
  .)1(»َوِشْرِكِه الشَّْيطَاِن َشرِّ َوِمْن َنفِْسى َشرِّ ِمْن بَِك أَُعوذُ أَْنَت إِالَّ إِلََه ال أَنْ أَْشَهُد
و آشكارا، اي آفريدگار آسـمانها و زمـين و    اي آگاه به نهان! پروردگارا: بگو«

دهم كه جز تو خدايي نيست، از شر  اي پروردگار و مالك همة هستي، گواهي مي
  .»آورم هاي او به تو پناه مي نفس و شيطان و دام

كنـد، مقاومـت در برابـر شـرور      چنين كسي اولين چيزي كه از خـدا طلـب مـي   
يابد، آنگاه خود را به صفاتي باالتر نفس است كه اگر بر اين وصف و حالت دوام 

اين سرنوشـت كسـي   . شود آرايد و به مرتبة آرامش و اطمينان نايل مي واالتر مي و
  .است كه نفس لوامه داشته باشد

  
  :اطمينان و آرامش -3

  :فرمايد خداوند مي
﴿$ pκçJ −ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø¨Ζ9$# èπ̈ΖÍ×yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ û©ÉëÅ_ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/u‘ ZπuŠÅÊ#u‘ Zπ̈ŠÅÊ ó£Δ ∩⊄∇∪﴾ 

  .).28 – 27 :فجر(
بـه سـوي پروردگـارت بـاز گـرد؛ در حـالي كـه تـو         ! خـاطر  اي انسان آسـوده «

به ميان بندگانم درآي، و بـه بهشـت   ]! است[از تو خوشنود ] خدا هم[خوشنودي و 
  .»من داخل شو

نفس مطمئنه نفسي است كه به سـكون  : فرمايد امام قرطبي در تفسير اين آيه مي
قين رسيده و به ربوبيت خدا يقين دارد و در راه اين عقيده، اخالص قلبي داشته و ي

  .باشد

                                           
 .مسند امام احمد -)1(



    

 
    

  
 

  ﴾25﴿   آئين تربيتي تابعين

از مجاهد هم نقل شده است كه نفس مطمئنه نفسي است كـه بـه قضـاي الهـي     
راضي بوده و يقين داشته باشد كه جز تقديرات الهي چيزي به وي نخواهد رسـيد،  

  .هد رسيداما هرآنچه بر او مقدر شود، يقيناً به آن خوا
هرگاه خداوند ارادة قبض جان بندة مؤمن كند، نفـس  «: گويد حسن بصري مي

رود و خداونـد نيـز    او با آرامش تمام و مشتاقانه بـه سـوي پروردگـار خـويش مـي     
  .)1(»آرزوي مالقات او را دارد

اگر انسان در مقابل هر گفتار و رفتاري نفس خود را محاسبه نكند، كي و كجا 
فات بزرگ را به دست بياورد؟ سـرزنش هميشـگي نفـس آن را از    تواند اين ص مي

جـادة   گرداند، چـون بـر   كجروي باز داشته و به جادة اصلي و صراط مستقيم بازمي
اصلي قرار گرفت، تند باد فتنه او را نخواهد لرزانـد و زيـور و زينـت دنيـا او را بـه      

د، و با آرامشي كه هاي شيطان در او اثر نخواهد كر كند و نيرنگ خود مشغول نمي
شـود و همـة ايـن     زيبندة فرد مؤمن و اهل يقين اسـت، تسـليم تقـديرات الهـي مـي     

  .گيرد هاي شيطاني و مظاهر فريبندة دنيا را به باد تمسخر مي توطئه
كسي كـه از نفـس لوامـه برخـوردار     : گويد در اين زمينه مي - / -قطبسيد 

رامش دارد؛ آرامشـي كـه هـيچ    است در هنگام شادي و اندوه و گشايش و تنگنا آ
شك و تزلزل و گمان و دو دلي را براي صاحبش باقي نگذاشته، بلكـه بـا اطمينـان    

  .)2(هراسد دهد و از هيچ چيزي به جز خدا نمي خاطر به مسير خود ادامه مي
هرگــاه مــردم ترســيدند و دچــار رعــب و وحشــت شــدند و در وادي هالكــت 

ماننـد كـوهي سـر بـه فلـك كشـيده ثابـت و        سقوط كردند و به بيراهه رفتنـد، او ه 
چـون آرامـش   . توانـد او را دگرگـون كنـد    اي نمـي  ايستد و هيچ حادثـه  استوار مي

  .سراسر وجود او را فرا گرفته است
  :دوگانگي -4

  :فرمايد خداوند مي

                                           
 .58؛ 57/  20: فسير قرطبيت -)1(
  .1907/  6: في ظالل -)2(



    

 
    

  
 

  ﴾26﴿   آئين تربيتي تابعين

﴿<§øtΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n=øùr& ⎯tΒ $ yγ8©.y— 

∩®∪ ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪﴾  )10 – 7 :شمس(.  
و سوگند به نفس آدمي و آنچه ساخته و پرداخته كرده است، سپس بدو گناه «

گردد كه نفس خويش را  و تقوي را الهام كرده است، كسي رستگار و كامياب مي
ناه و معاصي گردد كه  نفس خويش را به گ پاكيزه دارد، و كسي نوميد و ناكام مي

  .»آلوده سازد
اراده و اختياري كـه خداونـد در وجـود انسـان بـه وديعـه گذاشـته اسـت او را         
برانجام كار خير و شر توانا ساخته است و بـه خـاطر همـين اختيـار در روز قيامـت      

به همين سـبب گـرايش نفـس بـه طـرف خيـر يـا شـر         . گيرد مورد محاسبه قرار مي
  .دارد انسان در اين راه مبذول مي بستگي به مقدار كوششي دارد كه
و خـالف آن يعنـي تظـاهر بـه زهـد را      » تزكيـه «تغيير جهت به سـوي نيكـي را   

  :فرمايد نامند، همچنانكه خداوند مي مي» تدليس«
﴿!$ tΒ uρ y7 t/$ |¹r& ⎯ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ ⎯Ïϑ sù y7 Å¡ø¯Ρ﴾  )79 :نساء(.  
  .»ستبه تو رسيد، تقصير از خودت ا] كه[هر بدي و ناخوشايندي «

چون انسان از روي انتخاب و اختيار حق را كنار نهـاده و در نتيجـه بـه عواقـب     
  .آن گرفتار شده است

مخلوقي است داراي طبيعـت  ] انسان[اين موجود «: گويد مي - / -قطبسيد 
دوگانه، استعداد دوگانه، راه و روش دوگانه، و مقصود ما از دوگانگي ايـن اسـت   

اي از روح خـدا خلـق شـده     كـه از خـاك و نفخـه   ( كه با توجه به آفـرينش انسـان  
اين موجود داراي دو استعداد مساوي براي انجـام نيكـي و بـدي و در پـيش     ) است

گرفتن راه هدايت و گمراهي است، و قدرت تشخيص خير از شر را دارد، چنانچه 
قدرت انجام هريك از آن دو را از روي اختيـار دارد و ايـن نيـرو در نهـان و نهـاد      

  :فرمايد ن وجود دارد كه گاهي قرآن آن را الهام تعبير كرده و ميانسا
﴿<§øtΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪﴾   )8 – 7 :شمس(.  
و سوگند به نفس آدمي و آنچه ساخته و پرداخته كرده است، سپس بدو گناه «

  .»و تقوي را الهام كرده است



    

 
    

  
 

  ﴾27﴿   آئين تربيتي تابعين

  :فرمايد نهد و مي هدايت نام ميو گاهي آن را 
﴿çμ≈oΨ ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ø⎪y‰ô∨̈Ζ9$# ∩⊇⊃∪﴾  )10 :بلد(.  
  .»دو راه خير و شر را بدو بنموده ايم«

اين نيرو به صورت استعداد بـالقوه در وجـود انسـان قـرار دارد و فقـط عوامـل       
خارجي هستند كه اين استعداد و توانايي را بيدار كـرده و آن را بـه ايـن سـو و آن     

آفريننـد، چـون خـود بـه طـور       كشانند، اين عوامل آن نيروي نهفتـه را نمـي   سو مي
  .)1(»فطري آفريده شده اند و در ژرفاي طبيعت انسان وجود دارند

بنابراين، اگر كسي ادعا كند كه قادر به انجام كار نيـك و اجتنـاب از كـار بـد     
ي آفريده اسـت  نيست دروغ گفته است؛ زيرا خداوند آن استعداد را در وجودي و

دوگـانگي در  . و تصميم انسان براي انتخاب خير يا شـر بـه حـال خـود بـاقي اسـت      
كـه پـيش از ايـن     نفس بشري اساس خلقت انسان است، ولي با توجه به توضـيحي 

  .تواند يك صفت مستقل باشد داده شد، فقط نمي
  

  :تكاليف -5
  :فرمايد خداوند مي

﴿Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγ yè ó™ ãρ﴾  ) 286: بقره(.  
  .»كند خداوند به هيچكس جز به اندازة توانائي اش تكليف نمي«

از هنگامي كه خداوند در نفس بشري استعداد انجام خير و شر را آفريد همـراه  
  .با آن نيرويي به او عطا كرد تا بر مأموريتش كه انجام كار نيك است، توانا باشد

كنـد، و   بيش از تـوانش تكليـف نمـي    خدا به هيچكس: گويد مي /ابن كثير 
  .»اين يكي از الطاف و مهربانيان او نسبت به بندگان است

. از آن خيلـي بيمنـاك بودنـد    اي نازل شد كه اصـحاب   اين آيه در نسخ آيه
  :فرمايد خداوند در آيه پيشين چنين مي

﴿βÎ)uρ (#ρ ß‰ö7è? $ tΒ þ’Îû öΝà6Å¡àΡr& ÷ρ r& çνθ à÷‚è? Νä3ö7Å™$ y⇔ãƒ Ïμ Î/ ª!$#﴾ )284 :بقره(.  

                                           
 .3917/  6: في ظالل -)1(



    

 
    

  
 

  ﴾28﴿   آئين تربيتي تابعين

اگرآنچه را كه در دل داريد چه آشكار سازيد و چه پنهان داريد، خدا شما را «
  .»دهد مورد بازخواست قرار مي

 دهد كه او توان دفـع  يعني اگر خدا آدمي را محاسبه كند، بر اموري عذاب مي
خطرات آن را دارا باشد، ولي بر آنچه كه قدرت دفع آن را ندارد، مانند وسوسه و 

  .دهد قلبي، خداوند او را عذاب نمي
  

  :كردن مطيع -6
بـودن آن اسـت، بدينگونـه كـه      از جمله صفاتي كه نفس بشـري دارد، فريبنـده  

كنـد، و در آن لحظـه    انسان را فريب و انجام كار شـر را پـيش چشـمش سـهل مـي     
  .شود زدايد؛ در نتيجه عمل شر خيلي ساده پنداشته مي عواقب آن را از خاطر مي

  :فرمايد نقل مي –هابيل و قابيل  –خداوند در داستان پسران آدم 
﴿ôM tã§θ sÜsù …çμ s9 …çμÝ¡øtΡ Ÿ≅ ÷Fs% ÏμŠ Åzr& …ã&s#tG s)sù yx t6 ô¹r'sù z⎯ÏΒ š⎥⎪ÎÅ£≈ sƒø: $# ∩⊂⊃∪﴾ 

  .)30 :مائده(
پس نفـس شـيطاني و امـارة او، او را وادار بـه كشـتن بـرادرش كـرده و او را        «

  .»كاران شدكشت و بر اثر آن از زيان
نفس او، او را بر قتل بـرادرش تشـويق   «: گويد در تفسير اين آيه امام قرطبي مي

  .»و اين كار را در چشم او سهل و زيبا كرد
  

  :وسوسه -7
بدين علـت يكـي از   . وسوسه عبارت از آن صداي پنهاني است كه شنيده نشود

يث ايـن نـوع حـد   . شود، چون نوعي سخن دروني اسـت  صفات نفس محسوب مي
اگر وسوسه از درون كسي باشد كه نفـس خـود   . دل گاهي خير است و گاهي شر

را براي انجام خيرات مهيا و آن را تزكيه كرده باشد، خير است و اگر انسان در راه 
تزكيه و تهذيب نفس خود زحماتي را متحمل نشده باشد، وسوسه اش وسوسة شر 

  .كند است و بر شر و بدي تشويق مي
  .وسوسه عبارت است از حديث نفس: گويد يامام قرطبي م

  



    

 
    

  
 

  ﴾29﴿   آئين تربيتي تابعين

  :دادن كار قبيح زيبا جلوه -8
تســويل بــدين معنــا اســت كــه كــار زشــت و بزهكــاري را در نظــر زيبــا جلــوه 

  :فرمايد مي. سازد، تا سرانجام او را به انجام آن وادار كند مي
﴿tΑ$ s% $ yϑ sù šç7ôÜy{ ‘“ÌÏϑ≈ |¡≈ tƒ ∩®∈∪ tΑ$ s% ßN÷ÝÇo0 $ yϑ Î/ öΝs9 (#ρ çÝÇö7tƒ ⎯Ïμ Î/ àM ôÒt6 s)sù 

Zπ ŸÒö6 s% ô⎯ÏiΒ ÌrO r& ÉΑθ ß™ §9$# $ yγ è?õ‹t7oΨ sù šÏ9≡x‹Ÿ2 uρ ôM s9§θ y™ ’Í< ©Å¤øtΡ ∩®∉∪﴾  )95: طه – 
96(.  

مـن  : اين چه كاري بود كـه كـردي؟ پاسـخ داد   ! پس موسي گفت اي سامري«
را  من مشتي از خاك زيـر پـاي سـتور جبرئيـل    . ديدند ديدم آنچه را كه ايشان نمي

ريخـتم ايـن چنـين    ) به شكم گوساله(آن را ) دن ديگرانفريب دا(برداشتم و براي 
  .»نفس من مطلب را در نظرم آراست
چه چيز تو را بر اين كـار  : موسي گفت: گويد امام قرطبي در تفسير اين آيه مي

ديدم جبرئيل بر اسـب حيـات   . ديدند چيزي را ديدم كه آنان نمي: واداشت؟ گفت
به نفسم خطور كرد مشتي از خاك زيـر پـاي آن را بـردارم، آن را بـر     . سوار است
چـون  . آمـد  پاشيدم براي آن روح و گوشـت و خـون پديـد مـي     مي] كه[هرچيزي 

كردنـد، نفـس ايـن كـار را در      پرستان از تو درخواست خدايي مـي  ديدم بمانند بت
  .»اي را خداي آنان ساختم مة گوسالهنظرم خوب و زيبا جلوه داد و مجس

خطاب بـه پسـرانش    يعقوب . در سورة يوسف نيز كلمة تسويل آمده است
  :فرمايد مي

﴿ö≅ t/ ôMs9§θ y™ öΝä3s9 öΝä3Ý¡àΡr& #\øΒ r& ( ×ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗsd﴾   )18 :يوسف(.  
بلكه نفس شما چيزي را پيش چشم شما زيبـا نشـان داده و مرتكـب آن شـده     «

  .»كنم زع را پيشه ميايد پس صبر و شكيبائي نيكو و دور از جزع و ف
نگـه داشـت،   خـويش  نيز هنگامي كه برادر كوچك خـود را نـزد    يوسف 

  .همان عبارت را به برادرانش گفت



    

 
    

  
 

  ﴾30﴿   آئين تربيتي تابعين

  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم
  

  سرنوشت زيانكاران



    

 
    

  
 

  ﴾31﴿   آئين تربيتي تابعين

  زيانكاري در دنيا و آخرت -1
  :فرمايد چنانچه خداوند مي

﴿ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪﴾ )10 :شمس(.  
  .»ر است آنكس كه نفس خود را آلوده سازدبه درستي زيانكا«

  :زهاي خسارت دنيوي عبارت اند ا نشانه
كسي كه نتواند طعم تربيت را به نفس اماره بچشـاند   :ضعف و ناتواني) الف

و آن را بزير تازيانة تزكيه بكشاند، بلكـه آن را رهـا سـاخته و در برابـر رياضـت و      
ه و همت و ارادة او در جنگ بـا  تكاليف شرعي قرار ندهد، دچار ضعف اراده شد

  .خورد نفس شكست مي
چنين كسي توان ثبات و استقامت بر راي خود ندارد، : ترديد و دودلي) ب

هرگاه هم بخواهد تصميم به انجام كاري نيك بگيرد، نفس او را به عمـل خـالف   
  .كند آن تشويق مي

زيـر  انساني كه بندة نفس امـاره شـد قـدرت رهـايي از      :ذلت و خواري) ج
اي خوار و ذليل به هر مكـان   او را به مانند برده در نتيجه نفسش. لطة آن را نداردس

 شود كه اگر همـة  كشاند، وي چنان اسير شهوات نفسي مي و موقعيتي ناشايست مي
  .توان رهايي از اين اسارت و حقارت را ندارد مردم نيز ريشخندش كنند

گيري و دوري  اماره به كناره چنين انساني هميشه از جانب نفس :ترسويي -د
شــود، و از هرچيــزي كــه بــه آســايش و  از هرگونــه تــالش در راه ديــن وادار مــي

بـار   اي وارد بكند، حذر كرده و به زندگي پر از ترس و خفّـت  پروري او خدشه تن
  .دهد خود ادامه مي

آنكس كه بنده و بردة نفـس امـاره اسـت، همـواره      :فقدان شرم و حيا -هـ
خواند، قدرت مخالف بـا آن را نداشـته و در    راني فرامي به سوي شهوت نفس او را

شود، به صورتي كه در مقابل خداونـد و در   نتيجه پردة حيا و عصمت او دريده مي
كنـد و ارزشـي بـراي ايشـان قايـل نيسـت و        ها احساس شرمندگي نمي مقابل انسان

امت نيز گرفتـار بزرگتـرين   ها در قي اينگونه انسان. بيند بازي نمي مانعي براي شهوت



    

 
    

  
 

  ﴾32﴿   آئين تربيتي تابعين

تربيـت نفـس و واداركـردن آن بـه اخـالص در       زيرا در دنيا در ؛شوند خسارت مي
  .برابر پروردگار كوتاهي كرده اند

همچون انسـاني وقتـي كـه در پيشـگاه خـالق       :مجادله به هنگام حساب -و
يابـد كـه چـه خسـارت عظيمـي مرتكـب شـده         خود ايستاد و حقايق را ديد، درمي

كند، بلكه  شود و شروع به مجادله مي س ناچار به حيله و نيرنگ متوسل مياست؛ پ
خداوند حال . هايش بيابد بتواند به زعم خود راهي براي تبرئه از جرايم و بزهكاري

  :كند اينگونه افراد را چنين بازگو مي
﴿tΠöθ tƒ ’ÎAù's? ‘≅à2 <§øtΡ ãΑÏ‰≈ pgéB ⎯tã $ pκÅ¦ø¯Ρ 4’ ®ûuθ è?uρ ‘≅à2 <§øtΡ $ ¨Β ôM n=Ïϑ tã 

öΝèδ uρ Ÿω šχθßϑ n= ôàãƒ ∩⊇⊇⊇∪﴾  )111 :نحل(.  
پـردازد، و بـه هـر     آيد به دفاع از خود مي هركس مي است كه روزي) قيامت(«

شـود و بـه هيچكسـي سـتم      فردي پاداش آنچه كرده است به تمام و كمال داده مي
  .»شود نمي

ي بـه  ن روزي است كـه هـر نفسـ   آ«: گويد در تفسير اين آيه مي / قطب سيد
اين عبارت قرآن، يـادآور  ... كار خود مشغول است و به غير از خود توجهي ندارد

هول و دهشتي است كه انساني را به خود مشغول داشته و براي رهايي از عذاب بـه  
پردازد، غافل از اين كه جدال و مشغلت ديگر نفعي ندارد، چرا كـه آن   مجادله مي

  .»روز، روز جزا و پاداش است
  

  ب نفسحسا - 2
شـوند،   خيمـي دچـار مـي   كنند به عواقـب و  ت نفس را ترك ميكساني كه تربي

يكي اين كه همين نفس در روز قيامت آنان را مالمت و به خاطر تقصيري كـه در  
شـود و آن زمـاني اسـت كـه نامـة       تربيت آن روا داشته اند با آنان وارد جنـگ مـي  

. آنــان يــادآوري شــود اعمــال بــه ايشــان داده شــده تــا معاصــي مكتــوب در آن بــه
شدن نامـة اعمـال كـه تمـام      شوند؛ يكي خوانده بدينگونه گرفتار دو نوع عذاب مي

خطاهاي ايشان را در برگرفته و بازگو كرده است و به همين خاطر به شدت دچـار  
  .كنند سف شده و اعالم ندامت ميأحسرت و ت



    

 
    

  
 

  ﴾33﴿   آئين تربيتي تابعين

صـيري كـه   دهـد تـا بـه خـاطر تق     دوم اين كه خداوند به نفس ايشان فرصت مي
آنان در رابطه با نفس خود روا داشته اند، عليه آنان شهادت دهد و اين شهادت بـر  

  :فرمايد خداوند مي. فزايد حسرت و درد ايشان مي
﴿¨≅ ä.uρ ?⎯≈ |¡Σ Î) çμ≈ oΨøΒ t“ ø9 r& … çν u È∝̄≈ sÛ ’ Îû ⎯ ÏμÉ)ãΖ ãã ( ßlÌøƒ éΥ uρ … çμs9 tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $Y7≈ tF Å2 çμ9s)ù= tƒ # ·‘θà±ΨtΒ 

∩⊇⊂∪ ù& tø% $# y7t6≈ tGÏ. 4’ s∀x. y7Å¡øuΖ Î/ tΠöθu‹ø9 $# y7ø‹n= tã $ Y7Š Å¡ym ∩⊇⊆∪﴾ )14 – 13:اسراء.(  
مقدرات و نتيجة كارهـاي هـر آدمـي را در گـردن او كـرديم، و روز قيامـت       «
ات را بخوان امروز كافي است كه  اي گشاده براي او بيرون خواهيم آورد، نامه نامه

  .»اوت كنيخودت در رابطة با خودت قض
طائر عبارت از عملي اسـت كـه از كسـي سـر زده اسـت، و      : گويد ابن كثير مي

شـود كـه اگـر     تمام اعمال او در كتابي جمع شـده و در روز جـزا بـه وي داده مـي    
شـود و اگـر    سعادتمند و خوشبخت باشد، نامة اعمالش به دست راست او داده مـي 

هـم يعنـي   ) منشـورا (كلمة . دشقي و بدبخت باشد، به دست چپ او داده خواهد ش
تواند آن را بخواند و تمامي كردار او از اول تا پايان زندگي  باز شده و هركس مي
  .در آن مكتوب است



    

 
    

  
 

  ﴾34﴿   آئين تربيتي تابعين

  
  
  

  فصل سوم
  

  شرايط تربيت
    

  .هوشياري در مقابل خطرات نفس -1
  .آزادسازي سرزمين عقل و انديشه -2
  .سفر به سوي دلها -3
  .پاكسازي كامل -4
  .و پايداري استقامت -5
  .ترس از عاقبت -6



    

 
    

  
 

  ﴾35﴿   آئين تربيتي تابعين

  :هاي نفس هوشياري در برابر توطئه -1
خوانـد، مگـر ايـن كـه رحمـت حـق        نفس هميشه آدمي را به سوي بدي فرامي

شامل هر قول و فعل و پنداري اسـت كـه موجـب    » سوء«كلمة . شامل حال او شود
خشــم پررودگــار رحمــان شــود؛ بــه همــين ســبب شــرط اول، هوشــياري در برابــر 

و فايـدة ايـن هوشـياري و    . انگاري در برابـر آن اسـت   هاي نفس و عدم سهل وطئهت
. باشـند  احتياط، كاستن از ارتكاب اموري است كه مقبـول بارگـاه پروردگـار نمـي    

  .دهد به خاطر غفلت در مقابل نفس است زيرا اگر لغزشي روي مي
: گويـد  يهـاي بعـد مـ    يكي از حكما به خوبي اين مطلب را بيان كرده و به نسل

هركس گمان كند دوستي از خدا نزديكتر وجود دارد، شناختش از خدا بسيار كم 
تر از نفس وجود دارد، نفس خود را   است، و هركس گمان كند دشمني سرسخت

  .)1(به خوبي نشناخته است
 –اعــم از انســان و ديگــر جــانواران  –چنــين كســي هميشــه در مقــال دشــمنان 

مان حال خطرناكترين و نزديكتـرين دشـمنان را كـه    آمادگي دفاع دارد، ولي در ه
نفس اماره است، فراموش كـرده و بـراي مقابلـه بـا آن از هيچگونـه سـاز و برگـي        

  .برخوردار نيست
  

  :آزادسازي سرزمين عقل و انديشه -2
كند، امتيازي اسـت كـه خداونـد     آنچه كه انسان را از ساير مخلوقات ممتاز مي

دهـد، ولـي هرگـاه از     لة آن نفع و ضرر را تشخيص ميبه او بخشيده است و به وسي
نيروي عقل استفاده نشود آدمي قدرت تشخيص را از دسـت داده، و مـورد هجـوم    

گيرد، اما اگر انسان در مقابل حوادث، عقل خود را به كـار   شرور و مفاسد قرار مي
 كند، ولي آدمي اغلب بـه جـاي عقـل هـواي نفسـاني      اندازد، اقدام به معصيت نمي
امـام  . شـود  ت مـي ايدر نتيجه مرتكب منه. گذارد ار ميخود را حاكم و عقل را بيك
اگـر عقـل و خـرد تـو از زيـر سـلطة       «: گويـد  هايي مي ابن القيم در بارة چنين انسان

و گـو ايـن كـه هـواي     . )2(»گيـرد  هواي نفس خارج شود، حاكميت را به دست مي
                                           

 .12: اإلستعداد ليوم المعاد -)1(
  .12: اإلستعداد ليوم المعاد -)2(



    

 
    

  
 

  ﴾36﴿   آئين تربيتي تابعين

ب غفلـت بيـدار شـده و    ل كـرده اسـت و عقـل از خـوا    اغنفس مملكت عقل را اشـ 
حاضر نيست تن به اسارت و ذلت بدهد و راه قيام و انقالب بر ضد هـوي و هـوس   

و هـر قـوم و   . يابـد  رفتة خود را بازمي را در پيش گرفته و سلطه و استيالي از دست
  .ملتي عقل خود را حاكم قرار ندهد، گرفتار انواع فتنه و آشوب خواهد شد

  
  :سفر به سوي دلها -3

هاي نفس خود را برحذر دارد و اين دشمن خطرناك  عاقل بايد از توطئه انسان
اما بايد بداند ايـن اجتنـاب و احتيـاط بـه تنهـايي مثمـر ثمـر        . را زير نظر داشته باشد

نيست، بلكه بايد به اصالح عضـو صـنوبري خـود كـه در درون بـدنش قـرار دارد،       
  :رمايدف مي يحديثدر  رسول گرامي اسالم چنانچه . بپردازد

 فََسَد فََسَدْت َوإِذَا ،كُلُُّه الَْجَسُد َحَصل َحْتَصلُ إِذَا ،ُمْضَغةً الَْجَسِد ِفى َوإِنَّ أَالَ«
  .)1(»الْقَلُْب َوِهَى أَالَ ،كُلُُّه الَْجَسُد

بدانيد در بدن عضو صنوبري شكلي وجود دارد كه هرگاه اصالح شـود تمـام   «
مام بدن فاسـد شـود، بدانيـد كـه آن عضـو      وجود اصالح و هرگاه به فساد گرايد ت

  .»قلب است
چنانچــه در ايــن حــديث شــريف آمــده الزم اســت قبــل از هرچيــز اصــالح و   

  .پاكسازي را از قلب آغاز كنيم
كـنم از كسـي كـه كـوه و      تعجـب مـي  : گويـد  مـي  /محمد بن فضيل بلخـي  

ثـار انبيـاء   پيمايد تا به خانة خـدا شـرفياب شـود، چـرا كـه در آنجـا آ       ها را مي بيابان
گيـرد؛ دلـي كـه     هست، ولي نزديكترين راه را كه همانا راه دل است، در پيش نمي

  .هاي خداوند در آن وجود دارد آثار و نشانه
  

  :پاكسازي كامل -4
اگر درون انسـان پـر از خونابـة زخـم شـود و آن را      «: فرمايد مي رسول خدا 

  .)2(»فاسد كند، بهتر از آن است كه پر از شعر شود
                                           

 .144: صحيح مسلم -)1(
 .453/  10: بخاري -)2(



    

 
    

  
 

  ﴾37﴿   آئين تربيتي تابعين

بـراي مـا    رسول اكرم : گويد مام ابن القيم تعليقي بر اين حديث نوشته و ميا
تواند مملو از شعر شـود، همـانطور    بيان فرموده است كه درون انسان همچنانكه مي

تواند لبريز از شك و شبهه و خياالت و اوهامي شود كه اصال وجود ندارند، يـا   مي
هـا و سـخنان معمـولي و     و يـا افسـانه   پر از علومي شـود كـه منـافعي را در برنـدارد    

فايده آن را پر كند و به اينگونه مسائل مضر و زيانبار انباشته شـود، اگـر حقـايق     بي
قرآن و علوم آن كه ماية سعادت اوست بدو روي آورد و در آن جايي نيافت و از 

همچنـان  . حلي ديگر روي خواهـد آورد آن استقبال به عمل نيامد، دور شده و به م
قلبي را كـه پـر از مسـائل منـافي بـا قـرآن باشـد مـورد نصـيحت قـرار دهـي و             اگر

اي براي ورود كالم خدا در آن نباشد، از پـذيرش آن نصـايح سـرباز زده و     دريچه
  .آن نصايح به راه ديگري خواهد رفت

  :شاعر گويد
  َنزِّْه فُؤاَدَك ِمْن ِسواَنا َتلْقََنا
  فََجَناُبَنا ِحلٌّ ِلكُـلِّ مـرته  

  

جايگاه  ب خود را از غير ما پاكيزه دار تا ما را مالقات كني، چون محضر ماقل«
  .»اي است هر قلب پاك و پاكيزه

هاي عملي تربيت، بايد اين عضو صـنوبري را از   تا زمان ظاهرشدن آثار و نشانه
زيـرا وحـي بـا چيـزي كـه       ؛هرآنچه كه با فرامين وحي در تضاد است پاكيزه كـرد 

وحـي ماننـد سـاير كلمـات نيسـت، زيـرا وحـي در        . آميزد يمخالف آن باشد درنم
  .يابد جايي كه قدسيت آن را نداشته باشد استقرار نمي

پاكسازي قلب از آنجا كه در سراسر عمر بايد مـورد توجـه قـرار گيـرد، بسـيار      
اي است كه بـه اذن   اين پاكسازي در واقع همان مجاهدت و تزكيه. فرساست طاقت

ايـن مجاهـدت ماننـد يـك عمـل      . خـرت را بـه دنبـال دارد   خدا رستگاري دنيا و آ
و چيـزي ديگـر را جـايگزين آن     اي را از بدن بيرون آورده جراحي نيست كه غده

بار و طوالني با نفس و هوي و هـوس و   اي بس مشقت بلكه عبارت از مبارزه كنيم،
  .هاي دنيايي و نيروهاي اهريمني است نيز با همة جاذبه

ب بايد با همة اين نيروها به ستيز پرداخت و هر اندازه عزم در روند پاكسازي قل
و استقامت در برابر اين موانع و مشكالت صرف شود به همان اندازه هـم پيـروزي   



    

 
    

  
 

  ﴾38﴿   آئين تربيتي تابعين

به دست خواهد آمد و عمل پاكسازي قلب قرين موفقيت خواهد شد؛ در غير ايـن  
را غـرق در  صورت نيروهاي اهريمني بر قلب مستولي شده و روز به روز بيشتر آن 

دهـد و همـة    كنند، در نتيجه قلـب بصـيرت خـود را از دسـت مـي      گناه و تباهي مي
گذرد؛ و وقتي چنين مهـري بـر قلـب زده     ير پا گذاشته و ميزموازين و معيارها را 

دهد و پس از آن تابع هوا و هوس  شد، قدرت تشخيص خوب و بد را از دست مي
  .شود مي

شود كـه از غيـر خـدا تهـي شـود، زيـرا        ميپاكسازي قلب زماني قرين موفقيت 
عبداهللا بن مبارك در ايـن بـاره   . شود چنانچه اشاره شد، وحي با باطل همجوار نمي

اگر انسان از درون خود صد چيز نامطلوب را بيرون آورد، و تنهـا يـك   «: گويد مي
گردد، و اگر از صد چيز پرهيـز داشـته    مورد را باقي بگذارد از متقين محسوب نمي

آيـد، و   شد و تنها در برابر يـك مـورد پرهيزگـار نباشـد، پارسـا بـه حسـاب نمـي        با
هركس تنها يك خصلت جاهلي در وي باشد در زمرة جاهلين است، مگر فرمودة 

  :خداي متعال خطاب به نوح را نشنيده ايد كه چون نوح گفت
﴿¨βÎ) ©Í_ö/$# ô⎯ÏΒ ’ Í?÷δr&﴾  )45 :هود(.  
  .»و خانوادة من استفرزندم جز«
﴿þ’ÎoΤÎ) y7 ÝàÏã r& β r& tβθä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎫Î= Îγ≈ yfø9$# ∩⊆∉∪﴾  )46 :هود(.  
  .»جاهالن نباشيد ةكنم از زمر من شما را نصيحت مي«
  

  :استقامت و پايداري برحق -5
كردن قلب و زدودن امراض از آن بايد اسـتمرار يابـد و هيچگـاه متوقـف      پاك

اين كار به نفسي فرصت  ي درنشود تا كامالً قلب پاكيزه گردد، چون كمترين سست
نتيجه بگذارد و هوي را بر  هاي پيشين را بي دهد تا بار ديگر همة كوشش دوباره مي

  .شخص حاكم و او را به ذلت و اسارت بكشاند
كنـد كـه بـر ايـن راه سـخت و دشـوار اسـتقامت         خداوند كساني را ستايش مي

  :فرمايد ورزند، و مي مي



    

 
    

  
 

  ﴾39﴿   آئين تربيتي تابعين

﴿¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# ω r& 

(#θ èù$ sƒrB Ÿω uρ (#θ çΡt“ øtrB (#ρ ãÏ±÷0r&uρ Ïπ ¨Ψpgø: $$ Î/ ©ÉL©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθè? ∩⊂⊃∪﴾   ) 30: فصلت(.  
به درستي آنان كـه اعـالم كردنـد كـه پروردگـار مـا اهللا اسـت، و بـر ايـن راه          «

دهند كه نترسـيد و   يدند، مالئكه بر آنان نازل شده و به اينان مژده مياستقامت ورز
  .»اندوهگين نباشيد، و مژده باد شما را به بهشتي كه وعده داده شده ايد

در حقيقت خداوند به رسول خود امر فرموده كه بر اين شاهراه استقامت ورزد 
  :تا كار پاكسازي قلب كامل شود

﴿öΝÉ)tGó™$$ sù !$ yϑx. |N öÏΒ é& ⎯ tΒ uρ z>$ s? y7yè tΒ Ÿωuρ (#öθtó ôÜs? 4 … çμ̄ΡÎ) $ yϑÎ/ šχθè= yϑ÷è s? × ÅÁ t/ ∩⊇⊇⊄∪﴾   
  ).112: هود(

كن، آنگونه كه به تو امر شده است همراه با آنان كه با تو هستند، و  استقامت«
  .»طغيان نكنيد بدرستي كه خدا بر اعمال شما نظارت دارد

در ميدان عمل اجرا كرده و محتـوي آن  اين آيه را  بدين شيوه صحابة كرام 
  .را به درستي فهميدند

استقامت عبارت از اين است كه بـر  : گويد مي اميرالمؤمنين عمر بن خطاب 
گر در راه به اين سـو و آن   امر و نهي استقامت كنيد، نه اين كه همچون روباه حيله

  .سو بنگريد و منحرف شويد



    

 
    

  
 

  ﴾40﴿   آئين تربيتي تابعين

  ترس از پايان راه
از سرنوشت بد در كار تربيت ضـروري اسـت تـا همـواره      نگري و ترس عاقبت

انسان هوشيار باشد كه كار پاكسازي قلب را دنبـال كنـد و بـر آن ثابـت و اسـتوار      
بماند؛ زيرا هرگاه آدمي به سرانجام كارها بينديشد، از هدرشدن وقـت جلـوگيري   

رسـد و او  ورزد تا مبادا اجل فرا  كند و به ادامة پاكسازي قلب خود مبادرت مي مي
  .دپيچ سي به خود ميهنوز از بقاياي چركين امراض نف

لحظات پايان زندگي آنقدر جانكاه و تلخ است كه حتي خواب و استراحت را 
كند، آنها با وجود كثـرت عبـادت و خشـوع و     بر بزرگمردان راه حق هم حرام مي
  :ندشوند، چون از پيامبر خود شنيده ا انفاق و نماز شب و روزه مغرور نمي

  »إِنََّما الْأَْعَمالُ َبَخواِتيِمَها«
  »اعتبار اعمال بستگي به آخر آن دارد«

  .افزايد و اين فرموده برخوف آنان از خدا بيشتر مي
  .آنچه گفتيم از مهمترين مالحظات تابعين پيرامون روش تربيت نفس بود



    

 
    

  
 

  ﴾41﴿   آئين تربيتي تابعين

  
  
  
  

  فصل چهارم
  

  اصول و روش تربيت نفس
  

  .سترس از خدا و مهاركردن نف -1
  .تمرين دادن نفس بر صبر -2
  .مبارزه با نفس -3
  .پرهيز از بخل -4
  .توكل -5
  .محاسبة نفس -6
  .تقرب بيشتر -7
  .تمرين بر تدبر -8
  .حفظ جوارح -9

  .ربط دادن دنيا به آخرت -10
  .مدارا با نفس -11
  .برادري -12
  .ند شيوة گوناگونچ -13
  .دعا و مناجات -14



    

 
    

  
 

  ﴾42﴿   آئين تربيتي تابعين

ــاي هــاي تربيــت و راه روش ــوده اســت،    ه ــابعين بســيار ب ــزد ت ــاگون آن ن گون
هـا مبتنـي    ايـن راه . شود بخشي از آنها است هايي كه در اينجا به آن اشاره مي نمونه

و تطبيق آن دو منبع فيـاض اسـت،    بر برداشت ايشان از قرآنكريم و سنت پيامبر 
وارا آنان هر راه و روشي را كه ارائه كرده انـد منبعـث از آن دو چشـمة زالل و گـ    

هـاي درونـي اسـتوار اسـت،      هـا بـر تصـفية قلـب از بيمـاري      است، اساس اين روش
  :فرمايد مي همچنانكه رسول اكرم 

 فََسَد فََسَدْت َوإِذَا كُلُُّه الَْجَسُد َحَصل َحْتَصل إِذَا ُمْضَغةً الَْجَسِد ِفى َوإِنَّ أَالَ«
  .)1(»الْقَلُْب َوِهَى أَالَ كُلُُّه الَْجَسُد

بدن است و صالح آن صالح بدن و فسـاد   قلب امير: فرمايد ن حجر ميحافظ اب
  .آن فساد بدن را به دنبال دارد

ها را جهـت   دانستند و اين روش تابعين هر گناهي را علتي براي بيماري قلب مي
  .درمان و تقويت آن در مقابل آنها توصيه كرده اند

و شفاي آن در توبه و پرهيـز   شود دل مانند تن بيمار مي: گويد امام ابن القيم مي
شـود و لبـاس آن تقـوي اسـت، و گرسـنه و تشـنه        است، و مانند جسـم عريـان مـي   

انابـت و خـدمت    شـاميدن آن شـناخت و محبـت و توكـل و    آشود و خوردن و  مي
  .است

كند جز با جهاد سخت و دشـوار   هايي كه امام ابن القيم به آنها اشاره مي درمان
هاي دنيوي از قبيل زرق و بـرق و   همة جاذبهبا و شيطان و با نفس و مبارزه با هوي 

هـاي اساسـي تربيـت     مواردي كه ذكـر شـد بنيـان   . شود هاي آن حاصل نمي زيبايي
  :فرمايد خداوند مي. تابعين است

﴿z⎯ƒ Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 $ uΖn= ç7ß™﴾  )69: عنكبوت.(.  
هاي خود را به آنـان نشـان خـواهيم     همانا راه و آنان كه در راه ما جهاد كنند،«
  .»داد

. دهـد  خـداي سـبحان هـدايت را بـه جهـاد پيونـد مـي       : گويـد  امام ابن القيم مي
و . باشــند هــا در هــدايت مــوفقترين آنــان در جهــاد مــي بنــابراين، كــاملترين انســان

                                           
 .126/  1: فتح -)1(



    

 
    

  
 

  ﴾43﴿   آئين تربيتي تابعين

ا ترين جهاد، جهاد با نفس و جهاد با هوي و جهاد با شـيطان و جهـاد بـا دنيـ     واجب
است، و هركس اين چهار نوع جهاد را در راه خدا انجـام دهـد، خداونـد بـه پـاس      

هايي كـه   كند؛ راه هاي خود هدايت مي اين جهاد و تالش مبارك او را به سوي راه
هـركس جهـاد را تـرك    . او را به رضاي خدا و بهشت جاويد نايل خواهد سـاخت 
  .د دادكند به همان مقدار هدايت پروردگار را از دست خواه

هايي كه امـراض قلبـي را    آوردن درمان پس از مبارزة سخت با نفس و به دست
شـود، مگـر ايـن كـه انسـان در نهـان و        ثار بهبودي قلب ظاهر نميآبرند،  از بين مي

در بـاطنِ  «: امام ابن الجوزي چه زيبـا فرمـوده اسـت   . آشكار صادق و راستگو باشد
  .»ست داري دست يابيخود راست باش تا در ظاهر به آنچه كه دو

از روش آنهـا اسـتمداد طلبيـده و     شنايي با راه و روش تربيتي تـابعين  آبراي 
  :شويم مواردي را متذكر مي

  
  ترس از خدا و مهار نفس -1

  :فرمايد خداوند مي
﴿$ ¨Β r&uρ ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïμ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 3“uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ ¨Ψpgø: $# }‘Ïδ 

3“uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪﴾  )41 – 40: نازعات(.  
خوف از مقام خدا يعنـي تـرس از   «: امام قرطبي در تفسير اين آيه فرموده است

بـه معنـي   : و نهي نفس از هـوي . خدا به هنگام ارتكاب معصيت و ترك فوري آن
  .)1(»زجر و توبيخ آن بر ارتكاب محارم است

چـرا كـه در    ؛بـرد  به خدا پناه مـي  آيد، اي كه پس از وي مي ابن مسعود از دوره
شـما در  «: گويـد  آن دوره دولت و قدرت در دست هوي و هـوس اسـت، وي مـي   

كند، ولي روزگاري خواهـد رسـيد    زماني قرار داريد كه حق بر هوي حكومت مي
چنـين روزگـاري بـه خـدا پنـاه       كه هوي برحق حكومت خواهـد كـرد و از ديـدن   

  .»برم مي

                                           
  .2088/  19: قرطبي -)1(



    

 
    

  
 

  ﴾44﴿   آئين تربيتي تابعين

خوف عبارت است از دلهـره و تـرس   «: كرده اند تابعين خوف را چنين تعريف
و فراركـردن قلـب از ارتكـاب     پروردگـار،  احكـام آگـاهي تمـام از   قلبي از خـدا،  

  .)1(»معصيت در هنگام تمايل به سوي گناه
  :بنابراين، ترس سه قسم است

  .ترس از خدا -1
  .هاي خدا در دنيا و آخرت ترس از رخدادن حوادث و عقوبت -2
  .كاب معصيتترس از ارت -3

البته ترس داراي اقسام ديگري نيز هست كه اغلـب از ايـن سـه نـوع سرچشـمه      
گيرد؛ مانند ترس از حوادث دردناك قيامت، ترس از حسـاب و كتـاب، تـرس     مي

  .  ... و از عدم پذيرش اعمال، ترس از سرنوشت بد
تـرين عامـل در جلـوگيري از ارتكـاب امـوري اسـت كـه         ترس از خدا اساسي

كشانند، و بـدون تـرس از خـدا ممكـن نيسـت انسـان        به سوي معاصي مي را آدمي
  .بتواند نفس خود را در مقابل هوي و هوس كنترل كند

كسي كه از ايستادن در پيشگاه خـدا هـراس داشـته باشـد،     «: گويد مي /سيد 
و اگر بـر معصـيت اقـدام كنـد بـه خـاطر ترسـي كـه از          ،كند اقدام به معصيت نمي

كنـد و بـه دايـرة بنـدگي      فوراً پشيمان شده و توبه و استغفار مـي  ،پيشگاه خدا دارد
  .گردد برمي

. يافتن شهوات نفس مركز دايرة اطاعت و فرمانبرداري اسـت  جلوگيري از غلبه
. تنها انگيزة نيرومند در هر طغيان و تجاوز و معصيتي تبعيت از هوي و هوس اسـت 

سـد هـوي اسـت، بيشـتر     هـا و سرچشـمة تمـامي شـرور و مفا     اساس همة گرفتـاري 
ولـي هـوي   . عالج جهل سهل است. شوند ها در دام هوي و هوس گرفتار مي انسان

اي است كـه   شود، چنان آفت كشنده و هوسي كه بعد از آگاهي و علم حاصل مي
  .توان آن را عالج كرد جز با جهاد و مبارزة سخت و دشوار نمي

سـت و جـز بـا ابـزار     خوف از خدا دژي استوار در مقابل هجوم شـديد هـوس ا  
  .)1(هاي نفساني مقاومت كرد توان در مقابل خواهش ترس از خدا بسيار كم مي

                                           
 .269: تهذيب المدارج -)1(



    

 
    

  
 

  ﴾45﴿   آئين تربيتي تابعين

. كنـد  هوي و هوس نفس آنچنان شديد است كه عقل را كور و آن را اسير مي
به همين سبب انسان براي رهايي از هوي نيازمند قدرت و نيروي زيادي اسـت كـه   

ز خـدا و تـرس از رسـوايي روز قيامـت، و     اين قدرت و نيرو تنها به وسـيلة تـرس ا  
اينگونـه نفـس    –رحمهـم اهللا   –تـابعين  . شـود  ناكامي در دنيا و آخرت حاصل مـي 

آنها همزمان رهروان را به . كردند از خدا تربيت مي ترس اساس خود و پيروان را بر
  .ساختند عفو و رحمت خدا اميدوار مي

ي آزاد باشـد، اگرچـه ايـن    طبيعت نفس خواهان آن است كه از هر قيـد و بنـد  
قيود قوام و دوام نفس را در پي داشته باشد، بـه همـين خـاطر نفـس بـه طـور دايـم        
نيازمند تمرين صبر است تا راست و وارسته شده و براي جهاد و مبارزه با هواهـاي  

  .نفساني و انهدام آن مطيع و آماده شود
  

  تمرين نفس بر صبر -2
  :فرمايد خداوند مي

﴿÷É9 ô¹$#uρ y7 |¡øtΡ yìtΒ t⎦⎪Ï%©!$# šχθãã ô‰tƒ Νæη −/u‘ Íο4ρ y‰tóø9$$ Î/ Äc©Å´yèø9$#uρ tβρß‰ƒ Ìãƒ 

…çμ yγ ô_uρ ( Ÿω uρ ß‰÷è s? x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷]tã﴾  )28 :كهف(.  
خوانند و رضاي  با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را مي«

ــي ــت      او را م ــتن زين ــراي جس ــان ب ــمانت را از ايش ــد، و چش ــوي  طلبن ــات دني حي
  .»برمگردان

ما شش نفـر در محضـر   : كند چنين نقل مي امام مسلم از سعد بن ابي وقاص 
اينهـا را از اطـراف خـودت    ] كه[بوديم، مشركين به حضرت گفتند  رسول خدا 

آن شـش نفـر عبـارت بودنـد از مـن و ابـن       . دور كن تا در مقابل ما جسارت نكنند
با . ام دو مرد ديگر كه اسم ايشان را از ياد بردهمسعود و يك مرد از هزيل و بالل و 

آمد، ولي خداونـد آيـة    مشركين به ارادة خدا فكري در دل رسول اهللا  ةاين گفت
  .»فوق را نازل فرمود

                                                                                                
 .3818/  6: اللفي ظ -)1(



    

 
    

  
 

  ﴾46﴿   آئين تربيتي تابعين

بـه ارادة خـدا در   : آنچه مهم است، گفتة سعد بن ابي وقـاص اسـت كـه گفـت    
يم كـه نفـس   يـاب  از ايـن حـديث درمـي   . اي پديـد آمـد   وسوسه نفس رسول خدا 

سازگاري نـدارد، بلكـه    دهد و با التزام و تعهد و تقيد سرِ همواره به بدي دستور مي
هرچند كه اين قيـد و بنـد نفعـي    قيد و بندي است؛  خواستار افسار گسيختگي و بي

نفس دوست ندارد هيچ احدي به وي . براي وي در دنيا و آخرت دربر داشته باشد
او را محدود كند، به همين علـت نفـس اهمـال و     خوشايند او نيست و امر كند كه

شـود كـه اشـرف     اي كه ذكر شد، مشاهده مـي  در آيه. طلبي را دوست دارد راحت
گيرد تا بر نفس خود تسلط  ها كه پيامبر بزرگوار است، مورد خطاب قرار مي انسان

  .داشته باشد و آن را به مصاحبت اصحاب و ياران فقير وادارد
گـو ايـن كـه نفـس زكيـة حضـرت بـه ايشـان         . حبس استيكي از معاني صبر 

 نسبت به پيشنهاد بزرگان قريش چراغ سبز نشان داده و از اصـحاب و يـاران  : گفت
مستضعفي كه در مجلس حضور دارند، كمي فاصله بگير كه ناگهـان فرمـان الهـي    

و به پيامبر دستور داد كه خويشتن را با همان اصحاب فقير و مستضعف مونس  آمد
صبر از بارزترين . كه نفس به چيز ديگري تمايل داشته باشد زم سازد، هرچندو مال
برد و رسـيدن بـه    زيرا نفس را تا درجة لوامه و مطمئنه باال مي ؛هاي تربيت است راه

اين مراتب در گرو تحمل مشقات و بازداشتن آن از تبعيت از هوي و هـدر نـدادن   
رفـت،   اه مردي در بيابـان راه مـي  همر /حافي  نقل است كه امام بشر. وقت است

از «: بشر گفت» نوشي؟ شما از اين چاه آب مي«: رفيقش تشنه شد و به ايشان گفت
از ايـن چـاه آب   «هنگامي كه به چاه بعدي رسـيدند بـاز سـؤال كـرد؛     . »چاه بعدي

خالصه اينگونه او را از اين چـاه بـه آن چـاه    . »از چاه بعدي«: باز گفت» نوشي؟ مي
دنيـا هـم اينگونـه سـپري     : سرانجام روي به همـراهش كـرد و گفـت   . ددا وعده مي

  .شود مي
كند  كهركس اين اصل را در«: گويد امام ابن الجوزي در بارة اين رويداد مي

هايش باز دارد و وعـدة نيـك بـه     تواند با مالطفت نفس را از بسياري از خواسته مي
از سـلف خطـاب بـه نفـس     همچنانكه بعضي . آن بدهد تا بر مشقات صبر پيشه كند

ها فقط به منظور دلسوزي و شفقت و  اين بازداشتن! به خدا سوگند: گفتند خود مي
  .گرفتارنشدن به عذاب الهي است



    

 
    

  
 

  ﴾47﴿   آئين تربيتي تابعين

ترس از عذاب الهي، يكي از عواملي است كه اصحاب و تـابعين را بـه صـبر و    
 كرد، نفسي كه هيچگاه هاي آن وادار مي كنترل نفس در مقابل خواسته و خواهش

  .مايل نيست از آنچه كه دوست دارد منع شود
  

  مبارزه با نفس -3
  :فرمايد مي رسول اكرم 

  .)1(»َوُحجَِبِت النَّاُر بِالشََّهَواِت جَِبِت الَْجنَّةُ بِالَْمكَارِِهُح«
هـاي نفسـاني پوشـيده     هـا و دوزخ بـه شـهوات و خـواهش     دشـواري بهشت بـه  «
  .»است

  :فرمايد و در حديث ديگري مي
  .)2(»بِالشََّهَواِت النَّاُر َوُحفَِّت بِالَْمكَارِِه الَْجنَّةُ ِتُحفَّ«
هـاي   ها احاطه كرده و دوزخ را شهوات و خواسـت  بهشت را مشقات و سختي«

  .»نفساني محاصره كرده است
هـا   هايي پوشيده شده است و اين پرده بنابر روايت بخاري، بهشت به وسيلة پرده

ها نيست، بلكه مشـقات و ناماليمـات بـه مثابـة      اع پردهاز پوست و حرير و ديگر انو
ها زياد و متعدد و در  اين پرده. هايي هستند كه گرداگرد بهشت را پوشانده اند پرده

اي  هاي گوناگون هستند؛ هر مصيبتي را رنگـي و هـر باليـي را نشـانه     شكل و رنگ
. خل بهشـت شـود  ها را كنار نزند، ممكن نيست دا فرد مؤمن تا همة اين پرده. است

براي اين كار زماني بـس  . نامند با نفس مي هها را مبارز كنارزدن و دريدن اين پرده
ها، انسـان را   طوالني الزم است كه گاهي طول مسافت و دشواري دريدن اين پرده

بـودن   طلبـي و قـانع   كند، در اينجا نفس صاحب خود را به اهمال و راحت خسته مي
  .كند تشويق ميبه عباداتي معيوب و ناقص 

وسـيلة  نـه ب  بنابر روايت مسلم گو اين كه بهشـت حصـار شـده اسـت و آن هـم     
ديوارهاي بتوني و آهني بلكه بـه وسـيلة مشـقات و مصـايبي كـه همچـون دژهـاي        

                                           
 .274/  11: بخاري -)1(
 .2822: صحيح مسلم -)2(



    

 
    

  
 

  ﴾48﴿   آئين تربيتي تابعين

مستحكمي آدمي را احاطه كرده اند و براي نيل به بهشت الزم است از ايـن موانـع   
اي متوسل شد كه اين كار را مبـارزه   هگذر كرد و براي انهدام اين دژها به هر وسيل

كردن موانـع، رسـيدن بـه     ها و خراب بنابراين، بدون كنارزدن پرده. نامند مي با نفس
براي طي اين مسير و گذر از اين موانـع بايـد رنـج راه را    . پذير نيست بهشت امكان

  .پذيرفت، چنانكه تابعين نيز در سراسر زندگي پر بارشان چنين كردند
اعـي از تـابعي بزرگـوار عبـداهللا بـن ابـي زكريـاي خزاعـي چنـين نقـل           امام اوز

بيست سال تمام در كنترل و معالجـة زبـانم كوشـيدم تـا سـرانجام راسـت       «: كند مي
  .)1(»شد

بيست سال سكوت را تمرين كردم تا توانستم بـر  «: گويد و در روايتي ديگر مي
  .)2(»رادة خويش پيروز شوما

بيسـت  «: مشمرِج عجلي در شرح حال خود گفته است تابعي بزرگوار مورق بن
ام، ولـي   سال است كه من در جستجوي چيزي هسـتم و هنـوز بـه آن دسـت نيافتـه     

در جستجوي چـه  ! گفتند اي ابوالمعتمر. »هرگز از جستجوي آن باز نخواهم ايستاد
  .)3(»سكوت در برابر آنچه به من ربطي ندارد«: چيزي هستي؟ گفت
ارزه در راه تزكية نفس، در ميان جمعي از تابعين به مراتب بيشتر البته جهاد و مب

  :بوده است
كـه خـود يكـي از تـابعين اسـت      / شيخ االسالم حافظ بن محمد بن منكـدر  

  .)4(»چهل سال با نفس خود مبارزه كردم تا راست شد«: گويد مي
چهل سال است كه هرچـه نفسـم   : گويد مي / زاهد مشهور يوسف بن اسباط

  .)5(»ام است ترك كرده خواسته
. نفس هيچگاه تكاليف و مشقات را دوست نداشته و با آن سرسازگاري نـدارد 

آوردن پاداش عظيم و اجر فراواني باشـيم كـه خداونـد     ولي اگر ما خواهان بدست
                                           

 .168: الزهد -)1(
 .216/  4: ةالصفو صفة -)2(
 .250/  3: ةالصفو صفة -)3(
 .355/  5: سير أعالم النبالء -)4(
  .262/  4: ةالصفو صفة -)5(



    

 
    

  
 

  ﴾49﴿   آئين تربيتي تابعين

مقرر فرموده است، بايد اين راه را بپيمائيم؛ هرچند نفس ما را همراهـي نكنـد، امـا    
امام راسخ و استوار، اميرالمؤمنين، عبداهللا بـن  . كرد اهي مينفس تابعين آنان را همر

هاي صالح و وارسته با ميـل خـود    نفس انسان«: گويد در اين رابطه مي/ مبارك 
كند، ولي نفس ما تنها از روي ناچـاري بـا مـا در     در كار نيك با آنان همكاري مي

  .)1(»كند و بايد آن را مجبور و ناچار سازيم كار نيك همكاري مي
نفس را بايد مجبور به گزينش راه خير كنيم و اگر تمـامي عمـر را نيـز صـرف     

  .اين كار كنيم بايد آن را از شوائب شر پاك كرد
در بارة نزديكترين نسل به اصحاب كه همانـا نسـل تـابعين     /اگر ابن مبارك

هاي نسل كنـوني بيشـتر    گويد، شكي در اين نيست كه دل است، اينچنين سخن مي
ايستد، مگر اين كه بـا ممارسـتهاي بسـيار، راه تزكيـه را از      بر پذيرش حق ميدر برا

موانعي كـه مهمتـرين آنهـا بخـل و خسـت اسـت پـاك نمـود و نفـس را وادار بـه           
چنانكه قرآنكريم در مواقع بسياري بر اين جنبه از تزكية نفس و . همراهي حق كرد

  .زدودن اين موانع تأكيد بسيار دارد
  

  لپرهيز از بخ -4
  :فرمايد خداوند مي

﴿⎯tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© ⎯Ïμ Å¡øtΡ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßsÎ=øßϑ ø9$# ∩®∪﴾  )9 :حشر(.  
  .»كساني كه از شر بخل خود در امان بمانند، رستگارانند«

شح و بخـل متـرادف هسـتند، ولـي بـه روايـت بعضـي از        : گويد امام قرطبي مي
شح،  در صحاح هم آمده است كهشناسان، شح داراي شدت بيشتري است، و  لغت

بخـل در اداي زكـات و همچنـين    : و مـراد از آيـة فـوق    .بخلي است توأم با حرص
با توجـه  . اموري است كه فرض نباشد، از قبيل صلة رحم و مهمانداري و امثال آن

شـود، امـا    هاي فوق انفاق كند بخيل محسوب نمـي  به اين توضيح، كسي كه در راه
  .)2(زد و انفاق نكند بخيل استكسي كه زكات را نپردا

                                           
 .145/  4: ةالصفو صفة -)1(
 .30 – 29/  18: تفسير قرطبي -)2(



    

 
    

  
 

  ﴾50﴿   آئين تربيتي تابعين

ارائــه داد، شــح در » شــح«بــر تعريــف كامــل و شــاملي كــه امــام قرطبــي از  بنــا
خودداري كردن از اداي زكات واجب و يـا نـدادن صـدقات بـه فقـرا و نيازمنـدان       

كنند، بلكه شامل انواع طاعـات   شود، همانگونه كه عوام الناس فكر مي منحصر نمي
دتر بخلي است كه آدمـي را از انجـام طاعـاتي بـازدارد كـه      شود و از اين نوع ب مي

  .موجب تقرب به بهشت است
ترين صفات نفس اسـت، زيـرا انسـان را از هرچيـز كـه بـه خـدا         تهسشح از برج

دارد، اما از انفاق مال در راه شهوت و هرچيزي كه او را از خدا  نزديك كند بازمي
هاي آن  زه با نفس را دارد و برخواستهكسي كه توانايي مبار. دارد نمي دور كند باز

نسـل صـحابه بـا    . شود و از رستگاران خواهد بود غلبه كند، به رحمت خدا نايل مي
اين فهم و برداشت در دنيا زيستند و در تربيت نفس خود كوشيدند و به سوي حق 

  .شتافتند
. ين فهم و نگرش را از اصـحاب دريافـت كـرده و بـه مـا انتقـال دادنـد       تابعين ا

مردي را در حال طواف ديدم كـه ايـن دعـا را زمزمـه     : ابوالهياج اسدي گفته است
  :كرد مي

  .»َنفِْسى حَُّش ِقنِى اللَُّهمَّ«
  .»پروردگارا مرا از بخل و حرص نفسم محافظت بفرما«

هرگـاه از  «: سبب را از وي پرسيدم؟ گفت. و چيزي ديگر را بر اين دعا نيفزود
بعـداً  » كـنم  نمي... شوم و كنم، مرتكب زنا نمي نمي بخل نفس در امان باشم، دزدي

  .)1(دريافتم كه آن مرد عبدالرحمن بن عوف بود
زيـرا فقـط خـدا     ؛ممكن نيست آدمي بدون توكل بر خدا در اين امر موفق شود

دهندة ما بر انجام طاعات و عبـادت و   است كه بر هرچيز قادر است و اوست توفيق
  .دشمن معاصي هم اوست دوستدار اهل ايمان و

  توكل -5
توكـل شـما بـر چـه     : سؤال كـرد ) اصم(مردي از حاتم : محمد بن عمران گفته

  :بر چهار خصلت: اساسي استوار است؟ او در جواب گفت

                                           
 .30 – 29/  18: قرطبيتفسير  -)1(



    

 
    

  
 

  ﴾51﴿   آئين تربيتي تابعين

تواند روزي من را بخـورد، بـه همـين سـبب نفسـم       يقين دارم كه كسي نمي -1
  .مطمئن شد

ه همـين دليـل خـودم    دهد، بـ  يقين دارم كه هيچكس عمل من را انجام نمي -2
  .مشغول به كار شدم

  .روم يقين دارم كه مرگ ناگهان خواهد رسيد، پس من به سوي آن مي -3
توانم از چشم خدا پنهان بمانم، و به همـين سـبب از ذات    يقين دارم كه نمي -4

  .كنم باري شرم مي
مفسران در رابطه با توكل نظرهاي متفاوت دارند، ولـي چكيـدة همـة نظرهـاي     

و آن يعنـي  » ارجاع دادن امور به خداوند اسـت «ن اين است كه توكل به معني ايشا
اين كه يقين داشته باشيم كه خداوند بر همة امـور قـادر اسـت، و تمـامي نيازهـا را      

كند و ما فقط موظفيم اسباب آن را فراهم نماييم، اما به آن اسـباب دل   برآورده مي
  .پيدا كنيمنبنديم، بلكه به پديدآورندة آن دلبستگي 

 چهار خصلت كه حاتم اصم ذكر كرده است فقط تعريف توكل نيسـت، بلكـه  
  .هاي مستحكمي هستند كه بزرگان دين توكل را برآن بنيان نهاده اند پايه

فــرد مــؤمن يقــين دارد كــه خداونــد روزي هــر  :رزق و روزي -پايــة اول
اسـت نخـورد    اي را تعيين كرده است و تا رزقي كه بـراي وي تعيـين شـده    جنبنده

  .نخواهد مرد، و يقين دارد كه هيچ مخلوقي روزي ديگران را نخواهد خورد
كنـد و بـه اطمينـان و آرامـش      مسلمان در مسير زندگي اين حقايق را تجربه مي

اگـر بـه   . رسد؛ و از اين كه كسي ديگر روزي او را بخورد هراسـي نـدارد   قلبي مي
داند كـه در ازل روزيِ   شود، ميظاهر هم مقداري از روزي وي نصيب يكي ديگر 

اگر انسان به اين درجه از آگاهي رسيد، اين بيانگر استواري ايمان . وي نبوده است
اين آگاهي و عقيـده سـنگ بنـاي توكـل اسـت؛ زيـرا       . او به رزاقيت خداوند است

كند قضية روزي و زندگي است، يكي به  ها را بيشتر به خود مشغول مي آنچه انسان
زي زياد و ثروت فراوان، به بسياري از واجبات خلل و خدشه وارد خاطر كسب رو

كند و بعضي هم خود را بـه نحـوي گرفتـار كسـب      سازد و جان خود را فدا مي مي
هـردو دسـته تـا آخـرين     . نمايند كنند كه واجبات را به كلي فراموش مي روزي مي



    

 
    

  
 

  ﴾52﴿   آئين تربيتي تابعين

سـودي  شـوند و آن موقـع پشـيماني ديگـر      لحظات زنـدگي بيـدار و پشـيمان نمـي    
  .برايشان نخواهد داشت

توكل بر خدا در كارهاي نيك بهترين نـوع توكـل اسـت،     :عمل -پاية دوم
زند به جز خوشنودي پروردگار هدفي ديگر  چون كسي كه دست به كار نيك مي

انسان وقتي كه احساس كند كساني هستند كه كارهـاي دنيـوي او را انجـام    . ندارد
. گيـرد  دهد و كسالت و تنبلي او را فـرا مـي   ميدهند، چندان جديتي از خود نشان ن

زيـرا هـيچكس توانـايي     ؛اي در مورد اعمال اخروي ممكـن نيسـت   اما چنين معامله
  :فرمايد چنانچه خداوند مي. انجام تكاليف ديني و كارهاي ديگران را ندارد

﴿}§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4©të y™ ∩⊂®∪﴾   )39 :نجم(.  
  .»مگر آنچه خود كرده است انسان را پاداشي نيست،«

گذارد انسان مؤمن در حيات خـود هـيچ فرصـتي را     دين حقيقتي است كه نمي
گـذارد كـاري از    براي تقرب به خدا و دوري از عذاب او از دسـت بدهـد، و نمـي   

تواند به جـاي او اقـدام    كارهاي واجب خود را به تأخير اندازد، زيرا هيچكس نمي
  .به اداي آن كند
دارد؛ زيـرا هنگـامي   ) عمـل (اين پايه محكمي با پاية دوم  :مرگ -پاية سوم

كه مؤمن يقين دارد مرگ بدون اعالم قبلي خواهد آمد، هرلحظه آمـادگي دارد و  
. كند با اعمال بيشتر به استقبال آن برود، چون مرگ ناگهان خواهد رسـيد  سعي مي

بـه مـا    خـدا   امري كه رسول. آيد اين آمادگي جز از راه ياد مرگ به دست نمي
  :امر كرده است كه هرچه بيشتر از آن ياد كنيم

  .)1(»أَكِْثُروا ِمْن ِذكْرِ َهاِدمِ اللَّذَاِت«
زياد ياد مرگ كنيد، مرگي كه همة لذايذ را نابود كرده و آن را به كام انسـان  «

  .»كند تلخ مي
ون مرگ فرا رسد، چنين كسـاني توشـة آن روز را آمـاده كـرده، و در عـالم      چ

نگي گرفتـار  سـ رو احوال و اهوال آن بـه تشـنگي و گ  رزخ و هنگام برپايي قيامت ب
  .نخواهند شد

                                           
 .ترمذي -)1(



    

 
    

  
 

  ﴾53﴿   آئين تربيتي تابعين

: كنـد كـه گفتـه اسـت     قتاده از تابعي بزرگوار امام مطَـرِّف بـن شـخير نقـل مـي     
  .)1(»مرگ لذات اهل نعمت را تباه كرده است، بيائيد نعمتي را بطلبيد كه فنا ندارد«

ت مؤمن به صورت شايسته بر خدا توكـل  ممكن نيس :مراقبت -پاية چهارم
سته خدا را بر گفتار و كردار خود نـاظر بدانـد، و از ايـن كـه     يوكند، مگر اين كه پ

كار خود را به غير خدا محول نمايد شرم كند، و ايمان كامل داشته باشد كـه خـدا   
ه تواند تمام نيازهايش را برآورده سازد، زيرا وقتي انسان بـ  قدرت كامل دارد و مي

و اين احسـاس  . آورد كه قلبش را ابرهاي غفلت پوشانده باشد غير از خدا روي مي
هـاي توكـل محسـوب     كه خدا بر اعمال ما نـاظر و مراقـب اسـت از مهمتـرين پايـه     

  :فرمايد خداوند مي. شود مي
﴿$ tΒ Üχθ à6tƒ ⎯ÏΒ 3“uθ øgªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟßγ ãè Î/#u‘ Ÿω uρ >π |¡÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ 

Iω uρ 4’ oΤ÷Šr& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iω uρ usYò2 r& ω Î) uθèδ óΟßγ yè tΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ( §ΝèO Οßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#﴾   )7 :مجادله(.  
اي نيستند، مگر آن كه خداوند چهارمي آنهاست و نه هـيچ   هيچ سه رازكننده«

ن آنهاست و نه كمتر از آن و نه بيشـتر، مگـر   پنج نفري مگر اين كه خداوند ششمي
اين كه خداوند با آنهاست هرجا كه باشند، سپس در روز قيامـت كارهـايي را كـه    

  .»دهد و خداوند بر همه چيز داناست در دنيا كرده اند به آنها خبر مي
د تا كن ك اصل اساسي جلب ميمؤمنان را بر مراقبت نفس به عنوان يتوجه آيه 

مراقبت مستمر، مؤمن را از باور و اعتماد بـه سـاير نيروهـا    . روي نياورندبه غير خدا 
شود كه انسان بـه مـرض    اين ايمان و عقيده هنگامي متبلور مي. نياز خواهد كرد بي

خطرناكي گرفتار شود و براي عالج و رهايي از آن به پزشكان متخصص مراجعـه  
لحظـاتي اسـت كـه توكـل      در چنين. كند، همة آنها به عمل جراحي آن راي دهند

شود كه آيا اين مريض فقط به ذات الهي متكي است يا اين كه تـوكلش   معلوم مي
. متوجه دو جاست يا اصالً تمام اعتماد و توكلش را بـر بشـر منحصـر كـرده اسـت     

آنكس كه پيوسته خدا را مراقب خود بداند . شود اهميت مراقبت در اينجا ظاهر مي

                                           
 .191/  4: سير أعالم النبالء -)1(



    

 
    

  
 

  ﴾54﴿   آئين تربيتي تابعين

كند و هميشـه   محول نمايد، شرم مياو د را به غير از از اين كه حتي يك لحظه خو
  :نمايد چنين زمزمه مي

  .»اللهم أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي طرفة عني«
خواهم كه حتـي يـك لحظـه     همه امور مرا اصالح كن و از تو مي! پروردگارا«

  .»واگذار نكني ممرا به نفس خود
  .»اللهم ال حول وال قوة إال باهللا«
  .»پرهيز از انحراف و توفيق انجام عبادت تنها در دست توست! داونداخ«

كند، بنا به دستور شرع است، زيرا براي هر امري  و اگر هم به طبيب مراجعه مي
و توكل يعني اين كه مومن به آفريدگار سبب متصل شود نه بـه   ،سببي وجود دارد

  .سبب
و ايـن در حقيقـت بخشـي از    آوردند  مي بدين ترتيب تابعين خود را متوكل بار

ايمان به خداي سبحان است، و اين طور نسبت به خداوند حسن ظن داشتند و خدا 
  .نيز در حق ايشان آنگونه بود كه ظن داشتند

تواند اين معنـي و مفهـوم ژرف را از توكـل اسـتنباط كنـد كـه        زماني انسان مي
از هـر لغـزش و   به كنـد و آن را  سـ اهـايش مح  بر تمامي خطرات و وسوسه نفس را

  .انحرافي مصون دارد
  

  محاسبة نفس -6
هاي گوناگوني دارد؛ يكي اين كه هر از  محاسبة نفس شيوه :كردن نفس متهم

. نيدشـا هاي معيني نفس را بـه محاسـبه بك   چند گاهي به صورت پراكنده و در زمان
اي كه  ؛ به گونهبازخواست كنيداز نفس جرايم كوچك و بزرگ را  ديگر اين كه

در اين صورت نفـس تبـديل   . د مومن خود را بر هر خطا و اشتباهي محاسبه كندفر
البتـه بايـد   . شود كه خداوند سـبحان بـدان قسـم خـورده اسـت      اي مي به نفس لوامه

كـردن آن   اي آگاهي از تحركات نفس و مـتهم  بدانيم كه پيش زمينة چنين محاسبه
ست كه عابد پارسا ابوسـليمان  نقل ا. باشد اين شيوه تنها راه محاسبة نفس مي. است

مـن فـالن و فـالن را    «: داراني هنگامي كه احمد بن الحواري را ديد بـه وي گفـت  
دوسـت نـدارم،   را من هم قلبـاً آنهـا   : ، داراني در جواب او گفت»قلباً دوست ندارم
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ترسـم در وجـود مـا     ولي شايد از ديدگاه قلب خود به آنان نگريسته ايـم، مـن مـي   
  .)1(»داي ناكرده صالحان را دوست نداشته باشيمخيري نباشد، و خ

 اين كالم هشداري است بـه دعـوتگران ايـن روزگـار كـه از دعـوتگران      ! آري
كنند و در برخورد با آنان از حـدود ورع و ادب و   صالح و شايسته به نيكي ياد نمي

شوند، تنها به اين دليل كه با ايشان همفكـر نيسـتند، آنـان متوجـه      راستي خارج مي
هـا تهـي كـرده     هايشان را از همه خوبي اي نيستند كه قلب صفات زشت و نكوهيده

  .است
كند كه نكند فقط همراهان و همفكـران حزبـي    داراني دعوتگران را توصيه مي

اي را كـه در   هاي صالح و شايسـته  و تشكيالتي خود را دوست داشته باشند و انسان
  .داشته باشندخارج از دايرة حزب آنان قرار دارند، دوست ن

دعوتگران امروزي بايد اين شجاعت را از امام دارانـي يـاد بگيرنـد كـه قبـل از      
در غير اين صـورت  . همه خود را بايد متهم كرد، تا بتوان نفس را به محاسبه كشيد

هاي خـود را ببيننـد، در نتيجـه     ند كاستينتوا شوند و نمي بيني مي دچار خود بزرگ
  .شوند ه و ناخودآگاه از جادة شريعت گمراه ميهاي ايشان انباشته شد زشتي

 سازد، اگر امام داراني ابن ابي الحواري را از اين مسئله آگاه مي :دشمن نادان
يكـي  «: دهد يحيي بن معاذ نيز جمعي از پيروان خود را چنين مورد خطاب قرار مي

ي د؛ ولـ اين است كه دشمن دانا داشـته باشـ   از مصاديق سعادت و خوشبختي انسان
نفـس كـه   «: دشمن شما كيسـت؟ گفـت  : پرسيدند. »دشمن من نادان و جاهل است

. )2(»هـاي آن را بـه يـك لحظـه شـهوت بفروشـد       حاضر است بهشت و تمام نعمـت 
هاي ظاهري دنيا و شهوات را پيش چشم انسان آراسـته و   هاي نفس، زيبايي وسوسه

مـاره مبـارزه كنـد؛    پس مـؤمن بايـد بـا نفـس ا    . دهد گناه را در نظر او كم جلوه مي
هاي زودگذر دنيا را درنظر  نفسي كه لذايذ بهشت را به كلي فراموش كرده و لذت

وگرنـه  گويـد،   كند؛ تا جايي كه امام يحيي بن معاذ اين چنين مي انسان برجسته مي
هـاي جاويـدان بهشـت را بـه بهـاي       ت نعمـت سيشخصي همچون او هرگز حاضر ن

                                           
 .232/  4: ةالصفو صفة -)1(
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  ﴾56﴿   آئين تربيتي تابعين

خوبي فهميده بود كه محاسبة بدون توجـه بـه   زيرا وي به . ارضاي شهوات بفروشد
  .هاي آن امكان ندارد كاستي

اينگونه در محاسبه و محاكمة نفـس   –رحمهم اهللا  –تابعين  :بيداری مهيشگی
گذاشتند تا آنهـا را از ايـن    اي را براي آن باز نمي خود هوشيار بودند، و هيچ روزنه

لمي در شـرح حـال تـابعي    بـن جبلـه سـ    كنانـة . طريق از صراط مستقيم خارج كند
را هروقـت يكـي   : بكر بن عبداهللا گفت«: كند بزرگوار بكر بن عبداهللا مزني نقل مي

بزرگوارتر از خودت ديدي چنان فرض كن كه او از ناحية ايمان و عمل صـالح از  
و هرگـاه يكـي را   . تتو بهتر بوده و بدين خاطر است كه بر تـو سـبقت گرفتـه اسـ    

نان تصور كن كه تو به وسيلة گناه و معاصـي از وي  كوچكتر از خودت ديدي، چ
داشـتند،   تـو را گرامـي مـي    اي و او بهتر از تو است و هرگاه برادرانت سبقت گرفته

فرض كن كه اين اكرام و احترام فضـل خداونـد اسـت و اگـر از ايشـان قصـوري       
نسبت به خودت ديدي، فرض كن كه اين جزاي گناهيست كـه خـودت مرتكـب    

  .)1(»اي آن شده
كردنـد و فرصـت    آنان اينگونه نفـس خـود را در همـة حـال كنتـرل مـي      ! آري

دادند؛ زيرا در اين حاالت زمينه بـراي خـود    كشيدن به آن نمي عرض اندام و نفس
اي را  شود، ولي نسـل هوشـيارِ تـابعين هيچگونـه صـحنه      بيني نفس فراهم مي بزرگ

  .گذاشتند براي مانور دادن نفس باقي نمي
كسي گمان نكند كه نفس را فقط بـه خـاطر ارتكـاب     :از حماسبهنوعی ديگر 

و آن . شـود  معاصي بايد محاسبه كرد، بلكه اين محاسبه حتي شامل طاعات هم مـي 
زماني است كه بيم آن وجود داشته باشـد كـه عبـادات تـأثير بـدي بـر اسـتقامت و        

بينـي   بزرگاستواري انسان بر راه خدا برجاي بگذارد و وي را گرفتار غرور و خود
فضيل بـن عيـاض خطـاب بـه مـن       كند كه نقل ميابراهيم بن اشعث . و عجب كند

اي  چه تضميني وجود دارد كه به سـبب همـان عمـل نيكـي كـه انجـام داده      : گفت
مرتكب نافرماني خدا نشده باشي و آن عمل موجب مسدودشـدن دروازة رحمـت   
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  ﴾57﴿   آئين تربيتي تابعين

ي، در چنـين حـالتي   خنـد  محابـا مـي   خدا به روي تو نشده باشد؟ در حـالي كـه بـي   
  .)1(»بيني؟ خود را چگونه مي سرنوشت

مانـد  ولـي    هرچند با توبه و استغفار درگاه رحمت به روي بنـده وي بسـته نمـي   
اين گفتة فضيل از حساسيت و هوشياري شـديد آن نسـل در برابـر نفـس حكايـت      

  .كند كه مبادا نفس سركش، آنان را به سوي آتش سوزان دوزخ بكشاند مي
داران آن نسل، حتي يك لحظه با نفس خود تساهل نداشته اند،  و طاليهرهبران 

. كند دانستند كه هرگونه تساهلي تربيت نفس را دشوارتر مي چون ايشان خوب مي
خيـزد و خطـاب بـه نفـس      به همين دليل است كه رابعة عدوي از بستر خواب برمي

ترسـم   ي؟ مـي خيـز  خوابي؟ و كـي از خـواب برمـي    چقدر مي! اي نفس«: گويد مي
  .)2(»چندان بخوابي كه فقط شيپور روز قيامت تو را از اين خواب گران بيدار كند

نفس خود را فقـط بـه خـاطر گنـاه و معاصـي سـرزنش        رابعة عدوي رحمها اهللا
كرد تا عمل بيشتر و عبادت بهتـر انجـام    كرد، بلكه او نفس خود را محاسبه مي نمي
كرد كه مبادا بـه خـاطر انجـام طاعـات      ميوي همچنين نفس خود را محاسبه . دهد

  .فراوان دچار غرور شود
امام و پيشواي تابعي، ابـراهيم تيمـي نفـس را بـا اسـتفاده از       :مثالی برای نفس

او يـك بـار    .كشـاند  كه جدا از ساير روشها اسـت، بـه محاسـبه مـي    » تمثيل«روش 
و بـار ديگـر    هاي آن برخوردار اسـت  د كه از بهشت و نعمتنها فرض را بر اين مي

كـرد كـه بـه آتـش جهـنم و عـذاب سـخت آن دچـار شـده اسـت، لـذا             تصور مي
هاي گـواراي آن   ها و سرچشمه ابتدا تصور كردم كه در بهشتم و از ميوه: گويد مي
نوشم و با حورعين آن سرگرم بـزمم، سـپس خـود را چنـان تصـور       خورم و مي مي
نوشم، و دست و پايم بـا   به ميخورم و از خونا كنم كه در دوزخم و از زقوم مي مي

خواهي؟ در  از من چه مي! اي نفس: گويم به نفس مي. غل و زنجير بسته شده است
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  ﴾58﴿   آئين تربيتي تابعين

گويم حاال  مي. خواهم به دنيا بازگردم و عمل نيكو انجام دهم مي: گويد جواب مي
  .)1(»پس عمل نيكو انجام بده. كردي در جايي هستي كه آرزوي آن مي

عي بزرگوار را واداشت تـا بـر عبـادت خـود بيفزايـد و      اين نوع محاسبه، آن تاب
ها بـه   كرد كه گنجشك رفت، آنقدر صميمانه آن را طوالني مي چون به سجده مي

  .)2(زدند نشستند و بر او نوك مي گمان اين كه تنة خشكيده درخت است برآن مي
 كرد كـه  وي با اين همه عبادت، دائماً در هراس بود و نفس خود را محاسبه مي

هـايم را بـا    هرگاه گفته«: گفت مبادا گفتارش مطابق رفتارش نباشد؛ تا جائي كه مي
  .)3(»ترسم رفتارم، گفتارم را تكذيب كند دهم مي اعمالم مطابقت مي

شود،  يابد و برآن افزوده مي با استفاده از اين محاسبه است كه عمل استمرار مي
  .ماند و نفس از انحراف و لغزش در امان مي

  
  تقرب بيشتر -7

نسل تابعين در بعد تزكيه و تهـذيب بـه اوج رسـيدند و در ايـن زمينـه پيشـتاز و       
  :كردند دار هستند، آنان همواره اين آيه را زمزمه مي طاليه
﴿$ oΨù= yè ô_$#uρ š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 $·Β$ tΒ Î) ∩∠⊆∪﴾   )74 :فرقان(.  
  .»ما را پيشواي پرهيزگاران قرار ده! پروردگارا«

تند كه همچون عوام و نادانان و سفيهان باشـند، بلكـه هميشـه از    آنان قبول نداش
ايشان از سؤال خدا در روز قيامت هراس داشتند، تابعين آگاه بودند كه خداوند از 

فرا گرفته و به ديگران آموخته اند و اين كه چقدر بدان عمل كرده انـد،   علمي كه
  .سؤال خواهد كرد

اگـر روز  «: گويد يان بن عيينه است كه مييكي از بزرگ مردان تبار تابعين سف 
من با روز سفيه و شب من با شب نادان تفاوت نداشته باشد، پس من به آن علم كه 

  .)1(»ام ام عمل نكرده آموخته
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  ﴾59﴿   آئين تربيتي تابعين

كند كه وي بـر خـود    معلي بن زياد از تابعي بزرگوار عامر بن عبد قيس نقل مي
نشست  خواند، مي از عصر را مينذر كرده بود در روز بسيار نماز بخواند، هرگاه نم

اي «: گفـت  اثر ايستادن زياد در نماز ورم كرده بود، مي در حالي كه دو ساق او در
اي، پـس   اي، و بـراي ايـن امـر آفريـده شـده      برانجام اين عبادت مأمور شـده ! نفس

برخيـز اي  : گفـت  و خطاب به نفس خود مـي . چندي نمانده كه مشقت سپري شود
رانـم، و اگـر قـدرت     عزت خدا سوگند، تـو را ماننـد شـتر مـي     به! مركز همة بديها

آنگاه مانند مـاري كـه بـر    . »گذاشتم بوي گنديدة تو زمين را آلوده كند داشتم نمي
! پروردگـارا «: كشـيد  خاست و فرياد مي پيچيد و برمي آتش افتاده است بر خود مي

  .)2(»ترس از دوزخ خواب را بر من حرام كرده است، از من درگذر
كـرد، همچـون مريضـي كـه      و به ايـن شـيوه نفـس خـود را وادار بـه صـبر مـي       

بستگانش او را در برابر تلخـي دوا و درد حاصـل از آن بـه صـبر و تحمـل توصـيه       
  .كنند مي

خواسـتند   آنها اطمينان داشتند كه پايان شـب سـيه سـپيد اسـت و هيچگـاه نمـي      
اي كمتـر از   د؛ و به رتبهخواب و بيداري آنان مثل خواب و بيداري عموم مردم باش

  :كردند رتبة افرادي كه مشمول اين ايه هستند قناعت نمي
﴿(#θ çΡ% x. Wξ‹Î= s% z⎯ÏiΒ È≅ ø‹©9$# $ tΒ tβθ ãèyföκu‰ ∩⊇∠∪﴾  )17 :ذاريات(.  
  .»گذراندند آنان فقط كمي از شب را به خواب مي«

د و كردند، آنان در تربيت نفس خو و غالب شب را صرف نماز و راز و نياز مي
خـالف  اگـر  كردند كـه چنانچـه    كردن آن بر طاعت و عبادت آنقدر مبالغه مي رام

شد شب و روز را تمامـاً در ارتبـاط بـا خـدا و ركـنش و       سنت پيامبرشان تلقي نمي
  :فرموده است ولي پيامبر اسالم . كردند سجود سپري مي

  .)3(»َوأَْرقُُد َوأَُصلِّى«
  .»روم بهرِ استراحت به بستر خواب ميدهم و هم  هم نماز شب را انجام مي«
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  ﴾60﴿   آئين تربيتي تابعين

زيرا مخالفت با سنت پيامبر مخالفت با فطرت انساني است، چون فطرت انسـان  
خواهان خـواب و اسـتراحت و تجديـدنمودن نيـرو و انـرژي بـراي بهتـر اداكـردن         

تنها چيزي كه خواب را در چشمان آن نسل به حد اقل رسانده بـود،  . عبادت است
خدايا ترس از آتش، خواب را بر من حـرام  «: تش دوزخ بودشدت ترس آنان از آ

خوابيدنـد كـه ايشـان را بـر انجـام       آنان به مقـداري مـي  . »كرده، از گناهانم درگذر
  .آوردند عبادت ياري دهد، و خواب بيشتر را تضييع وقت به حساب مي

كند كه وي شب را سه قسمت كرده بود؛ ثلث اول  ربيع، از امام شافعي نقل مي
را براي نوشتن، ثلث دوم را براي نماز و ثلث آخر را براي خواب تعيين كرده  شب
كردند كه بر عبادت بيفزايند، و مانـدن در يـك    تابعين عالوه برآن سعي مي .)1(بود

هـركس امـروزش   : گويـد  ابوسليمان داراني مي. چارچوب محدود را قبول نداشتند
يروان خود را به سـوي ايـن شـيوه از    آنان پ .)2(نكار استاهمانند ديروزش باشد، زي

  .خواندند تربيت و تعليم فرا مي
هركدام از شما توانايي آن را دارد كـه از نقـص و   : گويد حمدون بن قصار مي 

كاستي نفس خود آگاه باشد، پـس نبايـد كوتـاهي كـرد، بلكـه الزم اسـت كـم و        
ئـت قـرآن،   بايـد بـر قرا  . هاي دروني خود را برطرف و بر تكامل آن افـزود  كاست

هرچيزي كه  نمازهاي نافله، صدقات، امر به معروف و نهي از منكر، اعمال نيك و
  .سازد افزود انسان را به بهشت نزديك و از دوزخ دور مي

غفلت اولين مانعي است كه انسان را از يادآوري هـدف آفـرينش و هوشـياري    
را از راه حــق دارد و او  مــي در مقابــل دشــمناني كــه در كمــين او نشســته انــد بــاز 

كند، ذكر خدا بارزترين عباداتي است كـه مـؤمن را بـه پروردگـارش      منحرف مي
كليد ايـن هوشـياري و تـذكر، تـدبر در     . رساند نزديك و به مرحلة تزكية نفس مي

در اين  ةجبنكابن . آياتي است كه خداوند در مورد تزكية نفس نازل فرموده است
تـوان از آن   تأليف كرده است كه مي» ر األمثلقواعد تدب«رابطه كتابي جالب به نام 

  .بهره برد
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  ﴾61﴿   آئين تربيتي تابعين

  تدبر و تفكر -8
ممكن نيست قرآنكريم در خوانندة خود تأثير چنداني داشته باشد، مگر اين كه 
آيات آن با تدبر و تفكر تالوت شود، و ممكن نيست حالوت آن را چشـيد، مگـر   

يد و خـود را مخاطـب   اين كه زندگي خود را براساس آن بنا كـرد و در آن انديشـ  
  .آن قرار داد

ترين سرچشمة تزكيه است، و به مقـدار تـدبر در    بدون شك كتاب خدا اساسي
 –مهـم اهللا  رح –شود، و اسـالف و گذشـتگان شايسـته     آن تزكية نفس حاصل مي

احمـد بـن ثعلبـه    . كردنـد  نفس خود را با تدبر در آيات قرآن تزكيـه و تربيـت مـي   
كـردم،   من قـرآن را تـالوت مـي   : گفت شنيدم كه مي از سلمان الخواص: گويد مي

كردم، به نفس خود گفتم چنان بخوان كه گـويي   ولي حالوت آن را احساس نمي
وقتي چنين كردم كمي حالوت برايم حاصل شـد،  . شنوي مي از زبان رسول اهللا 

شنوي كه جبرئيل آن را بر پيامبر  چنان بخوان كه گويي مي: باز به نفس خود گفتم
چنان بخـوان كـه گـويي    : باز به نفس گفتم. ديدم حالوت آن بيشتر شد. خواند مي

شنوي، وقتي چنين كردم حالوت تمـام بـرايم حاصـل     تكلم جبرئيل به قرآن را مي
اي  برد، تا به قلة ايمان رساند، تا مرتبـه  او نفس خود را منزل به منزل باال مي. )1(»شد

  .كه احساس كرد قرآن بر وي نازل شده است
امام يحيي بن معاذ تالوت قرآن را يكي از دواهـاي پنجگانـة قلـب بـه حسـاب      

. تالوت قـرآن همـراه بـا تـدبر     -1: باشد دواي قلب پنچ چيز مي: گويد آورده و مي
 -5. تضـرع و زاري بـه هنگـام سـحر     -4. نمـاز شـب   -3. گذاشـتن شـكم   خالي -2

  .همنشيني با صالحان
مسلمان دواهـاي چهارگانـة ديگـر را نيـز     شود كه انسان  تدبر در قرآن سبب مي

  .بدست آورد و در طول زندگي از آفات قلب در امان بماند
اهللا متعـال  و  .نساء، محمد، مؤمنون و ص به تدبر امر شده است: هاي و در سوره

  :فرمايد مي
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  ﴾62﴿   آئين تربيتي تابعين

﴿Ÿξ sùr& tβρã−/y‰tFtƒ tβ#u™öà)ø9$# 4 öθ s9uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏμŠÏù $ Z≈ n= ÏF÷z$# 

#ZÏWŸ2 ∩∇⊄∪﴾ )82 :نساء.(.  
پردازنـد، اگـر ايـن قـرآن از جانـب غيـر خـدا بـود،          چرا به تدبر در قرآن نمي«

  .»يافتند اختالف بسياري درآن مي
خداوند منافقان را سرزنش كرده است كه چـرا از تـدبر   «: گويد امام قرطبي مي

يه بـر وجـوب تـدبر در    آاين . كنند در قرآن دوري جسته و در معاني آن تفكر نمي
و مـؤمن حقيقـي از هـر صـفتي از     . )1(»ن فهميده شودآقرآن داللت دارد، تا معناي 
  .گيرند آن منافقيني كه قرآن را به تمسخر مي ؛صفات منافقين نفرت دارد

آورده است  هركس در آنچه محمد «: فرمايد الل ميظدر في  /سيد 
زيرا در آن زيبائي، هماهنگي،  ؛برگرداند ن رويآتواند از  تدبر كند، نمي

هاي وجدان، غذاي قلب و توشة فكر، راه  جذابيت، تجانس با فطرت و خواست
راست و درست، قانونگذاري حكيمانه و هرآنچه فطرت را زنده كند و 

=óΟn﴿: فرمايد و مي. برآورده سازد وجود دارد هاي آن را خواسته sùr& (#ρ ã−/£‰tƒ 

tΑöθ s)ø9$#﴾ »ر اعراض »كنند تدبر نمي) قرآن(ا در اين گفتار چراين است س ،
  .)2(»كنند منافقين از قرآن، زيرا در آن تدبر نمي

  
  مراقبت از اندام و جوارح -9

تصـديق بـه جنـان    : كننـد  ايمان را اينگونه تعريف مي) مهم اهللارح(علماء سلف 
يمـان بـدون عمـل    ا). اعضـاء و جـوارح  (، اعتراف به زبان، و عمل به اركان )قلب(

كامل نيست و اين وظيفة مهم به عهدة جوارح به ويژه زبان و چشم و گوش است، 
و صالح قلب بستگي به حفظ جوارح دارد، و اهمـال جـوارح موجـب فسـاد قلـب      

هرگاه صالح «: گويد در اين باره واعظ زاهد، احمد بن عاصم انطاكي مي. شود مي
ات حفظ كنيـد تـا بـه صـالح آن كمـك      قلب را خواستيد، اعضاي خود را از منهي
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  .2474/  4: في ظالل -)2(



    

 
    

  
 

  ﴾63﴿   آئين تربيتي تابعين

كرده باشيد و چون ايشان اين حقيقت را درك كرده بودنـد، بـه شـدت از امـوري     
اگـر در مجلـس يكـي از آنـان،     . جستند شد دوري مي كه موجب فساد جوارح مي

گشــود، وي را از مجلــس بيــرون  احــدي زبــان بــه غيبــت و بــدگويي ديگــران مــي
كـرد، چشـمان خـود را     نار زني نامحرم عبور مـي اگر يكي از آنان از ك. كردند مي
اي كه بر زبان جـاري كـرده و آن را خطـا     بست؛ بعضي از ايشان به خاطر كلمه مي
  .افتاد پنداشت، به شدت به گريه مي مي

تابعي بزرگوار احنف بن قـيس كـه دوسـت و محبـوب اميرالمـؤمنين عمـر بـن        
بحث نكنيـد، چـون مـن از    در مجالس ما از طعام و زن «: گفت بود، مي خطاب 

شـكي نيسـت   . )1(»آيـد  كسي كه از عورت و شكم خود تعريف كند، خوشـم نمـي  
كه هر كلمه و هر نگاهي بر قلب شما تـاثير مـي گـذارد، آنـان در اثنـاي موعظـه و       
سخنراني و درس اين حساسيت را داشتند و هرگاه بـه هنگـام سـخن دچـار لغـزش      

و نيـز آن  . كه خدا بر آنان روا داشته است دانستند شدند آن را نتيجة خشمي مي مي
دانسـتند كـه    را نتيجة عجب و تكبرشان به هنگام سخن گفـتن يـا نظـر حرامـي مـي     

خداي متعال به سبب ارتكاب اين منهيات آنها را از گفتن كالم صواب و بصـيرت  
كند؛ و از ترس چنين انتقامي به شدت جوارح خـود را از منهيـات    قلبي محروم مي

  .كردند منع مي
مـن  «: گويـد  امام تابعي، ابراهيم نخعي كه در امر تزكيه الگويي عملي بـود، مـي  

دا بدان گرفتار شـوم و  هرگاه چيزي را ببينم كه ماية ننگ باشد، از ترس اين كه مبا
نظـري   گمـان نكنـيم ايـن نـوعي تنـگ     . »كـنم  شود، از آن پرهيز مي جزء طينت من 

  :فرموده است رسول اهللا  .است، بلكه بازگشت به آداب نبوي است
  .»َوَيْبَتِليَك اللَُّه فََيْرَحُمُه َألِخيَك الشََّماَتةَ نَُّتظْهَِر الَ«
ات پيش آمده اسـت اظهـار شـادي     در برابر غم و مصيبتي كه براي برادر ديني«

  .»مكن تا مبادا خداوند او را مورد رحمت قرار داده و تو را به آن مبتال سازد
وي . كـرد و از لغـزش آن در هـراس بـود     ز زبان را حفظ مـي أحنف بن قيس ني
وي . كــرد تــا مبــادا از شــاهراه شــريعت منحــرف شــود مــي تادب را بســيار مراعــا
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  ﴾64﴿   آئين تربيتي تابعين

هـركس بـا مـن منازعــه كنـد، مـن در برابـر او يكـي از ايـن ســه راه را         : گفـت  مـي 
مـن  كنم، و اگر از  اگر از من بزرگتر باشد، ادب و وقار را رعايت مي«: گزينم برمي

دارم، و اگر با من در يك سطح قرار داشـته   كوچكتر باشد، احترام خود را نگه مي
  .)1(»كنم باشد، ايثار و تواضع را پيشه مي
بـه هنگـام نيـايش از خداونـد طلـب      ) مهـم اهللا رح(به همين جهت سلف صالح 

كردند كه تمام وجود و اعضاي آنان را نور فرا گيـرد، و هـيچ چيـزي مـانع آن      مي
  :گفتند آنان مي. نشود
 ُنوًرا، َيِمينِى َوَعْن ُنوًرا، َسْمِعى َوِفى ُنوًرا، َبَصرِى َوِفى ُنوًرا، قَلْبِى ِفى اْجَعلْ اللَُّهمَّ«
 ِلى َواْجَعلْ ُنوًرا، َوَخلِْفى ُنوًرا، َوأََماِمى ُنوًرا، َوَتْحِتى ُنوًرا، َوفَْوِقى ُنوًرا، َيَسارِى َوَعْن
  .)2(»ُنوًرا

نور خود را در قلـب و چشـم و گـوش و راسـت و چـپ و بـاال و       ! پروردگارا«
  .»پايين و پيش و پس و تمام وجودم قرار ده

گيـرد و صـاحبش را از سـاحل تزكيـه دور      نفس بيشتر راه تمرد را در پيش مـي 
كساني از شر آن در امان خواهند مانـد كـه بـا    . گستراند كند و براي وي دام مي مي

تسلط نفس آگاه باشند، و كساني به اين موفقيت دسـت  هوشياري از سرانجام شوم 
  .يابند كه تمام وجود آنان را نور فرا گرفته باشد مي

تابعين عقوبت را ناشي از اهمال جوارح، و برخـورداري از لـذت معنـوي را در    
. كردنـد  و اتباع و پيروان خود را نيز به همين شيوه تربيت مـي . دانستند حفظ آن مي

چشـم، زبـان، هـواي نفـس و     : جـوارح چهارنـد  : گفت مرعشي ميحذيفه بن قتادة 
مواظب زبانت بـاش تـا   . پس نگهبان چشمانت باش تا جز بر حالل نظر نكنند. قلب

و مواظـب قلبـت بـاش كـه     . خالف قلبـت نگويـد، چـون خـدا بـرآن آگـاه اسـت       
نفس خـود را از تبعيـت   . اي نسبت به مسلمانان در آن نباشد هيچگونه بغض و كينه

و از صـميم قلـب بـراي موفقيـت     . »هايش بازدار، واي برتو اگر چنين نكني تهخواس
كه مرتكب  كند و دلش حتي به حال كساني علما و دعوتگران آن روزگار دعا مي

بعين كه از نظـر زمـاني بسـيار از مـا     او نسبت به تا. سوزد شوند، مي لغزش اندك مي
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  ﴾65﴿   آئين تربيتي تابعين

ما برتر بودند، ايـن احسـاس را    فضايل و كماالت به مراتب بر جلوتر بوده و از نظر
ديد كه دعـوتگران امـروز نسـبت بـه      زيست و مي عصر مي اگر وي در اين. داشت

كنند و از مفهوم  ديگر رعايت نمييكديگر كينه به دل دارند، و ادب را در حق يك
. كـرد  اخوت و برادري راستين اسالمي فاصله گرفته اند، بدون شك بيشتر دعا مـي 

كه يكـي از علـل اساسـي عـدم موفقيـت و ثبـات مـا و تسـلط         شكي در اين نيست 
هايي است كه امام مرعشي در رابطه با تربيـت نسـل    ستمگران جبار، فقدان ويژگي
  .آن روزگار ذكر كرده است

  
  ارتباط دنيا و آخرت -10

دادنـد،   ديدند به زندگي جهان آخـرت پيونـد مـي    آنان هرچه را در اين سرا مي
افتادند، اگر جمال  مي» صراط«ه ياد تاريكي گور و عبور از ديدند ب اگر تاريكي مي

افتادنـد كـه خداونـد     كردند، به ياد زيبـايي حوريهـايي مـي    و زيبايي را مشاهده مي
وابسـتگي بـه زنـان زيبـاي ايـن جهـان       از كريم آنها را وعده داده است، و خـود را  

يبـاي طبيعـت را   هـاي ز  ب و آبشـار و جلـوه  آهاي سرسـبز و   اگر باغ. داشتند بازمي
كردند شكوه و جمال بهشت و درختان و جويبارها و پرنـدگان آن را بـه    نظاره مي
هاي آخرت پـيش چشـمان ايشـان     زيبايي اين جهان در مقابل جلوه. نددآور ياد مي

كردنـد   رسيد، بهشت را ياد مـي  شان مي نمود، و اگر بوي خوشي به مشام اندك مي
به اين شيوه هرچه را در ايـن  . ؤ و مرجان استكه سراسر از مشك و زعفران و لؤل

  .كردند ند آن را با مشابهي كه در بهشت دارد مقايسه ميددي سرا مي
خواهنـد بـه بهشـت برسـند، تشـويق و       ي را كـه مـي  نامام زاهد، حاتم اصم كسا

. كند كه به توصية وي در اين راستا توجـه كننـد و آن را عملـي نماينـد     ترغيب مي
كس نفس خود را از چهـار چيـز منـع كنـد، جنـت را بـه دسـت        هر«: گويد وي مي

  :آورده است
  .شود خواب را ترك كند تا زماني كه به گور وارد مي -الف
  .شدن  ترازوي اعمال بپرهيزد از فخر و تكبر به منظور سنگين -ب
  .استراحت را تا زمان عبور از صراط ترك كند -ج



    

 
    

  
 

  ﴾66﴿   آئين تربيتي تابعين

  .)1(»شدن به بهشت بپرهيزد داخلاز تبعيت از شهوت و هواي نفس به منظور  -د
شخص خوابيده هماننـد  . تر است خواب از هرچيز به مرگ شبيه :خواب و قرب

تفـاوت   چشم و دهان بسته، فاقد هرگونه احساس و فعاليت اعضاست، با ايـن  همرد
كه مرده جان از بدنش به كلي رخت بربسته، ولي شخص خوابيده، ضـربان قلـبش   

  .مستدام و جانش باقيست
در خواب روح به طور موقت از بـدن جـدا   : گويد تاد محمد سالمت جبر مياس
ماندن  شود، اما ارتباط آن با بدن به نوعي برقرار است و همين ارتباط براي زنده مي

سيســتم عصــبي و . دارد هــا كــافي اســت و آنهــا را از نابودشــدن مصــون مــي سـلول 
. حادثـة خطرنـاكي اسـت   هاي زنده همچنـان هوشـيار و آمـادة مقابلـه بـا هـر        سلول

بـه شـناخت اسـرار روح بسـتگي      –جدايي جزئي روح از بدن  –شناخت اين معما 
ا و يدارد و اين امري است كه دانستن آن بر ما مخفي مانده و خداوند متعال فقط انب

  .)2(اولياي مقرب را برآن آگاه كرده است
  :ندك حاتم اصم اين مطلب را با الهام از قرآن مجيد چنين نقل مي

﴿uθ èδuρ “Ï% ©!$# Νà69©ùuθ tG tƒ È≅ø‹©9$$ Î/ ãΝn= ÷ètƒ uρ $ tΒ ΟçFômt y_ Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ §ΝèO öΝà6èWyè ö7tƒ ÏμŠ Ïù 

#©|Óø)ã‹Ï9 ×≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β﴾   )60: انعام(.  
انگيزانـد و او   ميرانـد و در روز شـما را برمـي    خداست كه شما را در شب مـي «
گ خواهيد آورد تا مهلت معين به سر كنيد و چه فرا چن داند كه در روز چه مي مي

  .»گرديد آيد سپس به سوي خدا برمي
بر اين مسئله تأكيد كـرده كـه هرگـاه بـه بسـتر خـواب        همچنين رسول خدا 

  :رفتيم بگوئيم
  .»أَُموُت َوبِاْسِمَك أَْحَيا بِاْسِمَك اللَُّهمَّ«
  .»ميرم شوم و به نام تو مي خدايا به نام تو زنده مي«

  :دارشدن بگوئيمو هنگام بي
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  ﴾67﴿   آئين تربيتي تابعين

  .)1(»النُُّشوُر َوإِلَْيِه أََماَتَنا َما َبْعَد أَْحَياَنا الَِّذى ِللَِّه الَْحْمُد«
ــوي او        « ــه س ــرد و ب ــده ك ــا را زن ــرگ م ــد از م ــه بع ــت ك ــتايش خدايراس س
  .»گرديم برمي

همة اين دعاهـا بـه خـاطر ايـن اسـت كـه مـؤمن بـا تأمـل در خوابيـدنِ خـود و            
هاي دنيـوي در نظـر    فتد و آن كس كه ياد مرگ كند، لذتا گديگران، به ياد مر

شود، سپس خود را از قيد و بند دنيـا رهانيـده و بـراي جهـان و      او تلخ و ناگوار مي
امـت   بـدين خـاطر اسـت كـه رسـول اهللا      . سـازد  سراي آخرت خود را آماده مي
  :فرمايد اسالمي را وصيت نموده و مي

  .»لَّذَّاِتال َهاِدم ِذكْرِ ِمْن أَكِْثُروا«
  .»برد ها را از بين مي زياد ياد مرگ كنيد، مرگي كه همة لذت«

 :فخر و تكرب
  :شود اعمال ما سنجيده مي

﴿$ ¨Β r'sù ∅ tΒ ôM n= à)rO …çμãΖƒ Î—≡uθ tΒ ∩∉∪ uθ ßγ sù ’Îû 7π t±ŠÏã 7π uŠÅÊ#§‘ ∩∠∪ $̈Β r&uρ ô⎯tΒ ôM ¤yz 

…çμ ãΖƒ Î—≡uθ tΒ ∩∇∪ …çμ •Βé'sù ×π tƒ Íρ$ yδ ∩®∪﴾   )9 – 6 :قارعه(.  
بخـش بسـر    او سنگين باشـد در زنـدگي رضـايت   ) حسنات(كسي كه ترازوي «
  .»او پرتگاه است جايگاهاو سبك باشد ) حسنات(برد، و كسي كه ترازوي  مي

بايد دانست كه سنگيني ميزان به اعمال نيك و سبكي آن به اعمال بـد بسـتگي   
شيره و پسـت و مقـام   بنابراين، فخر حقيقي به زيادي ثروت و اوالد و قوم و ع. دارد

شدن نتايج  و ساير وسايل نيست، بلكه فخر حقيقي در روز قيامت و بعد از مشخص
انسان كامياب هنگام مشـاهدة نتيجـة اعمـال خـود از فـرط      . آيد اعمال به دست مي

لـذا  . آفـرين را منتشـر كنـد    خواهد به پرواز درآيد تـا ايـن خبـر شـادي     شادماني مي
  :گويد مي

﴿ãΠäτ !$ yδ (#ρ â™tø% $# ÷μ u‹Î6≈ tFÏ. ∩⊇®∪ ’ ÎoΤÎ) àMΨ uΖsß ’ ÎoΤr& @,≈ n= ãΒ ÷μ u‹Î/$ |¡Ïm ∩⊄⊃∪﴾  )19: الحاقه – 

20(.  
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  ﴾68﴿   آئين تربيتي تابعين

مـن يقـين داشـتم كـه بـه حسـاب خـود خـواهم         . بيائيد نامة اعمال مرا بخوانيد«
  .»رسيد

 شـان سـبك اسـت، از شـدت پشـيماني و      در اين حال كساني كه كفـظ اعمـال  
رة آنـان سـياه گشـته و    هـ هايشـان، چ  و جنايـت شدن گنـاه   حسرت و به خاطر برمال

  :گويند مي
﴿©Í_ tFø‹n=≈ tƒ óΟs9 |Nρ é& ÷μ uŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟs9uρ Í‘÷Šr& $ tΒ ÷μ u‹Î/$ |¡Ïm ∩⊄∉∪ $ pκtJ ø‹n=≈ tƒ ÏMtΡ% x. sπ u‹ÅÊ$ s)ø9$# 

∩⊄∠∪ !$ tΒ 4©o_øî r& ©Íh_ tã 2÷μ u‹Ï9$ tΒ ∩⊄∇∪ y7 n= yδ ©Íh_ tã ÷μ uŠÏΖ≈ sÜù= ß™ ∩⊄®∪﴾  )29 – 25 :الحاقه(.  
دانسـتم،   و كاشكي من شمار كارهاي خود را نمي دادند اي كاش مرا نامه نمي«

اي كاش هميشه مرا مرگ بود، مال و دارايي من مرا امروز بـه كـار نيامـد، تـوان و     
  .»قدرت و سلطة من تمام شد

ورزيدن به مال و منصب در دنيا سـرابي بـيش    يابد كه افتخار او آن وقت درمي
بيـائيم  . وي را از تنگناي قيامت برهاند، وبال وي شده است نبوده و به جاي آن كه

كند، خود را نفريبيم،  اگر مال و داراي دنيوي ما را به سوي فخرفروشي دعوت مي
شود و  بلكه به ياد آن افتخاري بيفتيم كه هنگام سنجش اعمال نصيب نيكبختان مي

  .اي براي آن فخر بزرگ و پايدار مهيا كنيم توشه ره
هاي جاويدان اخروي است و از عذاب  كسي كه به فكر نعمت :مهتنشاط و 

كند و حاضر نيست حتي يك لحظه را  هراسد، خواب و تنبلي را ترك مي الهي مي
عبور از صراط بسته به مقدار نشاط و همت و تالشي است كه براي . از دست بدهد

اه خسـتگي در ر  شود، آنكس كه راحتي دنيـوي و سسـتي را بـر    آخرت صرف مي
دهد، نبايد توقع عبـور و نجـات از صـراط و برخـورداري از نـاز و       خدا ترجيح مي

  .هاي بعد از آن را داشته باشد نعمت
شهوت تمايل و گرايشي است كه به هرچيزي از قبيـل زن،   :شهوت و هبشت

هرچنـد از واژة شـهوت   . گيـرد  هاي زندگي تعلق مـي  مال، طعام، مقام و ساير جلوه
شود، امـا در واقـع در هرآنچـه كـه گفتـيم       در ذهن متبادر مي اغلب گرايش به زن
البته ما هم منكر نيستيم كـه غالبـاً شـهوت بـه معنـي گـرايش و       . شهوت نهفته است
  .تمايل به زن است



    

 
    

  
 

  ﴾69﴿   آئين تربيتي تابعين

 هـاي  هاي شهوت در وجود مؤمن زبانه كشيد، فـوراً بـه يـاد نعمـت     هرگاه شعله
از رخ آنـان بـر زمـين     اي افتد كه اگر گوشـه  ه حورعين ميز جملاجاويدان بهشت 

همچنـين بـه يـاد رودهـاي عسـل و      . جلوه كند تمام جهان را مجذوب خواهد كرد
كنـد كـه در    افتـد و تصـور مـي    ها و شراب بهشـت مـي   هاي روان و كاخ شير و آب

هاي سر به فلك كشيده سكني گزيده است و مالئك از هر دري بر او سـالم   كاخ
كنـد كـه تمـامي لذايـذ و      يـان بهشـت يـاد مـي    پا هـاي بـي   چندان از نعمت. كنند مي

هايي هست كه هيچ  كند، زيرا در بهشت نعمت شهوات دنيا در نظر او كم جلوه مي
چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و بر قلب هيچكس خطور نكـرده  

  .است
  

  مدارا با نفس -11
عـي اسـت بـا    د، طبيياگر انساني بخواهد چيزي به شما ببخشد كه در پي آن بود

پذيريد؛ و قبـل از ايـن كـه شـخص بخشـنده تغييـر        سرعت و بدون تأخير آن را مي
كند كه  اين مورد در امور دنيوي صدق مي. گيريد رأي بدهد، به سرعت آن را مي

نفس بر دريافـت آن حـريص اسـت، امـا بسـياري در رويـارويي بـا امـور اخـروي          
اوقـات بـه امـوري روي    نفـس گـاهي   . دنـ ده شان چنـين واكـنش نشـان نمـي     نفس
ها به انجام كارهاي مربوط بـه   گرداند، بعضي وقت آورد و از اموري روي برمي مي

و ... دهد، ماننـد تـالوت قـرآن، نمـاز شـب، ذكـر و       آخرت عالقه از خود نشان مي
پس بـر هـر   . خواهد كار نيك انجام دهد گرداني دارد و نمي گاهي هم حالت روي

ال نفس از كار خير را غنيمت شمارد و بـه آن لبيـك   فرد عاقل الزم است كه استقب
ممكن . گفته و آن را از دست ندهد و مجالي براي مانع تراشي شيطان باقي نگذارد

بهتر است اين كار «يا » اين كار خير را امروز انجام مده«است شيطان به وي بگويد 
يابيـد كـه    درمـي چنانچه زمان ديگر نيز بيايد بـاز  . »خير به زماني ديگر موكول شود

سرگرم كارهاي ديگر هستيد، يا اين كه از آن شور و شوق و اسـتقبال شـما نسـبت    
گيـرد   به آن عمل نيك ديگر خبري نيست، در نتيجه كسالت و تنبلي شما را فرا مي

دقيـق، بـر بسـياري مخفـي مانـده       مانيد، اين نكتـة بسـيار   و از انجام آن عمل باز مي
  .شوند كه اينگونه با نفس مدارا كنند مياي موفق ن است، و به جز عده
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جمـع زيـادي   : گويد وي مي. امام ابن الجوزي بر آموختن اين نكته حريص بود
ام كه معنـي آن را ندانسـته انـد، چـون بعضـي از ايشـان        از علما و پارسايان را ديده

هايش منع كرده انـد و ايـن كـار از دو جهـت اشـتباه       نفس را مطلقاً از همة خواسته
  :است
ت و ركـردن نفـس از امـري مبـاح، شـه      افتد كه به علت منـع  بسيار اتفاق مي -1

و نفس نيز از اين كار راضي است؛ زيـرا بـه خـاطر    . آوازة فراواني نصيب فرد شود
م جمعـي قـرار   خودداري از مباحي مورد ستايش واقع شده و از اين كه مورد تعظي

شـود كـه نفـس بـه خـاطر       ر مـي تـ  اين موضوع زماني پيچيـده . بالد مي گرفته برخود
. خودداري از انجام آن امر مباح خود را برتر از آنهايي بپندارد كه چنين نكرده اند

ها براي آدمي خطري به مراتب بزرگتر دربر دارند كه اگر آن  در واقع اين واكنش
  .آمد شد، چنين نتايجي به بار نمي فعل مباح انجام مي

جمله اسباب حفظ آن اشتياق بـه امـوري    از. ما مكلف به حفظ نفس هستيم -2
بنـابراين، الزم اسـت چيـزي را كـه     . است كه در تعديل و استواري آن نقش دارند
ما در حفظ نفـس همچـون وكيلـي    . ماية ثبات و استواري نفس است برآورده كرد

چـه  . هاي فراواني به دنبـال دارد  هايش آسيب امين هستيم؛ منع نفس از همة خواسته
شود، و چه بسا تنـگ كـردن عرصـه بـر      با نفس موجب سستي آن ميبسا خشونت 

بـه هنگـام   . نفس موجب فرار آن شود به نحوي كه تالفي و جبران آن دشوار باشد
برخورد با نفس بايد متوجه باشيم كه با مريضي عاقل رو به رو هستيم، مريضي كـه  

  .خورد هاي تلخ را مي براي بهبودي خود شربت و قرص
كنـد، نـه بـه كلـي عنـان آن از       نيز اينگونه با نفـس برخـورد مـي   مؤمن خردمند 
گـاهي بـه آن ميـدان    . دارد شود، و نه نسبت به آن اهمال روا مـي  دستش خارج مي

مـادامي كـه بـر جـاده و راه      دهد ولي در عين حـال زمـامش را در دسـت دارد،    مي
د كنـد، و اگـر نـوعي كجـروي از او مشـاه      راست است، عرصه را برآن تنگ نمي

كند، در صورت سـرپيچي هـم بـا     كرد، به آرامي و مالطفت آن را بازخواست مي
  .گرداند ن را بر جاي خود برميآزور 

نفس مانند همسري ضعيف و در عين حال كم عقل است كه به هنگام نشـوز و  
دهد، اگر نتيجه نگرفت بسـتر خـوابش را جـدا     نافرماني، ابتدا شوهر به او اندرز مي
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پردازد، و اگر بازهم اصالح نشد با اعمال زور  از او به استراحت ميكند، و جدا  مي
اي بهتر از عزم جدي  يب نفس، تازيانهدهاي تأ در ميان تازيانه. آورد او را به راه مي

را كرد، گاهي عنان او را با نفس نيز بايد اينگونه مدا. و تصميم قاطعانه وجود ندارد
ايـن مـدارا   . محكـم در دسـت گرفـت    كرد و گاهي هم آن را سخت و بايد سست
تـوان   شود و مي هاي تربيت نفس است كه به وسيلة آن نفس استوار مي يكي از راه

چه بسيار بوده اند صالحيني . آن را به آساني به سوي منازل واالتر و باالتر ارتقا داد
كه فقط معتقد به شدت عمل با نفس بوده اند، يا برعكس عقيده داشته اند كه بايد 

  .با نفس با مهرباني رفتار نمود كه در نتيجه هردو گروه از جاده خارج شده اند
  

  برادري -12
هـاي تربيـت، هـم نـزد تـابعين و هـم نـزد         ترين راه ايجاد برادري يكي از روشن

آنان اين روش را از آيات و احاديث الهام گرفته . هاي بعد از ايشان بوده است نسل
  :ةاند، مانند آي

﴿÷É9 ô¹$#uρ y7 |¡øtΡ yìtΒ t⎦⎪Ï%©!$# šχθãã ô‰tƒ Νæη −/u‘ Íο4ρ y‰tóø9$$ Î/ Äc©Å´yèø9$#uρ tβρß‰ƒ Ìãƒ 

…çμ yγ ô_uρ﴾  )28 :كهف(.  
  :و آية

﴿t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ρ â™§θ t7s? u‘#¤$!$# z⎯≈ yϑƒ M}$#uρ ⎯ÏΒ ö/Å‰ Ï= ö7s% tβθ ™7Ïtä† ô⎯tΒ ty_$ yδ öΝÍκö s9Î)﴾   )9 :حشر(.  
كاشانه را آماده كردند، و كسـاني را   آنان كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و«

  .»دارند كه پيش از ايشان مهاجرت كرده اند دوست مي
اي كــه زيــر عــرش رحمــان محشــور  و حــديث ابــوهريره در بــاره هفــت طبقــه

  :فرمايد مي: شوند مي
  .)1(»َوَتفَرَّقَا ذَِلَك َعلَى فَاْجَتَمَعا اللَِّه ِفى َتَحابَّا َوَرُجالَِن«

                                           
  .232/  3: بخاري -)1(
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ه دو انسـان هسـتند كـه يكـديگر را بـه خـاطر خـدا دوسـت         از آن هفت طائفـ «
دارند و اين دوستي و محبت را به خاطر خدا ادامه داده و نيز بـه خـاطر خـدا از     مي

  .»گردند هم جدا مي
  :و حديث

 إِذَا ٍءَشْي َعلَى أُدلُّكُْم أَوالَ َتَحابُّوا، َحتَّى ُتْؤِمُنوا َوالَ ُتؤِمُنوا، َحتَّى اجلَنَّةَ َتْدُخلُوا الَ«
  .)1(»السَّالََم أفُْشوا َتَحاَبْبُتْم فََعلُْتُموُه

شويد تا ايمان نياوريـد و ايمـان نيـاورده ايـد تـا يكـديگر را        داخل بهشت نمي«
دوست نداشته باشيد، آيا راهنمايي نكنم شما را بر امري كه اگر انجام آن را داديد 

  .»رواج دهيدكردن را در ميان خود  يكديگر را دوست بداريد؟ سالم
در مـورد هـدف اساسـي از بـرادري      /امام حسن بصري  :هدف از برادری

برادر تو كسي است كه هرگاه با تـو مالقـات كنـد، تـو را بـه يـاد خـدا        «: گويد مي
اندازد، چنين برادري بهتر از آن برادري است كه هرگاه تو را بيند ديناري در كف 

  .)2(»تو اندازد
مـؤمن بـراي   «: گويـد  وي با بياني بيشتر در بارة وظيفة برادر در قبـال بـرادر مـي   

برادر ديني خود مانند آينه است؛ اگـر از وي چيـزي ناخوشـايند مشـاهده كنـد بـه       
و ايـن اسـت   . )3(»كنـد  پردازد و آشكار و پنهـان او را محافظـت مـي    اصالح آن مي

خـود را در راه تربيـت نفـس     معني واقعي تعاون كه در آن يك مؤمن برادر دينـي 
كند، چون انسان به تنهايي ضعيف و ناتوان است و با همكاري بـرادرانش   ياري مي

شـدن   رسد؛ و به تنهايي و بدون همكاري برادران دينـي، چيـره   به قدرت و نيرو مي
  .بر اين نفس اماره، بسي سخت و دشوار است
از   ينعابتحاب و اين امر در نزد اص :پاسداری از حريم اخوت و برادری

اي برخوردار بود، لذا آنان بسيار حريص بودند كه مبـادا ايـن روابـط،     اهميت ويژه
تعابيري زيادي از تابعين در اين باره نقل شـده اسـت، از   . ضعيف و كم رنگ شود

                                           
 .54: مسلم -)1(
 .167: الزهد -)2(
 .232: الزهد -)3(
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: در اين سرا اگر سه چيز وجود نداشته باشد، مـردن بهتـر از زنـدگي اسـت    «: جمله
» وهـب بـن منبـه   «در ايـن بـاره تـابعي بزرگـوار     . »برادريگرفتن و  نماز شب، روزه

. دوم افطـار . شود؛ اول مالقات برادران لذت دنيا در سه چيز خالصه مي«: گويد مي
  .»سوم قيال الليل در لحظات آخر شب

توانستند حرص خود را بـر ايـن بـرادري و حفـظ      نمي  رحمهم اهللا سلف صالح
  .رابطة دوستانه كتمان كنند

در دل  كند كه اميرالمـؤمنين عمـر بـن خطـاب      بصري روايت ميامام حسن 
و چـون  ! چقدر طوالنيست اين شـب «: گفت كرد و مي شب از برادران خود ياد مي

رفـت و بـا آنـان معانقـه      نمـود بـا شـتاب بـه سـوي ايشـان مـي        نماز صـبح را ادا مـي  
  .)1(»كرد مي

ل بيـرون  هرگـاه بـه سـوي دوسـتانش از منـز      صحابي بزرگوار ابـن مسـعود   
و فاضـل و  . »شـدن غـم و انـدوه مـن هسـتيد      شما ماية برطرف«: گفت رفت، مي مي

مالقـات تـو را   «: گفت داشنمند؛ طلحه بن مطرف به برادر خود مالك بن مغول مي
  .»از عسل بيشتر دوست دارم

اسالف و پيشينيان شايستة ما معتقد بودنـد   :فداكاری در راه اخوت و برادری
عامـل مهمـي بـراي ثبـات و اسـتقامت در راه خـدا اسـت و        كه اخـوت و بـرادري   

 هـيچ امـر دنيـوي   . خواستند اين راه را تا رسيدن به جنت جاويـدان ادامـه دهنـد    مي
توانست آنـان را از كمـك بـه يكـديگر در راسـتاي نيـل بـه بهشـت جاويـدان           نمي

  .بازدارد
 چنـين برداشـتي نداشـته باشـد در واقـع حقيقـت بـرادري و       » اخوت«هركس از 

  .اهداف و مقاصد آن را درك نكرده است
مـا  «: گويـد  با اشاره به اين مطلب مي بصحابي جليل القدر عبداهللا بن عمر 

بيش از هركس به برادران دينـي خـود كمـك و نيازهـاي مـادي آنـان را برطـرف        
  .)2(»كرديم مي

                                           
  .143: األخوان -)1(
 .123: مسند امام احمد -)2(



    

 
    

  
 

  ﴾74﴿   آئين تربيتي تابعين

دريافت كرده اند؛ عمر بن عبـدالعزيز   تابعين نيز همين مفاهيم را از اصحاب 
ام مگر ايـن   به هيچكس بخششي نداده«: گويد رِ برادرزاده عبداهللا بن عمر نيز ميپس

كنم كه براي برادرم چيـزي   ام، و من از خداوند متعال شرم مي كه آن را كم دانسته
از او بخواهم، ولي خودم از بخشيدن همان چيز به او بخل ورزم، و در روز قيامـت  

  .)1(»كردي در كف تو بود، بخل ميبه من گفته شود؛ اگر تمام دنيا نيز 
وجـل شـرم    مـن از خـداي عـزّ   «: گويد نيز مي /زين العابدين علي بن حسين 

كنم يكي از برادران ديني خودم را ببينم و از خدا براي او بهشت تمنـا كـنم امـا     مي
اگر بهشت نيـز  : از مال دنيا در حق او بخل ورزم، و در روز قيامت به من گفته شود

  .)2(»ورزيدي د از بخشيدن آن به ديگران امتناع ميبو تدر دست
  

  هاي گوناگون روش -13
ترين كالم پيرامون تربيـت نفـس كالمـي اسـت كـه امـام زاهـد و پارسـا،          جامع

پارسـايان همنشـين شـو، و    بـا  براي رقـت قلـب   «: ابوسليمان داراني بيان كرده است
ر تفكـر در جسـتجوي   حزن و اندوه دوام كـن و بـا دوام بـ    براي منوركردن قلب بر

نشيني به دست بيار، و با مخالفـت   هاي تفكر را در خلوت و عزلت حزن باش، و راه
با هوي و هوس از شيطان حذر كن، و با صدق و اخالص در عمل، خـود را بـراي   
مالقات با ذات حق آراسته كن و براي برخورداري از عفو و گذشت خدا، وقـار و  

بـر اعمـال و رفتـار خـود شـاهد و نـاظر بـدان و        متانت خود را حفظ كن و خـدا را  
زيادي روزي را به شكرانه طلب كن و از نعمات و امكانـاتي كـه از آن برخـوردار    

  .)3(»پذير است هستي، نهايت استفاده را ببر، زيرا هر نعمتي پايان
توجه بـه قلـب از شـرايط اساسـي تربيـت نفـس اسـت، بايـد در          :لطافت قلب

اري و تندرستي، رقت و قسوت، ثبات و تزلـزل، صـالبت   تمامي حاالت اعم از بيم
و رخوت، و در تمامي شرايط و احوال، قلب را زيرنظـر داشـت و عوامـل قـوت و     

                                           
 .2285/  10: مجمع الزوائد -)1(
 .203: األخوان -)2(
  .231/  4: ةالصفو صفة -)3(



    

 
    

  
 

  ﴾75﴿   آئين تربيتي تابعين

قدرت آن را فراهم نمود، يكي از علل قسوت و سـنگدلي، نشسـت و برخاسـت بـا     
هايشـان پـرده افكنـده     هاي آن بر دل هايي كه دنيا و سرگرمي دالن است؛ انسان سيه
شـوند و فقـط بـراي آن     آنهايي كه تنها براي دنيا خوشحال يا اندوهگين مـي . تاس
گريند؛ عداوت و دوستي و منافع خود را فقط در دنيا و رسيدن به زخـارف آن   مي
افزايـد؛ ديـدار بـا آنـاني كـه       ولي ديدار دوستان خـدا بـر رقـت قلـب مـي      .بينند مي
ذكرشان جلب رضايت مواليشان شان را ترس از خدا فرا گرفته و تمام فكر و  قلب
. بيننـد  كنند كه گويي آخـرت را بـا چشـم مـي     اينها در دنيا چنان زندگي مي. است

همنشـيني  . هايشان نشانگر ترسي است كه در درون دارند ها و زمزمه بنابراين، چهره
بخشد، قلبي كه بيشـتر بـه سـوي     با چنين كساني است كه به قلب لطافت و صفا مي

هاي دنيا گرايش دارد و اكثر اوقات در مسـير حـق دچـار لغـزش و      زينت و زيبايي
مصاحبت و دوستي با چنين كساني و ديدن آن رخسارهاي نوراني، . شود اشتباه مي

بعضـي از  «: اندازد، چنانكه در بارة آنان گفته شده اسـت  انسان را به ياد آخرت مي
ن نـه  در سـيماي آنـا  . اندازد ميمردم هستند كه سيماي آنان آدمي را به ياد آخرت 

ولي آثار آخرت بر جبين آنان چنان هويدا اسـت   بهشت نقش بسته است نه دوزخ،
  .»بيند كه هركس كمترين فراستي داشته باشد، آن را مي

ادن بخشي از مال دنيا قلب د شدن به خاطر از دست اندوهناك :روشنايی قلب
امري از امـور آخـرت آن    دادن كند، ولي حزن و اندوه به دليل از دست ه ميرا تير

همچنــين حــزن و انــدوه بــه خــاطر . بخشــد را روشــن كــرده و بــه آن نورانيــت مــي
كنـد، زمـاني كـه     هاي گرانبهاي عمر، قلب را روشن و تابناك مي شدن لحظه ضايع

شود و ترس آن دارد كه ارتكاب اين گناه مـانع ورود او بـه    انسان مرتكب گناه مي
  .دشو ور مي جنت شود، قلب شعله

شدن به دليل اجرانشدن حكم خدا و حاكميـت يـافتن هواهـاي بشـري،      غمگين
گسترش ظلم و ستم در زمين، سلطة كفار بر مسلمين، ذلت و سرشكسـتگي آنـان،   

همـة اينهـا امـوري مربـوط     . افزايد بر نورانيت قلب مي... اختالف ميان دعوتگران و
  .كند منور مي شدن به خاطر آنها قلب را به آخرت هستند كه اندوهناك
بينـد، و چـون حقـايق را     بيند كه قلب تيـره آن را نمـي   قلب منور حقايقي را مي

هـا   مشاهده كرد، ثبات ورزيده و همچون كوهي محكم در برابر مصائب و آشوب
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بيننـد و در هـر    بيند كه ديگـران نمـي   كند و با اين نور چيزهايي را مي ايستادگي مي
  .شناسد امري راه درست را مي

حزن و اندوه زماني دوام خواهـد يافـت كـه آدمـي      :حزن و اندوه چشمةرس
پيوسته نفس خويش را مقصر بدانـد و در امـور ديـن و وضـعيت ايـن امـت كـه از        
شاهراه دين منحرف شده اسـت، بينديشـد، چنـين تفكـري حـزن و انـدوه را بـراي        

ن از گزيـد  كـردن بـا نفـس و دوري    اين تفكر تنهـا بـا خلـوت   . كند آدمي ايجاد مي
  .آيد هياهوهاي دنيايي به دست مي

چنانكه در حديث شرايط تربيت گفتيم، هوي عقـل   :جستن از شيطان دوری
بـدان  پـذيرد كـه    دارد؛ و او را كـور كـرده و فقـط چيـزي را مـي      مي را از عمل باز
آشكار براي اوالد آدم است يك لحظـه از نيرنـگ    شيطان كه دشمنِ. دلبسته باشد

تنهـا بـا   . بـرد  از اين كه فرزندان آدم را به دوزخ بيندازد، لذت مـي ايستد، و  نمي باز
توانـد از تيرهـاي    كـردن بـا هـوي و توكـل بـر خـدا اسـت كـه انسـان مـي           مخالفت

بـر   هرگاه انسان مسلمان با توكـل . اندهاي او در امان بم زهرآگين ابليس و وسوسه
بد و مجددا توانايي يا خدا به مخالفت با هوي برخاست، عقل نيروي خود را باز مي

  .آورد تشخيص سود و زيان را بدست مي
پـذيرد؛ و   خداوند متعال طيب است و به جز طيب نمي :آراستن به خاطر خدا

عملي را طيب گويند كه خالص بوده و به غير از خدا هيچ احـدي در آن مـد نظـر    
ي هـا  شود اگرچه حجم آن بـه انـدازة كـوه    در غير اين صورت پذيرفته نمي. نباشد

  .تهامه باشد
انسان بايد در گفتار و رفتار خود با ديگران و خدا راست كردار باشد، مرتكب 
فعلي نشود كه خود بدان معتقد نباشد، در اين حالت است كـه عمـل و رفتـار او از    

آنچـه  : بايد هر روز نفس خود را محاسبه كند و بـه آن بگويـد  . نقصان عاري است
ا بود يـا بهـر رضـاي ديگـران؟ و دائـم مشـغول       گفتي و انجام دادي خالص بهر خد

تصفية اعمال خويش باشد و جز آنچه را كه براي ذات حق انجام داده اسـت بـاقي   
نگذارد، اين است معناي آراستن براي خدا كه در غير اين حالت اعمـالش مـردود   

  :فرمايد خداوند مي. است و پاداشي دريافت نخواهد كرد
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  .)39: نور(  ﴾∪®⊃∩
ف شـخص  آب و علـ  مانـد كـه در بيابـان بـي     شان به سـرابي مـي   كافران اعمال«
 سراغ آن رود، اصالً چيزي نيابـد و  پندارد، اما هنگامي كه به اي آن را آب مي تشنه

، پس به تمام و كمال حساب او را داد و خداوند در حسابرسـي سـريع   بيابد خدا را
  .»است

هـاي تربيتـي ديگـر     ترين اصول همين است و تمـامي روش  پس يكي از اساسي
  .كه اين اصل را ندارند، باطل هستند

اين تأكيدي است بـر آنچـه    :شايستگی برخورداری از عفو و گذشت خدا
در اصل پنجم از مبحث توكل امر خـود را بـرآن بنـا    » حاتم اصم«زاهد مشهور  كه

مـانم، پـس    و يقين دارم هرجا باشم از چشم خدا پنهان نمي«: نگاه كه گفتآنهاد، 
شرم از خـدا  . ا از خدا استثمرة دوام بر مراقبت، شرم و حي. »بايد از خدا شرم كنم

موجب امتناع از معاصي و اجتناب از هر امـري اسـت كـه خشـم خـدا را بـه دنبـال        
دارد، در اين حالت است كه بنده آمادگي و لياقت برخورداري از عفو پروردگـار  

  .را خواهد داشت
  :فرمايد خداوند مي :فراوانی نعمت و دوام آن

﴿⎦È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3̄Ρy‰ƒ Î— V{﴾   )7: ابراهيم(.  
  .»اگر مرا شكر گزاريد، همانا نعمت را بر شما افزون كنم«

شكر نعمت منحصـر بـه زبـان نيسـت، بلكـه ايـن       : فرمايد همچنانكه خداوند مي
شكر حقيقي آن است كـه در  : به عبارت ديگر. كند عمل است كه آن را كامل مي

  :فرمايد پذيرد، خداوند متعال مي عمل انجام
﴿(#þθ è= yϑôã $# tΑ#u™ yŠ…ãρ#yŠ #[õ3ä©﴾  )13 :سبأ(.  
  .»در عمل شكر خدا بگذاريد ،اي آل داود«
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كـردن شـكر    يابـد، ولـي فرامـوش    هـاي خـدا افـزايش مـي     گاهي اوقات نعمـت 
  .شود دهنده و نيز داشتن صفات كبر و عجب، مانع دوام و بقاي آن مي نعمت

ا، موجـب  هـ  بايد يقين داشت كه محاسبة نفس و شـكرگذاري در برابـر نعمـت   
شود و آن هم به يمن اعتراف بـه فضـل خداونـد و تضـرع در      فزوني و دوام آن مي

طلبي  جستن از تكبر و برتري برابر او و اداي حقوقي كه بر ما واجب كرده و دوري
پايـان پروردگـار    هاي بي آوردن شكر نعمت بر خلق خدا و احساس قصور در بجاي

موجب استمرار و بقاي نعمت خواهد بود،  پذيرد، همة اينها به اذن خدا صورت مي
  .به شرطي كه بنده از آزمايش غم و شادي سربلند بيرون آمده باشد

  
  نيايش و مناجات -14

  :فرمايد مي رسول اكرم . هاي تزكيه نفس است دعا يكي از راه
  .»دعا عين عبادت است« )1(»الِْعَباَدةُ ُهَو الدَُّعاُء«

كنـد، دعـا بخشـي از     كه دائم قلب را شارژ مـي دعا مانند دستگاه شارژي است 
ذكر و ثناي خالق سبحان است و انسان بـه وسـيلة آن از ضـعف و زبـوني خـود در      

در  ابـوبكر صـديق   . بـرد  منـان پنـاه مـي    برابر دشمنان دروني و بيرونـي بـه ايـزد   
  .بسيار حريص بود فراگيري دعا از محضر رسول خدا 

 خـدمت پيـامبر خـدا     بوبكر صـديق  روايت كرده است كه ا ابوهريره 
يا رسول اهللا به من چيزي بياموز تا هر صـبح و شـامي آن را بگـويم، آن    : عرض رد

  :حضرت فرمود
 َوَمِليكَُه َشْىٍء كُلِّ َربَّ َواَألْرضِ السََّمَواِت فَاِطَر َوالشََّهاَدِة الَْغْيبِ َعاِلَم اللَُّهمَّ :لقُ«
  .)2(»َوِشْرِكِه الشَّْيطَاِن َوَشرِّ َنفِْسى َشرِّ ِمْن بَِك أَُعوذُ أَْنَت إِالَّ إِلََه الَ أَنْ أَْشَهُد
هـا و زمـين،    پروردگارا تويي آگاه بر آشـكار و نهـان، آفريننـدة آسـمان    ! بگو«

دهم جز تو خـدايي نيسـت، بـه تـو پنـاه       پروردگار و پادشاه همة هستي، گواهي مي
  .»او آورم از شر نفس و از شر شيطان و دام مي

  :در روايت ابي راشد جبراني اين جمالت نيز اضافه شده است
                                           

  .3401: مسند امام احمد -)1(
  .10/  1: مسند امام احمد -)2(
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  .»ُمْسِلمٍ إِلَى أَُجرَُّه أَْو ُسوءاً َنفِْسى َعلَى أَقَْترَِف َوأَنْ«
آورم از اين كه نفسم مرتكب معصيت شود يا به مسلماني گزند  و به تو پناه مي«
  .»رسانم

ست كه بايـد از شـر و اسـباب و    اين حديث بيانگر آن ا: گويد امام ابن القيم مي
اهداف آن به خدا پناه برد، زيـرا مصـدر و منبـع شـر يـا نفـس اسـت يـا شـيطان، و          

 ايـن . گردد، يا بـر بـرادر دينـي اش    هاي آن يا بر شخص مجرم برمي عواقب و زيان
اســت، بــراي  تــرين انســان كــه همانــا رســول خــدا  وصــيت از جانــب بــا تقــوي

است، صادر شـده اسـت تـا     ه ابوبكر صديق ترين دوست و ياور وي ك محبوب
هر صبح و شامي آن را زمزمه كند كه بيـانگر اهميـت نقـش دعـا در تربيـت نفـس       

  .است
اين دعا، تنها دعايي نيست كه پيامبر در بارة تربيـت نفـس بـه اصـحاب توصـيه      

هاي حديث مورد تحقيق واقع شود، بـه   كرده باشد، بلكه اگر مباحث دعا در كتاب
  .ظيمي در بارة تربيت نفس دست خواهيم يافتگنجينة ع

بر اين مطلب  مهم اهللارحسلف صالح «: گويد م ابن القيم مياما :كليد موفقيت
اجماع داشتند كه توفيق در اين است كـه خـدا تـو را بـه نفـس خـود وانگـذارد، و        

آنـان كسـب خيـر را    . »شكست اين است كه تو را با نفس به حـال خـود رهـا كنـد    
نستند، زيرا توفيق در دست خداست نـه بنـده؛ و كليـد توفيـق نيـايش و      دا توفيق مي

. بردن بـه درگـاه وي و بـيم از او و اميـد بـه او اسـت       تنگي و پناه اظهار فقر و دست
هرگاه اين كليد به بنده داده شد، دليل بر اين است كـه خداونـد درِ رحمـت را بـر     

د كه درگاه رحمت خـدا بـر   وي گشوده است، و اگر آن را نيافت دليل بر اين باش
  .)1(»وي بسته شده است

تـابعين رحمهـم اهللا بـه عنـوان يكـي از اصـول       . دعا كليد خير و پيـروزي اسـت  
طاووس و اصحاب او : گويد ابن ابي رواد مي. كردند درمان نفس از آن استفاده مي
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  ﴾80﴿   آئين تربيتي تابعين

آوردند، رو به قبله در جاي خـود نشسـته و بـا كسـي      هرگاه نماز عصر را به جا مي
  .)1(»شدند كردند، و به دعا و تضرع مشغول مي حبت نميص

تابعين رحمهم اهللا به خاطر تمسك به اين اصل اساسـي در   :توصيه به مهديگر
ورزيدند، مفتي مكـة مكرمـه، تـابعي     تربيت نفس، از توصيه به يكديگر غفلت نمي

ن كند كه ايشان بـه مـ   بزرگوار عطاء بن ابي رباح، از دوست خود طاووس نقل مي
خود را پيش كسي مبر كه درگاه خود را بـر تـو ببنـدد و    حاجت ! اي عطاء«: گفت

حاجت خود را به پيشگاه آنكس ببر كه تـا روز قيامـت درگـاه    . برآن پرده بيندازد
رحمت او باز است و به تو امر كرده است تا او را بخواني و اسـتجابت را ضـمانت   

  .»كرده است
براي استجابت دعا شـرايطي را ذكـر كـرده    تابعين بزرگوار  :رمز پذيرش دعا

تغذيـه از روزي حـالل، انتخـاب    : اند تا چراغي فراروي هدايت مـا باشـد؛ از قبيـل   
آنان اين عاليـم  . وقت مناسب، حمد و ثنا قبل از دعا و خودداري از قطع صلة حرم

 ها را براي ما ذكر كرده اند تا پس از دعا و نيايش دريـابيم كـه مناجـات مـا     و نشانه
  .مورد قبول واقع شده است يا نه

آمد و عرض  ابعي جليل القدر طاووس ابن كيسانيمن، ت فقيهمردي به خدمت 
فرمود كه در قلب خـود خـوف و خشـيتي    . براي ما در پيشگاه خدا دعا كن«: كرد

: وي از اين جواب دو منظور داشته اسـت . )2(»كنم تا براي تو دعا كنم احساس نمي
كننده بياموزد كه خود براي نفـس خـودش دعـا كنـد، چـون       يكي اين كه به سؤال

دوم اين كه خواسته اسـت نفـس خـود را بـه     . اي ميان خدا و بنده وجود ندارد پرده
در عـين  . سبب آمدن مردم به نزد وي براي طلب دعا، از هر نوع غرور پـاك كنـد  

حال او در جواب آن مرد دروغ نگفته است، چون خشـيت قلـب امـري اسـت كـه      
نشـدن دعـا    اري از آن غافل مانده اند، و غافلند از اين كه يكي از علل مستجاببسي

  .فقدان خشيت قلبي است
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  ﴾81﴿   آئين تربيتي تابعين

كنـد   ثابت بناني كه يكي از تابعين بزرگوار است، از يكي از پارسايان نقـل مـي  
كنـد،   دانم چه هنگامي پروردگارم دعاي مـرا اسـتجابت مـي    من مي: كه گفته است

  داني؟ از كجا چنين مي: ند و گفتندهمه از گفتة او تعجب كرد
هرگاه خوف بر قلبم مستولي گشت و پوست بدنم درهم شـد و اشـك   «: گفت

دانـم دعـايم    از چشمم جاري شد و دعا به من الهام گرديد، آن وقت است كه مـي 
 البته تمامي اسراري كه ثابت بناني به نقل از آن زاهد بيـان . )1(»مستجاب شده است

ــه    ــوابي ك ــرد، در ج ــودة     ك ــت و فرم ــود اس ــخص داد، موج ــه آن ش ــاووس ب ط
كنـد آنجـا كـه     اي از اين اسرار تاكيـد مـي   ، بر گوشه اميرالمؤمنين فاروق اعظم

من نگران استجابت دعا و عدم پذيرش آن نيستم، بلكه از قصور در دعا «: گويد مي
  .)2(»نگرانم، زيرا هر وقت دعا به من الهام شود قرين استجابت است

بـه سـبب آن خشـيت و     :انگيـز تـابعني شگفتاز دعا و نيايش  هايی گوشه
خوفي كه طاووس و ثابت بناني براي ما بيان كردند، خداوند خود دعا و نيـايش را  

از زين العابدين روايت شـده اسـت كـه وي در دعـاي خـود      . كرد به آنان الهام مي
لوحان زيبا و  دهآورم از اين كه در چشم سا به تو پناه مي! خداوندا«: گفت چنين مي

. ارزش و نـاجوانمرد شـناخته شـوم    آراسته جلوه نمايم، ولي نزد ارباب بصيرت بـي 
ام  اي، هرگاه توبه كردم تو نيز توبه ام و تو با من نيكي فرموده من بد كرده! خداوندا
  .)3(»را بپذير

بـه مـن   ! خداونـدا «: كـرد  پارساي بزرگ بصره، طلق بن حبيب چنين نيايش مـي 
ترسند، و ترس كساني را بـبخش كـه    ش كساني را عطا فرما كه از تو ميعلم و دان

نسبت به تو عالمند و يقين كساني را مرحمت فرما كه بر تو توكل دارند، و توكـل  
كساني را عطا كن كه نسبت به تو يقين دارند و توبة كساني را ببخشاي كه در حق 

و انابـت دارنـد، و شـكر     تو اخالص دارند، و اخالص آنهايي را عطا كن كـه توبـه  
كنند، و صـبر كسـاني را عطـا كـن      كساني را عطا كن كه به خاطر تو صبر پيشه مي
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  ﴾82﴿   آئين تربيتي تابعين

كه به خاطر رضاي تو شكر ورزيدند و ما را به كساني ملحـق كـن كـه در نـزد تـو      
  .»اي زنده اند و آنان را روزي داده

عميـق   ي بساگر ما به دقت كلمات ايشان را در زمينة دعا بررسي كنيم، به دانش
  .و خشيتي آشكار دست خواهيم يافت
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  ﴾84﴿   آئين تربيتي تابعين

   عمر بن عبدالعزيز -1
ــت ــل از خالف ــت شخصــي شــيك   :قب ــه خالف ــيدن ب ــل از رس ــوش و  او قب پ

هرگـز از وي هرزگـي و سبكسـري     باليد، امـا  ود و بسيار به خود ميگذران ب خوش
 »عمر بن عبدالعزيز ةسير«ابن عبدالحكيم در كتاب خود به نام . مشاهده نشده است

عمر بن عبـدالعزيز از حيـث   «: وصيف مي كنددوران قبل از خالفت او را اينگونه ت
از نـاز و نعمـت   . ناز و نعمت و ملك و رفاه از بزرگترين مردان خاندان امـوي بـود  

چنانكـه مسـيري   . كرد ش معطر ميند بود و هميشه خود را به بوي خوم فراوان بهره
شـد قابـل    كرد، بـه وسـيلة بـوي خوشـي كـه در آن راه پراكنـده مـي        را كه طي مي

رفت، اين شيوه آنقدر زيبـا   راه مي بود، به شيوة حضرت فاروق اعظم تشخيص 
پوشـيد كـه    پيراهن آنقدر بلنـدي مـي  . كردند بود كه كنيزان آن را از وي تقليد مي

انداخت، اما به آن اعتنا  شد و وي را به زحمت مي گوشة آن اكثراً داخل كفش مي
افتـاد، آن را   هايش پايين مي انهاگر عبايش از ش. آورد كرد، و آن را بيرون نمي نمي

افتـاد كـه    بسيار اتفاق مي. شد شد هم خم نمي كرد، و اگر كفشش پاره مي بلند نمي
زد، از  اي مهـر مـي   اگر با انگشترش نوشته. خادمش با زور آن را از پاي او درآورد

! آري. آميخـت  خاست، چون مركب با عنبر دست او مي آن بوي عطر و عنبر برمي
كرد، تا روزي كه خالفت را تحويل گرفت،  نه در ناز و نعمت زندگي مياو اينگو

  .»اما به محض اين كه به خالفت رسيد از دنيا دور شد
گيري و تحولي كه در زندگي عمر بن عبدالعزيز پديد آمـد و   اين زهد و كناره

دوران خالفت راشدة او را دربر گرفت، زائيده يك شب و ناشي از انتقال خالفت 
هايي است كه عمر طبق سفارش پدر و مادرش  و نبود، بلكه رهين روزها و سالبه ا

مـادرش در سـيماي او نبـوغي را    . خود عبـداهللا بـن عمـر گذرانـد     ماماي/ نزد دائي
مشاهده كرد و سزاوار ندانسـت فرزنـدش بـا توجـه بـه آن نبـوغ خـدادادي از جـو         

آن دانست كه فرزندش  عطرآگين مدينة منوره دور باشد، بلكه خير و صالح را در
در آن شهر رشـد و پـرورش يابـد، شـهري كـه بـه يمـن علـم و زهـد باقيمانـده از           

هاي علم و تقـوي   ترين چهره معطر گشته بود، و يكي از برجسته اصحاب اطهار 
مادرش با ديگر فرزندانش به سوي . بود بر، دائي او عبداهللا بن عمر هدر آن ش

نزد عبداهللا ابن عمر گذاشـت تـا همزمـان او را از    شام عزيمت كرد، ولي عمر را به 



    

 
    

  
 

  ﴾85﴿   آئين تربيتي تابعين

تعلـيم و تربيتـي كـه ابـن عمـر بـه او       . حيث علم و تزكيـه و تهـذيب، تربيـت كنـد    
حتي قبل از رسيدن . آموخت، بنيان تربيت روحي عمر بن عبدالعزيز را تشكيل داد

ري اين امر سبب تاثيرپـذي . به خالفت، بعضي از اين آثار مبارك در وي متبلور بود
گرفتن منصـب   عميق وي از الگوهاي زهد و تقواي آن روز مدينه شد و با به دست

  .خالفت اين آثار به اوج خود رسيد
از جمله آثار تعليم و تزكية وي، گرية شـديد او بـه هنگـام تـرك مدينـه بـود،       

ترسـم از كسـاني    مـي ! اي مـزاحم : آنگاه كه به دوستش مزاحم نگاه كـرد و گفـت  
منظـور وي از ايـن گفتـه،    . راند كند و از خود مي نها را بيرون ميباشيم كه مدينه آ

شهر مدينه مانند كورة «: در بارة شهر مدينه فرموده است حديثي است كه پيامبر 
كند و فقط آنچه كه پاك اسـت در   آهنگري است كه هرگونه زنگاري را دور مي

  .»شود ماند و آبديده مي آن باقي مي
بـر   تاثيراتي كه جو مدينه و روش تربيتي ابن عمـر  از جمله  :فراگريی علم

 وي گذاشت، التزام او به فراگيري علم و دانش قبل و بعـد از خالفـت اسـت، امـام    
به نزد عمر بن عبدالعزيز رفتم تا دانـش بـه وي بيـاموزم،    «: گويد مجاهد بن جبر مي

تـابعي بزرگـوار   همچنـين  . )1(»ولي ديري نپاييد كه ما از او علم و دانش فرا گرفتيم
امــا . )2(»علمــا بــه نـزد وي شــاگرداني بـيش نبودنــد  «: گويـد  ميمـون بــن مهـران مــي  

 فرمانروايي بر شهر مدينـه و منصـب خالفـت، او را از فراگيـري علـم و دانـش بـاز       
  .نداشت

دانست كه يكي از شرايط پذيرش اعمال، اخـالص اسـت، بـه     او مي :اخالص
شـد،   و كردارهـايي كـه از وي صـادر مـي     همين علت نفس خود را در برابر گفتار

دهـد، خالصـانه    گويد يـا انجـام مـي    كرد، تا مبادا آنچه را كه مي شديداً محاسبه مي
ترس از مباهات و فخر نفس است كـه  «: گفت او در بارة نفس مي. براي خدا نباشد

  .)3(»گذارد زياد سخن بگويم نمي
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  ﴾86﴿   آئين تربيتي تابعين

دانسـت و همـواره    ر مـي ايشان پيوسته خداونـد را شـاهد و نـاظ    :در حمرض خدا
در نتيجـه دائـم از محاسـبة    . كرد كه او در همة امور بر وي نـاظر اسـت   احساس مي

ه خـود يـا ديگـران واقـع     بـ  پروردگار در هراس بود كه مبادا از وي قصوري نسبت
نقل است كه مقداري عنبر يا مسـك را  . شده و مورد محاسبه پروردگار قرار گيرد

بالفاصـله  . ردند، كمي از آن را به دست و صورت ماليدبود براي او آو» فئ«كه از 
ليـث بـن   «كاتب وي به نام . دست و صورت خود را شست تا اثر بوي خوش نماند

. »چندان مصـرف نكـردي كـه بـا ايـن عجلـه آن را بشـويي       «: عرض كرد» ابي رقيه
مگر استفاده از آن بـه همـين انـدازه نيسـت؟     ! كنم از تو اي ليث تعجب مي«: گفت
  .)1(»شود؟ كه عطر و عنبر خورده يا نوشيده نمي چرا

دخترش كه تنها يك حلقه گوشواره داشت به خدمت پدر عرض كـرد كـه تـا    
اگـر  «: ايشـان دو اخگـر بـه وي داد و فرمـود    . حلقة ديگـري نيـز بـه وي عطـا كنـد     

. )2(»خرم توانستي اين دو اخگر را به مانند گوشواره كني حلقة دوم را نيز برايت مي
هراس از سؤال و جواب روز قيامت تنهـا بـه يـك دسـت لبـاس اكتفـا        ز فرطوي ا
شست و مجدداً  شد آن را مي اگر كثيف مي. رفت كرد و با آن به ميان مردم مي مي

از نـور چـراغ فقـط بـراي     . تمام طالي همسرش را به بيت المـال داد . كرد به تن مي
ن كه مبادا در روز قيامت به و از ترس اي. كرد رسيدگي به امور مسلمين استفاده مي

خاطر يك يا چند قطره روغن زيتون مؤاخذه شود، به هنگامي كه مشغول كارهاي 
نتيجة  اين ورع آشكار در زندگاني عمر . كرد شخصي بود چراغ را خاموش مي

همان احساس دائمي او نسبت به مراقب دانستن پروردگـار و هـراس او از سـؤال و    
شود كه چنين احسـاس پـاكي    رنگ مي ن ورع زماني كماي. جواب روز قيامت بود

  .قلب فرد مؤمن رخت بربندد از
مرگ را از روز اول خالفت و به خصوص بـا تـذكري كـه پسـرش      :ياد مرگ

اي كـه در   عبدالملك در يك مورد به وي داد، همواره در خاطر داشـت بـه گونـه   
ي چنـين  ايـن حالـت بـراي و   . طول زندگيش جزو فطرت و اخـالق وي شـده بـود   
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  ﴾87﴿   آئين تربيتي تابعين

خسته به منزل رفت تـا كمـي    روزي بعد از دفن سليمان بن عبدالملك: حاصل شد
بياسايد و بعـداً ديـون سـليمان بـن عبـدالملك را بپـردازد؛ در ايـن حـال فرزنـدش          

چه تضميني وجـود دارد كـه پـس از    «: عبدالملك مرگ را به ياد او آورد و گفت
: شتاب بيرون رفت و اعالم كرد به محض شنيدن اين گفته با» خواب، زنده بماني؟

  .هركس حقي به نزد سليمان دارد بيايد آن را پس گيرد«
زني از اهل كوفه براي حل مشكلي كه داشت نـزد وي آمـد، امـا عمـر بـه وي      

ولي بالفاصله به هوش آمد و با خود . »اكنون وقت ندارم، بعداً مراجعه كن«: گفت
دختـر   هبرو پيش فاطم: مر فرمودشايد تا شب زنده نمانم، سپس حضرت ع«: گفت

اي  سپس او را نزد خـود فـرا خوانـد و نامـه     –منظورش همسرش بود  –عبدالملك 
  .)1(»برايش نوشت

داد تا به واسـطة   كرد، و فرصتي به نفس نمي او با نفس خود به شدت مبارزه مي
نقل است كه يك شـب جمعـي در   . خالفت بر ديگران احساس كبر و برتري كند

بودند، ناگاه چراغ خاموش گشت، خـودش شخصـاً برخاسـت و آن را    محضر وي 
مـن  «: گفـت » كنـيم  ما به جاي شما چراغ را روشن مي«: روشن كرد، عرض كردند

اين كار را كردم، به من بگوييد چه ضـرري متوجـه مـن شـد؟ برخاسـتم عمـر بـن        
بـا دقـت    به اين شيوه و» عبدالعزيز بودم، برگشتم نيز همان عمر بن عبدالعزيز هستم

او بيمناك بود كه مبادا يكي ديگر چراغ را روشن كند . كوشيد در درمان نفس مي
تو اميرالمؤمنين هستي و به خاطر مقـام و منزلتـي كـه داري،    : آنگاه نفس او بگويد

ولي امـروز  . بيني دچار شود مردم خادم تو گشته اند، در نتيجه به نوعي خود بزرگ
اي از شـهرت   گران بـه محـض ايـن كـه بـه درجـه      متأسفانه بعضي از علمـا و دعـوت  

شوند انتظار دارند كه مردم به خدمت  رسيدند و ديدند مردم به دور ايشان جمع مي
  .كارهاي خود برآيند توانند از پس د كه خودشان نيز ميآنان درآيند هرچن
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  ﴾88﴿   آئين تربيتي تابعين

  اويس القرني -2
آن  اسالم آورد، هرچند به محضـر مبـارك   اويس در زمان حيات رسول اهللا 

  :پيامبر فرموده است. حضرت شرفياب نشد
  .)1(»أَُوْيٌس لَُه ُيقَالُ َرُجلٌ التَّابِِعَني َخْيَر إِنَّ«
  .»برترين تابعين مرديست به نام اويس«

  :و نيز فرموده است
 َبَياٌض بِِه كَانَ قَْد لَُه أُمٍّ غَْيَر بِالَْيَمنِ َيَدُع الَ أَُوْيٌس لَُه ُيقَالُ الَْيَمنِ ِمَن َيأِْتيكُْم َرُجالً إِنَّ«
  .)2(»لَكُْم فَلَْيْسَتْغِفْر ِمْنكُْم لَِقَيُه فََمْن الدِّْرَهمِ أَوِ الدِّيَنارِ َمْوِضَع إِالَّ َعْنُه فَأَذَْهَبُه اللََّه فََدَعا
مردي از يمن به نام اويس به نزد شما خواهد آمد كه در يمن بـه جـز مـادرش    «

، از خدا خواست بيماريش را داشت» برص«د، بيماري رگذا كسي ديگر را بجا نمي
ترديـد از  (شفا دهد، پس بيماري وي برطرف گشت به جز جاي ديناري با درهمي 

هركس از شما او را مالقات كرد، از او طلـب دعـاي خيـر و اسـتغفار     ) راوي است
  .»كند

در ميــان نماينــدگان يمــن بــه جســتجوي او  بــه همــين علــت فــاروق اعظــم 
تا ايـن كـه او را مالقـات كـرد و از وي خواسـت بـرايش دعـاي خيـر و          پرداخت،

استغفار كنـد و آن را انجـام داد، ولـي بعـد از آن تـرس ايـن كـه مبـادا بدينوسـيله          
اويــس بــه علــت برهنگــي در ميــان مــردم ظــاهر  . شــهرت پيــدا كنــد، پنهــان شــد 

  .گشت، تا اين كه كسي به او لباس پوشاند نمي
اويـس هـر صـبحگاه ايـن دعـا را       :مسـلمني احساس مسئوليت نسـبت بـه

ميرنـد،   مرا به جـرم كسـاني كـه از گرسـنگي و برهنگـي مـي      ! خداوندا«: خواند مي
او فقط به فكر گرسنگان قرية خود نبود، بلكه نگران همة برهنگان . »مؤاخذه مفرما
روي زمين بود و از اين كه قدرت نداشت تا همة گرسنگان را سـير و  و گرسنگان 

آن هم يا به خاطر اين بـود  . طلبيد را بپوشاند، از درگاه خداوند پوزش مي برهنگان
كه خوراك و پوشاكي نداشت كه به آنها بدهد و يا اين كه از آنـان دور بـود و از   

                                           
 .224: مسلم -)1(
 .223: مسلم فضائل الصحابه -)2(



    

 
    

  
 

  ﴾89﴿   آئين تربيتي تابعين

اوضاع و احوال آنها آگاهي نداشت، پس هر بامداد هراس از مؤاخذة الهي بـر سـر   
  .ساخت اين موضوع وي را نگران مي

ا و پوزش خواسته است وظيفه و مسئوليتي را يادآور شود كه بر هر او با اين دع
مسلماني واجب است، و بايد با اين احساس مسئوليت زندگي كند؛ همان احسـاس  

  :فرمايد اي كه پيامبر در آن باره مي و وظيفه
  .)1(»َبْعًضا َبْعُضُه َيُشدُّ كَالُْبْنَياِن، ِللُْمْؤِمنِ الُْمْؤِمُن«
يكديگر مانند ساختماني هستند كـه تمـام اجـزاء آن همـديگر را     مؤمنين براي «

  .»بخشند استحكام مي
  :فرمايد و نيز مي

 ُعْضٌو ِمْنُه اْشَتكَى إِذَا الَْجَسِد َمثَلُ َوَتَعاطُِفهِْم َوَتَراُحِمهِْم َتَوادِِّهْم ِفى الُْمْؤِمنَِني َمثَلُ«
  .)2(»لُْحمَّىَوا بِالسََّهرِ الَْجَسِد َساِئُر لَُه َتَداَعى
مؤمنان در مهرباني و محبت و نوازش نسبت به يكديگر همچون پيكري واحد «

تـابي فـرا    خـوابي و بـي   هستند كه اگر عضوي از آن به درد آيد تمام وجـود را بـي  
  .»گيرد مي

پـردازد، نفسـي كـه تنهـا بـه فكـر        انسان مؤمن به اين شكل به تربيت نفـس مـي  
  .اعتنايي به ديگران داشته باشد خواهد هيچگونه خودش بوده و نمي
 هاي تربيت نفس است، همزمان ارتباط با آخرت يكي از راه :ارتباط با آخرت

هاي او تربيت كرد، محبتي كه آدمـي   بايد نفس را بر محبت خدا و تفكر در نعمت
. را به فداكردن جان و مال و فرزندان و پست مقـام در راه رضـاي محبـوب وادارد   

با آن زيست و چنين حـالتي محصـول ارتبـاط     است كه اويس  اين همان حالتي
مداوم او با عالم آخرت و يادآوري مرگ بود؛ حـالتي كـه همـة لذايـذ را بـه كـام       

بامـداد و  «: اين مطلب را از جواب او به سـائلي كـه از او پرسـيد   . كند انسان تلخ مي
را با حـب خـدا    بامداد«: او در جواب گفت. توان دريافت مي -» كنيد؟ شام چه مي

كنم كه  كنم، هرگاه صبح فرا رسيد گمان نمي و شام را با حمد و ثناي او سپري مي
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  ﴾90﴿   آئين تربيتي تابعين

مرگ و ياد . كنم كه به صبح برسم به شب برسم و هرگاه شب فرا رسيد گمان نمي
گذارد و چنانچـه مسـلمان    آن براي اهل ايمان هيچ شادي و سروري را برجاي نمي

امـر بـه   . ماند اي براي او باقي نمي د، هيچ طال و نقرهحق خدا را در مال خود ادا كن
در . گـذارد  معروف و نهي از منكر براي يك مؤمن، دوسـت و بـرادري بـاقي نمـي    

كنـيم، آنـان بـه نـاموس و آبـروي مـا هتـاكي         را به معروف امر مـي  مردمحالي كه 
دا بـه خـ   –نـد، تـا جـايي كـه     ده ني آنان را بر اين كار يـاري مـي  كنند، و فاسقا مي

كرده اند، ولي به خدا سوگند تـا روزي   مرا به گناهاني بس بزرگ متهم –سوگند 
اي را كه خدا بر من واجـب كـرده اسـت، نسـبت بـه       كه در ميان آنان هستم وظيفه

  .»آنان ترك نخواهم كرد
  

  ربيع بن خثيم -3
ربيع شاگرد صحابي بزرگوار عبداهللا بن مسعود و يكي از پرهيزگارترين يـاران  

اي رسيده بـود كـه ابـن مسـعود      ورع و زهد او به مرتبه. رود مسعود به شماد ميابن 
ديـد، دوسـتت    تـو را مـي   اگـر رسـول اهللا   ! اي ابـا يزيـد  «: گفت خطاب به او مي

و . )1(»افـتم  بيـنم بـه يـاد بنـدگان مخلـص خـدا مـي        داشت و هرگاه من تو را مي مي
  :گفت ديد مي هروقت ابن مسعود او را مي

﴿ÎÅe³o0uρ t⎦⎫ÏG Î6 ÷‚ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪﴾  )34 :حج(.  
  .»و بشارت بده مخلصان متواضع را«

اعضاي بدن، پيـك قلـب هسـتند بـه همـين خـاطر        :دوری از گناه و معصيت
زيـرا از   ؛دادند تابعين رحمهم اهللا به تربيت نفس از راه كنترل اعضا بسيار اهتمام مي

  .تأثير اندام بر قلوب خود بيمناك بودند
يم آن انسان شريفي بود كه بر نگهـداري جـوراح خـود از عصـيان     ثخربيع بن «

شـدند تـا موقـع خـروج آنـان       وقت زنان داخل مسـجد مـي   هر. شديداً حريص بود
  .)2(»كرد چشمان خود را باز نمي
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  ﴾91﴿   آئين تربيتي تابعين

كرد تـا ايمـاني را كـه در اثـر تربيـت نفـس بـه         و در اين كار اينچنين مبالغه مي
تـا  . رات سـوء نظـر حـرام در امـان بمانـد     دست آورده بود محفوظ بـدارد و از تـاثي  

اي را با آنان  زماني كه براي يك روز يا چند هفته با مردم همسفر نشوي و يا معامله
توان معايـب   شناسي در اين صورت است كه مي انجام ندهي، آنان را به خوبي نمي

 را به آنان يادآوري نمود و جبران آن را به ايشـان توصـيه كـرد، امـا ايـن اسـطورة      
هـا   يكي از يارانش پس از سال. تقوي و پرهيزگاري با ساير مردم تفاوت كلي دارد

  .همنشيني و گفتگو با وي چيزي كه عيب شمرده شود از وي نديده است
ثيم بـه مـن خبـر    خيكي از دوستان ربيع بن «: گويد ابراهيم تيمي در اين باره مي

اي نشنيدم  دم و از وي كلمهبيست سال تمام با ربيع رفيق و همنشين بو: داد و گفت
  .)1(»كه عيب شمرده شود

اي كـه   اين چگونه تربيتي است كـه ربيـع را چنـان وارسـته بـارآورده بـه گونـه       
بـه نحـوي   ! توانسته است در اين مدت طوالني اينگونه زبان خود را كنترل نمايـد؟ 

ي با اين وجود او كسـ ! اي را بر زبان نياورد كه عيب محسوب شود؟ كه حتي كلمه
گنـاه واقعـي، گناهـاني    «: گفـت  هاي پنهان خود را نشناسد، بلكـه مـي   نبود كه عيب

  .)2(»شوند هستند كه از چشم مردم پنهان مانده و باعث خشم خداوند مي
هـاي   او بـه جـاي ايـن كـه بـه عيـب       :اهتامم او به تربيت نفس و خودسـازی

انسان بـه عيـوب   اگر : ديگران بنگرد، سرگرم تزكية نفس خود بود، چنانكه گويند
  .اينگونه بود گيرد و ربيع  خود نظر بيفكند بر هيچكس خرده نمي

: ربيـع گفـت  » كنيـد؟  چرا شما ذم هيچكس نمـي ! اي ابا يزيد«: به وي گفته شد
مـردم بـه   . زيرا از خودم راضي نيستم، تا اين كه بتوانم از ديگـران بـدگويي بكـنم   «

مقابـل گناهـان خـود از خـدا بـيم      ترسـند، ولـي در    خاطر گناه ديگران از خـدا مـي  
  .)3(»ندارند
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  ﴾92﴿   آئين تربيتي تابعين

كرد كه قرآن مستقيماً او را مورد خطـاب   وي همواره چنين احساس مي :تدبري
در نماز شـب كـه بـه ايـن     . كرد دهد و با همين احساس قرآن را تالوت مي قرار مي
  :رسيد آيه مي
﴿÷Πr& |=Å¡ym t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãmutIô_$# ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$# β r& óΟßγ n= yè øgªΥ t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# [™!#uθ y™ ôΜ èδ$u‹øt¤Χ öΝåκèE$ yϑ tΒ uρ 4 u™!$ y™ $ tΒ šχθ ßϑä3øts† ∩⊄⊇∪﴾     )21: جاثيه(.  
برند كـه مـا آنـان     شوند، گمان مي ها مي آيا كساني كه مرتكب گناهان و بدي«

كارهـاي خـوب و    آورنـد و  آوريـم كـه ايمـان مـي     را همچون كساني به شمار مـي 
شان يكسـان اسـت؟ چـه     دهند، و حيات و ممات و دنيا و آخرت پسنديده انجام مي

  .»كنند بد قضاوت و داوري مي
  .كرد و اين آيه را همراه گريه و زاري تا طلوع صبح تكرار و در آن تدبر مي

ريزي كرده بودنـد   اي پايه آنان بنيان تربيت را به گونه :گذشت به جای انتقام
خشم و دوستي آنان فقـط در راه خـدا و   . كردند اي از آن تخطي نمي تي ذرهكه ح

هاي دنيايي پاك و محبت غير  براي او بود، زيرا نفس خود را از عاليق و دلبستگي
خدا را از آن بيرون كرده بودند و آنچه را كه خالص بـراي خـدا بـود در آن بـاقي     

تهزا هـم قـرار گيرنـد، خشـمناك     ها هرچند مـورد اسـ   گذاشته بودند، اينگونه انسان
  .شوند نمي

در سرگذشت ربيع آمده است كه او در مسجد بود و مردي پشت سـر او قـرار   
مقداري جلوتر برو، اما ربيع در جلـو  : داشت، چون به نماز برخاستند آن مرد گفت

ديد تا خواست او را اجابت كند، آن مـرد خشـمگين    اي براي رفتن نمي خود فرجه
شناخت، پس سيلي محكمـي بـر پشـت گـردن او زد،      كه ربيع را نميشد در حالي 

رحمـت خـدا   « :مرد ديد، نگاهي به او كرد و گفت ربيع كه چنين برخوردي از آن
بر تو باد، و دو مرتبه دعا را تكرار كرد، آن مرد كه متوجه شد ربيع اسـت، سـر بـه    

كـه بـه صـورتي    هايي  در چنين صحنه. )1(»جيب خود فرو برد و گريستن آغاز كرد
شود، چـه بسـا    حرمتي و اهانت واقع مي ناشايست و در انظار عام كه آدمي مورد بي
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  ﴾93﴿   آئين تربيتي تابعين

كند، ولي ربيع اين خواستة نفـس را بـه كلـي     نفس او را به گرفتن انتقام تشويق مي
كند و بـا ايـن عمـل     ناديده گرفت و به جاي انتقام براي فرد متجاوز دعاي خير مي

  .سازد كه آشكارا گريه كند ن غافلگير و نادم ميخود شخص تجاوز كار را چنا
هـا بـود، اسـب ربيـع را      تـرين سـرمايه   در روزگاري كه اسـب يكـي از بـاارزش   

دزديدند و او را كه در مجلسي نشسـته بـود از قضـيه مطلـع كردنـد، اهـل مجلـس        
نــه بلكــه او را دعــاي خيــر «: گفــت» كنيــد؟ چــرا بــر دزد اســب دعــا نمــي«: گفتنــد

اگر ثروتمند است قلبش را غني گـردان و اگـر مسـتمند اسـت     ! نداخداو: گويم مي
كردنـد،   آنان قلب خود را به اندوه و حسرت دنيوي مشغول نمي. )1(»توانگرش فرما

تنها چيزي كه قلب ايشان را به خود مشغول كرده بود امور مربوط به آخرت بـود،  
ن آدر جوابي كـه بـه   اين مطلب . ارزش بود چرا كه مسايل دنيوي در انظار آنان بي

بامـداد را چگونـه   «: كننده داد به خوبي نمايان است، آنجا كـه گفـت   شخص سؤال
بامـداد را بـا ضـعف و زبـوني و گناهكـاري      : وي در جواب گفت» سپري كردي؟

هـايي   اينها انسان. )2(»خوريم، منتظر اجل مانده ايم سپري كرده ايم، روزي مقرر مي
  .كنند و عمر خود را در مسايل دنيوي ضايع نمي هستند كه متعلق به آخرت هستند

هرگاه ربيع بن خثيم به بحث پيرامون «: كند كه گفت ابوحيان از پدرش نقل مي
بـراي خـودت در سـراي آخـرت     : گفـت  پرداخت زير لب با خود مـي  امور دنيا مي

  .)3(»اي؟ چند مسجد بنا كرده
ر اثـر نمـاز تهجـد    او هنوز به سن بلوغ نرسيده بود كـه بـ   :شدت ترس از خدا

: گفـت  سـوخت و مـي   گشت كـه مـادرش دلـش بـه حـال وي مـي       آنقدر خسته مي
: گفـت  اما او در جواب مـي » كني؟ خوابي و كمي استراحت نمي چرا نمي! فرزندم«
هاي شب، از گناهان خـود   كسي كه به هنگام فرارسيدن تاريكي! اي مادر مهربانم«

بـه سـن بلـوغ كـه رسـيد،      . »نيسـت هراس داشته باشد، سزاوار خـواب و اسـتراحت   
ايـن  ! پسـرم «: خوابي او افزونتر شده اسـت، بـه او گفـت    مادرش ديد كه گريه و بي
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  ﴾94﴿   آئين تربيتي تابعين

بينم، شايد در اثر قتل نفسي باشـد كـه مرتكـب     خوابي كه از تو مي همه بيتابي و بي
مادرش بـا  . »ام من يكي را كشته! آري مادر جان«: گفت. »!ن خبر ندارمماي و  شده

اي كيست تا برويم بـه او ديـه بـدهيم يـا تقاضـاي       آنس كس كشته« :تعجب گفت
كني،  خوابي مي بخشش كنيم؟ به خدا سوگند اگر بدانند چقدر گريه و زاري و بي

ام نفـس خـودم    آنكس كه من كشـته ! مادر عزيز«: گفت. »به تو رحم خواهند كرد
  .)1(»است

ه نفـس آنهـا   شيفتگان آخرت همواره با نفس خويش در كشمكش اند، چرا ك
كشـاند، ولـي ايشـان آن را بـه سـوي صـالح و رسـتگاري         ها مـي  را به سوي پليدي

دارنـد، آنـان    كنند و با نيروي ايمان بـر صـراط مسـتقيم ثابـت نگـاه مـي       دعوت مي
كننده به پليدي است، نفس را بـه   كردن نفسي هستند كه دعوت همواره مشغول رام

  .، تبديل كرده اندهاي پسنديده باشد موجودي كه داراي خصلت
كنـد كـه همـة     به همين جهت است كه ربيـع از تـرس خـدا چنـدان گريـه مـي      

بينـد از   دختـرش كـه وضـع پـدر را را اينگونـه مـي      . يابند آشنايان برآن آگاهي مي
اما » خوابي مردم خوابيده اند، ولي تو نمي! بابا جان«: گويد شدت نگراني به وي مي

باباي تو از دست گناهانش به ستوه آمده و در  دخترم آخر«: گويد او در جواب مي
  .»هراس است

پيوند دايمي انسان با آخرت و تزكية نفس كه بـه ايـن درجـه از     :نفس سبةحما
تقرب به خدا و آن درجه از ايمان رسيد، گاه گاهي نفس، آدمي را بـه خـاطر ايـن    

بينـي و ناچيزشـمردن اعمـال ديگـران و احسـاس       تقرب، به عجـب و خـود بـزرگ   
دارد، لكن ربيع بر اين امر آگاه است و بر آن تسـلط دارد و در   برتري بر آنان وامي

مردانـي   ربـه محضـ  «: گويد ميهايش جاري است،  حالي كه گريه و اشك بر گونه
  .)2(»رسيده ايم كه ما در برابر آنان دزداني بيش نيستيم

كنترل دقيق ترس از خدا آدمي را به . اين محاسبة دقيق، نتيجة ترس از خداست
دارد تـا معلـوم شـود كـه كـدام گفتـار و رفتـار بـراي خـدا و           مـي  گفتار و رفتار وا
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  ﴾95﴿   آئين تربيتي تابعين

مگـو  «: كنـد  ربيع يـاران خـود را اينگونـه موعظـه مـي     . كداميك براي غير او است
اي و بـا   گـردم در حـالي كـه بـه سـوي او بـاز نگشـته        مـي  خدايا من به سوي تو باز

و خدايا تو با الطـاف بيكـران خـود توبـة     اي، لكن بگ گفتن مرتكب گناه شده دروغ
مـد، و  آروزي ربيع با يارانش نشسته بود، دختر كوچكش پيش وي . )1(»مرا بپذيرد

چـون  . »دخترم چيزي بهتر بگـو «: از او اجازه خواست تا بازي كند، در پاسخ گفت
: دختر اصرار كرد يـاران از او خواسـتند تـا اجـازة بـازي بـه او بدهـد، پـس گفـت         

  .)2(»ارم در نامة اعمال امرزوم، امر به بازي نوشته شوددوست ند«
مندي از  ربيع به نفس خود اجازة بهره :ترک رخصت و عمل به عزيمت

داد، مبادا كه نفس در امور ديگر نيز جرأت كند، وي به عزيمت  ها را نمي رخصت
ه نقل است ك. كرد تا نفس خود را به دور از افراط و تفريط نيرومند كند عمل مي

براي حضور در نماز جماعت او را حمل . او در پايان حياتش فلج شده بود
ت داري كه به نماز جماعت نروي، پاسخ صختو شرعاً ر«: كردند، به او گفتند مي
شنوم پس چطور  را مي »الْفَالَحِ َعلَى َحّى«دانم ولي نداي رستگار  مي«: داد

  .)3(»!نروم؟
  

  سلمه بن دينار -4
امام و پيشواي شهر مدينه، ابوحازم سلمه بـن دينـار احـاديثي را    تابعي بزرگوار، 

روايــت كــرده، و اخــالق و زهــد و شــجاعت اظهــار حــق را از  باز ابــن عمــر 
بـا ايـن   . كـرد  و با علماي درباري با شدت برخـورد مـي  . آموخته است اصحاب 

ي از وجود درباريان سلطان خواهان نزديكي با وي بودند، اما او بـه خـاطر پاسـدار   
 اتخاذ چنين روشي از سـوي ابـن دينـار بـراي    . جست عزت دين، از آنان دوري مي

شد، به همين جهت وي خود را در ميان علمـا و   برخي از علما خيلي گران تمام مي
زحمـت و مشـقت   «: گفت كرد و مي مسلمانان شهر مدينه غريب و تنها احساس مي
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  ﴾96﴿   آئين تربيتي تابعين

بـراي ديـن، اعـوان و    «: فـت گ» چطـور؟ : گفتنـد » دين و دنيـا افزونتـر گشـته اسـت    
يافـت كـه    سوي هرچيزي قدم برداري، درخواهي براي دنيا بهو بينم،  انصاري نمي

  .)1(»فاجري در اين راه از تو سبقت گرفته است
روش برخورد او با سالطين و علما در آنچه كه در پي خواهـد آمـد بـه خـوبي     

تـي رفـت، ديـد كـه امـام      يكي از امرا او را به نزد خـود خوانـد، وق  : شود نمايان مي
زهري و امام افريقي و تني چند از علماي ديگر در مجلس سـلطان حضـور دارنـد،    

و . كننـد  بهترين امرا آنانند كه علما را دوست داشـته و آنهـا را زيـارت مـي    «: گفت
  .)2(»بدترين علما كسانيند كه حب امرا را داشته باشند

ر آن اسـت، اعـم از زينـت و    دنيـا و آنچـه كـه د    :روش او در معامله با دنيـا
، در حد ذات خود حرام نيسـت، ولـي هرگـاه    ... خوراك پاكيزه و روزي حالل و

اينها مانع ياد خدا و سبب دوري از اوامر و واجبات او شوند، خطـر آفـرين شـده و    
بايد از آن حذر كرد، بلكه بايد از اين ابزارها براي تقرب به خداي متعـال اسـتفاده   

براي اهل ايمان در ذات خود هدف نيست، بلكه چگونگي اسـتفادة   نمود؛ زيرا دنيا
كنـد، امـام    انسان از دنياست كه آن را از مباح و حالل به مكروه و حرام تبديل مـي 

ابوحازم روش استفاده از دنيا را ترسيم، و براي آن اصـول و قواعـدي مقـرر كـرده     
نشيب واقع در مسـير   است كه مؤمن را براي تطبيق آن و گذر از خطرات و فراز و

  .دهد تربيت نفس، ياري مي
يكي از ياران بن دينار به نـام عبـدالرحمن بـن زيـد بـن       :اصل اول; حّب دنيا

برد، شكايت كـرد، تـا    اسلم به نزد او آمد و از ضعف ايمان خود كه از آن رنج مي
شايد در محضر او كه به علم و ديانت او باور زياد داشـت و مـورد اعتمـادش بـود     

، »خصلتي در مـن هسـت كـه مـرا دلتنـگ كـرده اسـت       «: واي شافي بيابد و گفتد
مـن نفـس   «: ، گفت»دنيا را دوست دارم«: گفت» بگو چيست؟! ام برادرزاده«: گفت

كنم، زيرا خداونـد دنيـا را نـزد مـا محبـوب كـرده        خود را به خاطر آن مالمت نمي
حـب دنيـا مـا را بـه      است، بگذار بر غير آن نفس خود را مالمت كنيم و نگـذاريم 
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  ﴾97﴿   آئين تربيتي تابعين

آوردن چيزي تشويق كند كه خدا را خوش نيايد، يا اين كه ما را از  سوي به دست
داشتن دنيا بـه مـا    چيزي منع كند كه مورد رضاي اوست، اگر چنين كرديم دوست

  .)1(»رساند زيان نمي
اي بسيار مهم را بـراي دنيـاداري مقـرر كـرده و شايسـته       ابن دينار اصل و قاعده

كنـد   عابدان آن را دريابند و بدان عمل كنند، اين اصل براي ما روشن مي است كه
كه گرايش به دنيا در ذات خـود مـذموم نيسـت، زيـرا خداونـد دنيـا را بـه نـزد مـا          

داشتني آفريده است، آنچه كه مهم اسـت چگـونگي معاملـة بـا آن      ها دوست انسان
پسـندد و امـوري نيـز     را مـي در دنيا چيزهايي وجود دارد كه خداوند آنها . باشد مي

ل و پسند خداوند نيست، و گاهي اين عدم قبول بـه زمـان   ووجود دارد كه مورد قب
ازدواج و تكثير نسل و حسن معاشرت با همسـر،  : بكارگيري آن بستگي دارد، مثالً

باشند و آنها را دوست دارد، ولي اگر  همگي اموري هستند كه مورد قبول خدا مي
تكاليفي شوند كـه خداونـد بـه آنهـا امـر فرمـوده اسـت، مكـروه و         اينها مانع انجام 

مذموم هستند، و واجب است از اينگونه معامالت دوري جسته و در برابر آنها سـر  
  :فرمايد تسليم فرود نياوريم، چنانچه خداوند مي

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u™ χ Î) ô⎯ÏΒ öΝä3Å_≡uρ ø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&uρ #xρ ß‰tã öΝà6©9 

öΝèδρâ‘ x‹÷n$$ sù 4 β Î)uρ (#θà÷è s? (#θ ßsxóÁ s?uρ (#ρ ãÏøó s?uρ  χ Î* sù ©!$# Ö‘θàxî íΟ‹Ïm§‘ ∩⊇⊆∪﴾  
  .)14:  تغابن(

تان دشمنان شما هسـتند، پـس از    اي مؤمنان قطعاً بعضي از همسران و فرزندان«
، پوشـي نمائيـد و ببخشـيد    ايشان خويشتن را برحذر داريد و اگر عفو كنيد و چشـم 

  .»خداوند بخشايندة مهربان است حقا
شـان آنهـا را از رفـتن بـه جهـاد       اين آيه در شأن كساني نازل شـد كـه همسـران   

شان  در نتيجه دل» كنيد؟ براي چه ما را ترك مي«: گفتند داشتند و به آنان مي بازمي
به حال آنان سوخت و در كنار آنان باقي ماندنـد و بـراي جهـاد پـا از خانـه بيـرون       

بنابراين، حب دنيا مشروط به اموري است كه خداوند آن را حالل و بـه  . اشتندنگذ
آن امر كرده است، و نيز مشروط به اجتناب از امـوري اسـت كـه خداونـد آنهـا را      
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  ﴾98﴿   آئين تربيتي تابعين

حرام كرده است، اگر اينگونه با دنيـا برخـورد كنـيم و از ذكـر و يـاد خـدا غفلـت        
  .رساند داشتن آن هيچگونه زياني به ما نمي نورزيم دوست

هرچند اشتغال به امـور مبـاح دنيـايي حـرام نيسـت، لكـن        :اصل دوم; قناعت
كنـد كـه در    هاي زيادي را از دست ما خـارج مـي   ن، فرصتآشدنِ زياد به  سرگرم

اين امري است كه مورد نظر ابوحازم بوده و بر . شود روز قيامت باعث حسرت مي
نيا، انسـان را از بسـياري از امـور    اندكي از د«: گويد كند و مي همين نكته تأكيد مي

وقتي كه اندكي از دنيا، ما را از بسياري از امور مربوط به . )1(»كند آخرت غافل مي
زيـاد بـا آن، موجـب غفلـت بيشـتر و خسـارت       بهره كند، سرگرم شدن  آخرت بي

  .بزرگتر در امر آخرت خواهد شد
اشـند و حـق   دعوتگران بايد نسبت به لحظات عمـر بسـيار حسـاس و هوشـيار ب    

هرچيزي را ادا كنند، طغيان در هر امري سبب خشم خدا اسـت، دعـوتگران نبايـد    
هدفي را كه براي آن آفريده شده اند فراموش كنند، و نبايد وقت گرانبهـاي خـود   

زدن حتـي   هدف ضايع كنند و نبايد در شوخي مباح و گپ را در مباحث پوچ و بي
كثرت مال آنها را به خـود مشـغول كنـد،     با كودكان خود مبالغه ورزند يا ثروت و

همـة دنيـا در دو بخـش    «: گويـد  در اين مورد ابوحـازم كالمـي زيبـا دارد، وي مـي    
شود؛ اوالً گذشته كه خوابي بيش نبوده ثانياً آينـده كـه آرزو و سـرابي     خالصه مي
  .)2(»بيش نيست

تنهـا چيـزي كـه داراي     :اصالح است يـة اصل سوم; توجه به اموری كه ما
آن وقـت  بـراي بشـر   . تبار و قابل اعتماد باشد آن است كه سبب اصالح تو شـود اع

شايستة اعتماد و ارزشمند است كه در راه اصالح نفس و تقـرب جسـتن بـه خـالق     
ها و عقايـد و پـدر و مـادر و همسـر و      همچنانكه اهل دنيا، ارزش. خود گام بردارد

ز بايد همة آنچـه را كـه نفـيس و    كنند، دعوتگران راه خدا ني اوالد را فداي دنيا مي
رسـتگاري در عـالم رسـتاخيز بـدون اصـالح      . گرانبهاست در راه آخرت فدا كنند

هر امري كه مقدمة انجام يك فعـل واجـب باشـد نيـز     . نفس به دست نخواهد آمد
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  ﴾99﴿   آئين تربيتي تابعين

: گويـد  امام ابوسلمه مي. باشد واجب است، و اصالح نفس از مهمترين واجبات مي
كه ماية اصالح تو شود و به آن عمل كن، هرچند همـين   به امري توجه داشته باش

كشـاند، آن   ببين چه چيزي تو را به فساد مي. امر براي كساني ديگر ماية فساد باشد
  .)1(»را ترك كن، هرچند همين چيز براي ديگران وسيلة صالح باشد

آوردن دنيـا بـه انسـان     روي :اصل چهارم; احساس برخورداری از نعمـت
توانـد دليـل    كردن دنيا نيز نمي او به نزد خدا نيست، همچنانكه پشت دليل محبوبيت

آوردن دنيـا و   بايـد بـدانيم كـه روي   . باشـد  متعـال بودن او پـيش خـداي    بر مبغوض
كردن آن آزمايشي از جانب حضرت باري است و مؤمني كه با حضرتش در  پشت

، و يقين دارد پذيرد ارتباط باشد هرآنچه را كه حكمت الهي مقدر كرده است، مي
اين برخالف نظر اهل دنيا است، چون . كه خير در چيزي است كه روي داده است

آوردن آن  خشم خدا، و روي ةكردن دنيا به انسان نشان كنند كه پشت آنها گمان مي
اگر دنيا بر وفق مراد ايشان نبـود زبـان بـه اعتـراض و جسـارت      . دليل بر مهر اوست

  .دا مورد اهانت واقع شده ايمگشوده و گويند؛ ما از طرف خ
سـهم مـن از   «: گويـد  امام ابوحازم اين را به عنوان يك اصل بيـان كـرده و مـي   

باشد كه  آنچه خداوند به من نداده يا از من گرفته است، بسيار بزرگتر از نعمتي مي
بينم آنچه را كه از من گرفته بـه كسـاني داده كـه     در دنيا به من داده است، زيرا مي

دادن بـه خـود    گفتة ابوحازم تسليت يا دلخوشـي . )2(»الكت ايشان شده استماية ه
بيانگر يقين او به تقدير خداوندي است كه منع و عطا فقـط در دسـت    نيست، بلكه

دادن دنيا، فكـر   اين عقيده و يقين بيشتر زيبندة دعوتگران است، تا از دست. اوست
نـش و فضـلي كـه بـراي آن     و خيال آنان را به خـود مشـغول نـدارد و از كسـب دا    

  .نمانند آستين را باال زده اند باز
تـرين   بينـي يكـي از كشـنده    خـود بـزرگ   :بينـی درمان بيامری خـود بـزرگ

از آن  هم از قبيـل تـابعين   قوي ايمان  صاحبانها و دردي است كه حتي  بيماري
ه حمر(تا جايي كه ابوحازم . ترسيدند هراسناك بودند و به شدت از سرايت آن مي

                                           
 .98/  6: سير أعالم النبالء -)1(
 .98/  6: سير أعالم النبالء -)2(



    

 
    

  
 

 ﴾100﴿   آئين تربيتي تابعين

چـه بسـا اتفـاق    «: گويـد  شـمارده و مـي   بيني را از گناهان كبيره مي خود بزرگ) اهللا
دهـد و از انجـام آن خيلـي هـم خوشـحال       افتد كه انسان كـار نيكـي انجـام مـي     مي
شود غافل از اين كه ممكن است خداوند گناهي بزرگتر از آن نيافريـده اسـت،    مي

آن بـه شـدت دلتنـگ و پشـيمان      دهد و از انجـام  يا برعكس عملي زشت انجام مي
بـراي  . رود غافل از اين كه اين عمل از بزرگترين حسنات او به شمار مـي . شود مي

مثال؛ اگر عملي نيك انجـام دهـد ولـي بـدان وسـيله احسـاس فضـل و برتـري بـر          
ديگران كند، شـايد خداونـد چنـين عملـي را محـو و نـابود و همـراه بـا آن ديگـر          

  .ل گرداندكارهاي نيك او را نيز باط
يا اگر عملي زشت از وي سـر زنـد و از انجـام آن احسـاس شـرمندگي كنـد و       

به درگاه حضـرت   و قلب او از ترس عذاب الهي منقلب شود و اظهار ندامت نمايد
حق توبه كند، خداوند از وي درگذرد و با قلبي پـاك جهـان را وداع گويـد و بـه     

او بـا ايـن گفتـة خـود     . و شـود مالقات پروردگار برود، چه بسا موجب رستگاري ا
ايـن  . ريزي كرده است كه براي تـابعين بـاقي بمانـد    اصلي را براي تربيت نفس پايه

كند كه هميشه از عدم پذيرش اعمـال نيكـو از    اصل حالتي را براي انسان ايجاد مي
كند كه آن اعمال نيكو موجب خـود   جانب حق تعالي در هراس باشد و كاري مي

گردد كه انسان انجام  بيني زايل مي زماني عجب و خود بزرگ. بيني او نشود بزرگ
به همـين علـت اسـت    . عبادت را يك توفيق الهي شمرده و به حساب خود نگذارد

  :هاي خود بسيار فرموده است در نيايش كه رسول اهللا 
  .)1(»َعْينٍ طَْرفَةَ َنفِْسى إِلَى َتِكلْنِى فَالَ«
  .»م وا مگذارمرا يك لحظه به خود! پروردگارا«

بينيم كه حتـي آن حضـرت از سـرايت عجـب بـه نفـس شـريف و         در اينجا مي
  .اش در هراس است زكيه

هايي كه تابعين رحمهم اهللا برآن تكيه كرده  ترين راه يكي از اساسي :ياد مرگ
آنان فقط در خلوت از مرگ ياد نكـرده انـد بلكـه در تمـامي     . اند، ياد مرگ است

ام ابعاد آن مرگ را مد نظر داشته انـد بـه صـورتي كـه يـاد      مراحل زندگي و در تم
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 ﴾101﴿   آئين تربيتي تابعين

مرگ در ژرفاي وجود آنان ريشه دوانده بود، چه آنها معتقد بودنـد كـه مهمتـرين    
روزي ابوحـازم از كنـار   . عامل در تربيت و تهذيب نفـس همانـا يـاد مـرگ اسـت     

ي از اين گوشت خوب مقدار! اي ابوحازم«: گويد كند، قصاب مي قصابي عبور مي
: دهـد  قصـاب ادامـه مـي   » ام درهمي با خود نيـاورده «: گويد او در جواب مي» بردار

مـن بـه نفـس    «: گويـد  ، باز در جواب مي»دهم اشكال ندارد مدتي به تو مهلت مي«
  .)1(»دهم خود مهلت نمي

دهـد و   او به خاطر ياد مرگ كه هر لحظه شـايد در رسـد، اينگونـه جـواب مـي     
زيرا اگر قصـاب هـم بـراي پرداخـت قـرض بـه او       . كند مهلت قصاب را قبول نمي

  .مهلت دهد، اجل به او مهلت نخواهد داد
$﴿امام حسن بصري در تفسير آية  :صاحب نفس مطمئنه pκçJ −ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø¨Ζ9$# 

èπ ¨ΖÍ×yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪﴾ ارادة مئنه آن است كه هرگاه خداي متعال نفس مط: گويد مي
بخشد، او از  فته و خدا نيز به او آرامش ميقبض آن را كرد، در پناه او آرام گر

خدا راضي و خدا نيز از وي خوشنود مي شود، و دستور قبض جان وي را صادر 
گرداند و در زمرة بندگان صالح و شايسته قرار  كند و آن را به بهشت نايل مي مي
  .)2(»دهد مي

  .اين طمأنينه و آرامش گاهي به سبب مژدة برخورداري از رضوان است
  :روايت شده كه پيامبر فرموده است نانچه از عبادة بن صامت چ
  .)3(»ِلقَاَءُه اللَُّه أََحبَّ اللَِّه ِلقَاَء أََحبَّ َمْن«
هركس مالقات خدا را آرزو كند، خداوند نيـز آرزوي مالقـات او را خواهـد    «
  .»كرد

هي آيد و گـا  و گاهي به سبب انجام اوامر و دستورات خدا در دنيا به دست مي
بـه هرحـال، ايـن    . شـود  نيز به سببي ديگر طمأنينه و آرامش براي نفس حاصـل مـي  
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 ﴾102﴿   آئين تربيتي تابعين

هاي ايمـان و   آرامش و اطمينان خاطر همچون ستارة تابناكي بر پيشاني آن اسطوره
  .درخشد تقوي مي

در «: كنـد  مطرِف، آخرين لحظات عمر امام سلمه بن دينار را چنين بـازگو مـي  
چه احساسي نسبت بـه خـودت داري؟   : م، گفتيمبستر مرگ بر ابوحازم داخل شدي

به رحمت و بركت خداوند متعال اميدوارم و بـه ذات اقدسـش حسـن ظـن     : گفت
كسي كه هر صبح و شامي در فكر آبادساختن سراي آخرت ! به خدا سوگند. دارم

بوده و قبل از رخت بستن به سوي آن، خود را مهيا كرده است، با آن كس كه هر 
به فكر آبادكردن دنيا بوده همسان نيست و چنين كسـي بـه هنگـام     بامداد و غروبي

  .)1(»بازگشت به سوي منزل آخرت هيچ بهره و نصيبي ندارد
  

  محمد بن واسع -5
يافتـة   او همان تابعي بزرگوار و امام رباني، سرمشـق مجاهـدان زاهـد و پـرورش    

زاهـد   و دوست مالـك بـن دينـار آن   » انس بن مالك«مدرسة صحابي جليل القدر 
ناميـده  » ن«دهنـدة قـرآ   زينت«مشهور است، همان كسي كه امام حسن بصري او را 

محمد بن واسع نفس خـود را تنهـا بـراي اقامـة نمـاز و گـرفتن روزه تربيـت        . است
كرد، بلكه به منظور جهاد و رويارويي با دشمن و فداكردن جـان در راه خـدا،    نمي

توانند وارد  كرد، و قطعاً كساني مي مي هاي نبرد عزيمت همراه با مجاهدان به جبهه
او همـواره در كنـار فـاتح    . ميدان جهاد شوند كه به اوج ايمان و يقين رسيده باشند

هرگـاه او را در  . كرد در جهاد شركت مي» قتيبه بن مسلم«بزرگ و مجاهد فداكار 
ديد، به خاطر ميمنت و صالحي كه داشـت، مـژدة پيـروزي را     صف جهادگران مي

كـه در آن زمـان قتيبـه     –نقل است كه در سپاهي همراه قتيبـه  . داد اهدين ميبه مج
وقتـي سـپاه تركـان بـه سـمت سـپاه مسـلمانان        . حضـور داشـت   –امير خراسان بود 

شـدند،   حركت كرد و هنگامي كه رزمندگان اسالم براي دفـاع و نبـرد آمـاده مـي    
تنهـا  : انده اسـت، گفتنـد  قتيبه پيكي را به مسجد فرستاد تا ببيند چه كسي در آنجا م

هاي خود را به سـوي آسـمان بلنـد     محمد بن واسع در مسجد مانده است كه دست
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هـزار مجاهـد اسـب سـوار بيشـتر       هـا را از سـي   اين دست«: كرده است، قتيبه گفت
محمد بن واسع بدينگونه جهاد با نفس و جهاد با سپاه كفر را توأم . )1(»دوست دارم

  .داد باهم انجام مي
تنها راه مبارزه با نفس اماره كثرت عبادت است، بـا ايـن كـار     :ت عبادتكثر

به علت ) حمه اهللار(محمد بن واسع . توان نفس را بر صراط مستقيم استوار كرد مي
اي پژمرده و غمگين  كثرت عبادت و هراسي كه از خداوند داشت همواره از چهره

هرگاه در قلب «: گويد يمان ميبرخوردار بود، يكي از دوستانش به نام جعفر بن سل
نگريسـتم و چـون بـه     كردم به چهرة محمد بن واسع مـي  خود احساس سنگدلي مي

  .)2(»افتادم زدگان مي كردم به ياد چهره و صورت مصيبت صورتش نگاه مي
شان قرار گرفته بود، و  هاي تابعين خارج و در دستان دنيا از دل :زهد و قناعت

خواسـتند كـه وسـيلة تقـرب آنـان بـه مواليشـان باشـد، و          همان مقدار را از دنيا مي
خوردند؛ مگر بر چيزي كه وسـيلة نزديكـي    دادند حسرت نمي برآنچه از دست مي

در دنيا فقـط بـراي سـه چيـز     «كند كه  ابن واسع آشكارا اعالم مي. به محبوب باشد
نمـاز  : دوم. رفيقي كه هرگاه منحرف شوم مرا به راه بياورد: اول: خورم حسرت مي

رزق و روزي حاللي كـه بـه دور از   : سوم. جماعتي كه در آن فضيلتي نصيبم شود
  .»منت بوده و از جانب خداوند نيز بازخواست سختي به دنبال نداشته باشد

دادن  خـورد، از دسـت   محمد بن واسع اولين چيزي كـه بـراي آن حسـرت مـي    
  .هددوستي است كه او را در مسير تربيت نفس و تهذيب آن ياري د

باشـد و   پوشـي و انـزوا نمـي    نبستن به دنيا به معني ترك روزي حالل و ژنـده  دل
اصوالً هيچكدام از اين كارها بيانگر زهـد و پارسـايي نيسـت، بلكـه ايـن مـوارد از       

اي هنـدي بيشـتر نزديـك    ن هـ روح اسالم خارج بوده و به رهبانيـت و آيـين بـرهم   
: گويـد  يل محمد بن واسـع مـي  به همين دل. زهد واقعي يك عمل قلبي است. است

برم كه ديـن خـود را محكـم در دسـت گرفتـه و هـيچ        من به حال كسي غبطه مي«
رضا عملي . »چيزي از دنيا همراه ندارد، اما با وجود اين از عمل خود راضي نيست

                                           
 .26/  3: ةالصفو صفة -)1(
  .2700/  3: ةالصفو صفة -)2(



    

 
    

  
 

 ﴾104﴿   آئين تربيتي تابعين

است كه مخصوص قلـب و چقـدر كـم هسـتند زاهـداني كـه داراي ايـن ويژگـي         
  .)1(»!هستند
شوند، به  اسباب فتنه اند و ماية تغيير و تحول شديد مي و منصب بزرگترين ممقا

همين جهت زاهدان راستين از آن گريزانند تا مبادا آنچه را كـه از ايمـان و تقـوي    
  .بنا نهاده اند از ميان برود

مالك بن منذر كه از پست واليت و فرمانداري برخوردار بود، محمد بن واسع 
امـر كـرد بـر منصـب قضـاوت بنشـيند، ولـي او        را به نزد خود فرا خوانـد و بـه وي   

يا منصب قضـاوت را بپـذير، يـا ايـن كـه      : نپذيرفت، سپس به وي امر كرد و گفت
توانيد با من اينگونـه رفتـار كنيـد،     شما مي«: گفت. شما را سيصد تازيانه خواهم زد

ممكـن اسـت بـه    . )2(»دهم ذليل دنيا باشم نه ذليل آخـرت  ولي بدانيد كه ترجيح مي
اهل دنيا خودداري از پذيرفتن چنين مقامي نوعي حماقت به شـمار رود، چـون    نزد

اندازنـد، طبيعـي اسـت از     اينان براي دنيا زيسته و به خاطر آن خود را به مهلكه مـي 
ديدگاه آنـان اگـر دنيـا بـه كسـي روي آورد و او بـه آن پشـت كنـد، ايـن كـار را           

  .حماقتي بيش نيست
را به نزد خود فرا خواند و به وي پيشنهاد مقام داد، يكي ديگر از فرمانروايان او 

محمـد بـن واسـع در    ! بـه راسـتي تـو احمقـي    «: گفت. اما محمد بن واسع نپذيرفت
  .)3(»ام از دوران كودكي تاكنون همين حماقت را داشته«: جواب گفت

امــام محمــد بــن واســع اينگونــه در تقويــت بنيــة ايمــاني خــود كوشــيد و ! آري
او نـه تنهـا خـود اينگونـه عمـل      . و فتوري بـه آن روي آورد  نگذاشت هيچ ضعف

  .كرد، بلكه دوستان خود را نيز كه به ايمان آنها اعتماد داشت چنين بار آورد
نقل است كه امير شهر بصره جوايزي را به قاريان شهر داد و سـهمي هـم بـراي    

نيد بـه وي  ابن واسع كه اين را شـ . مالك بن دينار فرستاد و مالك آن را قبول كرد
، »از دوسـتانم سـؤال كـن   «: ، مالك پاسـخ داد »جوايز آنها را قبول كردي؟«: گفت

» د كـرد ابا ايـن جـايزه چنـد بـرده را خريـداري نمـود و آز      ! اي ابابكر«: آنها گفتند
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 ﴾105﴿   آئين تربيتي تابعين

: گفـت » ي را اكنون نيز داريد؟بلهم آن حالت قد شما را به خدا سوگند مي«: گفت
كننـد كـه    و كساني واقعـاً خـدا را پرسـتش مـي     نه، همانا مالك خري بيش نيست،«

  .»مانند محمد بن واسع باشند
تابعين رحمهم اهللا بسـيار اصـرار داشـتند كـه اعمـال       :داشتن اعامل نيک پنهان

بينـي و ريـا بـه درون آنـان راه      خود را از ديد مردم پنهان دارند تا مبادا خود بزرگ
گذاشتند حتي  يده بود كه نميبه حدي رسمخفي كاري ايشان در اعمال نيك . يابد

  .نزديكترين دوستان از اعمال ايشن باخبر باشند
مرداني هستند كـه مـدت بيسـت سـال گريسـته انـد، ولـي        «: گويد ابن واسع مي

وي اين مطلب را در آخرين لحظـات  . )1(»شان به اين موضوع پي نبرده اند همسران
قصـد عيـادت بـه نـزد      بـه : حماد بن زيـد گويـد  . كند عمر به دوستانش سفارش مي

: گفتنـد . واسع رفتيم، يحيي بكّاء نيز آمد و اجازه خواست تا داخل شـود  محمد بن
بدترين روزهاي شما آن روز اسـت كـه در آن گريـه بـه     : يحيي بكاء است، گفت

او بر برادرش بيمناك است كه مبادا به امري شهرت پيـدا  . )2(»شما نسبت داده شود
خـداي نـاكرده    –مرتبط است و در نهايت نيز عمل او  كند كه تنها به او و خالقش

  .مورد قبول واقع نشود –
تـابعين رحمهـم اهللا هيچگـاه از تربيـت و      :رسكوب نفس تا آخـرين حلظـات

خوردنـد، زيـرا    كشيدند، و فريب سـتايش ستايشـگران نمـي    تزكية نفس دست نمي
بــه آن  آنـان بـر نفـس خــود آگـاهتر بودنـد و مجـالي بــراي جلـوه و عـرض انـدام         

كـردن آن غافـل    دادند حتـي تـا آخـرين لحظـات عمـر از كنتـرل و سـركوب        نمي
  .نماندند

چون بيماري محمد بن واسع شدت يافت «: كند يكي از ياران ابن واسع نقل مي
و رفت و آمد مردم جهت عيادت بيشتر شد، بـه منـزلش رفـتم و ديـدم جمعـي بـه       

ابـن واسـع روي بـه مـن كـرد و      . علت كمي جا ايستاده اند و جمعي نيز نشسته انـد 
اين جمع كه اطراف من را گرفته اند، اگر فردا دست و پا بسـته  : به من بگو«: گفت
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 ﴾106﴿   آئين تربيتي تابعين

و ايـن آيـه را تـالوت    » توانند به مـن بكننـد؟   به دوزخ انداخته شوم، چه كمكي مي
  :كرد
﴿ß∃t÷è ãƒ tβθ ãΒ ÌôfãΚ ø9$# öΝßγ≈ uΚŠÅ¡Î0 ä‹s{÷σãŠsù ©Å»≡uθ ¨Ζ9$$ Î/ ÇΠ#y‰ø% F{$#uρ ∩⊆⊇∪﴾    )41: الرحمن(.  

شناسند و آنها را با موهـاي   شان مي در آن رزو بدان و گناهكاران را از سيماي«
  .»سر و پا گيرند

  
  ابومسلم خوالني -6

پيامبر گرامـي  در عهد حيات . او سيد و پيشواي تابعين و زاهد زمان خويش بود
ر شـهر مدينـه   د اسالم آورده بود و در زمـان خالفـت ابـوبكر صـديق       اسالم

روايـت   او حديث را از عمر و معـاذ و ابـي عبيـده و ابـوذر و عبـاده      . ساكن شد
اگر بهشت و دوزخ را با چشم ببينم بر عبادت من افزون «: گفت كرده است، او مي

ريق كثرت عبادت به دعا و مناجات او پذيرفته بود و اين رتبه را از ط. »نخواهد شد
  .)1(دست آورده بود

ماندن از آفـت تكبـر    به منظور مصون :های نفس در برابر وسوسههوشياری 
تراشي نمايـد و خـود را تبرئـه كنـد،      داد كه بهانه منشي به نفس اجازه نمي و بزرگ

بلكه روش عناد و مبارزه با نفـس را در پـيش گرفـت و آن را از هـوي و هـوس و      
سـازند،   آرزوهاي طـوالني بازداشـت، آرزوهـايي كـه انسـان را از هـدف دور مـي       

نمايـد،   و هرآنچه را كه نفس خواست، اجابـت  هركس چنين رفتاري با نفس نكند
اسير و بندة آن گشته و به سوي محرمـات و نافرمـاني خـداي متعـال گـرايش پيـدا       

  .كند مي
نظـر شـما   «: گويد كند و مي ابومسلم روش تربيت نفس را به يارانش توصيه مي

هـاي   تكـريم قـرار دهـم و بـا نعمـت      در بارة آنكـس چيسـت كـه اگـر او را مـورد     
گوناگون از او پذيرايي كنم، فردا در پيشگاه خدا مرا بدگويي كند، ولي اگر به او 
اهانت كرده و وادار به تحمل زحمت و مشقت نمايم، فردا در محضـر حـق تعـالي    
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 ﴾107﴿   آئين تربيتي تابعين

بـه خـدا   «: گفـت » ؟!آنكس كيست اي ابومسـلم «: گفتند» مرا مدح و ستايش كند؟
  .)1(»است سوگند آن نفس من
گرچه اندك هم باشـد، انسـان را بـه    دانست كه غفلت از نفس ا او به خوبي مي

اندازد، به همين سبب تابعين هميشه هوشياري خـود را در مقابـل    طة هالكت ميرو
مـردم   در زمان معاويـه  . كردند هاي نابهنجار نفس حفظ مي ها و گرايش وسوسه

طلـب  «استسـقاء  بـراي اقامـة نمـاز     مردم را /دچار قحطي شديد شدند، ابومسلم 
بيرون برد، چون بـه مصـلي رسـيد، مـردم در آنجـا جمـع شـدند، معاويـه بـه          » باران

بينيد كه مسلمانان چگونه دچار قحطـي گشـته انـد، از خداونـد      مي«: ابومسلم گفت
من با اين تقصير و گناهان فراواني كـه دارم چگونـه دعـا    «: گفت ،»طلب باران كن

: ست و كالهش را پايين آورد و دو دستش را بلند كرد و گفـت سپس برخا »!كنم
باري از گناه به سويت آمده ايم، مـرا   از تو طلب باران داريم و با كوله! آفريدگارا«

 :ه بودند كه باران باريـد، سـپس گفـت   هنوز محل نماز را ترك نكرد. »نااميد مفرما
اگر هيچ توشة نيكـي نـزد تـو     معاويه مرا به مردم نشان داد و شناساند،! پروردگارا«

دعـايش مسـتجاب شـد و     /آن روز پنجشنبه بود، ابومسـلم  . »دارم، جانم را بگير
  .، خدايش رحمت كناد)2(پنجشنبة بعد وفات كرد

در اثـر  : اش در ميـان مـردم منتشـر شـود و بگوينـد      او از اين كه شهرت و آوازه
تـرجيح داد مـرگ فـرا     دعاي ابومسلم بود كه خداوند باران نـازل كـرد، ترسـيد و   

رسد، ولي چنين چيزي در ميان مردم پخش نشـود، چـون تـرس آن را داشـت كـه      
  .بيني گرفتار كند اين شايعه او را در دام عجب و خود بزرگ

كردنـد بـه آخـرت     تابعين هرچه را كه مشـاهده مـي   :دادن دنيا به آخرت بطر
. خـرت تعلـق داشـت   ساختند، زيرا تفكر و احساسات و شعور آنـان بـه آ   مرتبط مي

ايسـتاد و فريـاد    كـرد، بـرآن مـي    اي عبور مي نقل است كه هرگاه ابومسلم بر خرابه
شـان بـاقي مانـد،     ساكنان تو كجايند؟ رفتند و اعمال! اي ويرانه«: گفت زد و مي مي
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 ﴾108﴿   آئين تربيتي تابعين

ترك گناه بسيار از طلب توبـه  ! ها باقي ماند اي بني آدم پرستي برفت و گناه شهوت
  .)1(»آسانتر است

  
  رف بن الشخيرمطَ -7

او امام و پيشوايي نمونه بود، وي حديث را از جمعي از اصحاب روايت كـرده  
نيز از وي حديث نقل كرده است، مطرف فرزند صحابي جليل  /و حسن بصري

القدر عبداهللا بن الشخير است و اگر به ايـن درجـة رفيـع از ايمـان و تقـوي رسـيده       
ش يافـت و فضـاي حـاكم    روحاب پرعجب نيست، زيرا در آغوش اصاست جاي ت

بر وجود مبارك آنها را با تمام وجود استنشاق كرد، و نزديكتـرين اصـحاب بـه او    
  .پدرش بوده است
بيـنم كـه انسـان     مي«: گويد مطرف مي :های نفس ها و وسوسه شناخت آفت

ميان خدا و شيطان قرار گرفته است، اگر در قلب او خيري موجود باشد، بـه سـوي   
كند، و اگر چنـين نباشـد، خـدا او را بـه نفـس خـود واگـذار         پيدا مي خدا گرايش

  .)2(»شود كند و هركسي را كه به نفس خود واگذار كند هالك مي مي
دهد و هركس كه به نفس موكول شـود،   ها دستور مي زيرا نفس هميشه به بدي
  .گردد دچار خسارت عظيمي مي

كند كه  ب انسان خطور ميگاه گاهي اين سؤال بر قل :نفس كمةحماسبه و حما
در نزد خداوند از چه منزلتي برخوردار است؟ در حـالي كـه ايـن يـك امـر غيبـي       

يابد هرچند كه از علـم و ايمـان فراوانـي نيـز      يتواند برآن آگاه است و كسي نمي
اما هنگامي كه چنين تصوري بر ذهن كسـي گذشـت، الزم اسـت    . برخوردار باشد

لوم شود كه تا چه اندازه خود را به آنچه كـه مـورد   نفس خود را محاسبه كند تا مع
  .پسند خدا است مشغول كرده است

هركس دوست دارد بداند «: گويد مي يتپيدايش چنين تصورامطرف در مورد 
نزد خداوند از چه منزلتي برخوردار است بايـد بنگـرد كـه خداونـد چـه حقـوق و       
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عبادات زيادي را انجام دهـد  شايد يك نفر . )1(»تكاليفي را بر او واجب كرده است
شود، بلكه مخاطب  و گمان برد بر ديگران برتري دارد و مشمول آيات تهديد نمي

ها باشد، در اين حالت الزم اسـت   آياتي است كه متضمن بشارت به جنت و نعمت
او با يكي از همراهانش در . آموزيم ما اين امر را از امام مطرف مي. كه هوشيار بود
بهتـرين جايگـاه اسـت ولـي فـرد گناهكـاري       «: اده بود، يكي گفتموسم حج ايست

: او نيــز افــزود. »چــون مــن، قداســت و پــاكي ايــن جايگــاه را از ميــان بــرده اســت 
گناهكاري چون من در اين مكان دعاي ايشان را مسـترد   به سبب وجود! خداوندا«

  .)2(»مگردان
ه از بـاب خموشـي   بايد دانست كه اين گفته از باب يأس و نوميـدي نبـود، بلكـ   

كردن نفس بود، و اين روش نفس را بيشتر بـه عمـل    گزيدن و ترك عجب و متهم
  .بسيار مفيد و مؤثري براي تربيت نفس است ةدارد و طريق مي وا

بينـي و هوشـياري    ترس شديد از خود بزرگ :بينی ترک عجب و خود بزرگ
را در خـواب و  اگـر شـب   «: در برابر نفس، مطرف را وادار كرده است كه بگويـد 

استراحت سپري كنم، اما با پشيماني و توبه از خواب برخيزم، به نزد من بهتر از آن 
است كه شب را با قيام و دعا و استغفار سپري نمايم و كار خود را بزرگ پندارم و 

  .)3(»بيني شوم دچار خود بزرگ
خوابي  بي بيني را به دنبال داشته باشد، غير از هر عبادتي كه عجب و خودبزرگ

و خستگي، ثمري ديگر نخواهد داشت؛ زيرا چنين كسي به هر مـدارجي از ايمـان   
راحت صــ نيـز رسـيده باشــد، از سـرايت عجـب بــه درونـش در امـان نيســت، او بـا       

به هر محفلي كه رفتم و در آن آوازة نيـك خـود را شـنيدم؛ بـه نحـوي      «: گويد مي
  .)4(»احساس عجب كردم
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 ﴾110﴿   آئين تربيتي تابعين

ر مقابل ستايش ستايشگران احساس عجـب كـرده   د وقتي فرزندان اصحاب 
اند، ما چگونه خواهيم بود؟ پس بر مـا الزم اسـت كـه بيشـتر مواظـب نفـس خـود        

بايد و  .باشيم قبل از اين كه روزي فرا رسد كه ديگر بازگشتي در كار نخواهد بود
چون در آن روز به جز صفاي قلب، چيزي ديگـر   ؛آن را پاك و مهذب نماييمكه 

  .نيست پذيرفته
هـاي اصـالح    اخوت و بـرادري يكـي از راه   :اهتامم او به اجياد روابط برادری

بـه   رحمهـم اهللا سـلف صـالح   . باشـد  نفس است، چرا كه مؤمن آينة برادر خود مـي 
ايجاد اخوت ديني بسيار اهتمام داده و از اين طريق يكديگر را در تربيـت نفـس و   

نـين حقـوق يكـديگر را بـه نحـو      دادند؛ همچ هاي آن ياري مي كردن عيب برطرف
زدنـد، اخـوتي كـه در پيمـون راه      احسن ادا كرده و به ريسمان اخـوت چنـگ مـي   
  .جنت و رسيدن به رضايت خدا بدان نيازمند بودند

همنشيني با انسان صالح به مراتب بهتـر از تنهـايي، و تنهـايي    «: گويد مطرف مي
  .)1(»بسي بهتر از دوست ناباب است

افت نشود كه تو را بر ادامة راه ياري دهد، تنهايي بهتر از آن اگر رفيقي صالح ي
. است كه با فردي ناشايست همراه شوي و شما را در مبارزة با شيطان يـاري ندهـد  

ديدار دوسـتان در نظـر مـن بهتـر از ديـدار اهـل و عيـال        «: گفت مطرف هميشه مي
نهـا را برطـرف   خواهند كه نيازهـاي مـادي آ   است، چون اهل و عيال فقط از تو مي

كننـد و مـن بـه دعـاي خيـر ايشـان        نمايي، ولي دوستان براي مـن دعـاي خيـر مـي    
نيـاز  «: كند به همين جهت نياز خود را به برادران ديني اينگونه بيان مي. )2(»محتاجم

زن به وجود سرپرسـت اسـت، چـون در ميـان      من به جمع دوستان بيشتر از نيازِ بيوه
  .)3(»شناسم جمع گناه خود را مي

بنابراين، هدف اساسي از اخوت و برادري همانا تعـاون و همكـاري در جهـت    
هاي افسار گسيخته است، اخوتي كه در  ن راه خدا و تربيت و تهذيب جانددا ادامه
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 ﴾111﴿   آئين تربيتي تابعين

ت نكنـد و بـه تربيـت نفـس كمـك ننمايـد، اخـوتي اسـت         نـ اين راه آدمي را معاو
  .ظاهري و سطحي و جز هدر دادن وقت چيز ديگري نيست

مطرف نه تنها از دعـا بـه عنـوان ابـزاري مفيـد در       :گريی از دعا بيت با هبرهتر
كـرد، بلكـه آن را منبـع و سرچشـمة همـة خيـرات        راستاي تربيت نفس استفاده مي

در اين انديشه بودم كه چه كار نيكي منبع همـة حسـنات   «: گويد دانست، او مي مي
دسـت   غيـره كـه همـة اينهـا در    روزه، نمـاز، و  : است، ديدم اينگونه كارها بسيارند

د، مگر اين كـه آن  خداست و تو قدرت چيزي را نداري كه در دست خدا قرا دار
بنابراين، دعا در برگيرندة تمـامي خيـرات و   . كني و به تو عطا كند را از وي تقاضا

جــامع «بركــات اســت، صــرف نظــر از گفتــة امــام مطــرف، يكــي ديگــر از داليــل 
ه دعا بيانگر نهايت ضعف و زبوني بنده، و نياز او بـه  اين است ك» بودن دعا خيرات

ــا عظمــت اســت  پروردگاريســت كــه بــي ــا شــكوه و ب  پيــامبر . نهايــت قــادر و ب
  :فرمايد مي

  .»الِْعَباَدةُ ُهَو الدَُّعاُء«
  .»ا عين عبادت استعد«

بـه تـو   ! پروردگـارا «: كرد امام مطرف در مناجاتش اين دعا را فراوان زمزمه مي
اي كـه   آورم از گفتـه  آورم از شر سلطان و از شر قلـم او، و بـه تـو پنـاه مـي      پناه مي

خشنودي تو در آن است، اما من از گفتن آن، خشنودي غير تو را بجويم و بـه تـو   
برم از ايـن   و به تو پناه ميبرم از انديشة امري كه مرا به نزد تو شرمنده كند،  پناه مي

مندتر باشند و آنهـا از علـم    اي سعادت وختهكه ديگران نسبت به آنچه كه به من آم
آورم از ايـن كـه مايـة     و دانش من سعادت بيشتري كسب كنند، و بـه تـو پنـاه مـي    

آورم از ايـن كـه بـراي دفـع زيـان و ضـرر بـه         عبرت ديگران گردم و به تو پناه مي
  .)1(»معصيت تو متوسل شوم

از مناجاتش از شر به غير از ذات خدا هيچگونه پناهي نيست، لذا مطرف در آغ
بـرد، پـس از آن از دسـت     حاكمان و فرمانروايان طاغوت مـنش بـه خـدا پنـاه مـي     

كردن ديگران و نبود خلـوص در طاعـات، از    هاي دروني مانند ريا و راضي نيرنگ
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سـپس بـه   . جويد؛ چون اخالص جوهر اساسي قبول طاعـات اسـت   خداوند پناه مي
هـايش و نـزول بـال و تزلـزل عقيـده، و       هبرد از عمـل نكـردن بـه دانسـت     خدا پناه مي

ارتكاب معصيت و عبرت شدن براي ديگران، و در خاتمه از اضـطراب و بـه زانـو    
درآمدن در مقابل نزول حوادث و عدم ثبات و پايداري در برابر ناماليمات به خدا 

  .برد پناه مي
شود كـه صـاحب آن مـدارج تربيـت نفـس را طـي        اين دعا از زباني جاري مي

بردن بـه خداونـد بـه     و خوف و خشيت سراسر وجود او را فرا گرفته و با پناه كرده
  .اين درجه از اخالص رسيده باشد

  
  هرم بن حيان -8

وي آنچـه را كـه    اسـت،   حممةهرم، دوست و شاگرد صحابي جليل القـدر  
هـرم بـن حيـان عبـدي، شـبي در محضـر صـحابي        . داد ديد به آخرت پيوند مـي  مي

آن شب حممه تا فرارسيدن صـبح گريسـت،   . ماندگار شد ه حمم رسول اهللا 
بـه يـاد   «: ، گفـت »چرا ديشب اين قدر گريه كردي؟«: روز بعد هرم به حممه گفت

حممـه نيـز   . »آن بيرون آينـد  ازهاي خفته  فردايي افتادم كه گورها باز شود و انسان
حممـه از  صـبح  . شبي در منزل هرم بماند، ديد كه هرم آن شب تا صبح گريه كرد

 :، گفـت »داشـت؟  چه چيزي تو را امشب تا هنگام سـحر بـه گريـه وا   «: هرم پرسيد
هاي آسمان از هم گسسته و چـون بـرگ خـزان     صبحگاهي را ياد كردم كه ستاره«

  .»فرو ريزند
رفتنـد و بـه    اين دو دوست گاه گاهي بعد از صرف صبحانه بـاهم بـه بـازار مـي    

افتادنـد و آن را از خـدا تقاضـا     اد بهشـت مـي  فروشان، به ي هنگام عبور از محلة گل
ــ  مــي جهــنم را يــاد كــرده و از  شكردنــد و بــه وقــت گــذر از كنــار آهنگــران آت

اين دو يار صميمي اينگونه از هم . بردند گرفتارشدن در آن به خداي متعال پناه مي
  .)1(شدند جدا مي
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ارنـد، و  كردند كه گويي در عالم آخرت قرار د آنان در دنيا طوري زندگي مي
بـه ايـن شـيوه نفـس خـود را از عاليــق دنيـوي بريـده و بـه جهـان آخـرت وابســته           

هـاي   تـابعين راه . كردن آن نفـس سـركش برايشـان آسـانتر شـود      كردند، تا رام مي
  .تربيت عملي نفس را از پيشگامان نخستين فرا گرفتند

از  را اي از روحية ايماني خود خواست ذره وي هيچگاه نمي :با عجب و تكرب
و تكبري كـه گـاه    ورداد اعمال نيك خود را به وسيلة غر دست بدهد و اجازه نمي

اي مهـم را بـه    نقل است كـه وظيفـه  . كند، ضايع نمايد گاه به نفس سرايت مي و بي
او از نفـوذ  . گويند دانست كه بستگانش به او تبريك مي ايشان واگذار كردند و مي

گـاه او و   ب دستور داد تـا ميـان اقامـت   عجب به نفس خود بيم داشت، به همين سب
كساني كه منتظر ديدن او بودند، آتشي بيفروزنـد، بسـتگان كـه رسـيدند از فاصـلة      

» بفرماييـد نزديـك شـويد   ! خوش آمديد اي قوم من«: دور سالم كردند و او گفت
» افتـيم و خـواهيم سـوخت    توانيم نزديـك شـويم، زيـرا در آتـش مـي      نمي«: گفتند
به درستي ! هيد من به سوي شما بيايم و در آتش بيفتم و بسوزمخوا پس مي«: گفت

  .)1(آنگاه همگي برگشتند. »كه آتش دوزخ به مراتب بزرگتر و سوازنتر است
اين رفتار شايد براي هركسي ميسـر نباشـد، رفتـاري كـه بيـانگر شـدت هـراس        

  .باشد تابعين از بيماري عجب مي
 بـه دمـان، عابداننـد، چـون آنـان     تـرين مر  فرزانه :ترس شديد از خدای متعال

جويند كه به آنان سودي رساند و از چيزي كـه زيـاني بـه آنـان      چيزي نزديكي مي
اي خالف آنچه كه گفته شد داشـته باشـد،    هركس عقيده. جويند برساند دوري مي
به همين جهت؛ هـرم  . اي ناقص دارد و يا پيرو هوي و هوس است يا خرد و انديشه

ز كساني تعجب دارد كه ادعاي ترس از عذاب جهنم را دارند، آن تابعي بزرگوار ا
نيـز از حـال كسـاني    . كننـد  اي را تهيـه نمـي   اما براي نجات از آن هيچگونـه وسـيله  

شـود، امـا در    شان بلند مي متعجب است كه براي نيل به بهشت، آه سوزان از درون
كسـي كـه از آتـش    تر از  ام عجيب نديده: گويد وي مي. دارند اين راه قدمي برنمي
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تـر از   ام عجيـب  و نديـده . جهنم گريزان است، اما در خواب غفلت فرو رفته اسـت 
  .)1(كسي كه طالب بهشت است اما به خواب عميق فرو رفته است

اي رسـيده بـود كـه همچـون اسـالف بزرگـوارش        خوف هرم از خدا بـه مرتبـه  
نقـل  . »شـدم  اي كاش آفريده نمـي «: گفت كرد و مي آرزو مي بابوبكر و عمر 

است كه همراه عبداهللا بن عامر به قصد زيارت سرزمين حجاز راه افتادند در حـالي  
. از سرزميني عبور كردند كه پوشيده از گياه و درخـت بـود  . كه هردو سوار بودند

شترهاي ايشان شروع به خوردن گياه و برگ درختـان كردنـد، در ايـن وقـت ابـن      
داري كـه گيـاه و بـرگ درختـان باشـي و      آيـا دوسـت   ! اي ابن عامر«: حيان گفت

قسم به خدا نه، زيرا آنچه مـن  : گفت» شتران تو را بخورند و تبديل به فضله شوي؟
ولـي  «: هـرم گفـت  . وجل انتظار دارم از اين خيلي بهتر اسـت  از رحمت خداي عزّ

سوگند به خدا من دوست داشتم برگ درخت بودم تا اين شتر مرا بخورد و تبديل 
واي بـر تـو اي ابـن    . هاي روز قيامت مواجـه نشـوم   ر گردم، اما با سختيبه فضلة شت

  .»ترسم من از آن فاجعة هولناك بسيار مي! عامر
ترين راهي است كه ايـن   ادامة عمل و استمرار برآن اساسي :استمرار بر عمل

بزرگواران براي اصالح و تزكية نفس در پـيش گرفتـه بودنـد، ايمـان بـدون عمـل       
چنان باهم آميخته و از هم چداناپذيرنـد كـه   ) ايمان و عمل(و اين دو  اعتبار ندارد،

اگر به من گفته شود كه تو اهل آتـش هسـتي   «: گويد در اين باره مي - / -هرم 
در اين حالت نيز عمل صالح را ترك نخـواهم كـرد، مبـادا در روز جـزا نفسـم بـه       

  .)2(»مالمت من برخيزد و بگويد چرا چنين و چنان كردي؟
كند كه هرم در يـك روز   نقل مي/ شيخ حسن بصري  :نوشتی خجستهرس

چون از دفن وي فارغ شديم، ابري بر باالي . ها شهيد شد تابستاني در يكي از غزوه
آسمان قبرش قرار گرفت و آنقـدر بـر گـورش باريـد كـه خـاك گـورش كـامالً         
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 ﴾115﴿   آئين تربيتي تابعين

ســيراب گشــت، ولــي خــارج از محــدودة قبــرش بــاراني فــرود نيامــد، ســپس ابــر  
  .)1(»ازگشتب

آنان اينگونه به تربيت نفـس خـود پرداختـه بودنـد و آن را منحصـر بـه گوشـة        
مســجد نكردنــد، بلكــه در ميــادين نبــرد بــا دشــمنان اســالم جنگيدنــد و خــارج از  

آنـان بـا مـال و جـان و بـا قلـم و زبـان و        . چهارديوار مسجد به آن تكامل بخشيدند
هركس نفس را اينگونه تربيت كند  مسلماً. شمشير در راه اعتالي حق جهاد كردند

زندگي او قرين سعادت خواهد بود و براي ديگران نيـز شـادي و بشـارت خواهـد     
  .آورد
  

  / زين العابدين -9
او همان تابعي بزرگوار و زاهد كبير است كه سرزمين حجـاز و بيـت الحـرام و    

حسـين  علي بـن  . هاي حل و حرم شهرت و آوازة وي را شناخته اند تمامي سرزمين
بـه خـاطر بيمـاري شـديدي كـه داشـت خداونـد او را از         بن علي بن ابي طالب 
  .)2(فاجعة كربال نجات داد

بيني را با تواضـع و فروتنـي    او همواره بيماري عجب و خودبزرگ :تواضع او
هاي شـگفت وي بـراي تربيـت نفـس ايـن بـود كـه         از جمله روش. كرد معالجه مي

يد قبـل از ايـن كـه آن چيـز را بـه او بدهـد او را       بخشـ  هرگاه چيز را به گدايي مـي 
  .)3(بوسيد مي

بـا نفـس   و خشم ايشان فقط به خـاطر خـدا بـود،     :در پی انتقام شخصی نبود
و بديهي است كه آدمي در غير اين صـورت بـه تجـرد     .خود چنين پيمان بسته بود

، هاي ايشان جز خـدا چيـزي قـرار نداشـت     بدين علت، در دل .كامل نخواهد رسيد
گرفتند، اما هروقت امور دين زير  تابعين هيچگاه براي ارضاي نفس خود انتقام نمي
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 ﴾116﴿   آئين تربيتي تابعين

 شيدند، چرا كه اين روش را از پيـامبر  وخر شد، همچون شير بيشه مي پا نهاده مي
  .فرا گرفته بودند

پـزي از   نقل است كه غالم او مشغول پخت كباب در تنـور بـود، وسـيلة كبـاب    
صغير او اصابت كرد و او را كشت، علي بن الحسـين   دستش افتاد و بر سر كودك

فوراً از جا برخاست و چون ديد فرزندش فوت كـرده اسـت، رو بـه غـالم كـرد و      
را آزاد كردم، و بعد به تجهيز و تدفين  تواي، برو  تو عمداً اين كار را نكره«: گفت

  .)1(»فرزندش مشغول شد
اين حد كنترل و سركوب  وي تا اين حد بر نفس خود مسلط بود و آن را تا
شود، اما به خالف خواستة  كرده بود به نحوي كه پسرش جلو چشمانش كشته مي

ايمان او به مقدرات الهي چقدر مستحكم بوده است كه او را . كند نفسش عمل مي
او اينگونه نبود كه فقط به ! دهد اي كامالً راضي نشان مي نسبت به چنين حادثه

از بستگانش نفس را كنترل كند، بلكه به هنگام نزول هنگام نزول بال بر يكي 
در شرح . كرد حادثه بر خودش نيز زمام نفس را در دست داشته و آن را كنترل مي

ريخت، ناگهان آفتابه از  حال او آمده است كه كنيز آب وضو در دست او مي
د سرش را بلنايشان اصابت و آن را مجروح كرد،  ايشاندستش بيفتاد و به صورت 
t⎦⎫Ïϑ﴿: گويد خداوند مي: كنيز گفت. كرد و به كنيز نگاه كرد Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$#﴾ 

$t⎦⎫Ïù﴿: گفتكنيز » خشم خود را فرو خوردم«: فتامام گ yè ø9$#uρ Ç⎯tã Ä¨$̈Ψ9$#﴾  امام

 †ª!$#uρ =Ïtä﴿: كنيز گفت. »از تو درگذشتم، خدا هم از تو درگذرد«گفت، 

š⎥⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪﴾ 2(»زاد كردز بردگي آرا در راه خدا ا تو«: تگف امام(.  
ولي امام خود را به . در شرح حال او آمده است كه مردي به وي دشنام داد

. »منظورم تو است«: خبري زد، گو اين كه چيزي را نشنيده است، آن مرد گفت بي
روزي از مسجد خارج شد، مردي او را . »كنم پوشي مي من از تو چشم«: امام گفت

 دشنام داد، مردم اطراف آن مرد گرد آمدند تا نگذارند بيشتر جسارت كند، امام
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 ﴾117﴿   آئين تربيتي تابعين

هايي را كه خداوند  عيب«: سپس رو به آن مرد كرد و گفت» رهايش كنيد«: گفت
خواهيد از  ، آيا ميگويي تو ميبر من پوشانده است بسيار بيشتر از آن است كه 

. م شرمنده شد و سر به زير انداختآن مرد از گفتة اما» خبر دهم؟ توآنها نيز به 
امام پيراهن خود را به او داد و امر كرد هزار درهم نيز به وي بدهند، از آن به بعد 

  .)1(»هستيد حقيقتاً شما فرزند پيامبر «: گفت ديد مي هرگاه آن مرد امام را مي
دهد كه در وراي آن عفو و گذشت،  اين عكس العمل و برخورد به ما نشان مي

ها  زيرا در چنين مواقعي كه انسان ؛فراواني براي تربيت نفس صرف شده است رنج
دهد،  به فكر انتقام هستند، آن مرد پاك و مطهر، اين همه تواضع از خود نشان مي

نفس در چنين مواقعي . نمايد كند عمل مي و به عكس آنچه كه نفس امر مي
ن و باور پس از تجاربي اين يقي. معموالً به فكر انتقام از شخص خطاكار است

طوالني به دست آمده است و مهار نفس چندان سهل و ساده نيست، مگر اين كه 
  .با آن به صورت جدي مبارزه شود

كردند، اين حالت هم به سبب  آنان جز به آخرت فكر نمي :ترس از خدا
هاي  اي كه جلوه تفكر زياد در امور آخرت براي آنان حاصل شده بود، به گونه

اي كه امام زين  روزي خانه. نمود ي دنيا در انظار آنان بسيار ناچيز و اندك ميزيبا
خواند،  العابدين در آن اقامت داشت، دستخوش حريق شد، آن هنگام او نماز مي

از ترس آن «: گفت» چرا نمازت را قطع نكردي؟«: وقتي نمازش تمام شد، گفتند
كه از خدا داشت، هر وقت وضو در اثر ترسي . )2(»آتش از اين آتش غافل ماندم

اين چه «: كردند گراييد، اهل بيتش عرض مي گرفت چهره اش به زردي مي مي
دانيد  مي«: در پاسخ گفت» شود؟ حالتي است كه در هنگام وضو برايت حادث مي

ايستاد، لرزه  و هرگاه به نماز مي. )3(»!خواهم در پيشگاه چه كسي بايستم؟ كه مي
» چه امري روي داده است؟«گرفت، عرض كردندك  يتمام وجودش را فرا م
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 ﴾118﴿   آئين تربيتي تابعين

اين . )1(»كنم؟ دانيد من در پيشگاه چه كسي ايستاده و مناجات مي نمي«: گفت
  .خوف و هراس نتيجة تفكر دايم او در امور آخرت و مرگ بوده است

  
  مسروق بن اجدع -10

ده اسـالم آور  آن امام قدوه و آن كوه ايمان، در عهد حيات مبـارك پيـامبر   
 وبسـ حاب نشده بود، از بزرگان تـابعين م بود، ولي چون به محضر مباركش شرفي

  .و به كثرت عبادت مشهور است )2(شده
انـس بـن سـيرين از همسـر مسـروق       :جستن او به خدای متعال كثرت تقرب

خوانـد كـه هـردو پـاي او ورم      مسروق آنقدر نماز مي«: كند كه گفته است نقل مي
نشسـتم و دلـم بـه حـال او سـوخته و       ت من از حسـرت مـي  كرد، و بسياري اوقا مي

  .)3(»گريستم برايش مي
او سجده را بسيار دوست داشت، زيرا بهترين حـالتي كـه انسـان در آن از همـة     

نقل اسـت كـه بـه سـفر حـج رفـت، تـا        . حاالت به خدا نزديكتر است سجده است
نمـاز و تقـرب   اين همه سجده و  .)4(روزي كه برگشت جز بر هئيت سجده نخوابيد

تنها به خاطر تهذيب نفس و نگراني شديد او از فوت وقت و مهياشدن بـراي سـفر   
وي در يك روز تابستاني كـه روزه بـود بـر اثـر     . است كه بازگشتي به دنبال ندارد

  .شدت گرسنگي و تشنگي بيهوش شد
گذاشت، او نيز به خاطر محبت ام  به او بسيار احترام مي لام المؤمنين عايشه

نافرمـاني   مؤمنين، دختر خود را عايشه نام نهـاد و بـه همـين خـاطر هيچگـاه او را     ال
شـد، دختـر    وقتي كه در اثر شدت تشنگي و گرسنگي داشت بيهوش مي. كرد نمي

منظـورت چيسـت   «: گفـت . »افطار كن و آب بنـوش ! بابا جان«: آمد و عرض كرد
پنجاه هزار سـال  دخترم بهتر است در روزي كه «: گفت» دلسوزي: گفت» دخترم؟
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 ﴾119﴿   آئين تربيتي تابعين

دادن  رت از دسـت سـ در دنيـا ح «: گفـت  او مي. »كشد دلت به حالم بسوزد طول مي
  .»خورم جز سجده براي خداوند متعال هيچ چيزي را نمي

، او را بـه عنـوان   »زيـاد «در شـرح حـال او آمـده اسـت كـه       :دنيا فتنةترس از 
خارج شد جمعـي از   اي در عراق به نام سلسله فرستاد، چون از شهر به نقطه» عامل«

قاريان اهل كوفه او را بدرقه كردند، جواني اسب سوار در ميـان آنـان بـود، چـون     
جمعيت بازگشتند، جوان در حالي كه مسروق در ميان يارانش بود نزديـك شـد و   

تو پيشواي قاريان كوفه و ناصح و مرشد آنان هستي، اگر سؤال ! اي مسروق: گفت
و اگر . مسروق: گويند است؟ همه در پاسخ ميشود كه افضل اهل كوفه چه كسي 

: گوينــد بردبــارترين و صـبورترين اهــل كوفـه چــه كسـي اســت؟ مـي    : گفتـه شـود  
مسروق، و اگر بگويند آگاهترين فرد به فقه و شرع خدا در ميـان شـهر كوفـه چـه     

پس در حقيقت زينـت تـو، زينـت    . مسروق: كسي است؟ در جواب خواهند گفت
دهم از اين كه بـه   من شما را به خدا قسم مي. آنان است ه و عيب تو عيبفاهل كو

  .»فكر فقر و آرزوي دور و دراز باشي
: گفـت » دهـي؟  مرا برآنچه كه برايم پيش آمده است ياري نمـي : مسروق گفت

به خدا سوگند من از اين پست و مقام تو راضي نيستم، پـس چگونـه تـو را يـاري     «
اي بـه انـدازة موعظـة     هيچ موعظـه « :سپس مرد جوان رفت و مسروق گفت» دهم؟

  .)1(»اين جوان در من اثر نكرده است
هايي هستند تـا مبـادا بـر     بزرگان و پيشتازان دعوت و علم، نيازمند چنين موعظه

بينـي بـه درون آنـان سـرايت كنـد، بـه        منشي و خـودبزرگ  گزراثر مشهورشدن، ب
شـد و بـه    ود سوار ميهمين خاطر امام پيشوا، مسروق بن اجدع هر جمعه بر قاطر خ

ريختند و سوار بر قاطر در ميان  رفت كه زباله را در آن مي مي» جيزه«اي به نام  نقطه
. )2(»دنيا همين اسـت كـه زيـر پـاي مـا قـرار دارد      «: گفت كرد و مي زباله توقف مي

شـد تـا    كـرد و نفـس را متـذكر مـي     ايشان حقيقت و زينت دنيا را به زباله تشبيه مي
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 ﴾120﴿   آئين تربيتي تابعين

جب و عرض اندام براي وي باقي نگـذارد و در اثـر شـدت خـوفي     فرصتي براي ع
  :گفت كه از فتنة دنيا داشت، چنين مي

برم كه در اوج امنيت و آرامش در گور خود آرميـده   به حال آنكس غبطه مي«
  .)1(»و از شر دنيا خالص يافته است
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 ﴾121﴿   آئين تربيتي تابعين

  
  

  فصل ششم
  

  نتايج تربيت



    

 
    

  
 

 ﴾122﴿   آئين تربيتي تابعين

  سعادت دنيا و آخرت
هاي دنيا  ن مال و زن و مقام و كاخ و ديگر زيباييخير و سعادت انسان در داشت

چه بسيارند كساني كه از تمامي امكانات دنيا برخوردارند، اما بـا  . شود خالصه نمي
اين بيانگر آن است . كنند وجود آن در زندگي خود، احساس دلتنگي و مشقت مي

ة صـحيح از  كه اينها نه تنها سعادت واقعي را بـه دنبـال ندارنـد، بلكـه عـدم اسـتفاد      
شود و اگر به ظـاهر هـم نفعـي     هاي دنيوي ماية شقاوت انسان مي امكانات و نعمت

ارزش بـه نظـر    هـاي آخـرت حقيـر و كـم     دربر داشته باشـند، در مقايسـه بـا نعمـت    
  .آيند مي

در جستجوي هدف و مقصدي برآمدم كه «: گويد مي) اهللا هحمر(امام ابن حزم 
ه شدم كه آن مقصد فقط يكـي اسـت، آن هـم    نزد تمام مردم پسنديده باشد، متوج

وقتي با دقـت نگريسـتم متوجـه    . ن نگراني و اضطراب دروني استدعبارت از زدو
ها بـا   شدم كه مردم در در پيداكردن راه عالج و مداواي آن يكسان نيستند و انسان

شـان، همگـي    بودن تصـميمات  شان و متفاوت ها و مطالبات وجود اختالف خواست
امـا  . كننـد و آن زدودن اضـطراب و نگرانـي درونـي اسـت      دنبال مييك هدف را 

بعضي براي رسيدن به هدف فوق به بيراهه رفته و برخـي نيـز تقريبـاً بـه راه راسـت      
رفته اند، و باآلخره بعضي ديگر بـه راه صـواب رسـيده و آن را در پـيش گرفتـه و      

ه پيمـودن ايـن راه   وم بسيار كم هستند و بـه نـدرت موفـق بـ    سادامه داده اند، دستة 
  .)1(»شوند مي

كردن اضطراب و نگراني بـه   هاي برطرف امام به ابن حزم پس از جستجوي راه
راهـي را جسـتجو كـردم    «: گويد ارائه راه حلي پرداخته كه خود بدان رسيده و مي

سـپس بـه ايـن    . كردن اضطراب روحي و رواني ياري دهـد  كه انسان را در برطرف
وجـل   راي جهان آخرت و توجه به سـوي خداونـد عـزّ   نتيجه رسيدم كه كوشش ب

. )2(»كنـد  يگانه راهي است كه اضطراب دروني را زدوده و آن را محو و نـابود مـي  
آيـد، و ايـن كـه انسـان بـراي       اين آرامش با تزكيـه و تربيـت نفـس بـه دسـت مـي      
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نفـس خـود   » تحليـة «و » تخليـه «آبادكردن سراي آخرت خويش تـالش كنـد و بـه    
  .با فطرت خدادادي خود همدم و همراه شودبپردازد، و 

  :فرمايد مي چنانچه پيامبر 
  .)1(»الِْفطَْرِة َعلَى ُيولَُد إِالَّ َمْولُوٍد ِمْن َما«
  .»آيد شود بر فطرف خداداديش به دنيا مي اي كه متولد مي هر بچه«

يعني غم و نگراني و اضطراب دروني جزو فطرت او نبوده و فطرت هر انسـاني  
ت خود از هرگونه لغزش و انحرافي دور است، پيدايش اين همه غم و انـدوه  در ذا

هـا از   دلهره و اضطراب، و اين همه سـرگرداني و نگرانـي، معلـول انحـراف انسـان     
زيرا اگـر انسـان بـرخالف فطـرت خـدادادي      . جادة فطرت و شاهراه شريعت است

سـت منحـرف   خودش گام برداشت و از آن هدف اصلي كه بهر آن آفريده شده ا
  .شود هاي پياپي مي شد، بدون شك گرفتار اضطراب و نگراني و دلهره

فضـيل بـن عيـاض رسـيدن بـه ايـن درجـه از اطمينـان و          ؛عابد حرمين شـريفين 
هـاي تزكيـة نفـس     نـام نهـاده و بـه عنـوان يكـي از راه     » حالوت ايماني«آرامش را 

اي شما حرام اسـت،  شيريني و حالوت ايمان بر دله«: گويد برشمرده است، وي مي
به خاطر چشيدن مزة اين حـالوت اسـت   . )2(»تا وقتي كه در دنيا زهد را پيشه نكنيد

فهميدنـد   شاهان لذت و شيريني حال مـا را مـي  «اگر : گويد كه يكي از صالحان مي
  .»جنگيدند با شمشير بر سر آن با ما مي

از سعادت دنيوي، و اما سعادت اخـروي بـدون شـك عبـارت اسـت      اين است 
ها و زمين است كه براي زاهدان و راهروان  بهشتي كه پهناي آن به مساحت آسمان

كننـد   پيشگان مهيا شده است، امروزه بسياري از مردم تصور مي راه فطرت و تقوي
آوردن سعادت هردو سرا مشكل و غير ممكن است، دليل ايـن تصـور    كه به دست

كننـد   منحصر كـرده و فكـر مـي   غلط اين است كه آنان سعادت را در امور دنيوي 
و فرامـوش كـرده انـد كـه      هاي دنيوي عين سعادت است ري از نعمتكه برخوردا

  .بزرگترين سعادت دنيوي همانا احساس آرامش نفس و درون است
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اي اسـت كـه طالبـان     چنانچه ابن حزم اشاره كرد، آرامش دروني تنها گمشـده 
ل به آن و زدودن اضطراب، هر راهـي  آنان براي ني. دنيا نيز به دنبال آن سرگردانند

اي استفاده كرده اند، ولي اضطراب و نگراني آنان پيوسـته   را پيموده و از هر وسيله
بيشتر و بيشتر شده است و نتوانسته اند كاري مثبت انجام دهند؛ از فرط سـرگرداني  

ي بنـد و بـار   و محروميت از پرتو نور ايمان، به مواد مخدر و مشروبات الكلي و بـي 
زننـد تـا    آور، و حتي خودكشي دسـت مـي   شرم سجنسي و تشكيل محافل و مجال

شايد آن آرامش گمشده را بيابند، ولي بدان دست نيافته و نخواهنـد يافـت، چـون    
تنها راه رهايي از اين اضطراب و رسيدن بـه آرامـش واقعـي همانـا كوشـش بـراي       

. ي پيمـودن آن را دارنـد  جهان آخرت است، راهي كه همة انسانها استعداد و تواناي
اگـر  «: گويد سلمه بن دينار اين گفتار ابن حزم را با توضيحي بيشتر بيان كرده و مي

: عـرض كردنـد  . »به دو چيز عمل نمائيد به سعادت هردو جهان نايـل خواهيـد شـد   
تحمل آنچه خدا دوست دارد هرچند پـيش تـو مكـروه    «: ، گفت»آن دو چيستند؟«

  .)1(»ا مكروه است هرچند به نزد تو محبوب باشدباشد، و ترك آنچه پيش خد
تنها در اين صورت است كه نفس اسـتقامت و پايـداري را بـه دسـت آورده و     

دهـيم   نفس، همة عباداتي را كه انجام مـي . شود اضطراب و نگراني آن برطرف مي
زاري آن را از انجـام اعمـال   يد آن را ملزم سازيم و نفـرت و بيـ  دوست ندارد، اما با

  .و زدوده و به او اجازة عناد و سركشي ندهيمنيك
هـاي آن اسـاس تزكيـه اسـت، مالـك بـن        كردن شعله مبارزه با نفس و خاموش

خدا به آن بنده رحم كنـد كـه نفـس خـود را مالمـت      «: گويد مي) اهللا هحمر(دينار 
پـس  ! گر شما داراي چنين و چنان ارزش و اعتباري نيستيد؟»: كند و به وي بگويد

كنيد؟ و آن را ملـزم بـه تمسـك بـه      هاي پست و حيواني را مطرح مي شچرا خواه
اگـر بزرگـان ديـن و پيشـينيان مـا      . )2(»كتاب خدا كند و تحت نفـود خـود درآورد  

شدند، اين همه نصايح ارزشمند را از ايشان بـه ارث   هاي نفساني مي تسليم خواهش
و پريشــاني النــه  هــاي آنــان نيــز ماننــد دنياپرســتان اضــطراب  بــرديم و در دل نمــي
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شد، زيرا نفس تالش براي كسب علم يا حفظ قـرآن،   ساخت و از آن جدا نمي مي
هاد و هر امري را كه موجب تقرب به حق شود، جگرفتن را دوست ندارد،  يا روزه

ولي آنان بر نفس خود چيره شدند و زمام آن را در دست گرفتند و . دوست ندارد
ن علت سعادت هردو سرا را كسب كردنـد، مـا   راضي به بندگي آن نشدند، به همي

نيز بايد بدانيم كه براي رسيدن به آن سعادت جـاودان، جـز ادامـة راه آنـان راهـي      
  .وجود ندارد

  
  دوستي خداوند

هرگاه بنده فرايض را به جا آورد و نوافل را برآن بيفزود و با نفس خود مبارزه 
خواهد شد و خداوند در هرجا كرد و آن را تربيت نمود، به محبت خداوندي نايل 

از ابــي . دارد و همــه حــال بــا او خواهــد بــود و او را از لغــزش و خطــا مصــون مــي
  :فرمايد در يك حديث قدسي مي نقل شده است كه رسول اهللا  هريره
 ِممَّا إِلَىَّ بَّأََح بَِشْىٍء َعْبِدى إِلَىَّ َتقَرََّب َوَما بِالَْحْربِ، آذَْنُتُه فَقَْد َوِليا ِلى َعاَدى َمْن«

 َسْمَعُه كُْنُتفإذا أحببُته  ُه،ْبُتَبأُْح َحتَّى بِالنََّواِفلِ إِلَىَّ َيَتقَرَُّب َعْبِدى َزالَ َوَما َعلَْيِه، افَْتَرْضُت
 بَِها، ْمِشىَي الَِّتى َورِْجلَُه بَِها َيْبطُُش الَِّتى َوَيَدُه بِِه، ُيْبِصُر الَِّذى َوَبَصَرُه بِِه، َيْسَمُع الَِّذى
  .)1(»ُألِعيذَنَُّه اْسَتَعاذَنِى َولَِئنِ ُألْعِطَينَُّه، َسأَلَنِى َوإِنْ

كـنم، و   هركس با يكي از دوستانم دشمني ورزد، من به او اعـالن جنـگ مـي   «
بندة من . تواند به من نزديك شود بندة من به وسيلة هيچ چيزي بهتر از فرايض نمي

و . دارم اي كـه دوسـتش مـي    شود تا درجه ن نزديكتر ميبا انجام نوافل، پيوسته به م
بيـنم و   شنوم، و به جـاي او مـي   چون او به مقام دوستي من رسيد، من به جاي او مي

كنم، و به هرجـا كـه بخواهـد بـرود،      به جاي او به هرجا كه بخواهد دست دراز مي
ويـد او را  روم، و اگر از من چيزي بخواهد به وي ببخشم، و اگـر پنـاه از مـن ج    مي

  .»پناه دهم
علما اتفاق دارند بر اين كه حديث قدسي كنايـه از نصـرت و   «: گويد طوفي مي
محبـوب خـويش، بـه     ةدادن بنده است، حتي خداي متعـال بـراي بنـد    تأييد و ياري
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خواهد آمد كه در امور ديني و دنيـايي از آنهـا مـدد     صورت اعضا و جوارحي در
  .»جويد مي

د اين است كه خداي متعـال بنـدة خـود را در امـوري     مقصو«: گويد خطابي مي
دهد و بر اثر محبتي كه نسبت به بنـدة   شود، ياري مي كه به وسيلة جوارح انجام مي

دارد؛ گـوش   خويش دارد، تمام جوارح او را از هرچه كه كراهت دارد مصون مي
قـدم  را از شنيدن لهو و لغو، چشم را از ديدن محرمات، دست را از لمس منهيات، 

  .)1(»دارد را از حركت به سوي باطل محفوظ مي
كتر است كه انسان به محبت خدا نايل شود و رچه افتخاري از اين بزرگتر و مبا

ويـل حـديث قدسـي    أايـن اسـت ت  ! ها شـود  همراهي او موجب صيانت او از لغزش
و آنچـه را كـه منحـرفين و گمراهـان و معتقـدين بـه وحـدت وجـود از ايـن           فوق،

  .)2(كنند، پوچ و باطل است باط ميحديث استن
  

  بشارت به هنگام مرگ
كنـد و بـر آن    مؤمني كه واجبات خدا را ادا كرده و با نوافل آن را تكميـل مـي  

در حـديث  . ورزد، مژدة رضوان خداونـدي شـامل او خواهـد شـد     راه استقامت مي
  :فرمود صحيح از عبادة بن صامت نقل است كه رسول اهللا 

 قَالَْت. ِلقَاَءُه اللَُّه كَرَِه اللَِّه ِلقَاَء كَرَِه َوَمْن ِلقَاَءُه، اللَُّه أََحبَّ اللَِّه قَاَءِل أََحبَّ َمْن«
 َحَضَرُه إِذَا الُْمْؤِمَن َولَِكنَّ ذَاَك، لَْيَس :قَالَ. الَْمْوَت لََنكَْرُه إِنَّا أَْزَواجِِه َبْعُض أَْو َعاِئَشةُ
 اللَِّه ِلقَاَء فَأََحبَّ أََماَمُه، ِممَّا إِلَْيِه أََحبَّ َشْىٌء فَلَْيَس َوكََراَمِتِه، اللَِّه بِرِْضَواِن ُبشَِّر الَْمْوُت
 أَكَْرَه َشْىٌء فَلَْيَس َوُعقُوَبِتِه، اللَِّه بَِعذَابِ ُبشَِّر ُحِضَر إِذَا الْكَاِفَر َوإِنَّ ِلقَاَءُه، اللَُّه َوأََحبَّ
  .)3(»ِلقَاَءُه اللَُّه َوكَرَِه اللَِّه ِلقَاَء رَِهكَ أََماَمُه، ِممَّا إِلَْيِه

هركس آرزوي مالقات خـدا كنـد، خداونـد نيـز مالقـات وي را آرزو كنـد،       «
هركس مالقات خدا را دوست نداشته باشـد، خداونـد نيـز مالقـات وي را خـوش      

ام ] مالقات در اينجا كنايه از مرگ است، و به خاطر اين بـود كـه  . [نخواهد داشت
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يـا  : عـرض كـرد  ] رسول گرامـي اسـالم   يا يكي ديگر از همسران[ ؤمنين عايشه الم
منظور اين نيست، بلكـه منظـور ايـن    : ما از مرگ كراهيت داريم، فرمود! رسول اهللا

است كه در حالت احتضار به فرد مؤمن بشارت رضوان و كرامت خداونـدي داده  
ه و بشـارت محبـوبتر و   خواهد شد، و در اين حالت هيچ چيزي نـزد او از ايـن مـژد   

تر نيست و بـه همـين خـاطر دوسـت دارد هرچـه زودتـر بـه مالقـات          مسرت بخش
خــداي متعــال بــرود، و خــدا نيــز مالقــات او را دوســت دارد و همچنــين در حــال  

شـود، و در ايـن حالـت     احتضار به شخص كافر مژدة عذاب سخت الهـي داده مـي  
تـر نيسـت بـه همـين علـت       تلـخ زا از شـنيدن آن خبـر وحشـت    هيچ چيزي به نزد وي

  .»دوست ندارد به مالقات خدا برود و خداوند نيز مالقات وي را دوست ندارد
  

  آوردن پايگاه اجتماعي و رضايت مردم بدست
خواهـد دل مـردم را بـه دسـت آورد و در ميـان آنـان محبـوب و         هر انساني مي

آن بـوده و در  ها خواهان  چيزي كه طاغوت. داراي موقعيت و منزلت مناسبي باشد
آوردن پشـتيباني و   كننـد، بـه دسـت    آوري را پرداخت مي هاي سرسام اين راه هزينه

كنند كه پايگاه اجتمـاعي را بـا زرق و    ها گمان مي بيشتر انسان. حمايت مردم است
تـوان بـه دسـت آورد، امـا هيچكـدام از آن       برق و ثروت و مقام و شعر و شعار مي

كه اين مسئله نه به امور فوق بلكه بـه كيفيـت ارتبـاط    ها به اين فكر نيستند  طاغوت
ايـن چيـزي اسـت    . وجل بسـتگي دارد  آنان و زياد و كمي آن ارتباط با خداي عزّ

  .دانند كه به جز بزرگان دين و تابعين و امثال آنها آن را نمي
اگر بنده ارتباط ميـان خـود و خـدا را بهبـود     « :گويد ابوحازم سلمه بن دينار مي

اگـر ارتبـاط ميـان    . داوند نيز ارتباط ميان او و مردم را نيكو خواهـد كـرد  بخشد، خ
بــه . بنــده و خــدا نيكــو باشــد، ارتبــاط ميــان بنــده و مــردم نيــز نيكــو خواهــد بــود  

در حقيقـت اگـر   . آوردن همـة دلهاسـت   آوردن دلي بسي آسانتر از به دسـت  دست
نـد داشـت؛ و اگـر    تنها يك دل را به دست آوري، همة دلها به سوي تو ميل خواه



    

 
    

  
 

 ﴾128﴿   آئين تربيتي تابعين

گـردان خواهنـد    ان تبـاه شـود، همـة دلهـا از تـو روي     ارتباط ميان تو و خـالق سـبح  
  .)1(»شد

آيد كـه طالبـان    از ارتباط ميان بنده و خالق، و مبارزه با نفس نتايجي بدست مي
كننـد و در ايـن راه    هنگفـت صـرف مـي    آوردن آن مبـالغي بـس   دنيا براي به دست

يابنـد، و   شـوند، ولـي هرگـز بـدان دسـت نمـي       مـل مـي  هاي فراوانـي را متح  سختي
كـردن نفـس و اسـتقامت در     رسيدن به آن هدف مهم نيازمند خسته. نخواهند يافت

راه خدا است، بريدن از دنيـا و تجـرد بـراي ذات حـق ميـل و محبـت و خـدمت و        
  :فرمايد مي حمايت مردم را به دنبال داشته و خواهد داشت، رسول اهللا 

 ثُمَّ جِْبرِيلُ فَُيِحبُُّه فَأَِحبَُّه فُالًَنا أُِحبُّ إِنِّى فَقَالَ جِْبرِيلَ َدَعا َعْبًدا أََحبَّ إِذَا َهاللَّ إِنَّ«
 لَُه ُيوَضُع ثُمَّ السََّماِء أَْهلُ فَُيِحبُُّه. فَأَِحبُّوُه فُالًَنا ُيِحبُّ اللََّه إِنَّ فََيقُولُ السََّماِء ِفى ُيَناِدى
 فَُيْبِغُضُه فَأَْبِغْضُه فُالًَنا أُْبِغُض إِنِّى فََيقُولُ جِْبرِيلَ َدَعا َعْبًدا أَْبَغَض َوإِذَا. اَألْرضِ ِفى الْقَُبولُ
 لَُه ُتوَضُع ثُمَّ فَُيْبِغُضوَنُه فَأَْبِغُضوُه فُالًَنا ُيْبِغُض اللََّه إِنَّ السََّماِء أَْهلِ ِفى ُيَناِدى ثُمَّ جِْبرِيلُ
  .)2(»اَألْرضِ ىِف الَْبْغَضاُء

هرگاه خداوند يكـي از بنـدگان را دوسـت بـدارد، جبرئيـل را فـرا خوانـده و        «
نيز او را دوست بدار، پـس جبرئيـل او    توفالن بنده را دوست دارم، من : فرمايد مي

خداونـد فالنـي را   : گويـد  ها ندا سر داده و مي دارد، سپس در آسمان را دوست مي
آنگـاه اهـل آسـمان نيـز او را دوسـت      . بداريـد دارد، شما هم دوسـتش   دوست مي

خواهند داشت، بعد از آن در زمين نيز به وي رتبة قبول عطا شود و همة مردم او را 
قبول خواهند داشت، و اگر خداوند يكـي از بنـدگان را مـورد غضـب قـرار دهـد،       

رد نيـز او را مـو   تـو من فالني را دوست ندارم : فرمايد خواند و مي جبرئيل را فرا مي
ها ندا كنـد   غضب قرار بده، پس جبرئيل نير او را مبغوض داشته و سپس در آسمان

دارد، شما هم او را مبغوض بداريـد و همـه او    كه خداوند فالن بنده را مبغوض مي
بعد از آن در زمين نيز همه بغض و كينة او را در دل خواهنـد  . دارند را مبغوض مي

  .»گرفت

                                           
 .525/  1: الفضالء هةنز -)1(
 .1771: مختصر مسلم -)2(



    

 
    

  
 

 ﴾129﴿   آئين تربيتي تابعين

 ِفى الْقَُبولُ لَُه ُيوَضُع ثُمَّ(...ي اين بخش از حديث امام مناوي در رابطه با معن
خداوند حب و هيبت او را در دلها كاشته و دلها او را پذيرفته و «: گويد مي) اَألْرضِ

مردم از درون خود نسبت به وي رضايت دارند، بدون اين كه هيچ قدمي براي 
هاي ديگر از قبيل  يقبوالندن خود به ديگران برداشته باشد، و تحت تأثير دوست

قرابت و رفاقت و هدايا و غيره قرار نخواهد گرفت، بلكه اين محبت و هيبت، 
اكرامي است ويژه از جانب حق تعالي براي اولياي خودش، همچنانكه رعب و 
وحشت و هيبت او را در دل دشمنانش انداخته و حتي آنان نيز با ديدة تعظيم به 

  .)1(»وي خواهند نگريست
عادلة ايماني است كه از دلهاي تربيت شدة نسل تابعين نشأت گرفتـه  اين يك م

  .و غير قابل تغيير و تعديل است
تابعي رباني محمد بن واسع بر اين مسئله بـه عنـوان يـك قاعـدة ايمـاني تأكيـد       

اي قلبـاً   هرگاه بنده«: گويد كند كه مي كرده است، و گفتة ابوحازم را يادآوري مي
ن قلــوب بنــدگانش را متوجــه او آاي متعــال در پــاداش روي بــه خــدا آورد، خــد

  .)2(»سازد مي
اي قلباً به خـداي متعـال    چنانچه بنده«: گويد تابعي بزرگوار هرم بن حيان نيز مي

سـازد و او را   روي آورد، خداي متعال در پاداش آن قلوب مومنين را متوجه او مي
  .»مند خواهد ساخت از محبت و رحمت بندگان مومن بهره

  
  رهايي از عذاب

خداوند نيز آنهايي را كه در راه تربيـت نفـس رنـج و مشـقت فراوانـي متحمـل       
شده اند، از عذاب دنيا كه همانا اضطراب و غم و اندوه درونـي اسـت و از عـذاب    

اما نجات او از عذاب قبر و برزخ همان است . برزخ و آخرت رستگار خواهد كرد
  :فرمود  كه در حديث روايت شده است كه پيامبر

 النَِّكُري آلَخُرلَو الُْمْنكَُر َألَحِدِهَما ُيقَالُ أَْزَرقَاِن أَْسَوَداِن َملَكَاِن أََتاُه الَْميُِّت قُبَِر إِذَا«
 أَْشَهُد َوَرُسولُُه اللَِّه َعْبُد ُهَو َيقُولُ كَانَ َما فََيقُولُ الرَُّجلِ َهذَا ِفى َتقُولُ كُْنَت َما :فََيقُوالَِن

                                           
 .204/  2: فيض القدير -)1(
 .121/  6: سير أعالم النبالء -)2(



    

 
    

  
 

 ﴾130﴿   آئين تربيتي تابعين

 ثُمَّ. َهذَا َتقُولُ أَنََّك َنْعلَُم كُنَّا قَْد فََيقُوالَِن .َوَرُسولُُه َعْبُدُه ُمَحمًَّدا َوأَنَّ اللَُّه اإِلّ إِلََه الَ أَنْ
 جُِعأَْر فََيقُولُ. َنْم لَُه ُيقَالُ ثُمَّ ِفيِه لَُه ُيَنوَُّر ثُمَّ َسْبِعَني ِفى ِذَراًعا َسْبُعونَ قَْبرِِه ِفى لَُه ُيفَْسُح
  .)1(»إِلَْيِه أَْهِلِه أََحبُّ إِالَّ ُيوِقظُُه الَ الَِّذى الَْعُروسِ كََنْوَمِة َنْم فََيقُوالَِن فَأُْخبُِرُهْم أَْهِلى إِلَى

چهره و كبودچشم بـه نـام منكـر و نكيـر      هرگاه ميت دفن شد، دو مالئكة سياه«
چـه  » محمـد  ت حضـر «در بـارة آن مـرد   : كننـد  نزد وي آمده و از وي سؤال مي

دهـم كـه    او بنده و فرستادة خدا است، گواهي مـي : گويد گويي؟ در جواب مي مي
مـا  : گوينـد  بنده و فرستادة اوست، مـي  خدايي وجود ندارد و محمد » اهللا«به جز 

دهـي، بعـد از آن قبـر وي بـه پهنـاي هفتـاد زراع و        دانستيم كه چنين جوابي مي مي
بخـواب،  : شـود  شود، سـپس بـه وي گفتـه مـي     مي دارزاي هفتاد زراع فراخ و منور

: گوينـد  خواهم به ميان اهل و عيالم برگردم و به آنان خبر دهـم، مـي   مي: گويد مي
دامادي كه او را بيدار نكند جز عزيزترين اشخاص به نـزد   بخواب مانند خواب تازه

  .»او
ن در جواب ملكي. وجل او را از عذاب قبر نجات خواهد داد اينگونه خداي عزّ

توانـد بـه آن پاسـخ دهـد، امـا ايـن لطـف         قبر به اين سادگي نيست و هركس نمـي 
خداي مهربان است كه مؤمن را به خـاطر مجاهـدات زيـاد و پايـداري بـر راه حـق       

  :فرمايد كند، خداوند متعال مي ياري داده و جواب را برايش آسان مي
﴿àMÎm6 sVãƒ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9$# ’Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ ÍοtÅzFψ$# ( 

‘≅ ÅÒãƒ uρ ª!$# š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# 4 ã≅ yèøtƒ uρ ª!$# $ tΒ â™!$ t±tƒ ∩⊄∠∪﴾    )27: ابراهيم(.  
بخشد، هم در دنيـا و هـم    مؤمنان را بر كالم درست و راست ثبات مي خداوند«

  .»دهد اهد انجام ميدارد و آنچه خو ايمان را در گمراهي مي در آخرت، و بي
  :فرمود ب نقل است كه رسول اهللا زاز براء بن عا

لِكَ « ذَ , فَ ولُ اهللاَِّ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ وَ هَ شْ ِ يَ ربْ ئِلَ ىفِ الْقَ ا سُ لِمُ إِذَ املُْسْ
لُهُ  وْ àM﴿ :قَ Îm6 sVãƒ ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9$# ’Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ 

ÍοtÅzFψ$#﴾ ]1(»]٢٧: ابراهیم(.  

                                           
  .724: ترمذي -)1(



    

 
    

  
 

 ﴾131﴿   آئين تربيتي تابعين

هرگاه فرد مسلمان در قبر از وي سؤال شود، شهادتين را بر زبان جاري كند، «
àM﴿: ي فرمودة خداي متعالااين است معن Îm6 sVãƒ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ 

ÏM Î/$̈V9$# ’Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ ÍοtÅzFψ$#﴾  و معلوم است چنين كساني در آخرت
  .»شوند نيز به رضوان و رستگاري جاويد مشرف مي

  :فرمايد وجل مي چنانچه خداي عزّ
﴿ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ©.y— ∩®∪﴾    )9 :شمس(.  
به راستي رستگار است آنكسي كه نفس خويش را از كجيها و گناهان پـاك  «
  .»داشت
﴿ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ 4’ ª1t“ s? ∩⊇⊆∪﴾   )14 :اعلي(.  
  .»هاي گناه پاك ساخت تي رستگار شد آنكس كه خود را از آلودگياسبه ر«
﴿àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã≈ pκ÷ΞF{$# t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 y7 Ï9≡sŒuρ â™!#t“ y_ ⎯tΒ 4’ª1t“ s?﴾   

  .)76: طه(
ختان آن هميشه روان خواهد بـود،  ها از زير در هاي جاويدان كه جوي بهشت«

  .»و اين پاداش كسي است كه پاك داشته است خود را
﴿$ pκâ:¨Ζyfã‹y™ uρ ’ s+ø?F{$# ∩⊇∠∪﴾   )17 :الليل(.  
  .»و پرهيزگارتر از آن دور كرده شود«

  ﴿§ §ΝèO ©ÉdfuΖçΡ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ s)¨?$# â‘ x‹tΡ̈ρ š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# $ pκ Ïù $ wŠÏWÅ_﴾    )72: مريم(.  
از آن كه به دوزخ رسيدند آنان كه از شرك پرهيز كـرده بودنـد نجـات    پس «

  .»داده و كافران و ستمكاران را در آنجا روي در افتاده فرو گزاريم

                                                                                                
  .2871/  1و مسلم  286/  8: بخاري -)1(



    

 
    

  
 

 ﴾132﴿   آئين تربيتي تابعين

  پيروزي بر نفس و توفيق در عبادت
مادامي كه انسان در درون خود انگيزة خير نداشته باشد، موفق بـه كسـب خيـر    

خيـزد، همچنانكـه شـر نيـز از شـر تـراوش        رمـي نخواهد شد، زيرا كار خير از خير ب
كند، قضية طاعت نيز اينگونه است، وقتي كه انسان موفق به انجـام كـار خيـري     مي

: گويـد  مـي  عروه بـن زبيـر   . ديگري متولد گردد ، خيربشود بايد از اين امر خير
اين كار نيك تنهـا نبـوده    دهد، بدان كه كار نيك انجام مي هرگاه كسي را ديدي«
كه كارهاي نيك ديگري در كنـار خـود دارد، زيـرا ايـن عمـل نيكـو بـر اعمـال         بل

كند، همچنانكـه اگـر از كسـي كـاري زشـت سـر بزنـد         نيكوي ديگري داللت مي
  .)1(»بيانگر آن است كه كارهاي زشت ديگر نيز از او سر خواهد زد

 اي از زيرا هرگاه انسان به اداي طاعتي قيام كرد، معلـوم اسـت كـه ايـن گوشـه     
هاي او بر نفس و آزادي او از قيد و بنـد آن اسـت و هروقـت يكـي از آن      پيروزي

بندهاي نفس را گسست، قدرت بيشتر در مسير خير به دست آورده و توفيق بيشـتر  
هـاي نفـس گسسـته شـود،      خالصه تا بيشتر و بيشتر بندها و دام. كسب خواهد كرد

قيـود و رهـايي از شـرور     آيد و بديهي است شكستن ايـن  تقرب بيشتر به دست مي
نفس و عروج به درجات و مراتب بلند سالكين، فقط با مجاهدت و مبارزه با نفـس  

پذير است، هر اندازه نفس بيشتر تزكيه شود، ارتقـاء آن افزونتـر    و تزكية آن امكان
  .خواهد شد

  
  رهايي از تعلقات دنيوي

يمـودن مـدارك   تعلقات دنيايي و عوارض آن، قيودي هستند كـه انسـان را از پ  
» تزكيـه «و » سـلوك «دارد، و هرگـاه فـرد مـومن بـر      ايماني و تزكية درون بـاز مـي  

آن رهـا سـاخته و در ايـن كـار     مصمم شد، بايد خود را از تعلقات دنيايي و تبعات 
شـود، و   رضايت خدا را مد نظر داشته باشد، با هيچ مشكلي مواجه نمـي مادامي كه 
ت گرفتـه اسـت احسـاس مشـقت و سـنگيني      كردن مسائلي كه بـدان عـاد   از ترك

  .كند نمي

                                           
 .85/  2: ةالصفو صفة -)1(



    

 
    

  
 

 ﴾133﴿   آئين تربيتي تابعين

در پيمودن اين مسير كساني مشكل دارنـد كـه غيـر از    «: گويد مي امام ابن القيم
خدا هدفي ديگر داشته باشند، اما آنكس كه صـادقانه عـادات و تعلقـات را تـرك     
كرده و جز اخالص براي خدا هـدفي ديگـر نـدارد، بـا مشـكالتي آنچنـان جـدي        

ود، مگر در مراحل اوليه و آن هم بـه ايـن خـاطر تـا معلـوم شـود چـه        ش مواجه نمي
دادن مسير صادق و چـه كسـي كـاذب اسـت كـه اگـر كمـي بـرآن          كسي در ادامه

سـپس وي كـالم امـام ابـن     . )1(»شود تحمل داشته باشد، تلخي آن مبدل به لذت مي
سـم  مـن از شـريح شـنيدم كـه ق    «: گويـد  كند كه مـي  سيرين را در اين باب نقل مي

اي به خاطر خدا چيزي را ترك كند، خداوند عوض  هر بنده: گفت خورد و مي مي
هركس به خاطر خدا چيـزي را  ] كه[آن را جايگزين خواهد كرد و آنچه گفته اند 

دهد، درست و حق اسـت، و ايـن تعـويض انـواع      ترك كند، خدا عوض آن را مي
انـس بـا   : عبـارت از يابـد   مختلف دارد، ولي بزرگترين عوضي كه بدان دسـت مـي  

در . )2(»خدا، آرامش قلب، نشاط و نيرو، شادماني و خوشنودي از پروردگار اسـت 
نتيجة اين مجاهدت و پيروزي بر نفس است كه يك مؤمن از همة عيـوب ظـاهري   

  .شود و باطني پاك و مبرا مي
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 ﴾134﴿   آئين تربيتي تابعين

  حرف آخر
ه هـا مجلـد مراجعـي كـ     دست يافتن به روش تابعين پيرامون نفوس از البالي ده

ده نبود بـه ويـژه كـه بسـياري از آن     دربر گرفته است، كاري ساشرح حال آنان را 
مراجع، مملو از غرائب و مبالغاتي بود كه به هيچ وجه با حقانيـت ديـن و سـيرة آن    

  .بزرگان برگزيده همخواني ندارد
كند كه به روش دقيق تـابعين در تربيـت نفـوس دسـت يافتـه       نگارنده ادعا نمي

هاي اساسي روش آن بزرگواران دست يافته  قط به خطوط كلي و پايهباشد، بلكه ف
است كه خودشان به آن اشـاره كـرده انـد و تـا حـد امكـان از ذكـر اقـوال تـابعين          

امام حسن بصري و عروه بـن زبيـر و سـعيد بـن مسـيب و طـاووس و       : مشهور مانند
ور بود آ ديگر برجستگان دين حنيف خودداري شده است، چون اين كار هم مالل

هـا و   و هم از ايشان به حد وافي ياد و تعريـف شـده اسـت؛ و نيـز احاطـه بـر گفتـه       
  .نظرات و شرح حال آنان هم كاري دشوار و در عين حال خارج از هدف بود

در خاتمه اميد است كه اين كتاب توانسته باشـد حـق مطلـب را ادا كنـد، زيـرا      
و هرچـه خطـا اسـت از     شـود  آنچه صواب است در ساية توفيقات خدا حاصل مـي 

و از خـداي غفـار تقاضـاي مغفـرت و گذشـت      . ا نفس امـاره اسـت  يطرف شيطان 
كرده و اميد است كه ذات مقدسش، روش پاكترين نسل بعـد از نسـل اصـحاب را    

هـاي اسـالمي قـرار دهـد تـا از آن       كه همانا روش تابعين است چراغ بيـداري نسـل  
تربيتي خود توشـه بردارنـد و    سرچشمة فياض جهت تربيت نفوس و تصحيح مسير

هـاي اوليـه بـه     شوند كه نسـل  هاي اين امت به روشي اصالح مي مسلماً آخرين نسل
دهنـدة   آن اصالح شده و خداوند به سرنوشت همه داناتر است و هم اوست توفيـق 

 .همه بر خير و صواب و نيكي
هللا رب  وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني وآخر دعوانـا أن احلمـد

 .العاملني
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ــده ــارِ پرافتخــار   ي كتــاب گوشــه نگارن ــار و رفت هــايي از گفت
ي تحرير  بزرگان را از متون اسالمي استخراج كرده و به رشته

درآورده است، به اين اميد كه اندرزهاي گهربار آنـان بتوانـد   
هـاي   بخـش و صـفاي بـاطني را بـراي دل     بار ديگر نسيم روح

هـاي   ي ما بـه ارمغـان آورد و نسـل    تاريك و نفوسِ زنگارزده
هاي خانمـان برانـدازِ جهـل و فسـاد رهـايي       بعدي را از طوفان

هنگــامي كــه بــا ايــن كتــاب گرانســنگ آشــنا شــدم، . بخشــد
ناخودآگاه شيفته اش شدم و در صدر برآمدم تا براي استفاده 

  .بيشتر ترجمه اش كنم
  


