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 پیشگفتار مترجم

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

جهال،   کنیم، آکنده از انحرافات و لبریز از فسااد اسات، دیاو   دنیایی که ما در آن زندگی می

هاا در ایان کار     ها را به پرتگاه سقوط اخالقی کشاانده اسات، انساان   ال و نفسها را اشغقلب

خاکی سرتا پا گرفتار متاع زودگذر زمان گشته اناد، و بارای پیشابرد اهاداف ماادی خاود از       

گیرند و جهان را بر خود تنگ کرده اند، آنها برای رسیدن به مقصود خود همدیگر سبقت می

ستایند، صحنة گیتی را به میدان مسابقه تبدیل کرده فاجری را میپیمایند و هر هر راهی را می

کنناد. آنهاا بیشاتر    یابی به اهداف مادی هرگونه خفت و خواری را تحمل مای اند. برای دست

یکای از تاابعین بزرگاوار      کنند. به گفتةبرای مردن زندگی می میرند و کمتربرای زیستن می

؛ گذشته که به جز خواب و رویاا ییازی نباوده اسات و     غافلند از این که دنیا دو بخش است»

بیشاتر باه جنباة ماادی زنادگی مشاغولند و کمتار باه معنویات          «. آینده نیز سرابی بایش نیسات  

از تجاارب تلاو و شایرین گذشاتگان درس بگیرناد و آن را       بایاد پردازناد، در حاالی کاه    می

 ند.های آینده انتقال دهیراغی فرا راه خود قرار دهند تا به نسل

متأسفانه هیاهوی زندگی مادی تشخیص راستی از ناراستی و دوست از دشامن را مشاکل   

های وارسته که بتوانناد ماا را از ایان گارداب     کرده است، در ینین شرایطی دستیابی به انسان

 فرماید رهایی بخشند، یندان سهل و آسان نیست. قرآن می

﴿                             

                                

                

﴾    (  142 – 141بقره). 
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شود که سخن او در بار  امور و اسباب زندگی دنیا تو را در میان مردم کسی یافت می»

شود، و تو را اندازد و فصاحت و بالغت و حالوت کالم او مایة اعجاب تو میبه شگفت می

زی است که گوید، موافق با ییکند که آنچه میگیرد و ادعا میبر آنچه در دل دارد گواه می

ترین دشمنان است. و در درون دارد و گفتار و کردارش یکی است، حال آن که او سرسخت

کند رسد در زمین تالش میرود و یا به ریاست و حکومتی میکند و میهنگامی که پشت می

ها و حیوانات را نابود کند و با فساد و تا در آن فساد و تباهی ورزد و زرع و نسل و انسان

ها و اموال و ارواح را از میان ببرد و خداوند فساد و تباهی را دوست ندارد. ی خود، قوتتباه

و هنگامی که به او گفته شود از خدا بترس و به جای افساد اصالح کن، عظمت و نخوت 

دارد پس دوزخ او را بسنده گیرد و غرور گناه او را به بزهکاری وامیسراپای او را فرا می

 .«یگاهی استاست و یه بدجا

کنند، در حالی این اشخاص ظاهری زیبا دارند و با ادعاهای بزرگ افراد را شیفتة خود می

ترین دشمنان این بهره است، و بلکه از سرسختشان از معنویات حیاتبخش دینی بیکه درون

ها هستند، آنان برای رسیدن به اهداف پست و پلید حیوانی خود حاضرند همه ییزا را ارزش

یابی که دا کنند و تخم فساد را در زمین بکارند. به همین دلیل است که وارستگانی را نمیف

در این دور دون به گرد آنان جمع شوی و از محضر آنان کسب فیض کنی و آنانی هم که 

های ناروا از صحنه بیرون رفته شدن به تهمتهستند از دست ستم زورمداران و از ترس متهم

حرکی از آنان سلب شده است، متأسفانه بسیار اندک اند کسانی که از کمند و توان هرگونه ت

ها و دام شیطان رهیده و با خاطری آسوده بتوانند اشعة تابناک این دین حنیف را بر طاغوت

های پرظلمت نسل حاضر بتابانند. بنابراین، برای نجات از این ورطة خطرناک و به منظور دل

های کردن جانهای تیره و آگاهمعنویت و روشنی بخشیدن به دلاعاد  عزت دینی و سیادت 

غافل و کنارزدن حجاب از روی دیدگان و استفاد  هریه بهتر از میراث گرانبهای سلف 

 ؛صالح، نایاریم از منظری تازه به سیر  گذشتگان دینی خود به ویژه نسل تابعین اخیار بنگریم

های تاریک تواننند در برههفقط آنها می -  -و اصحاب اطهار  زیرا بعد از نبی اکرم 

های آینده راهنما و ها زدوده و برای ما و نسلزمان، ابرهای جهل و مه غلیظ غفلت را از دل

 راهگشا باشند.
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بخش و صفای باطنی را برای تواند بار دیگر نسیم روحنصایح گهربار و روشن آنان می

های های بعدی را از طوفانرمغان آورد و نسلهای تاریک و نفوس زنگارزد  ما به ادل

خانمان برانداز جهل و فساد و مادیگری رهایی بخشد و از میان دریای متالطم انحطاط 

 اخالقی به ساحل امنیت برساند.

هااای از جملااه کتاااب «مننج ا البنننبفین رننة اربینن  الج نن  »کتاااب حاضاار بااه نااام 

ات ارزشمند گذشتگان قادوه باه خصاوص    گرانبهایی است که در برگیرند  لطائف و سفارش

است که با اشاراتی هریند کوتاه اما پرمحتوی، حیات سرشاار از   –رحمهم اهلل  –نسل تابعین 

هاایی از زنادگانی ایشاان را برایماان     عزت دینی آن سادات را پیش یشم ما مجسم، و گوشه

باه هماین   «. ت العاادات عادات السادات ساادا »، «بدیع»کند. به گفتة دانشمندان علم بازگو می

علت باید سیر و سلوک ایشان را یراغ خود قرار دهیم و آن را به جوهر زندگی خود تبادیل  

های زندگی و در خوشای و ناخوشای و وروتمنادی و تنگدساتی باه      کنیم و در مراحل و جنبه

هایی از گفتاار و  گوشه -که خدایش پاداش نیک دهد –آنان تأسی کنیم. نگارند  این کتاب 

تحریار درآورده اسات کاه     ةرفتار پرافتخار این بزرگان را از متون اسالمی استخراج و به رشت

پااس از کتاااب و ساانت و ساایر  اصااحاب از اهمیاات بااه ساازایی برخااوردار اساات و مساالما     

زیرا این نسل نزدیکترین نسل به عصر تنزیال   ؛ها باشدتواند شفابخش دلمی رهنمودهای آنان

 ص و تأویل بوده اند.و آشناترین مردم بن ن

به همین دلیل هنگامی که با این کتاب آشنا شدم، مجذوب آن گشته و برآن شدم با 

ترجمه کنم، و از « آئین تربیتی تابعین»استعانت از خداوند، آن را به فارسی و تحت عنوان 

 خداوند سبحان خواستارم موجبات یاپ و نشر این کتاب را فراهم نماید تا در اختیار عموم

به خصوص نسل جوان قرار گیرد که استعداد پذیرش نصایح سلف صالح را دارد و از 

 تشنجات روزافزون فکری و انحرافات اخالقی به ستوه آمده است.

بضاعتم، اما با توکل بر خدا ترجمة کتاب را از حقیر هریند در بازار علم و فرهنگ بی

همان سال به پایان رساندم.  / ماه عقربماهبانسال هفتاد و نُه آغاز و در آ / سنبلهاوایل شهریور
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به آن بنگرد و اینجانب را از دعای خیر خویش  حاز خوانند  عزیز تقاضا دارم به دید  تسام

 دانم نکات ذیل را یادآور شوم محروم نکند. در پایان الزم می

 .در ترجمة آیات از تفسیرهای نور و خواجه عبداهلل انصاری استفاده شده است -1

 اعراب و ترجمة احادیث برآن افزوده شده است. -1

 کتاب به روش آزاد ترجمه شده است. -3

 ه التکالن.يواهلل المستعان وعل
 

 عبداهلل عبداللهی

 1329/  1/  13روز جمعه  -سردشت

 هجری قمری. 1311شعبان  2مطابق با 



 

 مقدمة مؤلف

 

 رستگاران و زیانکاران

، در وی نیرویی به ودیعه نهاد تا بتواند آن را بادون هیچگوناه   خداوند به هنگام آفریدن انسان

مانعی در راه خیر و شر به کار گیرد، لذا او را در انتخاب مسیر از اختیار کامل برخوردار کرد. 

 فرماید خداوند می

﴿               ﴾ (   1 – 2شمس). 

وگند به نفس آدمی و به آن که او را سااخته و پرداختاه اسات، ساهس باه او گنااه و       و س»

 .«تقوی را الهام کرد

 فرماید پاداش و عقوبت اخروی نیز به دلیل همین آزادی انتخاب است. ینانکه می

﴿                  ﴾  (  14 – 9شمس). 

شود که نفس خویش را پاکیزه نگه دارد، و کسای نومیاد و   و کامیاب می کسی رستگار»

 .«شود که نفس خود را )به گنه( بیاالیدناکام می

اسات، آگااه    رستگاران کسانی هستند که به هدف آفرینش که همانا عبادت به معنی عاام 

مواناع نفسای    گشته و در این حال موانع رسیدن به آن مقصد را نیز شناخته اند. باارزترین ایان  

است که در کالبد ایشاان وجاود دارد. آناان بارای تزکیاة آن قیاام کارده و آن را از غارور و         

شان از حالت وحشت به الفت و از هیجان به آراماش  سرکشی به تواضع درآورده اند تا درون

برسد. به همین سبب بر نفس خود ییاره شاده اناد و باه هرجاا کاه خدایشاان خواساته آن را         

 ده اند.هدایت کر

اما کسانی که در برابر هیجاان نفاس مرعاوب و در برابار کبار آن ذلیال و از وحشات آن        

شاان  نگران شده اند، زمام آن را رها کرده و تن به بندگی آن داده اند، در حالی که از مادران

آزاد متولد شده اند، اما به اطاعت نفس اماره درآمده اند. نفسی که به هرجاا بخواهاد آنهاا را    

کشاند. در حقیقت نفس آنان را به تجاوز از حدودی که قرآن و سنت تعیین کرده واداشته یم
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است، در نتیجه زیانبار دنیا و آخرت گشته اند. یرا؟ یون آنان مواهب و لذایذ دنیاوی را کاه   

توانست در خدمت دین قرار گیرد، بار اماور دیان تارجیح داده و تاا حاد پرساتش باه آن         می

 اهمیت داده اند 

﴿           ﴾  (  13فرقان). 

 .«آیا دیدی آن مردی که هوای نفس خویش را خدای خویش قرار داده بود»

 بنابراین، دوزخ مأوای ایشان و آخرین منزلگه آنان است.

﴿                         ﴾ ( نازعات 

32 – 39.). 

پس آن کس که سرکشی و طغیان ورزد و زندگی این جهان را بر آخرت برتاری دهاد،   »

 .«همانا دوزخ مأوای او است

آوردن آن به راستی کودنی و حماقت است کسی تمنای ییزی کند، اماا بارای باه دسات    

ها را باه ساوی   که برای طلب مال و وروت دست ای تهیه ننماید. نیز در حماقت شخصیوسیله

آسمان بلند کند، ولی در خانة خود نشسته و بخواهد از آسمان بر او طال و نقاره بباارد شاکی    

تر شخصی است که بدون تهیة اسباب وسایل به جستجوی وروت بهاردازد. او  نیست، اما احمق

آوردن اساباب  رای بدسات همانند کسی است که امید رستگاری در آخارت را دارد، ولای با   

 دارد.نجات قدمی برنمی

آنها مانند غریقی نادان هستند که از »کند  ها را ینین توصیف میامام رافعی اینگونه انسان

کشد تا ساحل به سوی او باه شانا درآیاد و باا ایان انتظاار       بیند، اما انتظار میدور ساحل را می

 .(1)«کنداحمقانه خود را هالک می

! شنا کن و خود را نجات بده، زندگی بستگی به حرکت بازوهای تاو دارد، هار   وای برتوا

کناد، سااحل   زناد، تاو را گاامی باه سااحل نزدیکتار مای       ای که باازوی تاو بار آب مای    ضربه

 خواهد برای رسیدن به آن تالش کنند.های هوشمند میخوشبختی هم از انسان

                                           
 .23کتاب المساکین   -(1)
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در این مسیر گام بردارناد و خساتگی و    آنان باید با جدیت و پشتکار و به طور شبانه روز،

ها را بر خود هموار کنند، بایاد لاذت و خوشاگذرانی را کناار بگذارناد و تاالش را       دشواری

ای از جاناب آن غریاق ناادان نشاانة محاو بصایرت و       جایگزین آن کنند، ینین انتظار بیهاوده 

دو یشام دیگار در    زیارا  ؛بینید، اما این کافی نیسات کوری قلب است، هریند با دو یشم می

شاود. تاابعی بزرگاوار،    دل وجود دارند که هرگاه کور شوند، انسان از جاد  حق منحرف می

یشم است، دو یشام ظااهری    ای دارای یهارهر بنده»گوید  خالد بن معدان در این باره می

 ای را بخواهاد دو برای دیدن دنیا، و دو یشم باطنی برای دیدن آخرت. هرگاه خدا خیر بناده 

کند تا آخرت را ببیند و اگر غیر آن را برای بند  خویش خواست، او یشم باطنی اورا باز می

 سهس این آیه را خواند «. گذاردرا به حال خود می

﴿       ﴾  (  11محمد..) 

 .«های ایشان قفل )مُهر( است؟آیا بر دل»

 

 اصحاب به روایت تابعین

تواند خود را به صفات فرد یا جمعی متصف کند، مگر ایان کاه در میاان آناان     میهیچکس ن

 زندگی نموده و همگام با آنان حرکت کرده باشد.

 –نسال تاابعین    – رضای اهلل عانهم   –مسلّما  نزدیکترین و آشناترین مردم به حال اصاحاب  

شان قرار گرفته، و توانسته هستند. به همین دلیل از همه بیشتر تحت تأویر رفتار ای –رحمهم اهلل 

 اند ابعاد مختلف شخصیت آنان را توصیف کنند.

و مقایسة آنان با نسل زمان خویش  میمون بن مهران تابعی در توصیف یاران رسول خدا 

گزیدناد، یاا باه جاز حاق      گوید  به محضر کسانی شرفیاب شده ام که یا ساکوت را برمای  می

ام که بعد از ادای نماز صبح تاا  به خدمت مردانی رسیدهکردند، و ای بر زبان جاری نمیکلمه

ام که از ترس پروردگاار،  گفتند، و مردانی را یافتهطلوع خورشید به جز ذکر خدا ییزی نمی
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کردند، و اگر برخی از آنان زنده شوند و اعمال شما را مشاهده کنناد، باه   به آسمان نگاه نمی

 .(1)«کنندجز قبله هیچ ییزی از شما قبول نمی

بیناد  کند، او مای میمون بن مهران در اینجا تنها به برخی از صفات نسل بنیانگذار اشاره می

کناونی یناان از    های بعدی از این صفات تهای شاده و حتای معتقاد اسات کاه نسال       که نسل

فاصله گرفته اسات کاه اگار آناان زناده شاوند و اعماال ایشاان را ببینناد، باه            -  -اصحاب 

شان را بااور خواهناد کارد. ایان نگرانای از حساسایت بسایار ظریاف و         ودنبدشواری مسلمان

کند و این حاکی از اکرام و احترامی است که حکایت می -  -درمندیِ شاگردان اصحاب 

داناد کاه نسال تاابعین بتواناد      ان بسیار بعید میدارند. ابن مهر تابعین نسبت به اصحاب کرام

 ایگاه آنان نزدیک شوند.جای اصحاب را پر کنند یا حتی به ج

 .داناد ها را دلیلی روشن بر این ادعا میهای بعدی از اصول و ارزشگرفتن نسلوی دوری

  -یکی از تابعین بزرگ نیز به لحاظ شدت عالقه و دلبستگی به اصحاب  /امام حسن بصری

یاد   گوکناد و باه آناان مای    دل مای  از تغییراتی که بر سار نسال زماان او آماده اسات، درد      -

خندیم و از عملکرد خود غافلیم. خداوناد بار اعماال ماا نظاارت دارد، ینانچاه بار مبناای         می

پذیرد. وای بر تو ای بنای آدم! مگار شاما    رفتارمان با ما برخورد کند، هیچ ییزی را از ما نمی

 ام که دنیا از منظر آناان از خاکساتر  توان و نیروی جنگیدن با خدا را دارید؟ من قومی را دیده

ام که باه جاز قاوت شاب ییاز دیگاری را       زیر پایشان کم ارزشتر بود، و قومی دیگر نیز دیده

ناد،  دداکردند، بلکه بعضی از آن را صدقه مینداشتند، و با این وجود همة آن را مصرف نمی

 .(2)«تر بودنددر حالی خود گرسنه

و اشاتیاق او بارای    کرد، اینگونه از اصحاب یاد کند، حارص آنچه امام بصری را وادار می

هدایت و راهنمایی نسل معاصر خویش باه ساوی آن صافات و اخاالق بازرگ باود، زیارا از        

 کرد.به شدت احساس وحشت و نگرانی می -  -انقراض نسل اصحاب 

                                           

 .191، صفحة 1، جلد ةالصفو صفة -(1)

 .515/  1نبالء سیر أعالم ال -(2)
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کند، عدم اتالف وقات  از نسل اصحاب نقل می /از بارزترین صفاتی که میمون بن مهران 

ریص بودند که نکند وقت گرانبهاای خاود را بیهاوده ساهری     است، آنها بر این مسأله بسیار ح

بارزترین صفات  کنند. همچنین آنان به شدت از خدای خویش بیم داشتند، امام حسن بصری

گارفتن و عادم دلبساتگی باه آن     را در تحقیر دنیاا و دسات کام    –رضی اهلل عنهم  –اصحاب 

. سوگند به خدا این یهار ویژگای،  داند، آنان دلداد  آخرت و شیفتة صفا و برادری بودندمی

بوده است، صفاتی که بسیار مشاکل   –رضی اهلل عنهم  –از بارزترین صفات در میان اصحاب 

 های بعدی یافت.توان آن را در میان نسلمی

در ذکار خادا    کردند و جاز ای از وقت، خود را محاسبه میشدن لحظهایعضآنان به خاطر 

ردارشان بر گفتارشان غلبه یافته بود، و بیشتر اوقات سکوت زیرا ک ؛گشودندلب به سخن نمی

ترسیدند و همین ترس حالتی برای آناان ایجااد کارده    بسیار از خدا می کردند. آناناختیار می

شدن آناان باه   شد. ترس از خدا علت اساسی آراستهشان خشک نمیبود که اشک در یشمان

 ن هیچ ملتی به خود ندیده است.صفات نابی بود که تاریو مانند آن را در میا

هاای  زیستند درک کرده و در شناخت آن مانند نسلآنان حقیقت جهانی را که در آن می

دهد، دانستند دنیا پلی است که انسان را به آخرت پیوند میبعدی دیار اشتباه نشدند، آنان می

ر آن محدود اسات، آناان   نیز معتقد بودند که دنیا خانة فنا است، نه سرای خلود و بقا و عمر د

گرفتند، و توجهی به زرق و برق آن نداشاتند، گریاه   برای انجام کار نیک از زمان سبقت می

دنیا برای بسیاری از ایشان خود را جلوه داد، اما آنان خود را اسیر دنیا نکارده و حقیقتاا  درک   

اهند شد، یاون  کرده بودند که بدون محبت و برادری از بهشت و رضوان خدا برخوردار نخو

 به آنان فرموده بود  پیامبر 

 َشْىء   َعَلى َأُدلُُّكمْ  َأَول ،َتَحابُّوا َحتَّى تُ ْؤِمُنوا َولَ  ،تُ ْؤِمُنوا َحتَّى اْلَجنَّةَ  َتْدُخُلوا لَ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسى َوالَِّذى»
َنُكمْ  السَّاَلمَ  َأْفُشوا ،َتَحابَ ْبُتمْ  فَ َعْلُتُموهُ  ِإَذا  .(1)«بَ ي ْ

                                           
 .51مسلم   -(1)
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شوید تا ایمان نیاورید، وگند به خدایی که نفس من در دست اوست، داخل بهشت نمیس»

و ایمان نیاورده اید تا یکدیگر را دوست ندارید، آیا شما را به ییزی رهنمایی کانم کاه اگار    

 «.کردن را گسترش دهیدآن را انجام دهید، یکدیگر را دوست بدارید؟ میان خود سالم

دادناد و یقاین داشاتند    ایجاد فضای دوستی و مودت، مساابقه مای  آنان در میان خود برای 

، مگار  باشد رومندیلشکر باطل، ن هیتواند علینم ای که پیامبرشان بنیانگذاری کرده استجامعه

  این که از استحکام زیادی برخوردار باشد.

را به همین دلیل بر تقویت آن بنا تأکیاد کارده و تماامی وساایل اساتحکام بنیاان بارادری        

فراهم کردند تا سدی منیع و استوار در برابر هجوم دشمنان خدا ایجاد کرده باشند، امری کاه  

آل و مدینة فاضله در اوج خود بود، تا جائی که گروهای از آناان   از تشکیل جامعة ایدهغدر آ

دادند خود گرسنه بمانند، ولی برادر دینی خود را از گرسانگی نجاات دهناد. ایان     ترجیح می

 بلند برادری  ةاست قلّ

﴿              ﴾  (  9حشر). 

 .«دهند، هریند که خود سخت نیازمند باشندو ایشان را بر خود ترجیح می»

آنچه که ذکر شد تمامی صفات اصحاب نبود، بلکه بارزترین اوصاف اصحاب باه نقال از   

باود کاه    –رحمهام اهلل   –ون میمون بن مهاران و حسان بصاری    شاگردان مکتب ایشان، همچ

 ایشان با یشم خود آنان را دیده و با تمام وجود لمس کرده بودند.

 

 الگوهای عملی

ها در بین بارزترین علت ضعف تربیت نسل زمان خویش را وجود کاستی /عبداهلل ابن مبارک 

دعاوتگرانی   بیت نفس خود اهتمام ورزند.زیرا پیش از همه آنها باید به تر ؛دانددعوتگران می

شدگان دریای انحطاط و انحراف وقف بکنند، اما به که باید وجود خود را در راه نجات غرق

گذارناد. باه هماین جهات ابان      دلیل تباین گفتار و کردارشان آن تاویر الزم را بار جاای نمای   

ر  اینگوناه دعاوتگران باه    مبارک برای این که رعایت ادب را کرده باشد، خود را نیز در زما 

کنایم کاه   های خود تالش مای ها و خطابهدر گفته»گوید  حساب آورده و در عبارتی زیبا می
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مان که باید از پختگی و خلوص و دقت بیشتری برخوردار سنجیده سخن بگوییم، اما به اعمال

قواعاد صارف و   ما به هنگام نطق و خطابه، به رعایات  »افزاید  وی می«. باشد، توجهی نداریم

عادم   کنیم کهکنیم، اما در مقابل قواعدی را رعایت نمینحو و تجوید و غیره بسیار توجه می

 «.شودتوجه به آن موجب گرفتاری ما به معصیت می

اساس آگاهی و تفقه در دین، »گوید  نیز در این مورد تعبیری دارد و می/ عبدالقادر گیالنی  

کند، ولای فقاه زباان باه     وجل نزدیک می قلب تو را به حق عزّ فقه قلبی است نه فقه زبان. فقه

رساند، صدارت و رفعت به تو مردم و سالطین. فقه قلبی تو را به صدر مجلس و قرب حق می

 «.کندوجل نزدیک می هایت را به رب عزّبخشد و گاممی

ه دارند، اما باه  پردازد که در فراگیری فقه توجه ویژوی در این فراز به انتقاد از کسانی می

کنند. هریند باید به هردو تربیت نفس خود که اساس فراگیری علوم دینی است، توجهی نمی

جنبه توجه کرد و در تکمیل هرکدام کوشید و اهمال هیچکدام جایز نیست، ولی باید دانست 

که اساس، فقه قلب است. خداوند متعال به تقوی امار کارده و فقاه قلاب را قبال از فراگیاری       

 فرماید علوم دیگر قرار داده و می

﴿         ﴾  ( 111 بقره). 

 .«آموزدو از خداوند بترسید، و اوست که به شما می»

 

 مکاتب تربیتی

اهتمام به گفتار و حرص زیاد بر فصاحت و شیوایی کالم و عدم توجه به بینش و بصایرت در  

است که امروزه گربیانگیر مدارس تربیت نفس شده است. تا جاائی  ای میان دعوتگران، مسئله

شدن معرفت قلبی، این مدارس به لبة پرتگااه و باه وادی فراموشای و خاموشای     که با فراموش

نزدیک شده اند و شکافی عمیق در پیکر علوم اسالمی ایجاد شده است، و همین مسئله صحنه 

حرف فاراهم آورده تاا باه ناام دیان و تحات لاوای        بازها و بعضی از متصوفة منرا برای شعبده

خبار از گاوهر دیان و تربیات دینای      پروری به فریاب عاوام و هواپرساتان بای    دینداری و دین

بهردازند و اوهام، خرافات و افتراهایی را به عامه ترزیق کنند، برای این کاار نیاز جااهالنی از    
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ه اند کاه هیچگوناه پایاه و اسااس     این امت، هدایت و رهبری ینین مدارسی را به عهده گرفت

صحیحی از کتاب و سنت و سیر  اصحاب و منهج تابعین ندارناد، در نتیجاه هام خاود و هام      

هاا  های بعد از آنان نیز تا مدتدیگران را گمراه کرده اند، در حالی که در عهد تابعین و نسل

غات در نشار و   مدارس تربیتی و مکاتب پرورشی همدوش با مدارس فقه و قرآن و حدیث و ل

کردناد، بلکاه پیشاگامان ایان علاوم خاود از       ترویج فرهنگ اسالمی با شور و شوق تالش می

زاهدان و عابدان بزرگ آن زمان بودند؛ یاون خاود از هماین مادارس تربیتای سار بارآورده        

 بودند.

در »گویاد   در ماورد بعضای از مادارس دمشاق مای     « ابن عبدالرحمان بن ابی حاتم رازی»

یسندگان حدیث وارد شدم، و بار حلقاة درس قاسام جاوعی گاذر کاردم. دیادم        دمشق بر نو

کند، دیدن این منظاره هیبتای در قلاب مان     جمعی به دور او نشسته و او برای آنان صحبت می

گویاد  در ایان زماان    ایجاد کرد، خود را به آن جمع نزدیک کردم. شنیدم خطاب به آنان می

 پنچ ییز را غنیمت شمارید 

 -3هرگاه غایب بودید، کسی ساراغ شاما را نگیارد.     -1باشید شناخته نشوید. هرکجا  -1

 -5اگر ییزی گفتید از شما پذیرفته نشود.  -1هرجا حاضر شدید مورد مشورت قرار نگیرید. 

 اگر کاری را انجام دادید به شما مزدی داده نشود.

 کنم و پنج ییز دیگر را نیز به شما سفارش می

هرگااه شاما را ساتایش کردناد، خوشاحال       -1قع شدید ستم نکنید. اگر مورد ستم وا -1

اگار ماورد تکاذیب واقاع شادید،       -1اگر به شاما ناسازا گفتناد، دلتناگ نشاوید.       -3نشوید. 

 .(1)خشمگین نشوید

 .(2)ای بود که در دمشق کسب کردمفادهتاین اس

                                           
 متأسفانه سفارش پنجم ترک و یاپ نشده بود. -(1)

 .132/  1  ةالصفو صفة -(2)
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گرفات و از  ر مای ترین مسائلی که در مدارس تربیتی تابعین مورد تاکید قرایکی از اساسی

نیااز اسات. خادای متعاال     که خدا از بندگان خاود بای  بود آیات قرآن استنباط شده بود، این 

 فرماید می

﴿                              ﴾ ( 15 فاطر). 

 .«نیاز و ستوده استای مردم! شما نیازمند خدائید، و خدا بی»

﴿             ﴾  ( 2 عنکبوت). 

 .«هرکس تالش کند، در حقیقت برای خود کرده است»

﴿                         ﴾ (  14نمل). 

کند، و هرکس ناسهاسای  تنها به سود خود سهاسگزاری می هرکس که سهاسگزاری کند،»

 .«نیاز و صاحب کرم استکند )تنها به ضرر خود بوده( و پروردگار من بی

﴿              ﴾  ( 91 نمل). 

 .«هرکس راهیاب شود برای خود راهیاب شده است»

﴿              ﴾   ( 11 فاطر). 

 .«هرکس پاکی پیشه کند، فقط برای خود پاکی پیشه کرده است»

نیاز از بندگان است. و آنها هرآنچاه  رسانند که خداوند بیهمة این آیات این مطلب را می

تا بتوانند  ،دهند، برای نجات خویش از دوزخ و اصالح و استقامت نفوس خود استانجام می

و هم انسانیت و بندگی خود  ،جهان گذرا هم زندگی بدون دغدغة درونی داشته باشنددر این 

 را در روی زمین تمرین و آزمایش کنند.

ساازی و  های اساسی رشد و تکامل نسال تاابعین و پیاروان ایشاان در آمااده     یکی از انگیزه

 نیازی خدا است.تزکیة دلها و تربیت ایمانی آن یعنی فقر بندگان و بی
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 است پاکی دل ترس از خدا موجب صفا و

ترین علت در نجات نسل تابعین و پیروزی آنان بر نفس و تربیات آن، هماناا خاوف از    اساسی

 پروردگار بوده است.

خوف از مراقبت دایمی حق تعالی بر اعمال آنان و ایان کاه خداوناد بار تماامی گفتاار و       

از لحظات آخر حیاات، و ایان کاه    های درونی آنان مطلع است، خوف کردار و حتی وسوسه

 آیا سرنوشت آدمی خیر است یا شر.

 خوف از عدم پذیرش اعمال از جانب پروردگار 

﴿          ﴾  ( 24 مؤمنون). 

هایشاان )از عادم   دهناد و دل هاا را انجاام مای   و کسانی که در پرساتش خداوناد عباادت   »

 .«تپذیرش آن( ترسان اس

شان با عجب و ریا. خوف از آنچاه در عاالم   شدن اعمالخوف از نبودن اخالص و آمیخته

 برزخ بر سر ایشان خواهد آمد، خوف از محاسبة روز قیامت 

﴿                           ﴾    
 .(.11 – 14 ازعات ن)

دارد ترسد و نفس خاویش را از هاوی بااز مای    آنکس که از ایستادن در پیشگاه خدا می»

 .«همانا بهشت جایگاه آنان است

خوف یگانه عاملی است که آدمی را از اتباع هوای نفس بازداشاته و باه جنگای مساتمر و     

یاا آن را باه نفاس مطمئناه یاا       طوالنی با نفس اماره واداشته و سرانجام یا آن را خوار کارده و 

 کند.لوامه تبدیل می

از همه بیشتر از خدا تارس داشاتند و در هار     –رضی اهلل عنهم  –شکی نیست که اصحاب 

در ستایش  ای بلند بوده اند. به همین دلیل است که رسول اهلل ای صادق و قلهکار نیک اسوه

 فرماید ایشان می
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رُُكمْ »  .(1)«يَ ُلونَ ُهمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  يَ ُلونَ ُهْم، ِذينَ الَّ  ثُمَّ  ،ِنيْ قَ رْ  َخي ْ

کنند، سهس مردمانی که بعد از آنان بهترین شما کسانی هستند که در قرن من زندگی می»

 «.گیرندآیند، سهس آنهایی که در قرن بعدی قرار میمی

ای باس  هدانند، آنان گنجینبنابراین، اصحاب شایستگانی هستند که راه تربیت نفوس را می

هاای  های تربیت نفاس باه ارث گذاشاتند، البتاه ناه در قالاب کتااب       گرانبها در رابطه با روش

های زنده. این افراد جملگی به دست اصحاب و مطابق با ضخیم و قطور بلکه به صورت نمونه

تربیت یافتند کاه از آنهاا باه     ترین و مخلصترین بندگان یعنی رسول خدا اصول تربیتی متقی

ریازی کردناد،   ترین شکل تربیت را پای پاکترین و آراسته کنیم. ایشان بدینگونهین یاد میتابع

هاایی را  بدون این که در این رهگذر از هیچ دیاانتی دیگار یااری گرفتاه باشاند و یاا بادعت       

ریزی کنند که از جانب پروردگار سند و سالطانی نداشاته باشاد، یاا ایان کاه رهبانیات و        پایه

 ند که خداوند آن را واجب نکرده است.نشینی گزینگوشه

با این حال به رغم وجود آن همه صفا و پاکیزگی و نیروی عظیم تربیتی در سایر  تاابعین،   

هایی که از قدیم تاکنون به مسئلة سلوک و اخالق و تربیت ایماانی پرداختاه   بسیاری از کتاب

های فالسفه و میراث را با گفتهاند، پیروی از آن سریشمة گوارا را یا فراموش کرده اند یا آن 

های شدید نفس که از روح دین بسیار فاصله دارند آمیخته اناد کاه   حکمای یونانی و ریاضت

دیناان و  هاای یوناانی و نیاز باه واساطة گروهای از بای       این هم به دلیل ترجمة بعضی از کتاب

ام دیان نوشاته و   آنهایی که بسیاری از مسایل غیر دینی را به ن ؛پرست بوده استمجوس آتش

های دینی کرده اند. در نتیجه روشی که تاابعین بارای تزکیاه و تهاذیب دلهاا در      داخل کتاب

پیش گرفته بودند، از آسیب یاقوی جراحی اهل جرح و تعدیل در امان نماند، سارانجام ایان   

 های علم رجال ضایع شد.آالیش در البالی مجلدات ضخیم کتابمدرسة تربیتی پاک و بی

از من پیشوایان و علمای بزرگی به تالیف شرح حال بزرگان دین پرداخته اند از جمله  قبل 

 صففة »و امام ابو الفرج بن جوزی با نوشتن کتااب  « الزهد»امام احمد بن حنبل با تألیف کتاب 

و حاافظ ابان کثیار باا نوشاتن کتااب       « ر اعالم النبالءسیَ»و امام ذهبی با نوشتن کتاب  «ةالصفو

                                           
 .11/  11بخاری   -(1)
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و دیگر امامانی کاه داناش مان باه آنهاا      « طبقات»و ابن سعد با تألیف کتاب « و النهایهالبدایه »

رسد، در این خصوص از من سبقت جسته اند، مزیت این اوار نسابت باه دیگار آواار ایان       نمی

ها و تجاربی استخراج شده است که تنها به ذکر نصوص اکتفا نشده، بلکه از البالی آن عبرت

های تربیتی ایشان نیز در معرض دید پویندگان ایان راه قارار   عد و روشو اسباب و علل و قوا

 داده شده است.

دارایان راه تربیات و   هدف از تألیف این کتااب ایان اسات کاه روش پیشاگامان و طالیاه      

خواهناد از  اصالح به نمایش گذاشته شود؛ تا راه را برای کسانی سهل و هموار نمایم کاه مای  

ای کاه اماروزه باه    جوشاان بنوشاند و از هرگوناه شاک و شابهه      این سریشمة زالل و همیشه

کنم که در این کار حق مطلاب را ادا  شود در امان باشند. من ادعا نمیصورت وفور یافت می

خاواهم کاه علماا و    ام، بلکاه ایان کوشاش نااییزی اسات، و از خادای ذوالجاالل مای        کرده

مام را تکمیل نموده و این امار عظایم را از   دانشمندان را توفیق عنایت فرماید تا این کار نیمه ت

های بزرگ علام رجاال اساتخراج کنناد، و امات اساالمی معاصار را باه ساوی          البالی کتاب

شاهراهی باز گردانند که از آن منحرف گشته اند، و مجاد و عظمات از دسات رفتاه را بارای      

و همیااری  آن مجاد و شاکوهی کاه دشامنان بارای ناابودی آن همدساتی         ؛آنان باز گردانناد 

 راه است. ءدهند  خیر و راهنماو خدا یاری .نمودند

 

 ابوبالل



 

 فصل اول

 صفات نفس

نفسی که خدا در وجود ما آفریده است، دارای صفات بسیاری اسات، در اینجاا مقصاود ایان     

نیست که نفس فقط دارای یک صفت باشد، بلکه گااهی در نفاس صافات متعاددی و حتای      

باشد این است که مسلمان نفاس خاود   طلوب و مقصود شرع میمتضادی وجود دارد، آنچه م

را بر صفات پسندیده تربیت کند. بارای ایان کاه بتاوانیم ایان صافات پساندیده را باه خاوبی          

بشناسیم، الزم است از روش تابعین در امر تربیت بسیار آگاه باشیم. خداوند متعاال باارزترین   

 صفات نفس را در قرآن ذکر کرده است  از جمله 

 

 امر به سوء -1

 فرماید خداوند از زبان همسر عزیز مصر می

﴿                                

﴾  ( 53 یوسف). 

ی بادی اسات، مگار    کنم، زیرا نفس بشری بسیار مایل به ساو من نفس خود را تبرئه نمی»

گمان پروردگارم دارای مغفرت و رحمات فراوانای   نفسی که پروردگارم بدان رحم کند، بی

 .«است

به سوی  نفس بشری میل به شهوت دارد، مگر این که آن را تربیت کرده و از امر به زشتی

ا از توان با مداومت در تربیت این نفس سارکش، آن ر امر به نیکی هدایت کنیم. بنابراین، می

ای تبادیل کنایم کاه انساان را بار ارتکااب هار عمال         نافرمانی خدا باز داشت و به نفس لوامه

 سازد، سرزنش کند.ناروایی که او را از خدا دور می

 

 سرزنش -2

 فرماید خداوند می
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﴿         ﴾  ( 1 قیامت). 

به خدا سوگند! مؤمن »کند  بصری ینین نقل می از حسن« قره بن خالد»در تفسیر این آیه 

گوید  یرا ینین گفتم؟ از این خوردنم یه هدفی کند، و میهمیشه نفس خود را سرزنش می

هایی که از خاطرم گذشات بیاانگر ییسات؟ ولای شاخص فااجر بادون هایچ         داشتم؟ وسوسه

 .(1)«کندرود و بر هیچ ییزی خود را سرزنش نمیهراسی به پیش می

دارد کاه ماانع   پیوسته و روز و شب نفاس خاود را از گفتاار و رفتااری برحاذر مای       مؤمن

 شدن به جنت باشد.داخل

نفس لوامه آن است کاه بار   »کند  نفس لوامه را اینگونه توصیف می/  بن جبر امام مجاهد

پردازد، خود را بر انجام کار ناشایسات  ییزی که از دست رود، پشیمان شده و به سرزنش می

کناد  و کرده که یرا این کار را انجام دادی؟ و بر آنجام کار خیر نیز خود را سرزنش میتوبی

 .(2)«که یرا بسیار انجام ندادی؟

از گناهاان گذشاته باه خاویش      آورد، ونفس لوامه خاطرات دور و نزدیک را باه یااد مای   

از این که  شود.هدردادن اوقات در غیر طاعت خدای متعال به شدت پشیمان می د و برپیچمی

هاای  خوشنودی پروردگار را به دست نیاورده، شرمگین است و از این که در برابر فریبکاری

شیطان تسلیم شده است نادم و پشیمان است. او دائما  با نفس لوامة خود در حال نزاع و جدال 

 کند.است، به همین سبب ینین نفسی حساس گشته و زشتی و زیبائی را به خوبی درک می

نفاس لواماه نفسای اسات بیادار و پرهیزگاار،       »گویاد   در بار  نفس لوامه مای  /قطب  سید

کند. پیرامون خود را زیر نظر دارد و حقیقت هواهای بیمناک و هشیار که خود را محاسبه می

یابد و از خود فریبی حذر دارد. ینین نفسی در نزد پروردگار آنقادر گرامای   نفسانی را درمی

نفس لوامه در مقابل نفس فاجره قرار دارد،  .کندبا مسئله قیامت ذکر می است که آن را همراه

انساانی کاه دروغ    ؛خواهاد نافرماانی کناد و باه بیراهاه بارود      و آن نفس انسانی است کاه مای  

                                           
 .112 – 115/  1ابن کثیر   -(1)

 .23/  19تفسیر قرطبی   -(2)
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گاردد، بادون   کند و با کبر و غرور به میان عیال خود برمای گوید و به فرمان خدا پشت میمی

 .(1)«ده و آن را سرزنش نماید و به آن توجه کنداین که نفس خود را محاسبه کر

اسات کاه    ه همین خاطر همیشه بیادار و مراقاب  کند، بنفس لوامه همیشه احساس خطر می

نکند غافلگیر شود. کسی که از نفس لوامه برخوردار است هر صبح و شامی و پیش از این که 

 کند به بستر خواب رود، این دعا را با خود زمزمه می

 ِإلَهَ  ل َأنْ  َأْشَهدُ  َوَمِليَكهُ  َشْىء   ُكل   َربَّ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  فَاِطرَ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاِلمَ  اللَُّهمَّ  ُقلِ »
 .(2)«َوِشرِْكهِ  الشَّْيطَانِ  َشر   َوِمنْ  نَ ْفِسى َشر   ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  أَْنتَ  ِإلَّ 

کارا، ای آفریاادگار آساامانها و زمااین و ای بگااو  پروردگااارا! ای آگاااه بااه نهااان و آشاا »

دهم که جز تو خدایی نیست، از شر نفس و شیطان پروردگار و مالک همة هستی، گواهی می

 «.آورمهای او به تو پناه میو دام

کند، مقاومت در برابر شرور نفس اسات کاه   ینین کسی اولین ییزی که از خدا طلب می

آرایاد و باه   واالتار مای   آنگاه خود را به صفاتی باالتر و اگر بر این وصف و حالت دوام یابد،

 شود. این سرنوشت کسی است که نفس لوامه داشته باشد.مرتبة آرامش و اطمینان نایل می

 

 اطمینان و آرامش -3

 فرماید خداوند می

﴿                        ﴾ ( 12 فجر – 

11.). 

خاطر! به سوی پروردگارت باز گرد؛ در حالی که تو خوشنودی و ]خدا ای انسان آسوده»

 .«هم[ از تو خوشنود ]است[! به میان بندگانم درآی، و به بهشت من داخل شو

فرماید  نفس مطمئنه نفسی اسات کاه باه ساکون و یقاین      امام قرطبی در تفسیر این آیه می

 یده و به ربوبیت خدا یقین دارد و در راه این عقیده، اخالص قلبی داشته باشد.رس

                                           
 .3221/  2فی ظالل   -(1)

 مسند امام احمد. -(2)
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از مجاهد هم نقل شده است که نفس مطمئنه نفسی است که به قضای الهی راضی باوده و  

یقین داشته باشد که جز تقدیرات الهی ییزی به وی نخواهد رسید، اماا هرآنچاه بار او مقادر     

 د.شود، یقینا  به آن خواهد رسی

هرگااه خداوناد اراد  قابض جاان بناد  ماؤمن کناد، نفاس او باا            »گویدحسن بصری می

رود و خداوند نیز آرزوی مالقات او را آرامش تمام و مشتاقانه به سوی پروردگار خویش می

 .(1)«دارد

تواناد  اگر انسان در مقابل هر گفتار و رفتاری نفس خود را محاسبه نکند، کی و کجاا مای  

رگ را به دست بیاورد؟ سرزنش همیشگی نفس آن را از کجروی بااز داشاته و   این صفات بز

جاد  اصلی قرار گرفت، تند باد فتناه او   گرداند، یون بربه جاد  اصلی و صراط مستقیم بازمی

های شیطان در او کند و نیرنگرا نخواهد لرزاند و زیور و زینت دنیا او را به خود مشغول نمی

ا آرامشی که زیبند  فرد مؤمن و اهل یقین است، تسالیم تقادیرات الهای    اور نخواهد کرد، و ب

 گیرد.های شیطانی و مظاهر فریبند  دنیا را به باد تمسخر میشود و همة این توطئهمی

گوید  کسی که از نفس لوامه برخوردار اسات در هنگاام   در این زمینه می - / -قطبسید 

ارد؛ آرامشی که هیچ شک و تزلزل و گماان و دو  شادی و اندوه و گشایش و تنگنا آرامش د

دهاد و از  دلی را برای صاحبش باقی نگذاشته، بلکه با اطمینان خاطر به مسایر خاود اداماه مای    

 .(2)هراسدهیچ ییزی به جز خدا نمی

هرگاه مردم ترسیدند و دیار رعب و وحشت شدند و در وادی هالکت ساقوط کردناد و   

ای ایستد و هیچ حادواه کوهی سر به فلک کشیده وابت و استوار میبه بیراهه رفتند، او همانند 

 تواند او را دگرگون کند. یون آرامش سراسر وجود او را فرا گرفته است.نمی
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 دوگانگی -4

 فرماید خداوند می

﴿                             

     ﴾  ( 14 – 2 شمس). 

و سوگند به نفس آدمی و آنچه ساخته و پرداخته کرده است، سهس بدو گناه و تقوی را »

گردد که نفس خویش را پاکیزه دارد، و کسی الهام کرده است، کسی رستگار و کامیاب می

 .«و معاصی آلوده سازدگردد که  نفس خویش را به گناه نومید و ناکام می

اراده و اختیاری که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته است او را برانجام کار خیار  

گیارد. باه   و شر توانا ساخته است و به خاطر همین اختیار در روز قیامت مورد محاسبه قرار می

ان در این همین سبب گرایش نفس به طرف خیر یا شر بستگی به مقدار کوششی دارد که انس

 دارد.راه مبذول می

« تادلیس »و خاالف آن یعنای تظااهر باه زهاد را      « تزکیاه »تغییر جهت باه ساوی نیکای را    

 فرماید نامند، همچنانکه خداوند میمی

﴿           ﴾  ( 29 نساء). 

 .«هر بدی و ناخوشایندی ]که[ به تو رسید، تقصیر از خودت است»

یون انسان از روی انتخاب و اختیار حق را کنار نهاده و در نتیجاه باه عواقاب آن گرفتاار     

 شده است.

ایان موجاود ]انساان[ مخلاوقی اسات دارای طبیعات دوگاناه،        »گویاد   می - / -قطبسید 

استعداد دوگانه، راه و روش دوگانه، و مقصاود ماا از دوگاانگی ایان اسات کاه باا توجاه باه          

ای از روح خدا خلق شده اسات( ایان موجاود دارای دو    از خاک و نفخه آفرینش انسان )که

استعداد مساوی برای انجام نیکی و بدی و در پایش گارفتن راه هادایت و گمراهای اسات، و      

قدرت تشخیص خیر از شر را دارد، ینانچه قدرت انجام هریاک از آن دو را از روی اختیاار   

ود دارد که گااهی قارآن آن را الهاام تعبیار کارده و      دارد و این نیرو در نهان و نهاد انسان وج

 فرماید می
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﴿               ﴾   ( 1 – 2 شمس). 

و سوگند به نفس آدمی و آنچه ساخته و پرداخته کرده است، سهس بدو گناه و تقوی را »

 «.الهام کرده است

 فرماید نهد و میت نام میو گاهی آن را هدای

﴿        ﴾  ( 14 بلد). 

 .«دو راه خیر و شر را بدو بنموده ایم»

این نیرو به صورت استعداد بالقوه در وجود انسان قرار دارد و فقط عوامل خارجی هساتند  

کشاانند، ایان عوامال    یکه این استعداد و توانایی را بیدار کرده و آن را به این سو و آن سو م

آفرینند، یون خود به طور فطری آفریده شده اند و در ژرفای طبیعات  آن نیروی نهفته را نمی

 .(1)«انسان وجود دارند

بنابراین، اگر کسی ادعا کند که قادر به انجام کار نیک و اجتناب از کار باد نیسات دروغ   

ریده اسات و تصامیم انساان بارای     گفته است؛ زیرا خداوند آن استعداد را در وجودی وی آف

انتخاب خیر یا شر به حال خود باقی اسات. دوگاانگی در نفاس بشاری اسااس خلقات انساان        

تواند یاک صافت مساتقل    که پیش از این داده شد، فقط نمی است، ولی با توجه به توضیحی

 باشد.

 

 تکالیف -5

 فرماید خداوند می

﴿       ﴾  ( 112  بقره). 

 .«کندخداوند به هیچکس جز به انداز  توانائی اش تکلیف نمی»

از هنگامی که خداوند در نفس بشری اساتعداد انجاام خیار و شار را آفریاد هماراه باا آن        

 نیرویی به او عطا کرد تا بر مأموریتش که انجام کار نیک است، توانا باشد.

                                           
 .3912/  2فی ظالل   -(1)
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کناد، و ایان یکای از    از تاوانش تکلیاف نمای   گوید  خدا به هیچکس بایش  می /ابن کثیر 

 «.الطاف و مهربانیان او نسبت به بندگان است

از آن خیلای بیمنااک بودناد. خداوناد در      ای نازل شد که اصحاب این آیه در نسو آیه

 فرماید آیه پیشین ینین می

﴿                 ﴾ ( 111 بقره). 

اگرآنچه را که در دل دارید یه آشکار سازید و یاه پنهاان داریاد، خادا شاما را ماورد       »

 .«دهدبازخواست قرار می

آن را دارا  دهد که او تاوان دفاع  یعنی اگر خدا آدمی را محاسبه کند، بر اموری عذاب می

قلبای، خداوناد او را    باشد، ولی بر آنچه که قدرت دفع آن را ندارد، مانند وسوسه و خطارات 

 دهد.عذاب نمی

 

 کردنمطیع -6

بودن آن است، بدینگونه کاه انساان را فریاب و    از جمله صفاتی که نفس بشری دارد، فریبنده

زداید؛ کند، و در آن لحظه عواقب آن را از خاطر میانجام کار شر را پیش یشمش سهل می

 شود.در نتیجه عمل شر خیلی ساده پنداشته می

 فرماید نقل می –هابیل و قابیل  –د در داستان پسران آدم خداون

﴿                         ﴾ ( 34 مائده). 

پس نفس شیطانی و امار  او، او را وادار به کشتن برادرش کرده و او را کشات و بار اوار    »

 .«شدآن از زیانکاران 

نفس او، او را بر قتل برادرش تشویق و این کار را »گوید  در تفسیر این آیه امام قرطبی می

 «.در یشم او سهل و زیبا کرد
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 وسوسه -7

وسوسه عبارت از آن صدای پنهانی است که شنیده نشود. بدین علات یکای از صافات نفاس     

گااهی خیار اسات و     شود، یون نوعی سخن درونی است. این ناوع حادیث دل  محسوب می

گاهی شر. اگر وسوسه از درون کسی باشد که نفس خود را برای انجام خیرات مهیاا و آن را  

تزکیه کرده باشد، خیر اسات و اگار انساان در راه تزکیاه و تهاذیب نفاس خاود زحمااتی را         

 کند.متحمل نشده باشد، وسوسه اش وسوسة شر است و بر شر و بدی تشویق می

 د  وسوسه عبارت است از حدیث نفس.گویامام قرطبی می

 

 دادن کار قبیحزیبا جلوه -8

سازد، تا سرانجام او تسویل بدین معنا است که کار زشت و بزهکاری را در نظر زیبا جلوه می

 فرماید را به انجام آن وادار کند. می

﴿                           

                   ﴾  (  92 – 95طه). 

پس موسی گفت ای سامری! این یه کاری بود که کردی؟ پاسو داد  من دیدم آنچه را »

فریاب  داشاتم و بارای )  دیدند. من مشتی از خاک زیر پاای ساتور جبرئیال را بر   که ایشان نمی

)بااه شااکم گوساااله( ریخااتم ایاان ینااین نفااس ماان مطلااب را در نظاارم  دن دیگااران( آن را دا

 .«آراست

گوید  موسی گفت  یه ییز تو را بر این کاار واداشات؟   امام قرطبی در تفسیر این آیه می

م دیدند. دیدم جبرئیل بر اسب حیات سوار اسات. باه نفسا   گفت  ییزی را دیدم که آنان نمی

پاشیدم برای آن خطور کرد مشتی از خاک زیر پای آن را بردارم، آن را بر هرییزی ]که[ می

پرستان از تاو درخواسات خادایی    آمد. یون دیدم بمانند بتروح و گوشت و خون پدید می

ای را خادای  مة گوسااله کردند، نفس این کار را در نظرم خوب و زیبا جلاوه داد و مجسا  می

 «.آنان ساختم

 فرماید خطاب به پسرانش می ور  یوسف نیز کلمة تسویل آمده است. یعقوب در س
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﴿               ﴾   ( 11 یوسف). 

بلکه نفس شما ییزی را پیش یشم شما زیبا نشان داده و مرتکب آن شده اید پس صابر  »

 .«کنمپیشه میو شکیبائی نیکو و دور از جزع و فزع را 

نگه داشت، همان عباارت را  خویش نیز هنگامی که برادر کویک خود را نزد  یوسف 

 به برادرانش گفت.





 

 فصل دوم

 سرنوشت زیانکاران

 

 زیانکاری در دنیا و آخرت -1

 فرماید ینانچه خداوند می

﴿        ﴾ ( 14 شمس). 

 .«نفس خود را آلوده سازد به درستی زیانکار است آنکس که»

 ز های خسارت دنیوی عبارت اند انشانه

کسی که نتواند طعم تربیت را به نفس اماره بچشاند و آن را بزیر  الف( ضعف و ناتوانی:

تازیانة تزکیه بکشاند، بلکه آن را رها ساخته و در برابر ریاضت و تکالیف شرعی قرار ندهاد،  

 خورد.د  او در جنگ با نفس شکست میدیار ضعف اراده شده و همت و ارا

ینین کسی توان وبات و استقامت بر رای خود نادارد، هرگااه هام     ب( تردید و دودلی:

 کند.بخواهد تصمیم به انجام کاری نیک بگیرد، نفس او را به عمل خالف آن تشویق می

ا لطة آن رانسانی که بند  نفس امااره شاد قادرت رهاایی از زیار سا       ( ذلت و خواری:ج

ای خوار و ذلیل باه هار مکاان و ماوقعیتی ناشایسات      او را به مانند برده ندارد. در نتیجه نفسش

تاوان   مردم نیز ریشخندش کنند شود که اگر همةکشاند، وی ینان اسیر شهوات نفسی میمی

 رهایی از این اسارت و حقارت را ندارد.

گیری و دوری از هرگوناه  رهینین انسانی همیشه از جانب نفس اماره به کنا ترسویی: -د

ای وارد پاروری او خدشاه  شود، و از هرییزی که به آسایش و تنتالش در راه دین وادار می

 دهد.بار خود ادامه میبکند، حذر کرده و به زندگی پر از ترس و خفّت

آنکس که بنده و برد  نفس اماره اسات، هماواره نفاس او را باه      فقدان شرم و حیا: -هـ

خواند، قدرت مخالف با آن را نداشته و در نتیجه پرد  حیا و عصمت رانی فرامیسوی شهوت

هاا احسااس شارمندگی    شود، به صورتی که در مقابل خداوند و در مقابل انساان او دریده می
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ها بیند. اینگونه انسانبازی نمیکند و ارزشی برای ایشان قایل نیست و مانعی برای شهوتنمی

تربیت نفاس و وادارکاردن    زیرا در دنیا در ؛شوندر بزرگترین خسارت میدر قیامت نیز گرفتا

 آن به اخالص در برابر پروردگار کوتاهی کرده اند.

همچون انسانی وقتی که در پیشاگاه خاالق خاود ایساتاد و      مجادله به هنگام حساب: -و

لاه و  یابد که یه خسارت عظیمی مرتکب شده است؛ پاس نایاار باه حی   حقایق را دید، درمی

کند، بلکه بتواند به زعم خود راهی برای تبرئه از شود و شروع به مجادله مینیرنگ متوسل می

 کند هایش بیابد. خداوند حال اینگونه افراد را ینین بازگو میجرایم و بزهکاری

﴿                             

    ﴾  ( 111 نحل). 

پردازد، و به هر فردی پاداش آید به دفاع از خود میهرکس می است که روزی)قیامت( »

 .«شودشود و به هیچکسی ستم نمیآنچه کرده است به تمام و کمال داده می

مشغول ن روزی است که هر نفسی به کار خود آ»گوید  در تفسیر این آیه می / قطب سید

است و به غیر از خود توجهی ندارد... این عبارت قارآن، یاادآور هاول و دهشاتی اسات کاه       

پردازد، غافل از این کاه  انسانی را به خود مشغول داشته و برای رهایی از عذاب به مجادله می

 «.جدال و مشغلت دیگر نفعی ندارد، یرا که آن روز، روز جزا و پاداش است

 

 حساب نفس -2

شاوند، یکای ایان کاه     خیمای دیاار مای   کنند به عواقب وت نفس را ترک میه تربیکسانی ک

همین نفس در روز قیامت آنان را مالمت و به خاطر تقصیری که در تربیت آن روا داشته اناد  

شود و آن زمانی است که نامة اعماال باه ایشاان داده شاده تاا معاصای       با آنان وارد جنگ می

شاوند؛ یکای   شاود. بدینگوناه گرفتاار دو ناوع عاذاب مای       مکتوب در آن به آناان یاادآوری  

شدن نامة اعمال که تمام خطاهای ایشان را در برگرفته و بازگو کرده است و به هماین  خوانده

 کنند.سف شده و اعالم ندامت میأخاطر به شدت دیار حسرت و ت
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در رابطاه  دهد تا به خاطر تقصیری که آنان دوم این که خداوند به نفس ایشان فرصت می

با نفس خود روا داشته اند، علیه آنان شهادت دهاد و ایان شاهادت بار حسارت و درد ایشاان       

 فرماید فزاید. خداوند میمی

﴿                                   

              ﴾ ( 11 – 13اسراء.) 

ای گشااده  مقدرات و نتیجة کارهای هر آدمی را در گردن او کردیم، و روز قیامت ناماه »

خاودت در رابطاة باا    ات را بخوان اماروز کاافی اسات کاه     برای او بیرون خواهیم آورد، نامه

 .«خودت قضاوت کنی

گوید  طائر عبارت از عملی است که از کسی سر زده است، و تمام اعماال او  کثیر می ابن

شود که اگر سعادتمند و خوشابخت باشاد،   در کتابی جمع شده و در روز جزا به وی داده می

شود و اگر شقی و بادبخت باشاد، باه دسات یا  او      نامة اعمالش به دست راست او داده می

تواند آن را بخواناد و تماامی   را( هم یعنی باز شده و هرکس میداده خواهد شد. کلمة )منشو

 کردار او از اول تا پایان زندگی در آن مکتوب است.





 

 فصل سوم

 شرایط تربیت

  

 .هوشیاری در مقابل خطرات نفس -2

 .آزادسازی سرزمین عقل و اندیشه -1

 .سفر به سوی دلها -1

 .پاکسازی کامل -1

 .استقامت و پایداری -3

 .رس از عاقبتت -6

 

 های نفسهوشیاری در برابر توطئه -1

خواند، مگر این که رحمت حق شامل حال او شود. نفس همیشه آدمی را به سوی بدی فرامی

شامل هر قول و فعل و پنداری است که موجب خشم پررودگار رحمان شود؛ باه  « سوء»کلمة 

انگااری در برابار آن   م ساهل های نفس و عاد همین سبب شرط اول، هوشیاری در برابر توطئه

است. و فاید  این هوشیاری و احتیاط، کاساتن از ارتکااب اماوری اسات کاه مقباول بارگااه        

 دهد به خاطر غفلت در مقابل نفس است.باشند. زیرا اگر لغزشی روی میپروردگار نمی

 گوید  هرکس گمانهای بعد مییکی از حکما به خوبی این مطلب را بیان کرده و به نسل

کند دوستی از خدا نزدیکتر وجود دارد، شناختش از خدا بسیار کم اسات، و هارکس گماان    

 .(1)تر از نفس وجود دارد، نفس خود را  به خوبی نشناخته استکند دشمنی سرسخت

آماادگی دفااع    –اعم از انساان و دیگار جاانواران     –ینین کسی همیشه در مقال دشمنان 

ن و نزدیکترین دشمنان را که نفس اماره است، فراماوش  دارد، ولی در همان حال خطرناکتری

 کرده و برای مقابله با آن از هیچگونه ساز و برگی برخوردار نیست.

                                           
 .11اإلستعداد لیوم المعاد   -(1)
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 آزادسازی سرزمین عقل و اندیشه -2

کند، امتیازی اسات کاه خداوناد باه او بخشایده      آنچه که انسان را از سایر مخلوقات ممتاز می

دهد، ولی هرگاه از نیروی عقل استفاده نشاود  تشخیص میاست و به وسیلة آن نفع و ضرر را 

گیرد، اماا اگار   آدمی قدرت تشخیص را از دست داده، و مورد هجوم شرور و مفاسد قرار می

کناد، ولای آدمای    انسان در مقابل حوادث، عقل خود را به کار اندازد، اقدام به معصیت نمای 

گذارد. در نتیجاه مرتکاب   ار میرا بیکاغلب به جای عقل هوای نفسانی خود را حاکم و عقل 

اگر عقل و خرد تو از زیار  »گوید  هایی میشود. امام ابن القیم در بار  ینین انسانت میایمنه

نفاس  . و گو ایان کاه هاوای    (1)«گیردسلطة هوای نفس خارج شود، حاکمیت را به دست می

حاضار نیسات تان باه     ل کرده است و عقل از خواب غفلت بیدار شده و اغمملکت عقل را اش

اسارت و ذلت بدهد و راه قیام و انقالب بر ضد هاوی و هاوس را در پایش گرفتاه و سالطه و      

یابد. و هر قوم و ملتای عقال خاود را حااکم قارار ندهاد،       رفتة خود را بازمیاستیالی از دست

 گرفتار انواع فتنه و آشوب خواهد شد.

 

 سفر به سوی دلها -3

های نفس خود را برحذر دارد و ایان دشامن خطرنااک را زیار نظار      انسان عاقل باید از توطئه

داشته باشد. اما باید بداند این اجتناب و احتیاط به تنهایی مثمر ومر نیست، بلکه باید به اصالح 

در  رسول گرامی اسالم عضو صنوبری خود که در درون بدنش قرار دارد، بهردازد. ینانچه 

 فرماید می یحدیث

 َألَ  ،ُكلُّهُ  اْلَجَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ،ُكلُّهُ  اْلَجَسدُ  حَ َصل َحتْ َصلُ  ِإَذا ،ُمْضَغة   اْلَجَسدِ  ِفى َوِإنَّ  َألَ »
 .(2)«اْلَقْلبُ  َوِهىَ 

بدانید در بدن عضو صنوبری شاکلی وجاود دارد کاه هرگااه اصاالح شاود تماام وجاود         »

 «.انید که آن عضو قلب استاصالح و هرگاه به فساد گراید تمام بدن فاسد شود، بد

                                           
 .11اإلستعداد لیوم المعاد   -(1)
 .111صحیح مسلم   -(2)
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ینانچه در این حدیث شریف آمده الزم اسات قبال از هرییاز اصاالح و پاکساازی را از      

 قلب آغاز کنیم.

پیمایاد  ها را میکنم از کسی که کوه و بیابانگوید  تعجب میمی /محمد بن فضیل بلخی 

نزدیکتارین راه را کاه   تا به خانة خدا شرفیاب شود، یرا که در آنجا آوار انبیااء هسات، ولای    

 های خداوند در آن وجود دارد.گیرد؛ دلی که آوار و نشانههمانا راه دل است، در پیش نمی

 

 پاکسازی کامل -4

اگر درون انسان پر از خونابة زخم شود و آن را فاسد کند، بهتار از  »فرماید  می رسول خدا 

 .(1)«آن است که پر از شعر شود

برای ما بیاان فرماوده    گوید  رسول اکرم بر این حدیث نوشته و میامام ابن القیم تعلیقی 

تواند لبریز از شک و تواند مملو از شعر شود، همانطور میاست که درون انسان همچنانکه می

شبهه و خیاالت و اوهامی شود که اصال وجود ندارند، یا پر از علومی شود کاه مناافعی را در   

فایده آن را پر کناد و باه اینگوناه مساائل مضار و      ان معمولی و بیها و سخنبرندارد و یا افسانه

زیانبار انباشته شود، اگر حقایق قرآن و علوم آن که مایة سعادت اوست بادو روی آورد و در  

حلی دیگر روی خواهد آورد. آن جایی نیافت و از آن استقبال به عمل نیامد، دور شده و به م

ای ئل منافی با قرآن باشد مورد نصیحت قرار دهی و دریچاه اگر قلبی را که پر از مساهمچنان 

برای ورود کاالم خادا در آن نباشاد، از پاذیرش آن نصاایح سارباز زده و آن نصاایح باه راه         

 دیگری خواهد رفت.

 شاعر گوید 

ََ ِم           ْن ِ            وانَا تَ ْلَقنَ           ا  نَ            ك ْه فُ           ؤاَد
 َفَجَنابُ نَ                 ا ِح                 ل  ِلُك                 ل  من                 كه

 

جایگااه هار قلاب     کیزه دار تا ما را مالقات کنی، یون محضر ماا قلب خود را از غیر ما پا»

 «.ای استپاک و پاکیزه

                                           
 .153/  14بخاری   -(1)
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های عملی تربیت، باید این عضو صنوبری را از هرآنچه که تا زمان ظاهرشدن آوار و نشانه

زیارا وحای باا ییازی کاه مخاالف آن باشاد         ؛با فارامین وحای در تضااد اسات پااکیزه کارد      

یر کلمات نیست، زیرا وحی در جایی کاه قدسایت آن را نداشاته    آمیزد. وحی مانند سادرنمی

 یابد.باشد استقرار نمی

پاکسااازی قلااب از آنجااا کااه در سراساار عماار بایااد مااورد توجااه قاارار گیاارد، بساایار       

ای اسات کاه باه اذن خادا     فرساست. این پاکسازی در واقاع هماان مجاهادت و تزکیاه    طاقت

این مجاهدت مانند یاک عمال جراحای نیسات کاه       رستگاری دنیا و آخرت را به دنبال دارد.

ای بلکه عبارت از مبارزه و ییزی دیگر را جایگزین آن کنیم، ای را از بدن بیرون آوردهغده

هاای دنیاایی و نیروهاای    بار و طوالنی با نفس و هوی و هوس و نیز با هماة جاذباه  بس مشقت

 اهریمنی است.

وها به ستیز پرداخت و هر اندازه عزم و استقامت در روند پاکسازی قلب باید با همة این نیر

در برابر این موانع و مشکالت صرف شود به همان اندازه هم پیروزی به دست خواهد آماد و  

عمل پاکسازی قلب قرین موفقیت خواهد شد؛ در غیر این صورت نیروهای اهریمنی بر قلاب  

کنند، در نتیجه قلب بصیرت ی میمستولی شده و روز به روز بیشتر آن را غرق در گناه و تباه

گذرد؛ و وقتی یناین  یر پا گذاشته و میزدهد و همة موازین و معیارها را خود را از دست می

دهد و پس از آن تابع هاوا  مهری بر قلب زده شد، قدرت تشخیص خوب و بد را از دست می

 شود.و هوس می

تهی شود، زیرا ینانچاه اشااره   شود که از غیر خدا پاکسازی قلب زمانی قرین موفقیت می

اگار انساان از   »گویاد   شود. عبداهلل بن مبارک در این باره میشد، وحی با باطل همجوار نمی

درون خود صد ییز نامطلوب را بیارون آورد، و تنهاا یاک ماورد را بااقی بگاذارد از متقاین        

ماورد پرهیزگاار    گردد، و اگر از صد ییز پرهیز داشته باشد و تنها در برابر یکمحسوب نمی

آید، و هرکس تنها یاک خصالت جااهلی در وی باشاد در زمار       نباشد، پارسا به حساب نمی

 جاهلین است، مگر فرمود  خدای متعال خطاب به نوح را نشنیده اید که یون نوح گفت 

﴿       ﴾  ( 15 هود). 
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 .«و خانواد  من استفرزندم جز»

﴿            ﴾  ( 12 هود). 

 .«جاهالن نباشید  کنم از زمرمن شما را نصیحت می»

 

 استقامت و پایداری برحق -5

کردن قلب و زدودن امراض از آن باید استمرار یابد و هیچگاه متوقاف نشاود تاا کاامال      پاک

دهاد تاا باار    رصت دوبااره مای  این کار به نفسی ف قلب پاکیزه گردد، یون کمترین سستی در

نتیجه بگذارد و هوی را بر شخص حاکم و او را به ذلت و های پیشین را بیدیگر همة کوشش

 اسارت بکشاند.

ورزناد، و  کند که بر این راه ساخت و دشاوار اساتقامت مای    خداوند کسانی را ستایش می

 فرماید می

﴿                           

              ﴾   (   34فصلت). 

به درستی آنان کاه اعاالم کردناد کاه پروردگاار ماا اهلل اسات، و بار ایان راه اساتقامت           »

دهند که نترسید و اندوهگین نباشاید، و  ازل شده و به اینان مژده میورزیدند، مالئکه بر آنان ن

 .«مژده باد شما را به بهشتی که وعده داده شده اید

در حقیقت خداوند به رسول خود امر فرموده که بار ایان شااهراه اساتقامت ورزد تاا کاار       

 پاکسازی قلب کامل شود 

﴿                                 ﴾   (  هود

111.) 

کن، آنگونه که به تو امر شده است همراه با آناان کاه باا تاو هساتند، و طغیاان        استقامت»

 .«نکنید بدرستی که خدا بر اعمال شما نظارت دارد
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و محتوی آن را به درستی  این آیه را در میدان عمل اجرا کرده بدین شیوه صحابة کرام 

 فهمیدند.

گوید  استقامت عبارت از این است کاه بار امار و نهای     می امیرالمؤمنین عمر بن خطاب 

گر در راه به این سو و آن سو بنگرید و منحرف استقامت کنید، نه این که همچون روباه حیله

 شوید.

 

 ترس از پایان راه-6

تربیت ضروری اسات تاا هماواره انساان هوشایار       نگری و ترس از سرنوشت بد در کارعاقبت

باشد که کار پاکسازی قلب را دنبال کند و بر آن وابت و استوار بماند؛ زیرا هرگااه آدمای باه    

کند و به ادامة پاکسازی قلاب خاود   سرانجام کارها بیندیشد، از هدرشدن وقت جلوگیری می

سای باه خاود    یاای یارکین اماراض نف   ورزد تا مبادا اجل فرا رسد و او هنوز از بقامبادرت می

 د.پیچمی

لحظات پایان زنادگی آنقادر جانکااه و تلاو اسات کاه حتای خاواب و اساتراحت را بار           

کند، آنها با وجود کثرت عباادت و خشاوع و انفااق و نمااز     بزرگمردان راه حق هم حرام می

 شوند، یون از پیامبر خود شنیده اند شب و روزه مغرور نمی

 «َماُل َبَخواتِيِمَهاِإنََّما اأْلَعْ »
 «اعتبار اعمال بستگی به آخر آن دارد»

 افزاید.و این فرموده برخوف آنان از خدا بیشتر می

 آنچه گفتیم از مهمترین مالحظات تابعین پیرامون روش تربیت نفس بود.



 

 فصل چهارم

 اصول و روش تربیت نفس

 

 .ترس از خدا و مهارکردن نفس -2

 .صبرتمرین دادن نفس بر  -1

 .مبارزه با نفس -1

 .پرهیز از بخل -1

 .توکل -3

 .محاسبة نفس -6

 .تقرب بیشتر -1

 .تمرین بر تدبر -1

 .حفظ جوارح -9

 .ربط دادن دنیا به آخرت -21

 .مدارا با نفس -22

 .برادری -21

 .ند شیوة گوناگونچ -21

 .دعا و مناجات -21

 

هاایی کاه در   سیار بوده اسات، نموناه  های گوناگون آن نزد تابعین بهای تربیت و راهروش

ها مبتنی بر برداشت ایشان از قرآنکاریم  شود بخشی از آنها است. این راهاینجا به آن اشاره می

و تطبیق آن دو منبع فیاض است، آنان هر راه و روشی را که ارائه کارده اناد    و سنت پیامبر 

هاای  ا بر تصفیة قلب از بیماریهمنبعث از آن دو یشمة زالل و گوارا است، اساس این روش

 فرماید می درونی استوار است، همچنانکه رسول اکرم 
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 َألَ  ُكلُّهُ  اْلَجَسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ُكلُّهُ  اْلَجَسدُ  حَ َصل َحتْ َصل ِإَذا ُمْضَغة   اْلَجَسدِ  ِفى َوِإنَّ  َألَ »
 .(1)«اْلَقْلبُ  َوِهىَ 

بدن است و صالح آن صالح بادن و فسااد آن فسااد     رفرماید  قلب امیحافظ ابن حجر می

 بدن را به دنبال دارد.

هاا را جهات درماان و    دانستند و این روشتابعین هر گناهی را علتی برای بیماری قلب می

 تقویت آن در مقابل آنها توصیه کرده اند.

یاز اسات، و   شود و شافای آن در توباه و پره  گوید  دل مانند تن بیمار میامام ابن القیم می

شاود و خاوردن و   شود و لباس آن تقاوی اسات، و گرسانه و تشانه مای     مانند جسم عریان می

 انابت و خدمت است. شامیدن آن شناخت و محبت و توکل وآ

کند جز با جهاد سخت و دشاوار باا نفاس و    هایی که امام ابن القیم به آنها اشاره میدرمان

هاای آن  ای دنیاوی از قبیال زرق و بارق و زیباایی    ها هماة جاذباه  با مبارزه با هوی و شیطان و 

هاای اساسای تربیات تاابعین اسات. خداوناد       شاود. ماواردی کاه ذکار شاد بنیاان      حاصل نمی

 فرماید می

﴿              ﴾  (  29عنکبوت.). 

 .«آنان نشان خواهیم داد های خود را بهو آنان که در راه ما جهاد کنند، همانا راه»

دهد. بنابراین، کاملترین گوید  خدای سبحان هدایت را به جهاد پیوند میامام ابن القیم می

تارین جهااد، جهااد باا نفاس و      باشند. و واجبها در هدایت موفقترین آنان در جهاد میانسان

وع جهااد را در راه  جهاد با هوی و جهاد با شیطان و جهاد با دنیا است، و هرکس این یهاار نا  

های خود هدایت خدا انجام دهد، خداوند به پاس این جهاد و تالش مبارک او را به سوی راه

هایی که او را به رضای خدا و بهشت جاوید نایل خواهد ساخت. هرکس جهاد را کند؛ راهمی

 ترک کند به همان مقدار هدایت پروردگار را از دست خواهد داد.

هاایی کاه اماراض قلبای را از باین      آوردن درماان با نفس و به دسات پس از مبارز  سخت 

شود، مگار ایان کاه انساان در نهاان و آشاکار صاادق و        وار بهبودی قلب ظاهر نمیآبرند، می

                                           
 .112/  1فتح   -(1)
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در باطنِ خود راست باش تاا در ظااهر   »راستگو باشد. امام ابن الجوزی یه زیبا فرموده است  

 «.به آنچه که دوست داری دست یابی

از روش آنهاا اساتمداد طلبیاده و ماواردی را      شنایی با راه و روش تربیتی تابعین آبرای 

 شویم متذکر می

 

 ترس از خدا و مهار نفس -1

 فرماید خداوند می

﴿                           ﴾  
 .(11 – 14زعات  نا)

خاوف از مقاام خادا یعنای تارس از خادا باه        »امام قرطبی در تفسیر این آیه فرموده است  

هنگام ارتکاب معصیت و ترک فوری آن. و نهی نفس از هوی  به معنی زجر و تاوبیو آن بار   

 .(1)«ارتکاب محارم است

کاه در آن دوره   یارا  ؛بارد آید، به خدا پنااه مای  ای که پس از وی میابن مسعود از دوره

شما در زماانی قارار داریاد کاه     »گوید  دولت و قدرت در دست هوی و هوس است، وی می

کند، ولی روزگاری خواهد رسید که هوی برحق حکومت خواهاد  حق بر هوی حکومت می

 «.برمینین روزگاری به خدا پناه می کرد و از دیدن

ت از دلهاره و تارس قلبای از    خاوف عباارت اسا   »تابعین خوف را ینین تعریف کرده اند  

و فرارکردن قلب از ارتکاب معصیت در هنگام تمایل  پروردگار، احکامآگاهی تمام از خدا، 

 .(2)«به سوی گناه

 بنابراین، ترس سه قسم است 

 ترس از خدا. -1

 های خدا در دنیا و آخرت.ترس از رخدادن حوادث و عقوبت -1

                                           
 .1411/  19قرطبی   -(1)
 .129تهذیب المدارج   -(2)
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 ترس از ارتکاب معصیت. -3

گیرد؛ مانند ای اقسام دیگری نیز هست که اغلب از این سه نوع سریشمه میالبته ترس دار

ترس از حوادث دردناک قیامت، ترس از حساب و کتاب، ترس از عدم پذیرش اعمال، ترس 

 .  ... و از سرنوشت بد

را به سوی  ترین عامل در جلوگیری از ارتکاب اموری است که آدمیترس از خدا اساسی

و بدون ترس از خدا ممکن نیست انساان بتواناد نفاس خاود را در مقابال       کشانند،معاصی می

 هوی و هوس کنترل کند.

کسی که از ایستادن در پیشگاه خدا هراس داشته باشد، اقدام به معصیت »گوید  می /سید 

فاورا  پشایمان    ،و اگر بر معصیت اقدام کند به خاطر ترسی که از پیشاگاه خادا دارد   ،کندنمی

 گردد.کند و به دایر  بندگی برمیو استغفار می شده و توبه

یافتن شهوات نفس مرکز دایر  اطاعت و فرمانبرداری است. تنها انگیاز   جلوگیری از غلبه

ها نیرومند در هر طغیان و تجاوز و معصیتی تبعیت از هوی و هوس است. اساس همة گرفتاری

هاا در دام هاوی و هاوس گرفتاار     و سریشمة تمامی شرور و مفاسد هوی است، بیشاتر انساان  

شوند. عالج جهل ساهل اسات. ولای هاوی و هوسای کاه بعاد از آگااهی و علام حاصال           می

تاوان آن را  ای است که جز با جهاد و مبارز  سخت و دشوار نمای شود، ینان آفت کشندهمی

 عالج کرد.

خادا  خوف از خدا دژی استوار در مقابل هجوم شدید هوس است و جز با ابازار تارس از   

 .(1)های نفسانی مقاومت کردتوان در مقابل خواهشبسیار کم می

کناد. باه هماین    هوی و هوس نفس آنچنان شدید است که عقل را کور و آن را اسیر مای 

سبب انسان برای رهایی از هوی نیازمند قدرت و نیروی زیادی است کاه ایان قادرت و نیارو     

ز قیامت، و ناکامی در دنیا و آخارت حاصال   تنها به وسیلة ترس از خدا و ترس از رسوایی رو

از خادا تربیات    تارس اساس اینگونه نفس خود و پیروان را بر –رحمهم اهلل  –شود. تابعین می

 ساختند.کردند. آنها همزمان رهروان را به عفو و رحمت خدا امیدوار میمی

                                           
 .3111/  2فی ظالل   -(1)
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یاود قاوام و   طبیعت نفس خواهان آن است که از هر قید و بندی آزاد باشد، اگریاه ایان ق  

دوام نفس را در پی داشته باشد، به همین خاطر نفس به طور دایم نیازمند تمرین صبر است تاا  

 راست و وارسته شده و برای جهاد و مبارزه با هواهای نفسانی و انهدام آن مطیع و آماده شود.

 

 تمرین نفس بر صبر -2

 فرماید خداوند می

﴿                           

    ﴾  ( 11 کهف). 

خوانناد و رضاای او را   با کسانی باش که صابحگاهان و شاامگاهان خادای خاود را مای     »

 .«طلبند، و یشمانت را از ایشان برای جستن زینت حیات دنیوی برمگردانمی

 کند  ما شش نفر در محضر رسول خدا ینین نقل می ام مسلم از سعد بن ابی وقاص ام

بودیم، مشرکین به حضرت گفتند ]که[ اینها را از اطاراف خاودت دور کان تاا در مقابال ماا       

جسارت نکنند. آن شش نفر عبارت بودند از من و ابن مسعود و یک مارد از هزیال و باالل و    

مشرکین به اراد  خادا فکاری در دل    ةام. با این گفترا از یاد برده دو مرد دیگر که اسم ایشان

 «.آمد، ولی خداوند آیة فوق را نازل فرمود رسول اهلل 

آنچه مهم است، گفتة سعد بن ابی وقاص است که گفت  باه اراد  خادا در نفاس رساول     

دهد دستور مییابیم که نفس همواره به بدی ای پدید آمد. از این حدیث درمیوسوسه خدا 

قید و بندی سازگاری ندارد، بلکه خواستار افسار گسیختگی و بی و با التزام و تعهد و تقید سرِ

نفاس  . هریند که این قید و بند نفعای بارای وی در دنیاا و آخارت دربار داشاته باشاد       است؛ 

ن خوشایند او نیست و او را محدود کند، به همای  دوست ندارد هیچ احدی به وی امر کند که

شاود کاه   ای که ذکر شد، مشاهده میطلبی را دوست دارد. در آیهعلت نفس اهمال و راحت

گیرد تاا بار نفاس خاود تسالط      ها که پیامبر بزرگوار است، مورد خطاب قرار میاشرف انسان

 داشته باشد و آن را به مصاحبت اصحاب و یاران فقیر وادارد.
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نسابت باه   کیة حضرت به ایشان گفت  یکی از معانی صبر حبس است. گو این که نفس ز

مستضاعفی کاه در مجلاس     پیشنهاد بزرگان قریش یراغ سبز نشان داده و از اصحاب و یااران 

و به پیامبر دستور داد که خویشتن  حضور دارند، کمی فاصله بگیر که ناگهان فرمان الهی آمد

ه ییاز دیگاری   که نفس با  را با همان اصحاب فقیر و مستضعف مونس و مالزم سازد، هریند

زیرا نفس را تا درجة لوامه و مطمئنه  ؛های تربیت استتمایل داشته باشد. صبر از بارزترین راه

برد و رسیدن به این مراتب در گرو تحمل مشقات و بازداشتن آن از تبعیت از هاوی و  باال می

رفات،  هماراه ماردی در بیاباان راه مای     /حاافی   هدر ندادن وقت است. نقل است که امام بشر

از یااه  »بشار گفات    « نوشای؟ شاما از ایان یااه آب مای    »رفیقش تشنه شد و به ایشان گفت  

بااز  « نوشای؟ از ایان یااه آب مای   »هنگامی که به یاه بعدی رسیدند باز سؤال کارد؛  «. بعدی

داد. سرانجام روی خالصه اینگونه او را از این یاه به آن یاه وعده می«. از یاه بعدی»گفت  

 شود.کرد و گفت  دنیا هم اینگونه سهری می به همراهش

تواند با کند می کهرکس این اصل را در»گوید  امام ابن الجوزی در بار  این رویداد می

هایش باز دارد و وعد  نیک به آن بدهد تا بار مشاقات   مالطفت نفس را از بسیاری از خواسته

گفتند  به خدا سوگند! ایان  یصبر پیشه کند. همچنانکه بعضی از سلف خطاب به نفس خود م

 ها فقط به منظور دلسوزی و شفقت و گرفتارنشدن به عذاب الهی است.بازداشتن

ترس از عذاب الهی، یکی از عواملی است که اصحاب و تابعین را به صبر و کنترل نفاس  

کرد، نفسی که هیچگاه مایل نیست از آنچه که های آن وادار میدر مقابل خواسته و خواهش

 ست دارد منع شود.دو

 

 مبارزه با نفس -3

 فرماید می رسول اکرم 

 .(1)«َوُحِجَبِت النَّاُر بِالشََّهَواتِ  ِجَبِت اْلَجنَُّة بِاْلَمَكارِهِ حُ »

 «.های نفسانی پوشیده استها و دوزخ به شهوات و خواهشدشواریبهشت به »

                                           
 .121/  11 بخاری  -(1)



   

 ﴾17﴿   آئین تربیتی تابعین
  

 

 فرماید و در حدیث دیگری می

 .(1)«بِالشََّهَواتِ  النَّارُ  َوُحفَّتِ  ارِهِ بِاْلَمكَ  اْلَجنَّةُ  ُحفَّتِ »

هاای نفساانی   ها احاطاه کارده و دوزخ را شاهوات و خواسات    بهشت را مشقات و سختی»

 «.محاصره کرده است

ها از پوست و هایی پوشیده شده است و این پردهبنابر روایت بخاری، بهشت به وسیلة پرده

هاایی هساتند کاه    قات و نامالیماات باه مثاباة پارده    ها نیست، بلکه مشحریر و دیگر انواع پرده

هاای گونااگون   ها زیاد و متعدد و در شکل و رناگ گرداگرد بهشت را پوشانده اند. این پرده

ها را کنار ای است. فرد مؤمن تا همة این پردههستند؛ هر مصیبتی را رنگی و هر بالیی را نشانه

باا نفاس    ههاا را مباارز  ریادن ایان پارده   نزند، ممکن نیست داخل بهشات شاود. کناارزدن و د   

نامند. برای این کار زمانی بس طاوالنی الزم اسات کاه گااهی طاول مساافت و دشاواری        می

کناد، در اینجاا نفاس صااحب خاود را باه اهماال و        هاا، انساان را خساته مای    دریدن این پرده

 کند.بودن به عباداتی معیوب و ناقص تشویق میطلبی و قانعراحت

وسیلة دیوارهای بتونی نه ب ت مسلم گو این که بهشت حصار شده است و آن همبنابر روای

و آهنی بلکه به وسیلة مشقات و مصایبی که همچون دژهای مستحکمی آدمی را احاطه کرده 

اند و برای نیل به بهشت الزم است از این موانع گذر کارد و بارای انهادام ایان دژهاا باه هار        

هاا و  نامند. بنابراین، بدون کنارزدن پردهمی را مبارزه با نفس ای متوسل شد که این کاروسیله

پذیر نیست. بارای طای ایان مسایر و گاذر از ایان       کردن موانع، رسیدن به بهشت امکانخراب

 موانع باید رنج راه را پذیرفت، ینانکه تابعین نیز در سراسر زندگی پر بارشان ینین کردند.

بیسات  »کناد   اهلل بن ابی زکریای خزاعی ینین نقل مای امام اوزاعی از تابعی بزرگوار عبد

 .(2)«سال تمام در کنترل و معالجة زبانم کوشیدم تا سرانجام راست شد

راد  ابیسات ساال ساکوت را تمارین کاردم تاا توانساتم بار         »گوید  و در روایتی دیگر می

 .(1)«خویش پیروز شوم

                                           
 .1111صحیح مسلم   -(1)

 .121الزهد   -(2)
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بیست سال اسات  »خود گفته است   تابعی بزرگوار مُوَرِّق بن مُشمرِج عجلی در شرح حال

ام، ولی هرگز از جستجوی آن باز که من در جستجوی ییزی هستم و هنوز به آن دست نیافته

ساکوت در  »گفتند ای ابوالمعتمر! در جستجوی یاه ییازی هساتی؟ گفات      «. نخواهم ایستاد

 .(2)«برابر آنچه به من ربطی ندارد

 ر میان جمعی از تابعین به مراتب بیشتر بوده است البته جهاد و مبارزه در راه تزکیة نفس، د

یهال  »گویاد   که خود یکی از تابعین است می/ شیو االسالم حافظ بن محمد بن منکدر 

 .(3)«سال با نفس خود مبارزه کردم تا راست شد

گوید  یهل سال است که هریه نفسم خواساته اسات   می / زاهد مشهور یوسف بن اسباط

 .(4)«امترک کرده

س هیچگاه تکالیف و مشقات را دوست نداشته و با آن سرسازگاری ندارد. ولی اگر ماا  نف

آوردن پاداش عظیم و اجر فراوانی باشیم که خداوند مقرر فرموده است، بایاد  خواهان بدست

کرد. این راه را بهیمائیم؛ هریند نفس ما را همراهی نکند، اما نفس تابعین آنان را همراهی می

نفاس  »گویاد   در ایان رابطاه مای   / اساتوار، امیرالماؤمنین، عباداهلل بان مباارک      امام راساو و  

کند، ولی نفس ما تنها های صالح و وارسته با میل خود در کار نیک با آنان همکاری میانسان

 .(5)«کند و باید آن را مجبور و نایار سازیماز روی نایاری با ما در کار نیک همکاری می

گزینش راه خیر کنیم و اگر تمامی عمر را نیز صرف این کار کنیم  نفس را باید مجبور به

 باید آن را از شوائب شر پاک کرد.

در بار  نزدیکترین نسل به اصحاب که همانا نسل تاابعین اسات، اینچناین     /اگر ابن مبارک

هاای نسال کناونی بیشاتر در برابار پاذیرش حاق        گوید، شکی در این نیست کاه دل سخن می

                                                                                                             

 .112/  1  ةالصفو صفة -(1)

 .154/  3  ةالصفو صفة -(2)

 .355/  5سیر أعالم النبالء   -(3)

 .121/  1  ةالصفو صفة -(4)
 .115/  1  ةالصفو صفة -(5)



   

 ﴾11﴿   آئین تربیتی تابعین
  

 

ر این که با ممارستهای بسیار، راه تزکیه را از موانعی که مهمتارین آنهاا بخال و    ایستد، مگمی

خست است پاک نمود و نفس را وادار به همراهای حاق کارد. ینانکاه قرآنکاریم در مواقاع       

 بسیاری بر این جنبه از تزکیة نفس و زدودن این موانع تأکید بسیار دارد.

 

 پرهیز از بخل -4

 فرماید خداوند می

﴿                  ﴾  ( 9 حشر). 

 .«کسانی که از شر بخل خود در امان بمانند، رستگارانند»

شناساان،  گوید  شح و بخل مترادف هستند، ولی به روایات بعضای از لغات   امام قرطبی می

ح، بخلای اسات تاوأم باا     شا  شح دارای شدت بیشتری است، و در صحاح هم آمده اسات کاه  

و مراد از آیة فوق  بخل در ادای زکات و همچنین اموری است که فارض نباشاد، از    .حرص

هاای فاوق   قبیل صلة رحم و مهمانداری و امثال آن. با توجه به این توضیح، کسای کاه در راه  

 .(1)شود، اما کسی که زکات را نهردازد و انفاق نکند بخیل استانفاق کند بخیل محسوب نمی

ارائه داد، شح در خودداری کردن از « شح»بر تعریف کامل و شاملی که امام قرطبی از  بنا

شاود، همانگوناه کاه    ادای زکات واجب و یا ندادن صدقات به فقرا و نیازمندان منحصار نمای  

شود و از این نوع بدتر بخلی اسات کاه   کنند، بلکه شامل انواع طاعات میعوام الناس فکر می

 از انجام طاعاتی بازدارد که موجب تقرب به بهشت است.آدمی را 

ترین صفات نفس است، زیرا انسان را از هرییز که باه خادا نزدیاک کناد     تهسشح از برج

دارد. نمای  دارد، اما از انفاق مال در راه شهوت و هرییزی که او را از خدا دور کند بازبازمی

های آن غلبه کند، باه رحمات خادا نایال     استهکسی که توانایی مبارزه با نفس را دارد و برخو

شود و از رستگاران خواهد بود. نسل صحابه با ایان فهام و برداشات در دنیاا زیساتند و در      می

 تربیت نفس خود کوشیدند و به سوی حق شتافتند.

                                           
 .34 – 19/  11تفسیر قرطبی   -(1)
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ین فهم و نگرش را از اصحاب دریافت کرده و به ما انتقال دادند. ابوالهیاج اسادی  تابعین ا

 کرد مردی را در حال طواف دیدم که این دعا را زمزمه می گفته است 

 .«نَ ْفِسى حَّ شُ  ِقِنى اللَُّهمَّ »

 «.پروردگارا مرا از بخل و حرص نفسم محافظت بفرما»

هرگاه از بخال نفاس   »و ییزی دیگر را بر این دعا نیفزود. سبب را از وی پرسیدم؟ گفت  

بعادا  دریاافتم کاه آن مارد     « کنمشوم و... نمیکنم، مرتکب زنا نمیدر امان باشم، دزدی نمی

 .(1)عبدالرحمن بن عوف بود

زیرا فقط خدا است که بار   ؛ممکن نیست آدمی بدون توکل بر خدا در این امر موفق شود

دهند  ما بر انجام طاعاات و عباادت و هام اوسات دوساتدار      هرییز قادر است و اوست توفیق

 اهل ایمان و دشمن معاصی.

 

 توکل -5

سؤال کرد  توکال شاما بار یاه اساسای اساتوار       )اصم( مد بن عمران گفته  مردی از حاتم مح

 است؟ او در جواب گفت  بر یهار خصلت 

 تواند روزی من را بخورد، به همین سبب نفسم مطمئن شد.یقین دارم که کسی نمی -1

به کار دهد، به همین دلیل خودم مشغول یقین دارم که هیچکس عمل من را انجام نمی -1

 شدم.

 روم.یقین دارم که مرگ ناگهان خواهد رسید، پس من به سوی آن می -3

توانم از یشم خدا پنهان بمانم، و به همین سبب از ذات بااری شارم   یقین دارم که نمی -1

 کنم.می

مفسران در رابطه با توکل نظرهای متفاوت دارند، ولی یکیاد  هماة نظرهاای ایشاان ایان      

و آن یعنی ایان کاه یقاین داشاته     « ارجاع دادن امور به خداوند است»نی است که توکل به مع

کند و ما فقط موظفیم باشیم که خداوند بر همة امور قادر است، و تمامی نیازها را برآورده می
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اسباب آن را فراهم نماییم، اما به آن اسباب دل نبندیم، بلکه به پدیدآورند  آن دلبستگی پیدا 

 کنیم.

هاای  پایاه  حاتم اصم ذکر کرده است فقط تعریف توکال نیسات، بلکاه    یهار خصلت که

 مستحکمی هستند که بزرگان دین توکل را برآن بنیان نهاده اند.

ای را تعیاین  فرد مؤمن یقین دارد که خداوند روزی هر جنبنده رزق و روزی: -پایة اول

و یقین دارد که هیچ کرده است و تا رزقی که برای وی تعیین شده است نخورد نخواهد مرد، 

 مخلوقی روزی دیگران را نخواهد خورد.

رسد؛ کند و به اطمینان و آرامش قلبی میمسلمان در مسیر زندگی این حقایق را تجربه می

و از این که کسی دیگر روزی او را بخورد هراسی ندارد. اگر به ظاهر هم مقاداری از روزی  

روزیِ وی نبوده است. اگر انسان به این درجه داند که در ازل وی نصیب یکی دیگر شود، می

از آگاهی رسید، این بیانگر استواری ایمان او به رزاقیت خداوند است. این آگااهی و عقیاده   

کناد قضایة روزی و   ها را بیشتر به خاود مشاغول مای   سنگ بنای توکل است؛ زیرا آنچه انسان

به بسیاری از واجبات خلل و زندگی است، یکی به خاطر کسب روزی زیاد و وروت فراوان، 

کند و بعضی هم خود را به نحوی گرفتاار کساب   سازد و جان خود را فدا میخدشه وارد می

نمایناد. هاردو دساته تاا آخارین لحظاات       کنند که واجبات را به کلی فراماوش مای  روزی می

 ت.شوند و آن موقع پشیمانی دیگر سودی برایشان نخواهد داشزندگی بیدار و پشیمان نمی

توکل بر خدا در کارهای نیک بهترین نوع توکل است، یون کسی که  عمل: -پایة دوم

زند به جز خوشنودی پروردگار هادفی دیگار نادارد. انساان وقتای کاه       دست به کار نیک می

احساس کند کسانی هستند که کارهای دنیوی او را انجام دهند، یندان جدیتی از خود نشاان  

ای در ماورد اعماال اخاروی    گیارد. اماا یناین معاملاه    او را فرا میدهد و کسالت و تنبلی نمی

زیرا هیچکس توانایی انجام تکالیف دینی و کارهای دیگران را ندارد. ینانچاه   ؛ممکن نیست

 فرماید خداوند می

﴿         ﴾   ( 39 نجم). 

 .«انسان را پاداشی نیست، مگر آنچه خود کرده است»
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گذارد انسان مؤمن در حیات خود هیچ فرصتی را بارای تقارب   دین حقیقتی است که نمی

گذارد کاری از کارهای واجب خود را به به خدا و دوری از عذاب او از دست بدهد، و نمی

 تواند به جای او اقدام به ادای آن کند.تأخیر اندازد، زیرا هیچکس نمی

پایة دوم )عمل( دارد؛ زیرا هنگامی که مؤمن یقاین  این پایه محکمی با  مرگ: -پایة سوم

کناد باا اعماال    دارد مرگ بدون اعالم قبلی خواهد آمد، هرلحظه آماادگی دارد و ساعی مای   

بیشتر به استقبال آن برود، یون مرگ ناگهان خواهد رسید. این آمادگی جز از راه یاد مارگ  

 ست که هریه بیشتر از آن یاد کنیم به ما امر کرده ا آید. امری که رسول خدا به دست نمی

 .(1)«َأْكِثُروا ِمْن ِذْكِر َهاِدِم اللََّذاتِ »

زیاد یاد مرگ کنید، مرگی کاه هماة لذایاذ را ناابود کارده و آن را باه کاام انساان تلاو          »

 «.کندمی

ون مرگ فرا رسد، ینین کسانی توشة آن روز را آماده کرده، و در عالم برزخ و هنگام ی

 نگی گرفتار نخواهند شد.سرو احوال و اهوال آن به تشنگی و گت برپایی قیام

مرگ لذات اهل »کند که گفته است  قتاده از تابعی بزرگوار امام مُطَرِّف بن شخیر نقل می

 .(2)«نعمت را تباه کرده است، بیائید نعمتی را بطلبید که فنا ندارد

ر خدا توکل کند، مگر این ممکن نیست مؤمن به صورت شایسته ب مراقبت: -پایة چهارم

سته خدا را بر گفتار و کردار خود ناظر بداند، و از این کاه کاار خاود را باه غیار خادا       یوکه پ

تواناد تماام   محول نماید شرم کند، و ایمان کامل داشته باشد که خدا قدرت کامل دارد و می

د که قلبش را ابرهای آورنیازهایش را برآورده سازد، زیرا وقتی انسان به غیر از خدا روی می

غفلت پوشانده باشد. و این احساس که خدا بار اعماال ماا نااظر و مراقاب اسات از مهمتارین        

 فرماید شود. خداوند میهای توکل محسوب میپایه
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﴿                       

                          ﴾   ( مجادله 

2). 

ای نیستند، مگر آن که خداوند یهارمی آنهاست و نه هیچ پانج نفاری   هیچ سه رازکننده»

ن و نه بیشاتر، مگار ایان کاه خداوناد باا       مگر این که خداوند ششمین آنهاست و نه کمتر از آ

آنهاست هرجا که باشند، سهس در روز قیامت کارهایی را که در دنیا کرده اند باه آنهاا خبار    

 .«دهد و خداوند بر همه ییز داناستمی

د تا به غیر خدا کنک اصل اساسی جلب میمؤمنان را بر مراقبت نفس به عنوان یتوجه آیه 

نیاز خواهد کرد. ایان  مر، مؤمن را از باور و اعتماد به سایر نیروها بیروی نیاورند. مراقبت مست

شود که انسان به مرض خطرناکی گرفتار شود و برای عالج ایمان و عقیده هنگامی متبلور می

و رهایی از آن به پزشکان متخصص مراجعه کند، همة آنها به عمل جراحی آن رای دهند. در 

شود که آیا این مریض فقط به ذات الهی متکی است وم میینین لحظاتی است که توکل معل

یا این که توکلش متوجه دو جاست یا اصال  تمام اعتماد و توکلش را بار بشار منحصار کارده     

شود. آنکس که پیوسته خدا را مراقب خاود بداناد از   است. اهمیت مراقبت در اینجا ظاهر می

کند و همیشه یناین زمزماه   نماید، شرم میمحول او این که حتی یک لحظه خود را به غیر از 

 نماید می

 .«اللهم أصلح لي شأني كله ول تكلني إلى نفسي طرفة عين»

خواهم که حتی یک لحظه مرا باه نفاس   پروردگارا! همه امور مرا اصالح کن و از تو می»

 «.واگذار نکنی مخود

 .«اللهم ل حول ول قوة إل باهلل»

 «.و توفیق انجام عبادت تنها در دست توست خداوندا! پرهیز از انحراف»

کند، بنا به دستور شرع اسات، زیارا بارای هار اماری ساببی       و اگر هم به طبیب مراجعه می

 و توکل یعنی این که مومن به آفریدگار سبب متصل شود نه به سبب. ،وجود دارد
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ایماان باه   آوردناد و ایان در حقیقات بخشای از     می بدین ترتیب تابعین خود را متوکل بار

خدای سبحان است، و این طور نسبت به خداوند حسن ظن داشتند و خدا نیاز در حاق ایشاان    

 آنگونه بود که ظن داشتند.

بار   تواند این معنی و مفهوم ژرف را از توکال اساتنباط کناد کاه نفاس را     زمانی انسان می

 ون دارد.به کند و آن را از هر لغزش و انحرافی مصساهایش محتمامی خطرات و وسوسه

 

 محاسبة نفس -6

های گوناگونی دارد؛ یکی این که هر از یند گاهی باه  محاسبة نفس شیوه کردن ن س:مب م

جارایم   دیگار ایان کاه   نید. شاا های معینی نفاس را باه محاسابه بک   صورت پراکنده و در زمان

و  د مومن خود را بر هر خطاا ای که فر؛ به گونهبازخواست کنیداز نفس کویک و بزرگ را 

شود که خداوند سبحان ای میاشتباهی محاسبه کند. در این صورت نفس تبدیل به نفس لوامه

ای آگااهی از تحرکاات   بدان قسم خورده است. البته باید بدانیم که پیش زمینة ینین محاسبه

باشد. نقل است که عابد پارسا کردن آن است. این شیوه تنها راه محاسبة نفس مینفس و متهم

من فالن و فالن را قلباا   »مان دارانی هنگامی که احمد بن الحواری را دید به وی گفت  ابوسلی

دوسات نادارم، ولای شااید از     را ، دارانی در جواب او گفت  من هم قلباا  آنهاا   «دوست ندارم

ترسام در وجاود ماا خیاری نباشاد، و خادای       دیدگاه قلب خود به آنان نگریسته ایم، من مای 

 .(1)«ست نداشته باشیمناکرده صالحان را دو

صاالح و   آری! این کالم هشاداری اسات باه دعاوتگران ایان روزگاار کاه از دعاوتگران        

کنناد و در برخاورد باا آناان از حادود ورع و ادب و راساتی خاارج        شایسته به نیکی یاد نمای 

ای شوند، تنها به این دلیل که با ایشان همفکر نیستند، آنان متوجه صفات زشت و نکوهیدهمی

 ها تهی کرده است.هایشان را از همه خوبییستند که قلبن
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کند که نکند فقط همراهان و همفکران حزبی و تشکیالتی دارانی دعوتگران را توصیه می

ای را کاه در خاارج از دایار  حازب     های صالح و شایستهخود را دوست داشته باشند و انسان

 آنان قرار دارند، دوست نداشته باشند.

مروزی باید این شجاعت را از امام دارانی یاد بگیرند که قبل از هماه خاود را   دعوتگران ا

بینای  باید متهم کرد، تا بتوان نفس را به محاسبه کشید. در غیر این صورت دیار خود بازرگ 

هاای ایشاان انباشاته شاده و     های خود را ببینند، در نتیجاه زشاتی  ند کاستینتواشوند و نمیمی

 شوند.ریعت گمراه میناخودآگاه از جاد  ش

یحیای بان    سازد،اگر امام دارانی ابن ابی الحواری را از این مسئله آگاه می دشمن نندان:

یکی از مصادیق سعادت و »دهد  معاذ نیز جمعی از پیروان خود را ینین مورد خطاب قرار می

«. اسات د؛ ولی دشمن من ناادان و جاهال   این است که دشمن دانا داشته باش خوشبختی انسان

های آن را به نفس که حاضر است بهشت و تمام نعمت»پرسیدند  دشمن شما کیست؟ گفت  

های ظاهری دنیا و شاهوات را پایش   های نفس، زیبایی. وسوسه(1)«یک لحظه شهوت بفروشد

دهد. پس مؤمن باید با نفس اماره مبارزه یشم انسان آراسته و گناه را در نظر او کم جلوه می

هاای زودگاذر دنیاا را درنظار     ه لذایذ بهشت را به کلی فراموش کارده و لاذت  کند؛ نفسی ک

وگرناه شخصای   گویاد،  کند؛ تا جایی که امام یحیی بن معاذ این یناین مای  انسان برجسته می

های جاویدان بهشت را به بهای ارضای شهوات بفروشد. ت نعمتسیهمچون او هرگز حاضر ن

 های آن امکان ندارد.بة بدون توجه به کاستیزیرا وی به خوبی فهمیده بود که محاس

اینگوناه در محاسابه و محاکماة نفاس خاود       –رحمهام اهلل   –تابعین  بیداری همیشنیة:

گذاشتند تا آنها را از این طریاق از صاراط   ای را برای آن باز نمیهوشیار بودند، و هیچ روزنه

رگوار بکر بن عبداهلل مزنی نقل بن جبله سلمی در شرح حال تابعی بز کنانةمستقیم خارج کند. 

را بزرگوارتر از خودت دیدی ینان فارض کان   بکر بن عبداهلل گفت  هروقت یکی »کند  می

که او از ناحیة ایمان و عمل صالح از تو بهتر بوده و بدین خاطر است که بر تو سابقت گرفتاه   

یلة گنااه و  ت. و هرگاه یکی را کویکتر از خودت دیدی، ینان تصور کن که تاو باه وسا   اس
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تااو را گراماای  ای و او بهتاار از تااو اساات و هرگاااه برادراناات معاصاای از وی ساابقت گرفتااه 

داشتند، فرض کن که این اکرام و احترام فضال خداوناد اسات و اگار از ایشاان قصاوری       می

نسبت باه خاودت دیادی، فارض کان کاه ایان جازای گناهیسات کاه خاودت مرتکاب آن             

 .(1)«ایشده

کردناد و فرصات عارض انادام و     فس خود را در همة حال کنترل میآری! آنان اینگونه ن

بینای نفاس فاراهم    دادند؛ زیرا در این حاالت زمینه برای خود بازرگ کشیدن به آن نمینفس

ای را باارای مااانور دادن نفااس باااقی شااود، ولاای نساال هوشاایارِ تااابعین هیچگونااه صااحنه ماای

 گذاشتند.نمی

د که نفس را فقط به خاطر ارتکااب معاصای   کسی گمان نکن ن عة دییر از محنسبه:

شود. و آن زمانی است که بایم  باید محاسبه کرد، بلکه این محاسبه حتی شامل طاعات هم می

آن وجود داشته باشد که عبادات تأویر بدی بر استقامت و استواری انسان بار راه خادا برجاای    

کناد  نقل میراهیم بن اشعث بینی و عجب کند. اببگذارد و وی را گرفتار غرور و خودبزرگ

فضیل بن عیاض خطاب به من گفت  یه تضمینی وجاود دارد کاه باه سابب هماان عمال        که

ای مرتکب نافرماانی خادا نشاده باشای و آن عمال موجاب مسدودشادن        نیکی که انجام داده

خندی، در یناین حاالتی   محابا میدرواز  رحمت خدا به روی تو نشده باشد؟ در حالی که بی

 .(2)«بینی؟خود را یگونه می سرنوشت

ماناد  ولای ایان گفتاة     هریند با توبه و استغفار درگاه رحمت به روی بنده وی بساته نمای  

کند کاه مباادا نفاس    فضیل از حساسیت و هوشیاری شدید آن نسل در برابر نفس حکایت می

 سرکش، آنان را به سوی آتش سوزان دوزخ بکشاند.

تی یک لحظه باا نفاس خاود تسااهل نداشاته اناد، یاون        داران آن نسل، حرهبران و طالیه

کناد. باه هماین دلیال     دانستند که هرگونه تساهلی تربیت نفس را دشوارتر میایشان خوب می

ای نفس! یقادر  »گوید  خیزد و خطاب به نفس میاست که رابعة عدوی از بستر خواب برمی
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که فقط شایهور روز قیامات    ترسم یندان بخوابیخیزی؟ میخوابی؟ و کی از خواب برمیمی

 .(1)«تو را از این خواب گران بیدار کند

کرد، بلکاه  نفس خود را فقط به خاطر گناه و معاصی سرزنش نمی رابعة عدوی رحمها اهلل

کرد تا عمل بیشتر و عبادت بهتر انجاام دهاد. وی همچناین نفاس     او نفس خود را محاسبه می

 انجام طاعات فراوان دیار غرور شود. کرد که مبادا به خاطرخود را محاسبه می

« تمثیل»امام و پیشوای تابعی، ابراهیم تیمی نفس را با استفاده از روش  مثنلة برای ن س:

د کاه از  نهاا او یک بار فرض را بر این می کشاند.که جدا از سایر روشها است، به محاسبه می

که به آتش جهنم و عاذاب   کردهای آن برخوردار است و بار دیگر تصور میبهشت و نعمت

هاا و  گویاد  ابتادا تصاور کاردم کاه در بهشاتم و از میاوه       سخت آن دیار شده است، لذا می

نوشم و با حورعین آن سرگرم بزمم، سهس خاود را  خورم و میهای گوارای آن میسریشمه

م با نوشم، و دست و پایخورم و از خونابه میکنم که در دوزخم و از زقوم میینان تصور می

خاواهی؟ در جاواب   گویم  ای نفس! از من یاه مای  غل و زنجیر بسته شده است. به نفس می

گویم حااال در جاایی هساتی    خواهم به دنیا بازگردم و عمل نیکو انجام دهم. میگوید  میمی

 .(2)«کردی. پس عمل نیکو انجام بدهکه آرزوی آن می

بر عبادت خود بیفزاید و یون به سجده  این نوع محاسبه، آن تابعی بزرگوار را واداشت تا

ها به گمان این که تنة خشکیده کرد که گنجشکرفت، آنقدر صمیمانه آن را طوالنی میمی

 .(3)زدندنشستند و بر او نوک میدرخت است برآن می

کارد کاه مباادا    وی با این همه عبادت، دائما  در هراس باود و نفاس خاود را محاسابه مای     

هایم را با اعماالم مطابقات   هرگاه گفته»گفت  ارش نباشد؛ تا جائی که میگفتارش مطابق رفت

 .(4)«ترسم رفتارم، گفتارم را تکذیب کنددهم میمی

                                           

 .34/  1  ةالصفو صفة -(1)
 .34/  1  ةالصفو صفة -(2)

 .لعلمیة، دارالکتب ا12النفس تألیف ابن أبی الدنیا ص  سبةمحا -(3)

 .21/  5سیر أعالم النبالء   -(4)



 آئین تربیتی تابعین   ﴾18﴿
  

 

 

شود، و نفاس از  یابد و برآن افزوده میبا استفاده از این محاسبه است که عمل استمرار می

 ماند.انحراف و لغزش در امان می

 

 تقرب بیشتر -7

دار هساتند،  ر بعد تزکیه و تهذیب به اوج رسیدند و در این زمینه پیشتاز و طالیاه نسل تابعین د

 کردند آنان همواره این آیه را زمزمه می

﴿          ﴾   ( 21 فرقان). 

 .«پروردگارا! ما را پیشوای پرهیزگاران قرار ده»

انان و سفیهان باشند، بلکه همیشاه از ساؤال خادا    آنان قبول نداشتند که همچون عوام و ناد

فرا گرفته و  علمی کهایشان از در روز قیامت هراس داشتند، تابعین آگاه بودند که خداوند از 

 .به دیگران آموخته اند و این که یقدر بدان عمل کرده اند، سؤال خواهد کرد

اگر روز مان باا روز   »گوید  یکی از بزرگ مردان تبار تابعین سفیان بن عیینه است که می 

ام عمال  سفیه و شب من با شب نادان تفاوت نداشته باشد، پاس مان باه آن علام کاه آموختاه      

 .(1)«امنکرده

کند که وی بر خود ناذر کارده   معلی بن زیاد از تابعی بزرگوار عامر بن عبد قیس نقل می

نشست در حالی که دو ساق خواند، میبود در روز بسیار نماز بخواند، هرگاه نماز عصر را می

ای نفس! برانجام این عبادت ماأمور  »گفت  اور ایستادن زیاد در نماز ورم کرده بود، می او در

ای، پس یندی نمانده که مشقت سهری شود. و خطاب به ای، و برای این امر آفریده شدهشده

انناد شاتر   گفت  برخیز ای مرکاز هماة بادیها! باه عازت خادا ساوگند، تاو را م        نفس خود می

آنگااه مانناد   «. گذاشتم بوی گندید  تو زمین را آلاوده کناد  رانم، و اگر قدرت داشتم نمیمی

پروردگاارا!  »کشید  خاست و فریاد میپیچید و برمیماری که بر آتش افتاده است بر خود می

 .(2)«ترس از دوزخ خواب را بر من حرام کرده است، از من درگذر
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کرد، همچون مریضی که بساتگانش او را در  ا وادار به صبر میو به این شیوه نفس خود ر

 کنند.برابر تلخی دوا و دردِ حاصل از آن به صبر و تحمل توصیه می

خواستند خواب و بیداری آنها اطمینان داشتند که پایان شب سیه سهید است و هیچگاه نمی

رتبة افرادی که مشمول ایان   ای کمتر ازآنان مثل خواب و بیداری عموم مردم باشد؛ و به رتبه

 کردند ایه هستند قناعت نمی

﴿            ﴾  ( 12 ذاریات). 

 .«گذراندندآنان فقط کمی از شب را به خواب می»

کاردن  کردند، آنان در تربیت نفس خود و رامو غالب شب را صرف نماز و راز و نیاز می

خاالف سانت پیامبرشاان تلقای     اگر کردند که ینانچه و عبادت آنقدر مبالغه می آن بر طاعت

کردند. ولای پیاامبر   شد شب و روز را تماما  در ارتباط با خدا و رکنش و سجود سهری مینمی

 فرموده است  اسالم 

 .(1)«َوَأْرُقدُ  َوُأَصل ى»

 «.روماب میدهم و هم بهرِ استراحت به بستر خوهم نماز شب را انجام می»

زیرا مخالفت با سنت پیامبر مخالفت با فطرت انسانی اسات، یاون فطارت انساان خواهاان      

خواب و استراحت و تجدیدنمودن نیرو و انرژی برای بهتر اداکردن عبادت است. تنها ییازی  

که خواب را در یشمان آن نسل به حد اقل رسانده بود، شدت ترس آنان از آتش دوزخ بود  

آناان باه مقاداری    «. از آتش، خواب را بر من حارام کارده، از گناهاانم درگاذر     خدایا ترس»

خوابیدند که ایشان را بر انجام عبادت یاری دهد، و خواب بیشتر را تضییع وقت به حساب می

 آوردند.می

کند که وی شب را سه قسمت کارده باود؛ ولاث اول شاب را     ربیع، از امام شافعی نقل می

تاابعین   .(2)را برای نماز و ولث آخر را بارای خاواب تعیاین کارده باود      برای نوشتن، ولث دوم

کردند که بر عبادت بیفزایند، و ماندن در یک یاریوب محدود را قبول عالوه برآن سعی می
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 .(1)نکار استاگوید  هرکس امروزش همانند دیروزش باشد، زینداشتند. ابوسلیمان دارانی می

 .خواندندشیوه از تربیت و تعلیم فرا می آنان پیروان خود را به سوی این

گوید  هرکادام از شاما تواناایی آن را دارد کاه از نقاص و کاساتی       حمدون بن قصار می 

های درونی خود نفس خود آگاه باشد، پس نباید کوتاهی کرد، بلکه الزم است کم و کاست

صدقات، امر به معاروف   را برطرف و بر تکامل آن افزود. باید بر قرائت قرآن، نمازهای نافله،

سازد هرییزی که انسان را به بهشت نزدیک و از دوزخ دور می و نهی از منکر، اعمال نیک و

 افزود.

غفلت اولین مانعی است که انسان را از یاادآوری هادف آفارینش و هوشایاری در مقابال      

ند، ذکار خادا   کدارد و او را از راه حق منحرف میمی دشمنانی که در کمین او نشسته اند باز

رساند. بارزترین عباداتی است که مؤمن را به پروردگارش نزدیک و به مرحلة تزکیة نفس می

کلید این هوشیاری و تذکر، تدبر در آیااتی اسات کاه خداوناد در ماورد تزکیاة نفاس ناازل         

تاألیف کارده   « قواعد تادبر اممثال  »در این رابطه کتابی جالب به نام  ةجبنکفرموده است. ابن 

 توان از آن بهره برد.ت که میاس

 

 تدبر و تفکر -8

ممکن نیست قرآنکریم در خوانند  خود تأویر یندانی داشته باشد، مگر این کاه آیاات آن باا    

تدبر و تفکر تالوت شود، و ممکن نیست حالوت آن را یشید، مگر این که زندگی خاود را  

 رار داد.براساس آن بنا کرد و در آن اندیشید و خود را مخاطب آن ق

ترین سریشمة تزکیه است، و به مقادار تادبر در آن تزکیاة    بدون شک کتاب خدا اساسی

نفس خود را با تادبر در   –مهم اهلل رح –شود، و اسالف و گذشتگان شایسته نفس حاصل می

گوید  از سلمان الخواص شنیدم کاه  کردند. احمد بن وعلبه میآیات قرآن تزکیه و تربیت می

کردم، به نفس خاود  کردم، ولی حالوت آن را احساس نمیرآن را تالوت میگفت  من قمی

شنوی. وقتی ینین کردم کمای حاالوت   می گفتم ینان بخوان که گویی از زبان رسول اهلل 
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شنوی کاه جبرئیال آن را   برایم حاصل شد، باز به نفس خود گفتم  ینان بخوان که گویی می

بیشتر شد. باز به نفاس گفاتم  یناان بخاوان کاه گاویی       خواند. دیدم حالوت آن بر پیامبر می

. او (1)«شنوی، وقتی ینین کردم حالوت تماام بارایم حاصال شاد    تکلم جبرئیل به قرآن را می

ای که احساس کرد قرآن برد، تا به قلة ایمان رساند، تا مرتبهنفس خود را منزل به منزل باال می

 بر وی نازل شده است.

وت قارآن را یکای از دواهاای پنجگاناة قلاب باه حسااب آورده و        امام یحیی بن معاذ تاال 

گذاشاتن  خاالی  -1تالوت قارآن هماراه باا تادبر.      -1باشد  گوید  دوای قلب پنچ ییز میمی

 همنشینی با صالحان. -5تضرع و زاری به هنگام سحر.  -1نماز شب.  -3شکم. 

دیگر را نیز بدسات آورد   شود که انسان مسلمان دواهای یهارگانةتدبر در قرآن سبب می

 و در طول زندگی از آفات قلب در امان بماند.

 فرماید میاهلل متعال و  .های  نساء، محمد، مؤمنون و ص به تدبر امر شده استو در سوره

﴿                              ﴾ 
 .(.11 نساء )

پردازند، اگر این قرآن از جانب غیر خدا بود، اختالف بسیاری یرا به تدبر در قرآن نمی»

 .«یافتنددرآن می

خداوند منافقان را سرزنش کرده است کاه یارا از تادبر در قارآن     »گوید  امام قرطبی می

تدبر در قرآن داللت دارد، تاا  یه بر وجوب آکنند. این دوری جسته و در معانی آن تفکر نمی

آن  ؛. و مؤمن حقیقی از هار صافتی از صافات مناافقین نفارت دارد     (2)«ن فهمیده شودآمعنای 

 گیرند.منافقینی که قرآن را به تمسخر می

آورده است تدبر کند،  هرکس در آنچه محمد »فرماید  الل میظدر فی  /سید 

زیبائی، هماهنگی، جذابیت، تجانس با فطرت و زیرا در آن  ؛ن روی برگرداندآتواند از نمی

های وجدان، غذای قلب و توشة فکر، راه راست و درست، قانونگذاری حکیمانه و خواست
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فرماید  برآورده سازد وجود دارد. و می های آن راهرآنچه فطرت را زنده کند و خواسته

﴿         ﴾ « )این است سّر اعراض «کنندتدبر نمییرا در این گفتار )قرآن ،

 .(1)«کنندمنافقین از قرآن، زیرا در آن تدبر نمی

 

 مراقبت از اندام و جوارح -9

کنند  تصدیق به جنان )قلاب(، اعتاراف   ( ایمان را اینگونه تعریف میمهم اهللعلماء سلف )رح

ت و این وظیفاة مهام   به زبان، و عمل به ارکان )اعضاء و جوارح(. ایمان بدون عمل کامل نیس

به عهد  جوارح به ویژه زبان و یشم و گوش است، و صالح قلب بستگی باه حفاظ جاوارح    

شود. در این باره واعظ زاهاد، احماد بان عاصام     دارد، و اهمال جوارح موجب فساد قلب می

هرگاه صالح قلب را خواستید، اعضای خود را از منهیات حفظ کنید تا به »گوید  انطاکی می

آن کمک کرده باشید و یون ایشان این حقیقت را درک کارده بودناد، باه شادت از      صالح

جستند. اگر در مجلس یکی از آنان، احدی شد دوری میاموری که موجب فساد جوارح می

کردناد. اگار یکای از    گشود، وی را از مجلس بیرون میزبان به غیبت و بدگویی دیگران می

بسات؛ بعضای از ایشاان باه خااطر      کرد، یشمان خود را میآنان از کنار زنی نامحرم عبور می

 افتاد.پنداشت، به شدت به گریه میای که بر زبان جاری کرده و آن را خطا میکلمه

باود،   تابعی بزرگوار احنف بن قیس که دوست و محبوب امیرالمؤمنین عمر بن خطااب  

سی که از عاورت و شاکم   در مجالس ما از طعام و زن بحث نکنید، یون من از ک»گفت  می

. شکی نیست که هر کلمه و هر نگاهی بر قلب شما تاویر (2)«آیدخود تعریف کند، خوشم نمی

می گذارد، آنان در اونای موعظه و ساخنرانی و درس ایان حساسایت را داشاتند و هرگااه باه       

شاته  دانستند که خدا بر آناان روا دا شدند آن را نتیجة خشمی میهنگام سخن دیار لغزش می

دانستند کاه  است. و نیز آن را نتیجة عجب و تکبرشان به هنگام سخن گفتن یا نظر حرامی می
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خدای متعال به سبب ارتکاب ایان منهیاات آنهاا را از گفاتن کاالم صاواب و بصایرت قلبای         

 کردند.کند؛ و از ترس ینین انتقامی به شدت جوارح خود را از منهیات منع میمحروم می

من هرگاه ییزی »گوید  اهیم نخعی که در امر تزکیه الگویی عملی بود، میامام تابعی، ابر

شاود، از  دا بدان گرفتار شوم و جزء طینت مان  را ببینم که مایة ننگ باشد، از ترس این که مبا

نظری اسات، بلکاه بازگشات باه آداب نباوی      گمان نکنیم این نوعی تنگ«. کنمآن پرهیز می

 ت فرموده اس است. رسول اهلل 

 .«َويَ ْبَتِليكَ  اللَّهُ  فَ يَ ْرَحُمهُ  أَلِخيكَ  الشََّماَتةَ  نَّ ُتْظِهرَ  لَ »

ات پیش آمده است اظهار شادی مکن تا مباادا  در برابر غم و مصیبتی که برای برادر دینی»

 «.خداوند او را مورد رحمت قرار داده و تو را به آن مبتال سازد

از لغزش آن در هراس باود. وی ادب را بسایار    کرد وأحنف بن قیس نیز زبان را حفظ می

گفت  هرکس با مان منازعاه   کرد تا مبادا از شاهراه شریعت منحرف شود. وی میمی تمراعا

اگر از من بزرگتر باشد، ادب و وقاار  »گزینم  کند، من در برابر او یکی از این سه راه را برمی

دارم، و اگار باا مان در    خود را نگه می کنم، و اگر از من کویکتر باشد، احترامرا رعایت می

 .(1)«کنمیک سطح قرار داشته باشد، ایثار و تواضع را پیشه می

کردناد کاه   ( به هنگام نیایش از خداوند طلب مای مهم اهللبه همین جهت سلف صالح )رح

 گفتند تمام وجود و اعضای آنان را نور فرا گیرد، و هیچ ییزی مانع آن نشود. آنان می

 َيَساِرى َوَعنْ  نُور ا، يَِميِنى َوَعنْ  نُور ا، َ ْمِعى َوِفى نُور ا، َبَصِرى َوِفى نُور ا، قَ ْلِبى ِفى اْجَعلْ  مَّ اللَّهُ »
 .(2)«نُور ا ِلى َواْجَعلْ  نُور ا، َوَخْلِفى نُور ا، َوَأَماِمى نُور ا، َوَتْحِتى نُور ا، َوفَ ْوِقى نُور ا،

یشم و گوش و راست و ی  و باال و پایین و پایش و  پروردگارا! نور خود را در قلب و »

 «.پس و تمام وجودم قرار ده

کند و برای گیرد و صاحبش را از ساحل تزکیه دور مینفس بیشتر راه تمرد را در پیش می

گستراند. کسانی از شر آن در امان خواهند ماند که با هوشیاری از سارانجام شاوم   وی دام می

                                           
 .91/  1سیر أعالم النبالء   -(1)

 .2312الفتح؛  -(2)
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یابند که تمام وجود آنان را نور فرا کسانی به این موفقیت دست می تسلط نفس آگاه باشند، و

 گرفته باشد.

تابعین عقوبت را ناشی از اهمال جوارح، و برخاورداری از لاذت معناوی را در حفاظ آن     

کردناد. حذیفاه بان قتااد      دانستند. و اتباع و پیروان خود را نیز به هماین شایوه تربیات مای    می

ارند  یشم، زبان، هوای نفاس و قلاب. پاس نگهباان یشامانت      گفت  جوارح یهمرعشی می

باش تا جز بر حالل نظر نکنند. مواظب زبانت باش تا خالف قلبت نگویاد، یاون خادا بارآن     

ای نسبت به مسلمانان در آن نباشد. آگاه است. و مواظب قلبت باش که هیچگونه بغض و کینه

و از صمیم قلب برای «. تو اگر ینین نکنیهایش بازدار، وای برنفس خود را از تبعیت خواسته

کاه مرتکاب    کند و دلش حتی به حال کساانی موفقیت علما و دعوتگران آن روزگار دعا می

بعین که از نظر زمانی بسیار از ما جلوتر بوده و سوزد. او نسبت به تاشوند، میلغزش اندک می

 سااس را داشات. اگار وی در ایان    فضایل و کماالت به مراتب بر ما برتر بودند، این اح از نظر

دید که دعوتگران امروز نسبت به یکدیگر کینه به دل دارناد، و ادب را  زیست و میعصر می

کنند و از مفهوم اخوت و برادری راستین اسالمی فاصاله گرفتاه   دیگر رعایت نمیدر حق یک

م موفقیات  کرد. شکی در این نیست که یکی از علل اساسی عداند، بدون شک بیشتر دعا می

هاایی اسات کاه اماام مرعشای در رابطاه باا        و وبات ما و تسلط ستمگران جبار، فقدان ویژگای 

 تربیت نسل آن روزگار ذکر کرده است.

 

 ارتباط دنیا و آخرت -11

دادناد، اگار تااریکی    دیدند به زندگی جهان آخارت پیوناد مای   آنان هریه را در این سرا می

افتادند، اگار جماال و زیباایی را مشااهده     می« صراط»ر از دیدند به یاد تاریکی گور و عبومی

افتادند که خداوند کریم آنهاا را وعاده داده اسات، و    کردند، به یاد زیبایی حوریهایی میمی

ب و آبشاار  آهای سرسبز و داشتند. اگر باغوابستگی به زنان زیبای این جهان بازمیاز خود را 

کردند شکوه و جمال بهشت و درختاان و جویبارهاا و   های زیبای طبیعت را نظاره میو جلوه

های آخرت پایش یشامان   ند. زیبایی این جهان در مقابل جلوهدآورپرندگان آن را به یاد می

کردناد کاه   رسید، بهشت را یاد مای شان مینمود، و اگر بوی خوشی به مشامایشان اندک می
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ناد  ددیشیوه هریه را در این سرا مای سراسر از مشک و زعفران و لؤلؤ و مرجان است. به این 

 کردند.آن را با مشابهی که در بهشت دارد مقایسه می

کناد  خواهند به بهشت برسند، تشویق و ترغیب مای ی را که مینامام زاهد، حاتم اصم کسا

هرکس نفاس  »گوید  که به توصیة وی در این راستا توجه کنند و آن را عملی نمایند. وی می

 ییز منع کند، جنت را به دست آورده است خود را از یهار 

 شود.خواب را ترک کند تا زمانی که به گور وارد می -الف

 شدن  ترازوی اعمال بهرهیزد.از فخر و تکبر به منظور سنگین -ب

 استراحت را تا زمان عبور از صراط ترک کند. -ج

 .(1)«زدشدن به بهشت بهرهیاز تبعیت از شهوت و هوای نفس به منظور داخل -د

یشم  هتر است. شخص خوابیده همانند مردخواب از هرییز به مرگ شبیه خ اب و قبر:

تفاوت که مرده جان از بادنش   و دهان بسته، فاقد هرگونه احساس و فعالیت اعضاست، با این

 به کلی رخت بربسته، ولی شخص خوابیده، ضربان قلبش مستدام و جانش باقیست.

شود، اما گوید  در خواب روح به طور موقت از بدن جدا میاستاد محمد سالمت جبر می

ها کاافی اسات و   ماندن سلولارتباط آن با بدن به نوعی برقرار است و همین ارتباط برای زنده

های زنده همچنان هوشیار و آماد  دارد. سیستم عصبی و سلولآنها را از نابودشدن مصون می

باه   –جادایی جزئای روح از بادن     –خت ایان معماا   مقابله با هر حادوة خطرناکی اسات. شانا  

شناخت اسرار روح بستگی دارد و این امری است که دانستن آن بر ما مخفی مانده و خداوند 

 .(2)ا و اولیای مقرب را برآن آگاه کرده استیمتعال فقط انب

 کند حاتم اصم این مطلب را با الهام از قرآن مجید ینین نقل می

﴿                            

   ﴾   (  24انعام). 

                                           
 .19اإلستعداد لیوم المعاد   -(1)

 .2عجب الرؤی وامحالم   -(2)
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داند که در انگیزاند و او میمیراند و در روز شما را برمیخداست که شما را در شب می»

معین به سر آید سهس به ساوی خادا   کنید و یه فرا ینگ خواهید آورد تا مهلت روز یه می

 .«گردیدبرمی

 بر این مسئله تأکید کرده که هرگاه به بستر خواب رفتیم بگوئیم  همچنین رسول خدا 

 .«َأُموتُ  َوبِاْ ِمكَ  َأْحَيا بِاْ ِمكَ  اللَُّهمَّ »

 «.میرمشوم و به نام تو میخدایا به نام تو زنده می»

 و هنگام بیدارشدن بگوئیم 

 .(1)«النُُّشورُ  َوِإلَْيهِ  َأَماتَ َنا َما بَ ْعدَ  َأْحَيانَا الَِّذى ِللَّهِ  دُ اْلَحمْ »

 «.گردیمستایش خدایراست که بعد از مرگ ما را زنده کرد و به سوی او برمی»

همة این دعاها به خاطر این است که مؤمن با تأمل در خوابیادنِ خاود و دیگاران، باه یااد      

شاود،  های دنیوی در نظر او تلو و نااگوار مای  کند، لذت افتد و آن کس که یاد مرگ گمر

ساازد.  سهس خود را از قید و بند دنیا رهانیده و برای جهان و سرای آخرت خود را آماده مای 

 فرماید امت اسالمی را وصیت نموده و می بدین خاطر است که رسول اهلل 

 .«اللَّذَّاتِ  َهاِدم ِذْكرِ  ِمنْ  َأْكِثُروا»

 «.بردها را از بین میمرگ کنید، مرگی که همة لذتزیاد یاد »

 رخر و اکبر:

 شود اعمال ما سنجیده می

﴿                           

    ﴾   ( 9 – 2 قارعه). 

بارد، و  بخاش بسار مای   نات( او سنگین باشد در زنادگی رضاایت  کسی که ترازوی )حس»

 .«او پرتگاه است جایگاهکسی که ترازوی )حسنات( او سبک باشد 

باید دانست که سنگینی میازان باه اعماال نیاک و سابکی آن باه اعماال باد بساتگی دارد.          

ایر وساایل  بنابراین، فخر حقیقی به زیادی وروت و اوالد و قوم و عشیره و پُسات و مقاام و سا   

                                           
 .91/  11بخاری   -(1)
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آیاد.  شدن نتایج اعمال به دسات مای  نیست، بلکه فخر حقیقی در روز قیامت و بعد از مشخص

خواهد به پرواز درآیاد تاا   انسان کامیاب هنگام مشاهد  نتیجة اعمال خود از فرط شادمانی می

 گوید آفرین را منتشر کند. لذا میاین خبر شادی

﴿         ﴾  (  14 – 19الحاقه). 

 .«بیائید نامة اعمال مرا بخوانید. من یقین داشتم که به حساب خود خواهم رسید»

حسارت و باه    شان سبک اسات، از شادت پشایمانی و   در این حال کسانی که کفظ اعمال

 گویند نان سیاه گشته و میر  آههایشان، یشدن گناه و جنایت خاطر برمال

﴿                              

              ﴾  ( 19 – 15 الحاقه). 

دانساتم، ای کااش   و کاشکی من شمار کارهای خود را نمی ادنددای کاش مرا نامه نمی»

همیشه مرا مرگ بود، مال و دارایی من مرا امروز به کار نیامد، توان و قدرت و سلطة من تمام 

 .«شد

ورزیدن به مال و منصب در دنیا سرابی بایش نباوده و باه     یابد که افتخاراو آن وقت درمی

برهاند، وباال وی شاده اسات. بیاائیم اگار ماال و دارای        جای آن که وی را از تنگنای قیامت

کند، خود را نفاریبیم، بلکاه باه یااد آن افتخااری      دنیوی ما را به سوی فخرفروشی دعوت می

ای برای آن فخر بازرگ و  توشهشود و رهبیفتیم که هنگام سنجش اعمال نصیب نیکبختان می

 پایدار مهیا کنیم.

هاای جاویادان اخاروی اسات و از عاذاب الهای       تکسی که به فکر نعم نشنط و همن::

کند و حاضر نیست حتی یک لحظه را از دست بدهاد.  هراسد، خواب و تنبلی را ترک میمی

شاود،  عبور از صراط بسته به مقدار نشاط و همت و تالشی است که برای آخرت صارف مای  

باید توقع عباور  دهد، نخستگی در راه خدا ترجیح می آنکس که راحتی دنیوی و سستی را بر

 های بعد از آن را داشته باشد.و نجات از صراط و برخورداری از ناز و نعمت
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شهوت تمایل و گرایشی است که به هرییزی از قبیل زن، مال، طعام،  ش  ت و ب شن::

گیرد. هریند از واژ  شهوت اغلب گارایش باه زن در   های زندگی تعلق میمقام و سایر جلوه

اما در واقع در هرآنچه که گفتیم شهوت نهفته است. البتاه ماا هام منکار      شود،ذهن متبادر می

 نیستیم که غالبا  شهوت به معنی گرایش و تمایل به زن است.

جاویادان   هاای های شهوت در وجود مؤمن زبانه کشاید، فاورا  باه یااد نعمات     هرگاه شعله

جلوه کند تماام جهاان    از رخ آنان بر زمین ایافتد که اگر گوشهه حورعین میز جملابهشت 

هاا و  هاای روان و کااخ  را مجذوب خواهد کرد. همچنین به یاد رودهای عسال و شایر و آب  

های سر به فلک کشیده سکنی گزیده است کند که در کاخافتد و تصور میشراب بهشت می

 کند کاه پایان بهشت یاد میهای بییندان از نعمتکنند. و مالئک از هر دری بر او سالم می

هایی هست کاه  کند، زیرا در بهشت نعمتتمامی لذایذ و شهوات دنیا در نظر او کم جلوه می

 هیچ یشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و بر قلب هیچکس خطور نکرده است.

 

 مدارا با نفس -11

د، طبیعی است با سرعت و بادون  یاگر انسانی بخواهد ییزی به شما ببخشد که در پی آن بود

پذیرید؛ و قبل از این که شخص بخشنده تغییار رأی بدهاد، باه سارعت آن را     تأخیر آن را می

کند که نفس بر دریافت آن حریص اسات، اماا   گیرید. این مورد در امور دنیوی صدق میمی

د. نفاس گااهی   نا دهشان ینین واکانش نشاان نمای   بسیاری در رویارویی با امور اخروی نفس

ها به انجام کارهای گرداند، بعضی وقتآورد و از اموری روی برمیاوقات به اموری روی می

دهاد، مانناد تاالوت قارآن، نمااز شاب، ذکار و... و        مربوط به آخرت عالقه از خود نشان می

خواهد کار نیک انجام دهد. پس بر هار فارد عاقال    گردانی دارد و نمیگاهی هم حالت روی

نیمت شمارد و به آن لبیک گفته و آن را از دست الزم است که استقبال نفس از کار خیر را غ

ایان  »ندهد و مجالی برای مانع تراشی شیطان باقی نگذارد. ممکن است شیطان باه وی بگویاد   

ینانچاه  «. بهتر است این کار خیر به زمانی دیگر موکول شود»یا « کار خیر را امروز انجام مده

رهای دیگر هستید، یا این کاه از آن شاور و   یابید که سرگرم کازمان دیگر نیز بیاید باز درمی

شوق و استقبال شما نسبت به آن عمل نیک دیگر خبری نیست، در نتیجه کسالت و تنبلی شما 
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دقیق، بر بسیاری مخفای ماناده    مانید، این نکتة بسیارگیرد و از انجام آن عمل باز میرا فرا می

 نفس مدارا کنند.شوند که اینگونه با ای موفق نمیاست، و به جز عده

گوید  جماع زیاادی از علماا و    امام ابن الجوزی بر آموختن این نکته حریص بود. وی می

ام که معنی آن را ندانسته اند، یون بعضای از ایشاان نفاس را مطلقاا  از هماة      پارسایان را دیده

 هایش منع کرده اند و این کار از دو جهت اشتباه است خواسته

ت و آواز  فراوانای  رکردن نفس از امری مباح، شهتد که به علت منعافبسیار اتفاق می -1

نصیب فرد شود. و نفس نیز از این کار راضی است؛ زیرا به خاطر خودداری از مبااحی ماورد   

بالاد. ایان موضاوع    مای  م جمعی قرار گرفتاه برخاود  ستایش واقع شده و از این که مورد تعظی

ر خاودداری از انجاام آن امار مبااح خاود را برتار از       شود که نفس به خاطتر میزمانی پیچیده

هاا بارای آدمای خطاری باه مراتاب       آنهایی بهندارد که ینین نکرده اند. در واقع ایان واکانش  

 آمد.شد، ینین نتایجی به بار نمیبزرگتر دربر دارند که اگر آن فعل مباح انجام می

یاق به اموری است که در ما مکلف به حفظ نفس هستیم. از جمله اسباب حفظ آن اشت -1

تعدیل و استواری آن نقش دارند. بنابراین، الزم است ییزی را که مایة وبات و استواری نفس 

اساات باارآورده کاارد. مااا در حفااظ نفااس همچااون وکیلاای امااین هسااتیم؛ منااع نفااس از همااة 

های فراوانی به دنبال دارد. یه بسا خشونت باا نفاس موجاب سساتی آن     هایش آسیبخواسته

شود، و یه بسا تنگ کردن عرصه بر نفس موجب فارار آن شاود باه نحاوی کاه تالفای و       می

جبران آن دشوار باشد. به هنگام برخورد با نفس باید متوجه باشیم که با مریضی عاقال رو باه   

 خورد.های تلو را میرو هستیم، مریضی که برای بهبودی خود شربت و قرص

کند، نه به کلای عناان آن از دساتش خاارج     ورد میمؤمن خردمند نیز اینگونه با نفس برخ

دهاد ولای در عاین حاال     دارد. گاهی به آن میدان میشود، و نه نسبت به آن اهمال روا میمی

ماادامی کاه بار جااده و راه راسات اسات، عرصاه را بارآن تناگ           زمامش را در دسات دارد، 

فات آن را بازخواسات   کند، و اگر نوعی کجروی از او مشااهد کارد، باه آرامای و مالط    نمی

 گرداند.ن را بر جای خود برمیآکند، در صورت سرپیچی هم با زور می
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نفس مانند همسری ضعیف و در عین حال کم عقل است که به هنگاام نشاوز و نافرماانی،    

کند، و جدا از او به دهد، اگر نتیجه نگرفت بستر خوابش را جدا میابتدا شوهر به او اندرز می

آورد. در میاان  دازد، و اگر بازهم اصالح نشاد باا اعماال زور او را باه راه مای     پراستراحت می

ای بهتر از عزم جدی و تصمیم قاطعانه وجود نادارد. باا نفاس    یب نفس، تازیانهدهای تأتازیانه

کارد و گااهی هام آن را ساخت و      را کرد، گاهی عنان او را بایاد سسات  نیز باید اینگونه مدا

های تربیت نفس است که باه وسایلة آن نفاس    مدارا یکی از راه محکم در دست گرفت. این

توان آن را به آسانی به سوی منازل واالتر و بااالتر ارتقاا داد. یاه بسایار     شود و میاستوار می

بوده اند صالحینی که فقط معتقد به شدت عمل با نفس بوده اند، یا برعکس عقیده داشته اناد  

 با نفس با مهربانی رفتار نمود که در نتیجه هردو گروه از جاده خارج شده اند.که باید 

 

 برادری -12

هاای بعاد از   های تربیت، هم نزد تابعین و هام نازد نسال   ترین راهایجاد برادری یکی از روشن

  ةایشان بوده است. آنان این روش را از آیات و احادیث الهام گرفته اند، مانند آی

﴿                        ﴾  
 .(11 کهف )

 و آیة 

﴿                          ﴾   ( 9 حشر). 

کاشاانه را آمااده کردناد، و کساانی را دوسات       آنان که پیش از آمدن مهاجران، خانه و»

 .«دارند که پیش از ایشان مهاجرت کرده اندمی

شااوند  ای کااه زیاار عاارش رحمااان محشااور ماایو حاادیث ابااوهریره در باااره هفاات طبقااه

 فرماید می

 .(1)«َوتَ َفرَّقَا َذِلكَ  َعَلى فَاْجَتَمَعا اللَّهِ  ِفى َتَحابَّا َورَُجاَلنِ »

                                           
 .131/  3بخاری   -(1)



   

 ﴾70﴿   آئین تربیتی تابعین
  

 

دارناد و ایان   ه دو انسان هستند که یکدیگر را به خاطر خدا دوسات مای  از آن هفت طائف»

 «.گردنددوستی و محبت را به خاطر خدا ادامه داده و نیز به خاطر خدا از هم جدا می

 و حدیث 

 فَ َعْلُتُموهُ  ِإَذا ء  َشيْ  َعَلى أُدلُُّكمْ  أَولَ  َتَحابُّوا، َحتَّى تُ ْؤِمُنوا َولَ  تُؤِمُنوا، َحتَّى الَجنَّةَ  َتْدُخُلوا لَ »
 .(1)«السَّاَلمَ  أْفُشوا َتَحابَ ْبُتمْ 

شوید تا ایمان نیاورید و ایمان نیاورده اید تا یکدیگر را دوست نداشاته  داخل بهشت نمی»

باشید، آیا راهنمایی نکنم شما را بار اماری کاه اگار انجاام آن را دادیاد یکادیگر را دوسات         

 «.رواج دهیدکردن را در میان خود بدارید؟ سالم

گویاد   در ماورد هادف اساسای از بارادری مای      /امام حسن بصاری   هدف از برادری:

برادر تو کسی است که هرگاه با تو مالقات کند، تو را به یاد خدا اندازد، ینین برادری بهتار  »

 .(2)«از آن برادری است که هرگاه تو را بیند دیناری در کف تو اندازد

مؤمن برای برادر دینی خود »گوید    وظیفة برادر در قبال برادر میوی با بیانی بیشتر در بار

پردازد و آشاکار  مانند آینه است؛ اگر از وی ییزی ناخوشایند مشاهده کند به اصالح آن می

. و این است معنی واقعی تعاون که در آن یک مؤمن بارادر  (3)«کندو پنهان او را محافظت می

کند، یون انسان به تنهایی ضعیف و ناتوان اسات و  یاری می دینی خود را در راه تربیت نفس

رسد؛ و به تنهایی و بدون همکااری بارادران دینای،    با همکاری برادرانش به قدرت و نیرو می

 شدن بر این نفس اماره، بسی سخت و دشوار است.ییره

از اهمیات    ینعابتا حاب و این امر در نزد اص پنسداری از حریم اخ ت و بنرادری:

ای برخوردار بود، لذا آنان بسیار حریص بودند که مبادا این روابط، ضعیف و کم رناگ  ویژه

در این سرا اگر ساه ییاز   »شود. تعابیری زیادی از تابعین در این باره نقل شده است، از جمله  

در این باره «. گرفتن و برادریوجود نداشته باشد، مردن بهتر از زندگی است  نماز شب، روزه

                                           
 .51مسلم   -(1)

 .122الزهد   -(2)

 .131الزهد   -(3)
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شاود؛ اول مالقاات   لذت دنیا در سه ییز خالصه می»گوید  می« وهب بن منبه»عی بزرگوار تاب

 «.برادران. دوم افطار. سوم قیال اللیل در لحظات آخر شب

توانستند حرص خود را بر این برادری و حفظ رابطة دوستانه نمی  رحمهم اهلل سلف صالح

 کتمان کنند.

در دل شب از برادران  رالمؤمنین عمر بن خطاب کند که امیامام حسن بصری روایت می

نماود باا   یقدر طوالنیست این شب! و یون نماز صبح را ادا می»گفت  کرد و میخود یاد می

 .(1)«کردرفت و با آنان معانقه میشتاب به سوی ایشان می

گفت  رفت، میهرگاه به سوی دوستانش از منزل بیرون می صحابی بزرگوار ابن مسعود 

و فاضل و داشنمند؛ طلحه بن مطرف به بارادر  «. شدن غم و اندوه من هستیدشما مایة برطرف»

 «.مالقات تو را از عسل بیشتر دوست دارم»گفت  خود مالک بن مغول می

اسالف و پیشاینیان شایساتة ماا معتقاد بودناد کاه        رداکنری در راه اخ ت و بنرادری:

خواستند این راه را تقامت در راه خدا است و میاخوت و برادری عامل مهمی برای وبات و اس

توانسات آناان را از کماک باه     نمای  تا رسیدن به جنت جاویدان ادامه دهند. هیچ امار دنیاوی  

 یکدیگر در راستای نیل به بهشت جاویدان بازدارد.

یناین برداشاتی نداشاته باشاد در واقاع حقیقات بارادری و اهاداف و         « اخوت»هرکس از 

 نکرده است. مقاصد آن را درک

ما بیش از هرکس »گوید  با اشاره به این مطلب می بصحابی جلیل القدر عبداهلل بن عمر 

 .(2)«کردیمبه برادران دینی خود کمک و نیازهای مادی آنان را برطرف می

دریافات کارده اناد؛ عمار بان عبادالعزیز پساِر         تابعین نیز هماین مفااهیم را از اصاحاب    

ام مگر ایان کاه آن را کام    به هیچکس بخششی نداده»گوید  عمر نیز میبرادرزاده عبداهلل بن 

کنم که برای برادرم ییزی از او بخواهم، ولی خودم ام، و من از خداوند متعال شرم میدانسته

                                           
 .113امخوان   -(1)
 .113مسند امام احمد   -(2)
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از بخشیدن همان ییز به او بخل ورزم، و در روز قیامت به من گفته شود؛ اگر تمام دنیا نیز در 

 .(1)«یکردکف تو بود، بخل می

کانم یکای از   وجل شرم می من از خدای عزّ»گوید  نیز می /زین العابدین علی بن حسین 

برادران دینی خودم را ببینم و از خدا برای او بهشت تمنا کنم اما از مال دنیاا در حاق او بخال    

باود از بخشایدن آن باه     تورزم، و در روز قیامت به من گفته شود  اگار بهشات نیاز در دسات    

 .(2)«ورزیدیامتناع می دیگران

 

 های گوناگونروش -13

ترین کالم پیرامون تربیت نفس کالمی است که امام زاهاد و پارساا، ابوسالیمان دارانای     جامع

حازن و   پارسایان همنشین شو، و برای منورکردن قلب بار با برای رقت قلب »بیان کرده است  

هاای تفکار را در خلاوت و    ، و راهاندوه دوام کن و با دوام بر تفکر در جستجوی حازن بااش  

نشینی به دست بیار، و با مخالفت با هوی و هاوس از شایطان حاذر کان، و باا صادق و       عزلت

اخالص در عمل، خود را برای مالقات با ذات حق آراسته کن و برای برخورداری از عفاو و  

د و نااظر  گذشت خدا، وقار و متانت خود را حفظ کن و خدا را بر اعمال و رفتاار خاود شااه   

بدان و زیادی روزی را به شاکرانه طلاب کان و از نعماات و امکانااتی کاه از آن برخاوردار        

 .(3)«پذیر استهستی، نهایت استفاده را ببر، زیرا هر نعمتی پایان

توجه به قلب از شرایط اساسی تربیت نفس اسات، بایاد در تماامی حااالت      لطنر: قلب:

ت، وباات و تزلازل، صاالبت و رخاوت، و در تماامی      اعم از بیماری و تندرستی، رقت و قسو

شرایط و احوال، قلب را زیرنظر داشت و عوامل قوت و قادرت آن را فاراهم نماود، یکای از     

هااایی کااه دنیااا و دالن اساات؛ انسااانعلاال قسااوت و ساانگدلی، نشساات و برخاساات بااا ساایه 

نیاا خوشاحال یاا    هایشان پرده افکنده اسات. آنهاایی کاه تنهاا بارای د     های آن بر دلسرگرمی

                                           
 .1115/  14مجمع الزوائد   -(1)

 .143امخوان   -(2)

 .131/  1  ةالصفو صفة -(3)
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گریند؛ عداوت و دوستی و منافع خود را فقط در دنیاا  شوند و فقط برای آن میاندوهگین می

افزایاد؛ دیادار باا    ولی دیدار دوستان خدا بر رقت قلاب مای   بینند.و رسیدن به زخارف آن می

ن شان را ترس از خدا فرا گرفته و تمام فکر و ذکرشان جلب رضاایت موالیشاا  آنانی که قلب

بینناد. بناابراین،   کنند کاه گاویی آخارت را باا یشام مای      است. اینها در دنیا ینان زندگی می

هایشان نشانگر ترسی است کاه در درون دارناد. همنشاینی باا یناین کساانی       ها و زمزمهیهره

هاای دنیاا   بخشد، قلبی که بیشتر باه ساوی زینات و زیباایی    است که به قلب لطافت و صفا می

شود. مصاحبت و دوستی باا  ثر اوقات در مسیر حق دیار لغزش و اشتباه میگرایش دارد و اک

اندازد، ینانکه در بار  ینین کسانی و دیدن آن رخسارهای نورانی، انسان را به یاد آخرت می

اندازد. میبعضی از مردم هستند که سیمای آنان آدمی را به یاد آخرت »آنان گفته شده است  

ولای آواار آخارت بار جباین آناان یناان         نقش بسته است نه دوزخ،ن نه بهشت در سیمای آنا

 «.بیندهویدا است که هرکس کمترین فراستی داشته باشد، آن را می

ه ادن بخشای از ماال دنیاا قلاب را تیار     دشدن به خاطر از دستاندوهناک روشجنیة قلب:

روشان کارده و    دادن امری از امور آخارت آن را کند، ولی حزن و اندوه به دلیل از دستمی

های گرانبهای عمر، شدن لحظهبخشد. همچنین حزن و اندوه به خاطر ضایعبه آن نورانیت می

شاود و تارس آن دارد کاه    کند، زمانی که انسان مرتکب گناه میقلب را روشن و تابناک می

 شود.ور میارتکاب این گناه مانع ورود او به جنت شود، قلب شعله

انشدن حکم خدا و حاکمیت یافتن هواهای بشری، گسترش ظلم شدن به دلیل اجرغمگین

و ستم در زمین، سلطة کفار بر مسلمین، ذلت و سرشکستگی آنان، اخاتالف میاان دعاوتگران    

شادن  افزاید. همة اینها اموری مربوط به آخرت هستند که انادوهناک و... بر نورانیت قلب می

 کند.به خاطر آنها قلب را منور می

بیند، و یون حقایق را مشاهده کارد،  بیند که قلب تیره آن را نمیقایقی را میقلب منور ح

کند و با این ها ایستادگی میوبات ورزیده و همچون کوهی محکم در برابر مصائب و آشوب

 شناسد.بینند و در هر امری راه درست را میبیند که دیگران نمینور ییزهایی را می
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اندوه زمانی دوام خواهد یافت که آدمی پیوسته نفس حزن و  حزن و اندوه: یشمةسر

خویش را مقصر بداند و در امور دین و وضعیت این امت که از شااهراه دیان منحارف شاده     

کناد. ایان تفکار تنهاا باا      است، بیندیشد، ینین تفکری حزن و اندوه را برای آدمی ایجاد مای 

 آید.دست میگزیدن از هیاهوهای دنیایی به کردن با نفس و دوریخلوت

ینانکه در حدیث شرایط تربیت گفتیم، هوی عقل را از عمل  جسبن از شیطنن:دوری

بادان دلبساته باشاد. شایطان کاه      پذیرد که دارد؛ و او را کور کرده و فقط ییزی را میمی باز

ایستد، و از این که فرزنادان  نمی آشکار برای اوالد آدم است یک لحظه از نیرنگ باز دشمنِ

کردن با هوی و توکل بر خدا اسات کاه   برد. تنها با مخالفتبه دوزخ بیندازد، لذت می آدم را

اناد. هرگااه انساان    هاای او در اماان بم  تواند از تیرهاای زهارآگین ابلایس و وسوساه    انسان می

یابد و مجددا بر خدا به مخالفت با هوی برخاست، عقل نیروی خود را باز می مسلمان با توکل

 آورد.سود و زیان را بدست می توانایی تشخیص

پاذیرد؛ و عملای را   خداوند متعال طیب است و به جز طیب نمی آراسبن به خنطر خدا:

طیب گویند که خالص بوده و به غیر از خدا هیچ احدی در آن ماد نظار نباشاد. در غیار ایان      

 های تهامه باشد.شود اگریه حجم آن به انداز  کوهصورت پذیرفته نمی

در گفتار و رفتار خود با دیگران و خدا راست کردار باشد، مرتکب فعلی نشود  انسان باید

که خود بدان معتقد نباشد، در این حالت است که عمل و رفتار او از نقصان عاری است. باید 

هر روز نفس خود را محاسبه کند و به آن بگوید  آنچه گفتی و انجام دادی خالص بهار خادا   

؟ و دائم مشغول تصفیة اعمال خویش باشد و جز آنچه را کاه بارای   بود یا بهر رضای دیگران

ذات حق انجام داده است باقی نگذارد، این است معنای آراستن بارای خادا کاه در غیار ایان      

 فرماید حالت اعمالش مردود است و پاداشی دریافت نخواهد کرد. خداوند می

﴿                               

                  ﴾  (  39نور). 
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ای آن را آب و علاف شاخص تشانه   ماند که در بیابان بای شان به سرابی میکافران اعمال»

، پس به تمام بیابد خدا را سراغ آن رود، اصال  ییزی نیابد و پندارد، اما هنگامی که بهیآب م

 .«و کمال حساب او را داد و خداوند در حسابرسی سریع است

های تربیتی دیگر که این اصال  ترین اصول همین است و تمامی روشپس یکی از اساسی

 را ندارند، باطل هستند.

زاهاد   این تأکیدی است بر آنچه کاه     و گذش: خدا:شنیسبیة برخ رداری از ع

نگاه که گفت  آدر اصل پنجم از مبحث توکل امر خود را برآن بنا نهاد، « حاتم اصم»مشهور 

ومار  دوام  «. مانم، پس باید از خدا شرم کانم و یقین دارم هرجا باشم از یشم خدا پنهان نمی»

موجاب امتنااع از معاصای و اجتنااب از هار       بر مراقبت، شرم و حیا از خدا است. شرم از خادا 

امری است که خشم خدا را به دنبال دارد، در ایان حالات اسات کاه بناده آماادگی و لیاقات        

 برخورداری از عفو پروردگار را خواهد داشت.

 فرماید خداوند می رراوانة نفم: و دوام آن:

﴿      ﴾   (  2ابراهیم). 

 .«کر گزارید، همانا نعمت را بر شما افزون کنماگر مرا ش»

فرماید  شکر نعمت منحصر به زبان نیست، بلکه این عمل اسات کاه   همچنانکه خداوند می

پذیرد، خداوند  کند. به عبارت دیگر  شکر حقیقی آن است که در عمل انجامآن را کامل می

 فرماید متعال می

﴿          ﴾  ( 13 سبأ). 

 .«در عمل شکر خدا بگذارید ،ای آل داود»

دهنده و نیاز  کردن شکر نعمتیابد، ولی فراموشهای خدا افزایش میگاهی اوقات نعمت

 شود.داشتن صفات کبر و عجب، مانع دوام و بقای آن می

ها، موجب فزونای و دوام  باید یقین داشت که محاسبة نفس و شکرگذاری در برابر نعمت

شود و آن هم به یُمن اعتراف به فضل خداوند و تضرع در برابر او و ادای حقوقی کاه  میآن 

طلبای بار خلاق خادا و احسااس قصاور در       جستن از تکبر و برتریبر ما واجب کرده و دوری
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پاذیرد، هماة اینهاا باه اذن خادا      پایان پروردگار صاورت مای  های بیآوردن شکر نعمتبجای

ت خواهد بود، به شرطی که بنده از آزمایش غم و شاادی ساربلند   موجب استمرار و بقای نعم

 بیرون آمده باشد.

 

 نیایش و مناجات -14

 فرماید می های تزکیه نفس است. رسول اکرم دعا یکی از راه

 «.دعا عین عبادت است» (1)«اْلِعَباَدةُ  ُهوَ  الدَُّعاءُ »

ند، دعا بخشای از ذکار و وناای    کدعا مانند دستگاه شارژی است که دائم قلب را شارژ می

خالق سبحان است و انسان به وسیلة آن از ضعف و زباونی خاود در برابار دشامنان درونای و      

بسیار  در فراگیری دعا از محضر رسول خدا  برد. ابوبکر صدیق منان پناه می بیرونی به ایزد

 حریص بود.

عارض رد  یاا    خادا   خادمت پیاامبر   روایت کرده است که ابوبکر صادیق   ابوهریره 

 رسول اهلل به من ییزی بیاموز تا هر صبح و شامی آن را بگویم، آن حضرت فرمود 

 ِإلَهَ  لَ  َأنْ  َأْشَهدُ  َوَمِليَكهُ  َشْىء   ُكل   َربَّ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  فَاِطرَ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاِلمَ  اللَُّهمَّ  ل:قُ »
 .(2)«َوِشرِْكهِ  الشَّْيطَانِ  َوَشر   نَ ْفِسى َشر   ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  أَْنتَ  ِإلَّ 

هاا و زماین، پروردگاار و    بگو! پروردگارا تویی آگاه بر آشکار و نهان، آفرینند  آسامان »

آورم از شار نفاس و از   دهم جز تو خدایی نیست، به تو پناه میپادشاه همة هستی، گواهی می

 «.شر شیطان و دام او

 جبرانی این جمالت نیز اضافه شده است در روایت ابی راشد 

 .«ُمْسِلم   ِإَلى َأُجرَّهُ  َأوْ  ُ وءا   نَ ْفِسى َعَلى َأقْ َتِرفَ  َوَأنْ »

 «.آورم از این که نفسم مرتکب معصیت شود یا به مسلمانی گزند رسانمو به تو پناه می»

                                           
 .3141مسند امام احمد   -(1)
 .14/  1مسند امام احمد   -(2)
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و اهاداف آن   گوید  این حدیث بیانگر آن است که باید از شر و اساباب امام ابن القیم می

های آن یاا بار   به خدا پناه برد، زیرا مصدر و منبع شر یا نفس است یا شیطان، و عواقب و زیان

تارین انساان کاه    وصیت از جانب با تقوی گردد، یا بر برادر دینی اش. اینشخص مجرم برمی

اسات،   ترین دوست و یاور وی کاه اباوبکر صادیق    است، برای محبوب همانا رسول خدا 

ر شده است تا هر صبح و شامی آن را زمزمه کند که بیانگر اهمیت نقش دعاا در تربیات   صاد

 نفس است.

این دعا، تنها دعایی نیست که پیامبر در بار  تربیت نفس به اصحاب توصایه کارده باشاد،    

های حدیث مورد تحقیق واقع شود، به گنجینة عظیمی در باار   بلکه اگر مباحث دعا در کتاب

 ست خواهیم یافت.تربیت نفس د

بار ایان مطلاب اجمااع      مهام اهلل رحسلف صاالح  »گوید  م ابن القیم میاما کلید م رقی::

داشتند که توفیق در این است که خدا تو را به نفس خود وانگذارد، و شکست این اسات کاه   

دانساتند، زیارا توفیاق در    آنان کساب خیار را توفیاق مای    «. تو را با نفس به حال خود رها کند

باردن باه درگااه    تنگی و پنااه خداست نه بنده؛ و کلید توفیق نیایش و اظهار فقر و دست دست

وی و بیم از او و امید به او است. هرگاه این کلید به بناده داده شاد، دلیال بار ایان اسات کاه        

خداوند درِ رحمت را بر وی گشوده است، و اگر آن را نیافت دلیل بر ایان باشاد کاه درگااه     

 .(1)«ی بسته شده استرحمت خدا بر و

دعا کلید خیر و پیروزی است. تابعین رحمهم اهلل به عنوان یکی از اصاول درماان نفاس از    

گوید  طاووس و اصحاب او هرگاه نماز عصر را به جا کردند. ابن ابی رواد میآن استفاده می

و تضارع  کردند، و باه دعاا   آوردند، رو به قبله در جای خود نشسته و با کسی صحبت نمیمی

 .(2)«شدندمشغول می

تابعین رحمهم اهلل به خاطر تمسک به این اصال اساسای در تربیات     ا صیه به همدییر:

ورزیدند، مفتی مکة مکرمه، تابعی بزرگاوار عطااء بان    نفس، از توصیه به یکدیگر غفلت نمی

                                           
 .111 – 112الفوائد   -(1)

 .22/  1 ةالصفو صفة -(2)
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د خوحاجت ای عطاء! »کند که ایشان به من گفت  ابی رباح، از دوست خود طاووس نقل می

را پیش کسی مبر که درگاه خود را بر تو ببندد و برآن پرده بیندازد. حاجت خود را به پیشگاه 

آنکس ببر که تا روز قیامت درگاه رحمت او باز است و به تو امر کرده است تا او را بخاوانی  

 «.و استجابت را ضمانت کرده است

را ذکار کارده اناد تاا     تابعین بزرگوار بارای اساتجابت دعاا شارایطی      رمز پذیرش دعن:

یراغی فراروی هدایت ما باشد؛ از قبیل  تغذیه از روزی حالل، انتخاب وقت مناسب، حمد و 

ها را برای ما ذکار کارده   ونا قبل از دعا و خودداری از قطع صلة حرم. آنان این عالیم و نشانه

 یا نه.اند تا پس از دعا و نیایش دریابیم که مناجات ما مورد قبول واقع شده است 

برای »آمد و عرض کرد   ابعی جلیل القدر طاووس ابن کیسانیمن، ت فقیهمردی به خدمت 

کنم تا بارای  ما در پیشگاه خدا دعا کن. فرمود که در قلب خود خوف و خشیتی احساس نمی

کنناده بیااموزد   . وی از این جواب دو منظور داشته است  یکی این که به سؤال(1)«تو دعا کنم

ای میان خدا و بنده وجود ندارد. دوم این که ای نفس خودش دعا کند، یون پردهکه خود بر

خواسته است نفس خود را به سبب آمدن مردم به نزد وی برای طلب دعا، از هار ناوع غارور    

پاک کند. در عین حال او در جواب آن مرد دروغ نگفتاه اسات، یاون خشایت قلاب اماری       

نشادن دعاا   ، و غافلند از این که یکی از علل مساتجاب است که بسیاری از آن غافل مانده اند

 فقدان خشیت قلبی است.

کناد کاه گفتاه    وابت بنانی که یکی از تابعین بزرگوار است، از یکی از پارسایان نقال مای  

کند، همه از گفتة او تعجب دانم یه هنگامی پروردگارم دعای مرا استجابت میاست  من می

 دانی؟میکردند و گفتند  از کجا ینین 

هرگاه خوف بر قلبم مستولی گشت و پوست بدنم درهم شاد و اشاک از یشامم    »گفت  

. (2)«دانم دعایم مستجاب شده استجاری شد و دعا به من الهام گردید، آن وقت است که می

کرد، در جوابی که طااووس باه آن    البته تمامی اسراری که وابت بنانی به نقل از آن زاهد بیان

                                           
 .11/  5سیر أعالم النبالء   -(1)

 .121/  3  ةالصفو صفة -(2)
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ای از ایان اسارار   ، بار گوشاه   ود است و فرمود  امیرالمؤمنین فاروق اعظام شخص داد، موج

من نگران استجابت دعا و عدم پذیرش آن نیساتم، بلکاه از   »گوید  کند آنجا که میتاکید می

 .(1)«قصور در دعا نگرانم، زیرا هر وقت دعا به من الهام شود قرین استجابت است

به سبب آن خشایت و خاوفی کاه     یز انبفین:انیشی :هنیة از دعن و نینیش گ شه

کارد.  طاووس و وابت بنانی برای ما بیان کردند، خداوند خود دعا و نیایش را به آنان الهام می

خداوندا! به تو پناه »گفت  از زین العابدین روایت شده است که وی در دعای خود ینین می

لوه نمایم، ولای نازد اربااب بصایرت     لوحان زیبا و آراسته جآورم از این که در یشم سادهمی

ای، ام و تاو باا مان نیکای فرماوده     ارزش و ناجوانمرد شناخته شوم. خداوندا! من باد کارده  بی

 .(2)«ام را بهذیرهرگاه توبه کردم تو نیز توبه

خداوندا! به من علام و داناش   »کرد  پارسای بزرگ بصره، طلق بن حبیب ینین نیایش می

ترسند، و ترس کسانی را ببخش که نسبت به تو عالمند و یقین ز تو میکسانی را عطا فرما که ا

کسانی را مرحمت فرما که بر تو توکل دارند، و توکل کسانی را عطا کان کاه نسابت باه تاو      

یقین دارند و توبة کسانی را ببخشای که در حق تو اخالص دارند، و اخالص آنهاایی را عطاا   

کنناد، و  انی را عطا کن که به خاطر تو صبر پیشاه مای  کن که توبه و انابت دارند، و شکر کس

صبر کسانی را عطا کن که به خاطر رضای تو شکر ورزیدند و ما را به کسانی ملحق کن کاه  

 «.ایدر نزد تو زنده اند و آنان را روزی داده

عمیاق و خشایتی   اگر ما به دقت کلمات ایشان را در زمینة دعا بررسی کنیم، به دانشی بس

 دست خواهیم یافت.آشکار 

                                           
 .111 – 112 الفوائد  -(1)

 .392/  1سیر أعالم النبالء   -(2)
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  عمر بن عبدالعزیز -1

ود و بسیار گذران بپوش و خوشاو قبل از رسیدن به خالفت شخصی شیک بل از خالر::ق

هرگز از وی هرزگی و سبکسری مشاهده نشده است. ابن عبادالحکیم در   بالید، امابه خود می

دوران قبل از خالفت او را اینگوناه توصایف مای     «عمر بن عبدالعزیز ةسیر»کتاب خود به نام 

عزیز از حیث ناز و نعمت و ملک و رفاه از بزرگترین مردان خاندان اموی عمر بن عبدال»کند  

کارد. ینانکاه   ش معطر میند بود و همیشه خود را به بوی خومبود. از ناز و نعمت فراوان بهره

شد قابل تشاخیص  کرد، به وسیلة بوی خوشی که در آن راه پراکنده میمسیری را که طی می

رفت، این شیوه آنقدر زیبا بود کاه کنیازان آن را   راه می ظم بود، به شیو  حضرت فاروق اع
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شد پوشید که گوشة آن اکثرا  داخل کفش میکردند. پیراهن آنقدر بلندی میاز وی تقلید می

آورد. اگر عبایش کرد، و آن را بیرون نمیانداخت، اما به آن اعتنا نمیو وی را به زحمت می

شاد.  شد هم خم نمای کرد، و اگر کفشش پاره مین را بلند نمیافتاد، آهایش پایین میاز شانه

ای مهر افتاد که خادمش با زور آن را از پای او درآورد. اگر با انگشترش نوشتهبسیار اتفاق می

آمیخت. آری! او خاست، یون مرکب با عنبر دست او میزد، از آن بوی عطر و عنبر برمیمی

کرد، تا روزی که خالفت را تحویل گرفت، اما به محاض  اینگونه در ناز و نعمت زندگی می

 «.این که به خالفت رسید از دنیا دور شد

گیری و تحولی که در زنادگی عمار بان عبادالعزیز پدیاد آماد و دوران       این زهد و کناره

خالفت راشد  او را دربر گرفت، زائیده یک شب و ناشی از انتقال خالفت باه او نباود، بلکاه    

خاود   / ماماای هایی است که عمر طبق سفارش پادر و ماادرش نازد دائای    سالرهین روزها و 

عبداهلل بن عمار گذراناد. ماادرش در سایمای او نباوغی را مشااهده کارد و سازاوار ندانسات          

فرزندش با توجه به آن نبوغ خدادادی از جو عطرآگین مدینة منوره دور باشاد، بلکاه خیار و    

شهر رشد و پرورش یابد، شهری که به یمن علام  صالح را در آن دانست که فرزندش در آن 

های علم و ترین یهرهمعطر گشته بود، و یکی از برجسته و زهد باقیمانده از اصحاب اطهار 

بود. مادرش با دیگار فرزنادانش باه ساوی شاام       بر، دائی او عبداهلل بن عمر هتقوی در آن ش

تاا همزماان او را از حیاث علام و     عزیمت کرد، ولی عمر را به نزد عبداهلل ابن عمار گذاشات   

تزکیه و تهذیب، تربیت کند. تعلیم و تربیتی که ابن عمر به او آموخت، بنیاان تربیات روحای    

عمر بن عبدالعزیز را تشکیل داد. حتی قبل از رسیدن به خالفت، بعضی از این آوار مبارک در 

و تقاوای آن روز مدیناه   وی متبلور بود. این امر سبب تاویرپذیری عمیق وی از الگوهای زهد 

 گرفتن منصب خالفت این آوار به اوج خود رسید.شد و با به دست

از جمله آوار تعلیم و تزکیة وی، گریة شدید او به هنگام ترک مدیناه باود، آنگااه کاه باه      

ترسام از کساانی باشایم کاه مدیناه آنهاا را       دوستش مزاحم نگاه کرد و گفت  ای مزاحم! می

در باار    راند. منظور وی از این گفته، حدیثی اسات کاه پیاامبر    ود میکند و از خبیرون می

شهر مدینه مانند کور  آهنگری است که هرگوناه زنگااری را دور   »شهر مدینه فرموده است  

 «.شودماند و آبدیده میکند و فقط آنچه که پاک است در آن باقی میمی
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بر وی گذاشت،  ش تربیتی ابن عمر از جمله تاویراتی که جوّ مدینه و رو رراگیری علم:

به »گوید  مجاهد بن جبر می التزام او به فراگیری علم و دانش قبل و بعد از خالفت است، امام

نزد عمر بن عبدالعزیز رفتم تا دانش به وی بیاموزم، ولی دیری نهایید که ما از او علم و داناش  

علما به نزد وی شااگردانی  »گوید  ان می. همچنین تابعی بزرگوار میمون بن مهر(1)«فرا گرفتیم

. اما فرمانروایی بر شهر مدینه و منصب خالفت، او را از فراگیری علم و داناش  (2)«بیش نبودند

 نداشت. باز

دانست که یکی از شرایط پذیرش اعمال، اخالص است، به هماین علات   او می اخالص:

کرد، تاا  شد، شدیدا  محاسبه میمی نفس خود را در برابر گفتار و کردارهایی که از وی صادر

دهاد، خالصاانه بارای خادا نباشاد. او در باار  نفاس        گوید یاا انجاام مای   مبادا آنچه را که می

 .(3)«گذارد زیاد سخن بگویمترس از مباهات و فخر نفس است که نمی»گفت  می

دانسات و هماواره احسااس    ایشان پیوسته خداوند را شاهد و نااظر مای   در محضر خندا:

کرد که او در همة امور بر وی ناظر است. در نتیجه دائم از محاسابة پروردگاار در هاراس    می

ه خود یا دیگران واقع شده و مورد محاسبه پروردگار قرار ب بود که مبادا از وی قصوری نسبت

بود برای او آوردند، کمای از آن را  « فئ»گیرد. نقل است که مقداری عنبر یا مسک را که از 

و صورت مالید. بالفاصله دست و صورت خود را شست تاا اوار باوی خاوش نماناد.      به دست 

یندان مصرف نکردی که با این عجله آن را »عرض کرد  « لیث بن ابی رقیه»کاتب وی به نام 

کنم از تو ای لیث! مگر استفاده از آن به همین اندازه نیست؟ یارا  تعجب می»گفت  «. بشویی

 .(4)«شود؟شیده نمیکه عطر و عنبر خورده یا نو

دخترش که تنها یک حلقه گوشواره داشت به خدمت پدر عرض کرد که تا حلقة دیگری 

اگر توانستی این دو اخگر را به مانند »نیز به وی عطا کند. ایشان دو اخگر به وی داد و فرمود  

                                           
 طبقات الفقهاء. -(1)

 طبقات الفقهاء. -(2)

 .132/  5سیر أعالم النبالء   -(3)
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روز هاراس از ساؤال و جاواب     . وی از فرط(1)«خرمگوشواره کنی حلقة دوم را نیز برایت می

شاد  رفت. اگر کثیف میکرد و با آن به میان مردم میقیامت تنها به یک دست لباس اکتفا می

کرد. تمام طالی همسرش را به بیت المال داد. از نور یراغ شست و مجددا  به تن میآن را می

 کرد. و از ترس این که مبادا در روز قیامت بهفقط برای رسیدگی به امور مسلمین استفاده می

خاطر یک یا یند قطره روغن زیتون مؤاخذه شود، به هنگامی که مشاغول کارهاای شخصای    

نتیجة همان احساس دائمی  کرد. این ورع آشکار در زندگانی عمر بود یراغ را خاموش می

او نسبت به مراقب دانستن پروردگار و هراس او از سؤال و جواب روز قیامت باود. ایان ورع   

 قلب فرد مؤمن رخت بربندد. ازکه ینین احساس پاکی شود رنگ میزمانی کم

مرگ را از روز اول خالفت و به خصوص با تذکری که پسارش عبادالملک    یند منر::

ای کاه در طاول زنادگیش جازو     در یک مورد به وی داد، همواره در خاطر داشات باه گوناه   

ز دفان  فطرت و اخالق وی شده بود. ایان حالات بارای وی یناین حاصال شاد  روزی بعاد ا       

خسته به منزل رفت تا کمی بیاساید و بعدا  دیون سلیمان بن عبادالملک   سلیمان بن عبدالملک

یاه تضامینی   »را بهردازد؛ در این حال فرزندش عبدالملک مرگ را به یااد او آورد و گفات    

به محض شنیدن این گفته با شتاب بیرون رفت و « وجود دارد که پس از خواب، زنده بمانی؟

 هرکس حقی به نزد سلیمان دارد بیاید آن را پس گیرد.»د  اعالم کر

اکناون  »زنی از اهل کوفه برای حل مشکلی که داشت نزد وی آمد، اما عمر به وی گفت  

شاید تا شب زنده »ولی بالفاصله به هوش آمد و با خود گفت  «. وقت ندارم، بعدا  مراجعه کن

منظورش همسرش باود   –تر عبدالملک دخ هنمانم، سهس حضرت عمر فرمود  برو پیش فاطم

 .(2)«ای برایش نوشتسهس او را نزد خود فرا خواند و نامه –

داد تا به واسطة خالفت بار  کرد، و فرصتی به نفس نمیاو با نفس خود به شدت مبارزه می

دیگران احساس کبر و برتری کند. نقل است که یک شب جمعی در محضر وی بودند، ناگاه 

ماا باه   »ت، خودش شخصا  برخاست و آن را روشن کارد، عارض کردناد     یراغ خاموش گش

                                           
 .152سیر  عمر بن عبدالعزیز   -(1)
 .15سیر  عمر بن عبد العزیز   -(2)



   

 ﴾81﴿   آئین تربیتی تابعین
  

 

من این کار را کردم، به مان بگوییاد یاه ضارری     »گفت  « کنیمجای شما یراغ را روشن می

« متوجه من شد؟ برخاستم عمر بن عبدالعزیز بودم، برگشتم نیز همان عمر بن عبدالعزیز هساتم 

شید. او بیمناک بود که مبادا یکی دیگر یاراغ را  کوبه این شیوه و با دقت در درمان نفس می

روشن کند آنگاه نفس او بگوید  تو امیرالمؤمنین هستی و به خاطر مقام و منزلتای کاه داری،   

بینی دیار شود. ولای اماروز متأسافانه    مردم خادم تو گشته اند، در نتیجه به نوعی خود بزرگ

ای از شهرت رسیدند و دیدند ماردم باه   بعضی از علما و دعوتگران به محض این که به درجه

د که خودشان نیز شوند انتظار دارند که مردم به خدمت آنان درآیند هریندور ایشان جمع می

 کارهای خود برآیند. توانند از پسمی

 

 اویس القرنی -2

اسااالم آورد، هریناد باه محضاار مباارک آن حضاارت     اویاس در زماان حیااات رساول اهلل    

 ر فرموده است شرفیاب نشد. پیامب

رَ  ِإنَّ »  .(1)«ُأَوْيس   َلهُ  يُ َقالُ  رَُجل   التَّاِبِعينَ  َخي ْ

 «.برترین تابعین مردیست به نام اویس»

 و نیز فرموده است 

رَ  بِاْلَيَمنِ  يَدَعُ  لَ  ُأَوْيس   َلهُ  يُ َقالُ  اْلَيَمنِ  ِمنَ  يَْأتِيُكمْ  رَُجال   ِإنَّ »  اللَّهَ  َفَدَعا ض  بَ َيا بِهِ  َكانَ  َقدْ  لَهُ  أُم   َغي ْ
يَنارِ  َمْوِضعَ  ِإلَّ  َعْنهُ  فََأْذَهَبهُ   .(2)«َلُكمْ  فَ ْلَيْستَ ْغِفرْ  ِمْنُكمْ  َلِقَيهُ  َفَمنْ  الد ْرَهمِ  َأوِ  الد 

مردی از یمن به نام اویس به نزد شما خواهد آمد که در یمن به جز مادرش کسی دیگار  »

دا خواست بیماریش را شفا دهد، پس بیماری ، از خداشت« برص»رد، بیماری گذارا بجا نمی

وی برطرف گشت به جز جای دیناری با درهمی )تردید از راوی است( هرکس از شاما او را  

 «.مالقات کرد، از او طلب دعای خیر و استغفار کند

                                           
 .111مسلم   -(1)

 .113مسلم فضائل الصحابه   -(2)
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در میان نمایندگان یمن به جستجوی او پرداخت، تا این کاه   به همین علت فاروق اعظم 

د و از وی خواست برایش دعای خیر و استغفار کند و آن را انجام داد، ولای  او را مالقات کر

بعد از آن ترس این که مبادا بدینوسیله شهرت پیدا کند، پنهان شد. اویس به علت برهنگی در 

 گشت، تا این که کسی به او لباس پوشاند.میان مردم ظاهر نمی

خواناد   ن دعاا را مای  اویاس هار صابحگاه ایا     احسن  مسنو لی: نسنب: بنه مسنلمین:

او فقاط باه   «. میرند، مؤاخذه مفرماخداوندا! مرا به جرم کسانی که از گرسنگی و برهنگی می»

روی زمین بود و از ایان  فکر گرسنگان قریة خود نبود، بلکه نگران همة برهنگان و گرسنگان 

ناد پاوزش   که قدرت نداشت تا همة گرسنگان را سیر و برهنگان را بهوشااند، از درگااه خداو  

طلبید. آن هم یا به خاطر این بود که خوراک و پوشاکی نداشت که به آنها بدهد و یا ایان  می

که از آنان دور بود و از اوضاع و احوال آنها آگاهی نداشت، پس هر بامداد هراس از مؤاخذ  

 ساخت.الهی بر سر این موضوع وی را نگران می

و مسئولیتی را یادآور شود که بر هار مسالمانی   او با این دعا و پوزش خواسته است وظیفه 

ای که پیامبر واجب است، و باید با این احساس مسئولیت زندگی کند؛ همان احساس و وظیفه

 فرماید در آن باره می

َياِن، ِلْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤِمنُ »  .(1)«بَ ْعض ا بَ ْعُضهُ  َيُشدُّ  َكاْلبُ ن ْ

د کاه تماام اجازاء آن همادیگر را اساتحکام      مؤمنین برای یکدیگر مانند ساختمانی هساتن »

 «.بخشندمی

 فرماید و نیز می

 لَهُ  َتَداَعى ُعْضو   ِمْنهُ  اْشَتَكى ِإَذا اْلَجَسدِ  َمَثلُ  َوتَ َعاطُِفِهمْ  َوتَ َراُحِمِهمْ  تَ َواد ِهمْ  ِفى اْلُمْؤِمِنينَ  َمَثلُ »
 .(2)«َواْلُحمَّى بِالسََّهرِ  اْلَجَسدِ  َ ائِرُ 

هربانی و محبت و نوازش نسبت به یکدیگر همچون پیکری واحد هستند کاه  مؤمنان در م»

 «.گیردتابی فرا میخوابی و بیاگر عضوی از آن به درد آید تمام وجود را بی

                                           
 .22و مسلم   1512بخاری   -(1)

 .22و مسلم   322بخاری   -(2)
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پردازد، نفسی که تنها به فکار خاودش باوده و    انسان مؤمن به این شکل به تربیت نفس می

 اشد.خواهد هیچگونه اعتنایی به دیگران داشته بنمی

باید نفس  های تربیت نفس است، همزمانارتباط با آخرت یکی از راه ارابنط بن آخرت:

های او تربیت کرد، محبتی که آدمی را به فداکردن جان و را بر محبت خدا و تفکر در نعمت

 مال و فرزندان و پُست مقام در راه رضای محبوب وادارد. این همان حالتی است که اویاس  

و ینین حالتی محصول ارتباط مداوم او با عالم آخرت و یاادآوری مارگ باود؛    با آن زیست 

کند. این مطلب را از جواب او به سائلی که از او حالتی که همة لذایذ را به کام انسان تلو می

بامداد را با حابّ  »توان دریافت. او در جواب گفت  می -« کنید؟بامداد و شام یه می»پرسید  

کانم کاه باه    کنم، هرگاه صبح فرا رسید گمان نمای حمد و ونای او سهری می خدا و شام را با

کنم که به صبح برسم. مرگ و یاد آن برای اهل شب برسم و هرگاه شب فرا رسید گمان نمی

گذارد و ینانچه مسلمان حق خدا را در ماال خاود   ایمان هیچ شادی و سروری را برجای نمی

ماند. امر به معروف و نهای از منکار بارای یاک     او باقی نمیای برای ادا کند، هیچ طال و نقره

کنایم، آناان   را به معروف امر می مردمگذارد. در حالی که مؤمن، دوست و برادری باقی نمی

ند، تاا جاایی   دهنی آنان را بر این کار یاری میکنند، و فاسقابه ناموس و آبروی ما هتاکی می

کارده اناد، ولای باه خادا ساوگند تاا         بس بزرگ متهممرا به گناهانی  –به خدا سوگند  –که 

ای را که خدا بر من واجب کرده اسات، نسابت باه آناان     روزی که در میان آنان هستم وظیفه

 «.ترک نخواهم کرد

 

 ربیع بن خثیم -3

ربیع شاگرد صحابی بزرگوار عبداهلل بن مسعود و یکی از پرهیزگارترین یاران ابن مساعود باه   

ای »گفات   ای رسیده بود که ابن مسعود خطاب به او میو زهد او به مرتبهرود. ورع شماد می

بیانم باه یااد    داشت و هرگاه من تاو را مای  دید، دوستت میتو را می ابا یزید! اگر رسول اهلل 

 گفت دید می. و هروقت ابن مسعود او را می(1)«افتمبندگان مخلص خدا می

                                           
 .151/  1سیر أعالم النبالء   -(1)
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﴿      ﴾  ( 31 حج). 

 .«و بشارت بده مخلصان متواضع را»

اعضای بادن، پیاک قلاب هساتند باه هماین خااطر تاابعین          دوری از گجنه و مفصنی::

زیارا از تاأویر انادام بار      ؛دادناد رحمهم اهلل به تربیت نفس از راه کنترل اعضا بسیار اهتمام مای 

 قلوب خود بیمناک بودند.

ر نگهاداری جاوراح خاود از عصایان شادیدا       ثیم آن انسان شاریفی باود کاه با    خربیع بن »

شدند تا موقاع خاروج آناان یشامان خاود را بااز       وقت زنان داخل مسجد می حریص بود. هر

 .(1)«کردنمی

کرد تا ایمانی را که در اور تربیت نفس به دست آورده بود و در این کار اینچنین مبالغه می

ماند. تا زمانی که برای یک روز یاا یناد   محفوظ بدارد و از تاویرات سوء نظر حرام در امان ب

شناسای  ای را با آنان انجام ندهی، آنان را به خوبی نمای هفته با مردم همسفر نشوی و یا معامله

توان معایب را به آنان یاادآوری نماود و جباران آن را باه ایشاان      در این صورت است که می

ماردم تفااوت کلای دارد. یکای از     توصیه کرد، اما این اسطور  تقوی و پرهیزگاری باا ساایر   

ها همنشینی و گفتگو با وی ییزی کاه عیاب شامرده شاود از وی ندیاده      یارانش پس از سال

 است.

ثیم به من خبر داد و گفات   خیکی از دوستان ربیع بن »گوید  ابراهیم تیمی در این باره می

کاه عیاب شامرده    ای نشانیدم  بیست سال تمام با ربیاع رفیاق و همنشاین باودم و از وی کلماه     

 .(2)«شود

ای که توانسته اسات در  این یگونه تربیتی است که ربیع را ینان وارسته بارآورده به گونه

ای را بار زباان   این مدت طوالنی اینگونه زبان خود را کنترل نماید؟! به نحوی که حتی کلماه 

د را هاای پنهاان خاو   نیاورد که عیب محسوب شود؟! با ایان وجاود او کسای نباود کاه عیاب      

                                           
 .111 – 113/  2طبقات ابن سعد   -(1)
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گناه واقعی، گناهانی هستند که از یشم ماردم پنهاان ماناده و باعاث     »گفت  نشناسد، بلکه می

 .(1)«شوندخشم خداوند می

هاای دیگاران   او باه جاای ایان کاه باه عیاب       اهبمنم او به اربی: ن س و خ دسنزی:

ناد بار   بنگرد، سرگرم تزکیة نفس خود بود، ینانکه گویند  اگر انسان به عیوب خود نظر بیفک

 اینگونه بود. گیرد و ربیع هیچکس خرده نمی

زیرا از خودم »ربیع گفت  « کنید؟ای ابا یزید! یرا شما ذم هیچکس نمی»به وی گفته شد  

راضی نیستم، تا این که بتوانم از دیگران بدگویی بکنم. مردم به خاطر گنااه دیگاران از خادا    

 .(2)«م ندارندترسند، ولی در مقابل گناهان خود از خدا بیمی

کارد کاه قارآن مساتقیما  او را ماورد خطااب قارار        وی همواره ینین احساس مای  اندبیر:

 رسید کرد. در نماز شب که به این آیه میدهد و با همین احساس قرآن را تالوت میمی

﴿                            

              ﴾     (  11جاویه). 

برند که ما آناان را همچاون   شوند، گمان میها میآیا کسانی که مرتکب گناهان و بدی»

دهناد، و  م مای آورند و کارهای خوب و پسندیده انجاآوریم که ایمان میکسانی به شمار می

 .«کنندشان یکسان است؟ یه بد قضاوت و داوری میحیات و ممات و دنیا و آخرت

 کرد.و این آیه را همراه گریه و زاری تا طلوع صبح تکرار و در آن تدبر می

ریزی کارده بودناد کاه حتای     ای پایهآنان بنیان تربیت را به گونه گذش: به جنی انبقنم:

ردند. خشم و دوستی آنان فقاط در راه خادا و بارای او باود، زیارا      کای از آن تخطی نمیذره

های دنیایی پاک و محبت غیر خادا را از آن بیارون کارده    نفس خود را از عالیق و دلبستگی

ها هریناد  بودند و آنچه را که خالص برای خدا بود در آن باقی گذاشته بودند، اینگونه انسان

 شوند.نمی مورد استهزا هم قرار گیرند، خشمناک
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در سرگذشت ربیع آمده است که او در مسجد بود و مردی پشت سر او قرار داشت، یون 

ای برای رفتن به نماز برخاستند آن مرد گفت  مقداری جلوتر برو، اما ربیع در جلو خود فرجه

شناخت، دید تا خواستِ او را اجابت کند، آن مرد خشمگین شد در حالی که ربیع را نمینمی

مرد دید، نگاهی باه   یلی محکمی بر پشت گردن او زد، ربیع که ینین برخوردی از آنپس س

رحمت خدا بر تو باد، و دو مرتبه دعا را تکرار کرد، آن مرد که متوجه شاد  » او کرد و گفت 

هاایی کاه باه    . در یناین صاحنه  (1)«ربیع است، سر به جیب خود فرو برد و گریستن آغاز کرد

شاود، یاه بساا    حرمتی و اهانت واقاع مای  نظار عام که آدمی مورد بیصورتی ناشایست و در ا

کند، ولی ربیع این خواستة نفس را به کلی نادیده گرفت نفس او را به گرفتن انتقام تشویق می

کند و با این عمل خود شخص تجاوز کاار را  و به جای انتقام برای فرد متجاوز دعای خیر می

 ه آشکارا گریه کند.سازد کینان غافلگیر و نادم می

ها بود، اسب ربیاع را دزدیدناد و او را   ترین سرمایهدر روزگاری که اسب یکی از باارزش

یارا بار دزد اساب دعاا     »که در مجلسی نشسته بود از قضیه مطلع کردند، اهل مجلس گفتناد   

را گویم  خداوندا! اگر وروتمناد اسات قلابش    نه بلکه او را دعای خیر می»گفت  « کنید؟نمی

. آناان قلاب خاود را باه انادوه و حسارت       (2)«غنی گردان و اگر مستمند است تاوانگرش فرماا  

کردند، تنها ییزی که قلب ایشان را به خود مشغول کرده بود امور مربوط دنیوی مشغول نمی

ارزش بود. این مطلب در جوابی که باه  به آخرت بود، یرا که مسایل دنیوی در انظار آنان بی

باماداد را یگوناه ساهری    »کننده داد به خوبی نمایان است، آنجا کاه گفات    ن شخص سؤالآ

وی در جواب گفت  بامداد را با ضعف و زباونی و گناهکااری ساهری کارده ایام،      « کردی؟

هایی هستند که متعلق باه آخارت   . اینها انسان(3)«خوریم، منتظر اجل مانده ایمروزی مقرر می

 کنند.وی ضایع نمیهستند و عمر خود را در مسایل دنی
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هرگاه ربیع بن خثیم به بحث پیرامون اماور دنیاا   »کند که گفت  ابوحیان از پدرش نقل می

گفات  بارای خاودت در سارای آخارت یناد مساجد بناا         پرداخت زیر لاب باا خاود مای    می

 .(1)«ای؟کرده

 او هنوز به سن بلوغ نرسیده بود که بر اور نماز تهجاد آنقادر خساته    شدت ار  از خدا:

خاوابی و  فرزنادم! یارا نمای   »گفت  سوخت و میگشت که مادرش دلش به حال وی میمی

ای مادر مهربانم! کسی کاه باه هنگاام    »گفت  اما او در جواب می« کنی؟کمی استراحت نمی

های شب، از گناهان خود هراس داشته باشد، سازاوار خاواب و اساتراحت    فرارسیدن تاریکی

خوابی او افزونتر شاده اسات، باه او    مادرش دید که گریه و بی به سن بلوغ که رسید،«. نیست

بینم، شاید در اور قتال نفسای باشاد کاه     خوابی که از تو میپسرم! این همه بیتابی و بی»گفت  

ماادرش باا   «. امآری مادر جان! من یکای را کشاته  »گفت  «. ن خبر ندارم!مای و مرتکب شده

رویم به او دیه بدهیم یا تقاضای بخشش کنیم؟ ای کیست تا بآنس کس کشته» تعجب گفت 

«. کنی، به تو رحم خواهند کردخوابی میبه خدا سوگند اگر بدانند یقدر گریه و زاری و بی

 .(2)«ام نفس خودم استمادر عزیز! آنکس که من کشته»گفت  

شیفتگان آخرت همواره با نفس خویش در کشمکش اند، یرا که نفس آنها را باه ساوی   

کنند و با نیاروی  کشاند، ولی ایشان آن را به سوی صالح و رستگاری دعوت میها میپلیدی

کردن نفسای هساتند کاه    دارند، آنان همواره مشغول رامایمان بر صراط مستقیم وابت نگاه می

هاای پساندیده باشاد،    کننده به پلیدی است، نفس را باه موجاودی کاه دارای خصالت    دعوت

 تبدیل کرده اند.

کناد کاه هماة آشانایان بارآن      جهت است که ربیع از ترس خدا یندان گریه مای به همین 

گوید  بیند از شدت نگرانی به وی مییابند. دخترش که وضع پدر را را اینگونه میآگاهی می

دخترم آخر بابای »گوید  اما او در جواب می« خوابیبابا جان! مردم خوابیده اند، ولی تو نمی»

 «.ه ستوه آمده و در هراس استتو از دست گناهانش ب
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پیوند دایمی انسان با آخرت و تزکیة نفس که به ایان درجاه از تقارب باه      ن س: سبةمحن

خدا و آن درجه از ایمان رسید، گاه گاهی نفس، آدمی را به خاطر ایان تقارب، باه عجاب و     

کن ربیاع  دارد، لبینی و ناییزشمردن اعمال دیگران و احساس برتری بر آنان وامیخود بزرگ

هاایش جااری   بر این امر آگاه است و بر آن تسلط دارد و در حالی که گریه و اشک بر گونه

 .(1)«مردانی رسیده ایم که ما در برابر آنان دزدانی بیش نیستیم ربه محض»گوید  میاست، 

این محاسبة دقیق، نتیجة ترس از خداست. ترس از خدا آدمی را به کنتارل دقیاق گفتاار و    

دارد تا معلوم شود که کدام گفتاار و رفتاار بارای خادا و کادامیک بارای غیار او        می ارفتار و

گاردم در  مای  مگو خدایا من به سوی تو باز»کند  است. ربیع یاران خود را اینگونه موعظه می

ای، لکن بگو خدایا تو باا  گفتن مرتکب گناه شدهای و با دروغحالی که به سوی او باز نگشته

. روزی ربیع با یارانش نشسته بود، دختر کویکش پیش (2)«خود توبة مرا بهذیرد الطاف بیکران

یون «. دخترم ییزی بهتر بگو»مد، و از او اجازه خواست تا بازی کند، در پاسو گفت  آوی 

دوست ندارم در »دختر اصرار کرد یاران از او خواستند تا اجاز  بازی به او بدهد، پس گفت  

 .(3)«امر به بازی نوشته شودنامة اعمال امرزوم، 

ها مندی از رخصتربیع به نفس خود اجاز  بهره ارک رخص: و عمل به عزیم::

کرد تا نفس داد، مبادا که نفس در امور دیگر نیز جرأت کند، وی به عزیمت عمل میرا نمی

ه بود. خود را به دور از افراط و تفریط نیرومند کند. نقل است که او در پایان حیاتش فلج شد

ت داری که صختو شرعا  ر»کردند، به او گفتند  برای حضور در نماز جماعت او را حمل می

شنوم را می «اْلَفاَلحِ  َعَلى َحى  »دانم ولی ندای رستگار می»به نماز جماعت نروی، پاسو داد  

 .(4)«پس یطور نروم؟!
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 سلمه بن دینار -4

 ببوحازم سلمه بن دینار احاادیثی را از ابان عمار    تابعی بزرگوار، امام و پیشوای شهر مدینه، ا

آموختاه اسات. و باا     روایت کرده، و اخالق و زهد و شجاعتِ اظهاار حاق را از اصاحاب    

کرد. با این وجود درباریان سلطان خواهان نزدیکی با وی علمای درباری با شدت برخورد می

جست. اتخاذ ینین روشای از  می بودند، اما او به خاطر پاسداری از عزت دین، از آنان دوری

شد، به هماین جهات وی خاود را در    برخی از علما خیلی گران تمام می سوی ابن دینار برای

زحمت و مشاقت  »گفت  کرد و میمیان علما و مسلمانان شهر مدینه غریب و تنها احساس می

بیانم،  اری نمیبرای دین، اعوان و انص»گفت  « گفتند  یطور؟« دین و دنیا افزونتر گشته است

یافت که فاجری در این راه از تو سبقت  سوی هرییزی قدم برداری، درخواهی برای دنیا بهو 

 .(1)«گرفته است

روش برخورد او با سالطین و علماا در آنچاه کاه در پای خواهاد آماد باه خاوبی نمایاان          

امام افریقای و   شود  یکی از امرا او را به نزد خود خواند، وقتی رفت، دید که امام زهری ومی

بهترین امرا آنانند کاه علماا   »تنی یند از علمای دیگر در مجلس سلطان حضور دارند، گفت  

کنند. و بادترین علماا کساانیند کاه حاب امارا را داشاته        را دوست داشته و آنها را زیارت می

 .(2)«باشند

راک دنیا و آنچاه کاه در آن اسات، اعام از زینات و خاو       روش او در مفنمله بن دنینن:

...، در حد ذات خود حرام نیست، ولی هرگاه اینهاا ماانع یااد خادا و      پاکیزه و روزی حالل و

سبب دوری از اوامر و واجبات او شوند، خطر آفرین شده و باید از آن حذر کرد، بلکاه بایاد   

 از این ابزارها برای تقرب به خدای متعال استفاده نمود؛ زیرا دنیا برای اهل ایمان در ذات خود

هدف نیست، بلکه یگونگی استفاد  انسان از دنیاست که آن را از مباح و حالل باه مکاروه و   

کند، امام ابوحازم روش استفاده از دنیا را ترسیم، و برای آن اصول و قواعدی حرام تبدیل می
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مقرر کرده است که مؤمن را برای تطبیق آن و گذر از خطرات و فراز و نشیب واقع در مسایر  

 دهد.فس، یاری میتربیت ن

یکی از یاران بن دینار به نام عبدالرحمن بن زید بن اسلم به نزد او  اصل اول؛ حّب دنین:

برد، شکایت کرد، تا شاید در محضر او کاه باه   آمد و از ضعف ایمان خود که از آن رنج می

تی در خصال »علم و دیانت او باور زیاد داشت و مورد اعتمادش بود دوای شافی بیابد و گفت  

دنیاا را  »گفات   « ام! بگاو ییسات؟  بارادرزاده »، گفات   «من هست که مرا دلتنگ کرده اسات 

کنم، زیرا خداوند دنیا را نازد  من نفس خود را به خاطر آن مالمت نمی»، گفت  «دوست دارم

ما محبوب کرده است، بگذار بر غیر آن نفس خود را مالمت کنیم و نگذاریم حب دنیا ماا را  

آوردن ییزی تشویق کند که خدا را خوش نیاید، یا این که ماا را از ییازی   ستبه سوی به د

 .(1)«رساندداشتن دنیا به ما زیان نمیمنع کند که مورد رضای اوست، اگر ینین کردیم دوست

ای بسیار مهم را بارای دنیااداری مقارر کارده و شایساته اسات کاه        ابن دینار اصل و قاعده

کند که گارایش باه دنیاا    ان عمل کنند، این اصل برای ما روشن میعابدان آن را دریابند و بد

داشتنی آفریده است، ها دوستدر ذات خود مذموم نیست، زیرا خداوند دنیا را به نزد ما انسان

باشد. در دنیا ییزهایی وجود دارد کاه خداوناد   آنچه که مهم است یگونگی معاملة با آن می

ل و پسند خداوند نیست، و گااهی ایان   وود دارد که مورد قبپسندد و اموری نیز وجآنها را می

عدم قبول به زمان بکارگیری آن بستگی دارد، مثال   ازدواج و تکثیر نسل و حسن معاشرت باا  

باشاند و آنهاا را دوسات دارد، ولای اگار      همسر، همگی اموری هستند که مورد قبول خدا می

آنها امر فرموده است، مکروه و مذموم هساتند، و  اینها مانع انجام تکالیفی شوند که خداوند به 

واجب است از اینگونه معامالت دوری جسته و در برابر آنها سر تسلیم فرود نیاوریم، ینانچاه  

 فرماید خداوند می

﴿                             

              ﴾  (   11تغابن). 
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تاان دشامنان شاما هساتند، پاس از ایشاان       ای مؤمنان قطعا  بعضی از همساران و فرزنادان  »

خداوناد   پوشای نمائیاد و ببخشاید، حقاا    خویشتن را برحذر دارید و اگار عفاو کنیاد و یشام    

 .«ان استبخشایند  مهرب

داشاتند و  شان آنها را از رفتن به جهاد باازمی این آیه در شأن کسانی نازل شد که همسران

شان به حال آنان سوخت و در در نتیجه دل« کنید؟برای یه ما را ترک می»گفتند  به آنان می

شاروط باه   کنار آنان باقی ماندند و برای جهاد پا از خانه بیرون نگذاشتند. بنابراین، حب دنیاا م 

اموری است که خداوند آن را حالل و به آن امر کارده اسات، و نیاز مشاروط باه اجتنااب از       

اموری است که خداوند آنها را حرام کرده است، اگر اینگونه با دنیا برخورد کنیم و از ذکار  

 رساند.داشتن آن هیچگونه زیانی به ما نمیو یاد خدا غفلت نورزیم دوست

شادنِ  ند اشتغال به امور مباح دنیایی حرام نیست، لکان سارگرم  هری اصل دوم؛ قجنع::

کند که در روز قیامت باعث حسارت  های زیادی را از دست ما خارج مین، فرصتآزیاد به 

گوید  کند و میشود. این امری است که مورد نظر ابوحازم بوده و بر همین نکته تأکید میمی

. وقتی که اندکی از دنیا، ما (1)«کندامور آخرت غافل می اندکی از دنیا، انسان را از بسیاری از»

زیاد باا آن، موجاب غفلات    بهره کند، سرگرم شدن را از بسیاری از امور مربوط به آخرت بی

 بیشتر و خسارت بزرگتر در امر آخرت خواهد شد.

دعوتگران باید نسبت به لحظات عمر بسیار حساس و هوشیار باشند و حق هرییازی را ادا  

ند، طغیان در هر امری سبب خشم خدا است، دعوتگران نباید هدفی را که برای آن آفریده کن

هدف ضایع کنند شده اند فراموش کنند، و نباید وقت گرانبهای خود را در مباحث پوچ و بی

زدن حتی با کودکان خود مبالغه ورزند یا وروت و کثرت ماال  و نباید در شوخی مباح و گ 

هماة دنیاا   »گوید  شغول کند، در این مورد ابوحازم کالمی زیبا دارد، وی میآنها را به خود م

شود؛ اوال  گذشته که خوابی بیش نبوده وانیا  آینده که آرزو و سارابی  در دو بخش خالصه می

 .(2)«بیش نیست
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تنها ییزی کاه دارای اعتباار و    اصالح اس:: یةاصل س م؛ ا جه به ام ری که من

آن وقات شایساتة اعتمااد و    بارای بشار   است که سبب اصالح تاو شاود.    قابل اعتماد باشد آن

ارزشمند است که در راه اصالح نفس و تقرب جستن به خالق خاود گاام باردارد. همچنانکاه     

کنند، دعوتگران راه ها و عقاید و پدر و مادر و همسر و اوالد را فدای دنیا میاهل دنیا، ارزش

و گرانبهاست در راه آخرت فدا کنند. رستگاری در عالم  خدا نیز باید همة آنچه را که نفیس

رستاخیز بدون اصالح نفس به دست نخواهد آمد. هر امری که مقدمة انجام یک فعل واجاب  

گوید  باه  باشد. امام ابوسلمه میباشد نیز واجب است، و اصالح نفس از مهمترین واجبات می

آن عمال کان، هریناد هماین امار بارای        امری توجه داشته باش که مایة اصالح تو شود و به

کشاند، آن را ترک کن، هریند کسانی دیگر مایة فساد باشد. ببین یه ییزی تو را به فساد می

 .(1)«همین ییز برای دیگران وسیلة صالح باشد

آوردن دنیااا بااه انسااان دلیاال  روی اصننل ا نننرم؛ احسننن  برخنن رداری از نفمنن::

باودن  تواند دلیل بر مبغاوض کردن دنیا نیز نمینکه پشتمحبوبیت او به نزد خدا نیست، همچنا

کاردن آن آزمایشای از   آوردن دنیاا و پشات  باشد. بایاد بادانیم کاه روی    متعالاو پیش خدای 

جانب حضرت باری است و مؤمنی که با حضرتش در ارتباط باشاد هرآنچاه را کاه حکمات     

زی اسات کاه روی داده اسات.    پذیرد، و یقین دارد که خیر در ییالهی مقدر کرده است، می

 ةکردن دنیا باه انساان نشاان   کنند که پشتاین برخالف نظر اهل دنیا است، یون آنها گمان می

آوردن آن دلیل بر مهر اوست. اگر دنیا بر وفاق ماراد ایشاان نباود زباان باه       خشم خدا، و روی

 .اعتراض و جسارت گشوده و گویند؛ ما از طرف خدا مورد اهانت واقع شده ایم

سهم من از آنچه خداوند به »گوید  امام ابوحازم این را به عنوان یک اصل بیان کرده و می

باشد که در دنیا باه مان داده اسات،    من نداده یا از من گرفته است، بسیار بزرگتر از نعمتی می

. (2)«بینم آنچه را که از من گرفته به کسانی داده که مایاة هالکات ایشاان شاده اسات     زیرا می

بیانگر یقین او به تقادیر خداونادی    دادن به خود نیست، بلکهتة ابوحازم تسلیت یا دلخوشیگف
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است که منع و عطا فقط در دست اوست. این عقیده و یقین بیشتر زیبند  دعوتگران است، تاا  

دادن دنیا، فکر و خیال آنان را به خود مشغول ندارد و از کساب داناش و فضالی کاه     از دست

 نمانند. را باال زده اند باز برای آن آستین

هاا و  تارین بیمااری  بینی یکی از کشانده خود بزرگ بیجة:درمنن بیمنری خ د بزر:

از آن هراساناک بودناد و باه     هم از قبیال تاابعین   قوی ایمان  صاحباندردی است که حتی 

ز بینای را ا ( خاود بازرگ  حماه اهلل ترسیدند. تا جاایی کاه ابوحاازم )ر   شدت از سرایت آن می

دهد افتد که انسان کار نیکی انجام مییه بسا اتفاق می»گوید  شمارده و میگناهان کبیره می

شود غافل از این که ممکن است خداوند گناهی بزرگتر و از انجام آن خیلی هم خوشحال می

دهد و از انجام آن به شادت دلتناگ و   از آن نیافریده است، یا برعکس عملی زشت انجام می

رود. برای مثال؛ شود. غافل از این که این عمل از بزرگترین حسنات او به شمار میمیپشیمان 

اگر عملی نیک انجام دهد ولی بدان وسیله احساس فضال و برتاری بار دیگاران کناد، شااید       

 خداوند ینین عملی را محو و نابود و همراه با آن دیگر کارهای نیک او را نیز باطل گرداند.

از وی سر زند و از انجام آن احساس شرمندگی کند و قلب او از ترس یا اگر عملی زشت 

به درگاه حضرت حق توبه کناد، خداوناد از    و عذاب الهی منقلب شود و اظهار ندامت نماید

وی درگذرد و با قلبی پاک جهان را وداع گوید و به مالقات پروردگار برود، یه بسا موجب 

ریازی کارده اسات کاه     اصلی را برای تربیت نفس پایهرستگاری او شود. او با این گفتة خود 

کند که همیشه از عدم پذیرش برای تابعین باقی بماند. این اصل حالتی را برای انسان ایجاد می

کند کاه آن اعماال نیکاو موجاب     اعمال نیکو از جانب حق تعالی در هراس باشد و کاری می

گاردد کاه انساان انجاام     نای زایال مای   بیبینی او نشود. زمانی عُجب و خود بزرگخود بزرگ

عبادت را یک توفیق الهی شمرده و به حساب خود نگذارد. به همین علت است که رسول اهلل 

 های خود بسیار فرموده است در نیایش 

 .(1)«َعْين   َطْرَفةَ  نَ ْفِسى ِإَلى َتِكْلِنى َفالَ »

 «.پروردگارا! مرا یک لحظه به خودم وا مگذار»
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اش در ینیم که حتی آن حضرت از سرایت عُجاب باه نفاس شاریف و زکیاه     بدر اینجا می

 هراس است.

هایی که تابعین رحمهم اهلل برآن تکیه کارده اناد، یااد    ترین راهیکی از اساسی یند مر::

مرگ است. آنان فقط در خلوت از مرگ یاد نکرده اند بلکه در تمامی مراحل زنادگی و در  

داشته اند به صورتی که یاد مرگ در ژرفای وجود آنان ریشاه  تمام ابعاد آن مرگ را مد نظر 

دوانده بود، یه آنها معتقد بودند که مهمترین عامل در تربیت و تهذیب نفس همانا یاد مارگ  

ای ابوحاازم! از ایان   »گویاد   کناد، قصااب مای   است. روزی ابوحازم از کنار قصابی عبور می

قصاب ادامه « امدرهمی با خود نیاورده»د  گویاو در جواب می« گوشت خوب مقداری بردار

من به نفس خاود  »گوید  ، باز در جواب می«دهماشکال ندارد مدتی به تو مهلت می»دهد  می

 .(1)«دهممهلت نمی

دهد و مهلات قصااب   او به خاطر یاد مرگ که هر لحظه شاید در رسد، اینگونه جواب می

داخت قرض به او مهلت دهد، اجل به او مهلات  کند. زیرا اگر قصاب هم برای پررا قبول نمی

 نخواهد داد.

﴿امام حسن بصری در تفسیر آیة  صنحب ن س مطموجه:            

﴾ اراد  قبض آن را کرد، در پناه مئنه آن است که هرگاه خدای متعال گوید  نفس مطمی

بخشد، او از خدا راضی و خدا نیز از وی خوشنود میاو آرام گرفته و خدا نیز به او آرامش 

گرداند و در کند و آن را به بهشت نایل میمی شود، و دستور قبض جان وی را صادر می

 .(2)«دهدزمر  بندگان صالح و شایسته قرار می

 این طمأنینه و آرامش گاهی به سبب مژد  برخورداری از رضوان است.

 وایت شده که پیامبر فرموده است ر ینانچه از عباد  بن صامت 

 .(3)«ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  َأَحبَّ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َأَحبَّ  َمنْ »
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 «.هرکس مالقات خدا را آرزو کند، خداوند نیز آرزوی مالقات او را خواهد کرد»

آید و گاهی نیز به سببی و گاهی به سبب انجام اوامر و دستورات خدا در دنیا به دست می

شود. به هرحال، این آراماش و اطمیناان خااطر    ه و آرامش برای نفس حاصل میدیگر طمأنین

 درخشد.های ایمان و تقوی میهمچون ستار  تابناکی بر پیشانی آن اسطوره

در بساتر مارگ   »کناد   مطرِف، آخرین لحظات عمر امام سلمه بن دینار را ینین بازگو می

ه خاودت داری؟ گفات  باه رحمات و     بر ابوحازم داخل شدیم، گفتیم  یه احساسی نسبت با 

برکت خداوند متعال امیدوارم و به ذات اقدسش حسن ظن دارم. به خدا سوگند! کسی که هر 

صبح و شامی در فکر آبادساختن سرای آخرت بوده و قبل از رخت بستن به ساوی آن، خاود   

همساان   را مهیا کرده است، با آن کس که هر بامداد و غروبی باه فکار آباادکردن دنیاا باوده     

 .(1)«نیست و ینین کسی به هنگام بازگشت به سوی منزل آخرت هیچ بهره و نصیبی ندارد

 

 محمد بن واسع -5

یافتاة مدرساة صاحابی    او همان تابعی بزرگوار و امام ربانی، سرمشق مجاهدان زاهد و پرورش

کاه  و دوست مالک بن دینار آن زاهد مشهور است، همان کسی « انس بن مالک»جلیل القدر 

نامیده است. محمد بن واساع نفاس خاود را تنهاا     « ن»دهند  قرآزینت»امام حسن بصری او را 

کرد، بلکه به منظور جهاد و رویاارویی باا دشامن و    برای اقامة نماز و گرفتن روزه تربیت نمی

کارد، و قطعاا    هاای نبارد عزیمات مای    فداکردن جان در راه خدا، همراه با مجاهدان باه جبهاه  

توانند وارد میدان جهاد شوند که به اوج ایمان و یقین رسیده باشاند. او هماواره در   کسانی می

کارد. هرگااه او را در   در جهاد شرکت می« قتیبه بن مسلم»کنار فاتح بزرگ و مجاهد فداکار 

دید، به خاطر میمنت و صالحی که داشت، مژد  پیروزی را به مجاهدین صف جهادگران می

حضور  –که در آن زمان قتیبه امیر خراسان بود  –ر سهاهی همراه قتیبه داد. نقل است که دمی

داشت. وقتی سهاه ترکان به سمت سهاه مسلمانان حرکت کرد و هنگامی که رزمندگان اساالم  

شدند، قتیبه پیکی را به مسجد فرستاد تاا ببیناد یاه کسای در آنجاا      برای دفاع و نبرد آماده می
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های خود را باه ساوی   بن واسع در مسجد مانده است که دست مانده است، گفتند  تنها محمد

هازار مجاهاد اساب ساوار بیشاتر      ها را از سای این دست»آسمان بلند کرده است، قتیبه گفت  

. محمد بن واسع بدینگونه جهادِ با نفس و جهاد با سهاه کفر را توأم باهم انجام (1)«دوست دارم

 داد.می

تاوان  ا نفس امّاره کثرت عبادت اسات، باا ایان کاار مای     تنها راه مبارزه ب کثرت عبندت:

( باه علات کثارت عباادت و     حمه اهللنفس را بر صراط مستقیم استوار کرد. محمد بن واسع )ر

ای پژمارده و غمگاین برخاوردار باود، یکای از      هراسی که از خداوند داشت همواره از یهره

کاردم  ب خود احساس سنگدلی مای هرگاه در قل»گوید  دوستانش به نام جعفر بن سلیمان می

کردم به یاد یهره و صورت نگریستم و یون به صورتش نگاه میبه یهر  محمد بن واسع می

 .(2)«افتادمزدگان میمصیبت

شاان قارار گرفتاه باود، و هماان      های تابعین خارج و در دستاندنیا از دل زهد و قجنعن::

ن باه موالیشاان باشاد، و برآنچاه از دسات      خواستند که وسایلة تقارب آناا   مقدار را از دنیا می

خوردند؛ مگر بر ییزی که وسیلة نزدیکی به محبوب باشاد. ابان واساع    دادند حسرت نمیمی

  اول  رفیقی که هرگاه خورمدر دنیا فقط برای سه ییز حسرت می»کند که آشکارا اعالم می

ی نصیبم شود. سوم  رزق و منحرف شوم مرا به راه بیاورد. دوم  نماز جماعتی که در آن فضیلت

روزی حاللی که به دور از منت بوده و از جاناب خداوناد نیاز بازخواسات ساختی باه دنباال        

 «.نداشته باشد

دادن دوساتی اسات   خورد، از دسات محمد بن واسع اولین ییزی که برای آن حسرت می

 که او را در مسیر تربیت نفس و تهذیب آن یاری دهد.

باشاد و اصاوال    پوشای و انازوا نمای   نای تارک روزی حاالل و ژناده    نبستن به دنیا باه مع دل

هیچکدام از این کارها بیانگر زهد و پارسایی نیست، بلکاه ایان ماوارد از روح اساالم خاارج      

ای هندی بیشتر نزدیک است. زهد واقعی یک عمل قلبای  ن هبوده و به رهبانیت و آیین برهم
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برم که دین خود را من به حال کسی غبطه می»گوید  است. به همین دلیل محمد بن واسع می

محکم در دست گرفته و هیچ ییزی از دنیا همراه ندارد، اما با وجود این از عمل خود راضی 

رضا عملی است که مخصاوص قلاب و یقادر کام هساتند زاهادانی کاه دارای ایان         «. نیست

 .(1)«ویژگی هستند!

شاوند، باه هماین    یر و تحاول شادید مای   و منصب بزرگترین اسباب فتنه اند و مایة تغی ممقا

جهت زاهدان راستین از آن گریزانند تا مبادا آنچه را که از ایمان و تقوی بنا نهاده اند از میان 

 برود.

مالک بن منذر که از پُست والیت و فرمانداری برخوردار بود، محمد بن واساع را باه نازد    

ند، ولی او نهذیرفت، سهس به وی امر خود فرا خواند و به وی امر کرد بر منصب قضاوت بنشی

کرد و گفت  یا منصب قضاوت را بهذیر، یا این که شما را سیصد تازیاناه خاواهم زد. گفات     

دهم ذلیل دنیا باشم نه ذلیل توانید با من اینگونه رفتار کنید، ولی بدانید که ترجیح میشما می»

تن ینین مقامی ناوعی حماقات باه    . ممکن است به نزد اهل دنیا خودداری از پذیرف(2)«آخرت

اندازند، طبیعی است شمار رود، یون اینان برای دنیا زیسته و به خاطر آن خود را به مهلکه می

از دیدگاه آنان اگر دنیا به کسی روی آورد و او به آن پشت کند، این کاار را حمااقتی بایش    

 نیست.

به وی پیشنهاد مقام داد، اما محماد  یکی دیگر از فرمانروایان او را به نزد خود فرا خواند و 

از دوران »به راستی تو احمقی! محمد بن واسع در جاواب گفات    »بن واسع نهذیرفت. گفت  

 .(3)«امکودکی تاکنون همین حماقت را داشته

آری! امام محمد بن واسع اینگونه در تقویت بنیة ایماانی خاود کوشاید و نگذاشات هایچ      

و نه تنها خود اینگونه عمل کرد، بلکه دوستان خود را نیاز  ضعف و فتوری به آن روی آورد. ا

 که به ایمان آنها اعتماد داشت ینین بار آورد.
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نقل است که امیر شهر بصره جوایزی را به قاریان شهر داد و سهمی هام بارای مالاک بان     

را  جوایز آنهاا »دینار فرستاد و مالک آن را قبول کرد. ابن واسع که این را شنید به وی گفت  

ای ابابکر! با این جایزه »، آنها گفتند  «از دوستانم سؤال کن»، مالک پاسو داد  «قبول کردی؟

هام آن حالات   دشما را به خدا ساوگند مای  »گفت  « د کردایند برده را خریداری نمود و آز

و کساانی واقعاا  خادا را     نه، همانا مالک خری بیش نیست،»گفت  « ی را اکنون نیز دارید؟بلق

 «.کنند که مانند محمد بن واسع باشندش میپرست

تابعین رحمهم اهلل بسیار اصرار داشتند کاه اعماال خاود را از     داشبن اعمنل نیک:پج نن

بینی و ریا به درون آنان راه یابد. مخفی کاری ایشان دید مردم پنهان دارند تا مبادا خود بزرگ

نزدیکترین دوستان از اعماال ایشان    گذاشتند حتیبه حدی رسیده بود که نمیدر اعمال نیک 

 باخبر باشند.

شاان باه   مردانی هستند که مدت بیست سال گریسته اند، ولی همسران»گوید  ابن واسع می

. وی این مطلب را در آخرین لحظات عمر به دوستانش سافارش  (1)«این موضوع پی نبرده اند

واسع رفتیم، یحیی بکّاء نیز آماد   کند. حماد بن زید گوید  به قصد عیادت به نزد محمد بنمی

و اجازه خواست تا داخل شود. گفتند  یحیی بکاء است، گفت  بدترین روزهای شما آن روز 

. او بر برادرش بیمناک است که مبادا به امری (2)«است که در آن گریه به شما نسبت داده شود

خدای نااکرده   –عمل او شهرت پیدا کند که تنها به او و خالقش مرتبط است و در نهایت نیز 

 مورد قبول واقع نشود. –

تابعین رحمهم اهلل هیچگاه از تربیات و تزکیاة نفاس     سرک ب ن س ان آخرین لحظنت:

خوردند، زیرا آنان بر نفس خود آگااهتر  کشیدند، و فریب ستایش ستایشگران نمیدست نمی

رین لحظاات عمار از   دادناد حتای تاا آخا    بودند و مجالی برای جلوه و عرض اندام به آن نمی

 کردن آن غافل نماندند.کنترل و سرکوب
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یون بیماری محمد بن واسع شدت یافات و رفات و   »کند  یکی از یاران ابن واسع نقل می

آمد مردم جهت عیادت بیشتر شد، به منزلش رفتم و دیدم جمعی به علت کمی جا ایستاده اند 

به من بگو  این جمع کاه اطاراف   »گفت   و جمعی نیز نشسته اند. ابن واسع روی به من کرد و

توانند باه مان   من را گرفته اند، اگر فردا دست و پا بسته به دوزخ انداخته شوم، یه کمکی می

 و این آیه را تالوت کرد « بکنند؟

﴿                ﴾    (  11الرحمن). 

شناسند و آنهاا را باا موهاای سار و پاا      شان میآن رزو بدان و گناهکاران را از سیمای در»

 .«گیرند

 

 ابومسلم خوالنی -6

اسالم   پیامبر گرامی اسالماو سید و پیشوای تابعین و زاهد زمان خویش بود. در عهد حیات 

یث را از عمار  در شهر مدینه ساکن شد. او حد آورده بود و در زمان خالفت ابوبکر صدیق 

اگار بهشات و دوزخ   »گفت  روایت کرده است، او می و معاذ و ابی عبیده و ابوذر و عباده 

دعا و مناجات او پذیرفته بود و این رتباه را  «. را با یشم ببینم بر عبادت من افزون نخواهد شد

 .(1)ریق کثرت عبادت به دست آورده بوداز ط

ماناادن از آفاات تکباار و منظااور مصااون بااه هنننی ن ننس:ه شننینری در برابننر وس سننه

تراشی نماید و خود را تبرئه کند، بلکه روش عناد داد که بهانهمنشی به نفس اجازه نمیبزرگ

و مبارزه با نفس را در پیش گرفت و آن را از هوی و هوس و آرزوهاای طاوالنی بازداشات،    

و هرآنچه  ا نفس نکندسازند، هرکس ینین رفتاری بآرزوهایی که انسان را از هدف دور می

نماید، اسایر و بناد  آن گشاته و باه ساوی محرماات و نافرماانی         را که نفس خواست، اجابت

 کند.خدای متعال گرایش پیدا می
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نظار شاما در باار     »گویاد   کناد و مای  ابومسلم روش تربیت نفس را به یارانش توصیه مای 

هاای گونااگون از او پاذیرایی    آنکس ییست که اگر او را مورد تکریم قرار دهم و با نعمات 

کنم، فردا در پیشگاه خدا مرا بدگویی کند، ولی اگار باه او اهانات کارده و وادار باه تحمال       

آنکاس  »گفتناد   « زحمت و مشقت نمایم، فردا در محضر حق تعالی مرا مدح و ستایش کند؟

 .(1)«به خدا سوگند آن نفس من است»گفت  « کیست ای ابومسلم!؟

طاة  روگریاه انادک هام باشاد، انساان را باه       نست که غفلات از نفاس ا  دااو به خوبی می

هاا و  اندازد، به همین سابب تاابعین همیشاه هوشایاری خاود را در مقابال وسوساه       هالکت می

مردم دیار قحطی شدید شدند،  کردند. در زمان معاویه های نابهنجار نفس حفظ میگرایش

بیرون برد، یون به مصلی رسید، مردم « طلب باران»استسقاء مردم را برای اقامة نماز  /ابومسلم 

بینیاد کاه مسالمانان یگوناه دیاار قحطای       می»در آنجا جمع شدند، معاویه به ابومسلم گفت  

من با این تقصایر و گناهاان فراوانای کاه دارم     »گفت   ،«گشته اند، از خداوند طلب باران کن

دو دستش را بلند کرد و گفت   سهس برخاست و کالهش را پایین آورد و «یگونه دعا کنم!

باری از گنااه باه ساویت آماده ایام، مارا ناامیاد        آفریدگارا! از تو طلب باران داریم و با کوله»

پروردگارا! معاویه » ه بودند که باران بارید، سهس گفت هنوز محل نماز را ترک نکرد«. مفرما

آن روز «. دارم، جاانم را بگیار  مرا به مردم نشان داد و شناساند، اگر هیچ توشة نیکای نازد تاو    

، خادایش رحمات   (2)دعایش مستجاب شد و پنجشنبة بعد وفات کارد  /پنجشنبه بود، ابومسلم 

 کناد.

اش در میان مردم منتشر شود و بگویند  در اور دعای ابومسالم  او از این که شهرت و آوازه

ی یناین ییازی در   بود که خداوند باران نازل کرد، ترسید و ترجیح داد مرگ فارا رساد، ولا   

میان مردم پخش نشود، یون ترس آن را داشات کاه ایان شاایعه او را در دام عجاب و خاود       

 بینی گرفتار کند.بزرگ
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کردناد باه آخارت مارتبط     تابعین هریاه را کاه مشااهده مای     دادن دنین به آخنرت:بطر

هرگااه  ساختند، زیرا تفکر و احساسات و شعور آنان به آخرت تعلق داشت. نقل است کاه  می

ای ویراناه!  »گفات   زد و مای ایساتاد و فریااد مای   کرد، برآن مای ای عبور میابومسلم بر خرابه

ها باقی ماناد ای  پرستی برفت و گناهشان باقی ماند، شهوتساکنان تو کجایند؟ رفتند و اعمال

 .(1)«بنی آدم! ترک گناه بسیار از طلب توبه آسانتر است

 

 رف بن الشخیرمطَ -7

و پیشاوایی نموناه باود، وی حادیث را از جمعای از اصاحاب روایات کارده و حسان          او امام 

نیز از وی حدیث نقل کرده اسات، مطارف فرزناد صاحابی جلیال القادر عباداهلل بان          /بصری

عجب نیسات، زیارا   الشخیر است و اگر به این درجة رفیع از ایمان و تقوی رسیده است جای ت

بار وجاود مباارک آنهاا را باا تماام وجاود         ش یافت و فضای حاکمرودر آغوش اصحاب پر

 استنشاق کرد، و نزدیکترین اصحاب به او پدرش بوده است.

بینم که انسان میاان خادا و   می»گوید  مطرف می هنی ن س:هن و وس سهشجنخ: آر:

شیطان قرار گرفته است، اگر در قلب او خیاری موجاود باشاد، باه ساوی خادا گارایش پیادا         

کند و هرکسی را که باه نفاس   باشد، خدا او را به نفس خود واگذار میکند، و اگر ینین نمی

 .(2)«شودخود واگذار کند هالک می

دهد و هارکس کاه باه نفاس موکاول شاود، دیاار        ها دستور میزیرا نفس همیشه به بدی

 گردد.خسارت عظیمی می

نازد  کند که در گاه گاهی این سؤال بر قلب انسان خطور می ن س: کمةمحنسبه و محن

تواند خداوند از یه منزلتی برخوردار است؟ در حالی که این یک امر غیبی است و کسی نمی

یابد هریند که از علم و ایمان فراوانی نیز برخوردار باشد. اما هنگامی که ینین  یبرآن آگاه
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تصوری بر ذهن کسی گذشت، الزم است نفس خود را محاسبه کند تا معلوم شود که تا یاه  

 د را به آنچه که مورد پسند خدا است مشغول کرده است.اندازه خو

هارکس دوسات دارد بداناد نازد     »گویاد   مای  یتپیادایش یناین تصاورا   مطرف در مورد 

خداوند از یه منزلتی برخوردار است باید بنگرد که خداوند یاه حقاوق و تکاالیفی را بار او     

و گماان بارد بار دیگاران     . شاید یک نفر عبادات زیادی را انجاام دهاد   (1)«واجب کرده است

شود، بلکه مخاطب آیاتی است که متضمن بشارت به برتری دارد و مشمول آیات تهدید نمی

ها باشد، در این حالت الزم است که هوشیار بود. ما این امار را از اماام مطارف    جنت و نعمت

جایگااه  بهتارین  »آموزیم. او با یکی از همراهانش در موسم حج ایستاده بود، یکی گفات   می

او نیاز  «. است ولی فرد گناهکاری یون من، قداست و پاکی این جایگاه را از میان برده است

گناهکاری یون مان در ایان مکاان دعاای ایشاان را مساترد        خداوندا! به سبب وجود»افزود  

 .(2)«مگردان

باید دانست که این گفته از باب یأس و نومیادی نباود، بلکاه از بااب خموشای گزیادن و       

 ةدارد و طریقا مای  کردن نفس بود، و این روش نفس را بیشتر به عمال وا عجب و متهم ترک

 بسیار مفید و مؤوری برای تربیت نفس است.

بینی و هوشیاری در برابار  ترس شدید از خود بزرگ بیجنة:ارک عجب و خ د بزر:

کنم، اگر شب را در خواب و استراحت سهری »نفس، مطرف را وادار کرده است که بگوید  

اما با پشیمانی و توبه از خواب برخیزم، به نزد من بهتر از آن است که شب را باا قیاام و دعاا و    

 .(3)«بینی شوماستغفار سهری نمایم و کار خود را بزرگ پندارم و دیار خود بزرگ

خاوابی و  بینای را باه دنباال داشاته باشاد، غیار از بای       هر عبادتی کاه عُجاب و خاودبزرگ   

گر نخواهد داشت؛ زیرا ینین کسی باه هار مادارجی از ایماان نیاز رسایده       خستگی، ومری دی
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به هر محفلای کاه   »گوید  راحت میص باشد، از سرایت عُجب به درونش در امان نیست، او با

 .(1)«رفتم و در آن آواز  نیک خود را شنیدم؛ به نحوی احساس عُجب کردم

سااس عجاب کارده اناد، ماا      در مقابال ساتایش ستایشاگران اح    وقتی فرزندان اصحاب 

یگونه خواهیم بود؟ پس بر ما الزم است که بیشتر مواظب نفس خود باشایم قبال از ایان کاه     

آن را پااک و مهاذب   بایاد کاه   و  .روزی فرا رسد که دیگر بازگشاتی در کاار نخواهاد باود    

 یون در آن روز به جز صفای قلب، ییزی دیگر پذیرفته نیست. ؛نماییم

هاای اصاالح نفاس    اخوت و برادری یکای از راه  روابط برادری:اهبمنم او به ایجند 

به ایجااد اخاوت دینای     رحمهم اهللباشد. سلف صالح است، یرا که مؤمن آینة برادر خود می

هاای آن  کاردن عیاب  بسیار اهتمام داده و از این طریق یکدیگر را در تربیت نفاس و برطارف  

احسن ادا کرده و به ریسمان اخوت ینگ دادند؛ همچنین حقوق یکدیگر را به نحو یاری می

 زدند، اخوتی که در پیمون راه جنت و رسیدن به رضایت خدا بدان نیازمند بودند.می

همنشینی با انسان صالح به مراتب بهتر از تنهایی، و تنهایی بسای بهتار از   »گوید  مطرف می

 .(2)«دوست ناباب است

راه یاری دهد، تنهایی بهتر از آن است که با  اگر رفیقی صالح یافت نشود که تو را بر ادامة

گفت  فردی ناشایست همراه شوی و شما را در مبارز  با شیطان یاری ندهد. مطرف همیشه می

دیدار دوستان در نظر من بهتر از دیادار اهال و عیاال اسات، یاون اهال و عیاال فقاط از تاو          »

کنند ستان برای من دعای خیر میخواهند که نیازهای مادی آنها را برطرف نمایی، ولی دومی

. به همین جهت نیاز خود را به برادران دینی اینگونه بیان (3)«و من به دعای خیر ایشان محتاجم

زن به وجود سرپرست است، یون در میاان  نیاز من به جمع دوستان بیشتر از نیازِ بیوه»کند  می

 .(4)«شناسمجمع گناه خود را می
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ن راه ددااخوت و برادری همانا تعاون و همکاری در جهت ادامه بنابراین، هدف اساسی از

ت نهای افسار گسیخته است، اخوتی که در این راه آدمی را معاوخدا و تربیت و تهذیب جان

نکند و به تربیت نفس کمک ننماید، اخوتی است ظاهری و ساطحی و جاز هادر دادن وقات     

 ییز دیگری نیست.

طرف نه تنها از دعا به عناوان ابازاری مفیاد در راساتای     م گیری از دعن:اربی: بن ب ره

گوید  دانست، او میکرد، بلکه آن را منبع و سریشمة همة خیرات میتربیت نفس استفاده می

در این اندیشه بودم که یه کار نیکی منبع همة حسنات است، دیدم اینگونه کارهاا بسایارند    »

داست و تو قدرت ییزی را نداری که در دست دست خ روزه، نماز، و غیره که همة اینها در

کنای و باه تاو عطاا کناد. بناابراین، دعاا در         د، مگر ایان کاه آن را از وی تقاضاا   خدا قرا دار

برگیرند  تمامی خیرات و برکات است، صرف نظر از گفتة امام مطرف، یکی دیگر از دالیل 

باونی بناده، و نیااز او باه     این است که دعا بیاانگر نهایات ضاعف و ز   « بودن دعاجامع خیرات»

 فرماید می نهایت قادر و با شکوه و با عظمت است. پیامبر پروردگاریست که بی

 .«اْلِعَباَدةُ  ُهوَ  الدَُّعاءُ »

 «.ا عین عبادت استعد»

آورم پروردگارا! به تو پناه مای »کرد  امام مطرف در مناجاتش این دعا را فراوان زمزمه می

ای که خشنودی تو در آن است، اما آورم از گفتهلم او، و به تو پناه میاز شر سلطان و از شر ق

برم از اندیشة امری که مرا به نزد تو من از گفتن آن، خشنودی غیر تو را بجویم و به تو پناه می

ای برم از این کاه دیگاران نسابت باه آنچاه کاه باه مان آموختاه         و به تو پناه میشرمنده کند، 

و آنها از علم و داناش مان ساعادت بیشاتری کساب کنناد، و باه تاو پنااه          مندتر باشند سعادت

آورم از این که برای دفع زیاان و  آورم از این که مایة عبرت دیگران گردم و به تو پناه میمی

 .(1)«ضرر به معصیت تو متوسل شوم

به غیر از ذات خدا هیچگونه پناهی نیست، لذا مطرف در آغاز مناجاتش از شر حاکمان و 

های درونی مانند ریاا  برد، پس از آن از دست نیرنگفرمانروایان طاغوت منش به خدا پناه می
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جویاد؛ یاون اخاالص    کردن دیگران و نبود خلوص در طاعات، از خداوند پنااه مای  و راضی

هاایش و  برد از عمل نکردن باه دانساته  جوهر اساسی قبول طاعات است. سهس به خدا پناه می

عقیده، و ارتکااب معصایت و عبارت شادن بارای دیگاران، و در خاتماه از        نزول بال و تزلزل 

اضطراب و به زانو درآمدن در مقابل نزول حوادث و عدم وبات و پایداری در برابر نامالیمات 

 برد.به خدا پناه می

شود که صاحب آن مدارج تربیت نفس را طی کرده و خاوف  این دعا از زبانی جاری می

بردن به خداوند به این درجه از اخالص رسیده و را فرا گرفته و با پناهو خشیت سراسر وجود ا

 باشد.

 

 هرم بن حیان -8

دید باه آخارت   وی آنچه را که می است،  حممةهرم، دوست و شاگرد صحابی جلیل القدر 

ماندگار شد.  حممه  داد. هرم بن حیان عبدی، شبی در محضر صحابی رسول اهلل پیوند می

یرا دیشب این قدر »تا فرارسیدن صبح گریست، روز بعد هرم به حممه گفت   آن شب حممه

آن بیرون  ازهای خفته به یاد فردایی افتادم که گورها باز شود و انسان»، گفت  «گریه کردی؟

حممه نیز شبی در منزل هرم بماند، دید که هارم آن شاب تاا صابح گریاه کارد. صابح        «. آیند

 ، گفات  «داشات؟  ی تو را امشاب تاا هنگاام ساحر باه گریاه وا      یه ییز»حممه از هرم پرسید  

 «.های آسمان از هم گسسته و یون برگ خزان فرو ریزندصبحگاهی را یاد کردم که ستاره»

رفتند و به هنگام عباور از  این دو دوست گاه گاهی بعد از صرف صبحانه باهم به بازار می

کردند و به وقات گاذر از   از خدا تقاضا می افتادند و آن رافروشان، به یاد بهشت میمحلة گل

بردناد.  جهنم را یاد کرده و از گرفتارشدن در آن به خدای متعال پناه می شکنار آهنگران آت

 .(1)شدنداین دو یار صمیمی اینگونه از هم جدا می

کردند که گویی در عالم آخرت قرار دارند، و به این شیوه آنان در دنیا طوری زندگی می

کردن آن نفس کردند، تا رامد را از عالیق دنیوی بریده و به جهان آخرت وابسته مینفس خو
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های تربیت عملای نفاس را از پیشاگامان نخساتین فارا      سرکش برایشان آسانتر شود. تابعین راه

 گرفتند.

را از دسات   ای از روحیاة ایماانی خاود   خواست ذرهوی هیچگاه نمی بن عجب و اکبنر:

گاه باه نفاس   و تکبری که گاه و بی وراد اعمال نیک خود را به وسیلة غردبدهد و اجازه نمی

ای مهام را باه ایشاان واگاذار کردناد و      کند، ضایع نمایاد. نقال اسات کاه وظیفاه     سرایت می

گویند. او از نفوذ عجب به نفس خود بیم داشت، باه  دانست که بستگانش به او تبریک میمی

گااه او و کساانی کاه منتظار دیادن او بودناد، آتشای        همین سبب دساتور داد تاا میاان اقامات    

خاوش آمدیاد ای قاوم    »بیفروزند، بستگان که رسیدند از فاصلة دور سالم کردند و او گفت  

افتایم و  تاوانیم نزدیاک شاویم، زیارا در آتاش مای      نمای »گفتند  « من! بفرمایید نزدیک شوید

در آتش بیفتم و بسوزم! باه  خواهید من به سوی شما بیایم و پس می»گفت  « خواهیم سوخت

 .(1)آنگاه همگی برگشتند«. درستی که آتش دوزخ به مراتب بزرگتر و سوازنتر است

این رفتار شاید برای هرکسی میسر نباشد، رفتاری که بیانگر شدت هراس تابعین از بیماری 

 باشد.عجب می

ییزی نزدیکی  هبترین مردمان، عابدانند، یون آنان فرزانه ار  شدید از خدای مبفنل:

جویناد.  جویند که به آنان سودی رساند و از ییزی که زیانی باه آناان برسااند دوری مای    می

ای نااقص دارد و یاا   ای خالف آنچه که گفته شد داشته باشد، یا خرد و اندیشههرکس عقیده

پیرو هوی و هوس است. به همین جهت؛ هرم آن تابعی بزرگوار از کساانی تعجاب دارد کاه    

ای را تهیاه  ترس از عاذاب جهانم را دارناد، اماا بارای نجاات از آن هیچگوناه وسایله         ادعای

شان بلند کنند. نیز از حال کسانی متعجب است که برای نیل به بهشت، آه سوزان از دروننمی

تار از کسای کاه از    ام عجیاب گوید  ندیاده دارند. وی میشود، اما در این راه قدمی برنمیمی

تار از کسای   ام عجیاب است، اما در خواب غفلت فرو رفته است. و ندیدهآتش جهنم گریزان 

 .(2)که طالب بهشت است اما به خواب عمیق فرو رفته است
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 بای رسیده بود که همچون اسالف بزرگوارش ابوبکر و عمر خوف هرم از خدا به مرتبه

اهلل بن عامر به نقل است که همراه عبد«. شدمای کاش آفریده نمی»گفت  کرد و میآرزو می

قصد زیارت سرزمین حجاز راه افتادند در حاالی کاه هاردو ساوار بودناد. از سارزمینی عباور        

کردند که پوشیده از گیاه و درخات باود. شاترهای ایشاان شاروع باه خاوردن گیااه و بارگ          

ای ابن عامر! آیا دوست داری که گیاه و برگ »درختان کردند، در این وقت ابن حیان گفت  

گفات  قسام باه خادا ناه، زیارا       « باشی و شتران تو را بخورند و تبدیل به فضله شوی؟درختان 

ولای  »وجل انتظار دارم از این خیلای بهتار اسات. هارم گفات        آنچه من از رحمت خدای عزّ

سوگند به خدا من دوست داشتم برگ درخت بودم تا این شتر مرا بخورد و تبادیل باه فضالة    

ز قیامت مواجه نشوم. وای بر تو ای ابن عامر! من از آن فاجعاة  های روشتر گردم، اما با سختی

 «.ترسمهولناک بسیار می

تاارین راهاای اساات کااه ایاان ادامااة عماال و اسااتمرار باارآن اساساای اسننبمرار بننر عمننل:

بزرگواران برای اصالح و تزکیة نفس در پیش گرفته بودند، ایمان بدون عمل اعتبار ندارد، و 

در ایان بااره    - / -ان باهم آمیخته و از هام یداناپذیرناد کاه هارم     این دو )ایمان و عمل( ین

اگر به من گفته شود که تو اهل آتش هستی در این حالت نیز عمل صالح را ترک »گوید  می

نخواهم کرد، مبادا در روز جزا نفسام باه مالمات مان برخیازد و بگویاد یارا یناین و یناان          

 .(1)«کردی؟

کند که هرم در یاک روز تابساتانی در   نقل می/ شیو حسن بصری  سرن شبة خجسنبه:

ها شهید شد. یون از دفن وی فارغ شدیم، ابری بار بااالی آسامان قبارش قارار      یکی از غزوه

گرفت و آنقدر بر گورش باریاد کاه خااک گاورش کاامال  سایراب گشات، ولای خاارج از          

 .(2)«محدود  قبرش بارانی فرود نیامد، سهس ابر بازگشت

تربیت نفس خود پرداخته بودند و آن را منحصر به گوشة مسجد نکردناد،   آنان اینگونه به

بلکه در میادین نبرد با دشمنان اسالم جنگیدند و خاارج از یهااردیوار مساجد باه آن تکامال      
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بخشیدند. آنان با مال و جان و با قلم و زبان و شمشیر در راه اعتالی حق جهاد کردند. مسالما   

ت کند زندگی او قرین سعادت خواهد بود و بارای دیگاران نیاز    هرکس نفس را اینگونه تربی

 شادی و بشارت خواهد آورد.

 

 / زین العابدین -9

او همااان تااابعی بزرگااوار و زاهااد کبیاار اساات کااه ساارزمین حجاااز و بیاات الحاارام و تمااامی 

های حل و حرم شهرت و آواز  وی را شناخته اند. علی بن حساین بان علای بان ابای      سرزمین

 .(1)به خاطر بیماری شدیدی که داشت خداوند او را از فاجعة کربال نجات داد طالب 

بینای را باا تواضاع و فروتنای معالجاه      او همواره بیماری عجب و خاودبزرگ  ا اضع او:

های شگفت وی برای تربیت نفس این بود که هرگاه ییز را به گدایی کرد. از جمله روشمی

 .(2)بوسیدبه او بدهد او را می بخشید قبل از این که آن ییز رامی

با نفاس خاود یناین    و خشم ایشان فقط به خاطر خدا بود،  در پة انبقنم شخصة نب د:

 .و بدیهی است که آدمی در غیر این صورت باه تجارد کامال نخواهاد رساید      .پیمان بسته بود

نفاس   های ایشان جز خدا ییزی قرار نداشت، تابعین هیچگاه برای ارضایبدین علت، در دل

شاد، همچاون شایر بیشاه     گرفتناد، اماا هروقات اماور دیان زیار پاا نهااده مای         خود انتقام نمی

 فرا گرفته بودند. شیدند، یرا که این روش را از پیامبر وخرمی

پزی از دستش افتااد و  نقل است که غالم او مشغول پخت کباب در تنور بود، وسیلة کباب

کشت، علی بان الحساین فاورا  از جاا برخاسات و       بر سر کودک صغیر او اصابت کرد و او را

ای، تو عمدا  این کار را نکاره »یون دید فرزندش فوت کرده است، رو به غالم کرد و گفت  

 .(3)«را آزاد کردم، و بعد به تجهیز و تدفین فرزندش مشغول شد توبرو 
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بود به  وی تا این حد بر نفس خود مسلط بود و آن را تا این حد کنترل و سرکوب کرده

کند. شود، اما به خالف خواستة نفسش عمل مینحوی که پسرش جلو یشمانش کشته می

ای کامال  ایمان او به مقدرات الهی یقدر مستحکم بوده است که او را نسبت به ینین حادوه

دهد! او اینگونه نبود که فقط به هنگام نزول بال بر یکی از بستگانش نفس را راضی نشان می

د، بلکه به هنگام نزول حادوه بر خودش نیز زمام نفس را در دست داشته و آن را کنترل کن

ریخت، ناگهان کرد. در شرح حال او آمده است که کنیز آب وضو در دست او میکنترل می

سرش را بلند ایشان اصابت و آن را مجروح کرد،  ایشانآفتابه از دستش بیفتاد و به صورت 

﴿گوید  کنیز گفت  خداوند میکرد و به کنیز نگاه کرد.       ﴾ فت  امام گ

﴿گفت  کنیز « خشم خود را فرو خوردم»     ﴾  ،از تو »امام گفت

﴿کنیز گفت  «. درگذشتم، خدا هم از تو درگذرد        ﴾  امام

 .(1)«زاد کردبردگی آ زرا در راه خدا ا تو»ت  گف

خبری زد، در شرح حال او آمده است که مردی به وی دشنام داد. ولی امام خود را به بی

من از تو »امام گفت  «. منظورم تو است»گو این که ییزی را نشنیده است، آن مرد گفت  

رد روزی از مسجد خارج شد، مردی او را دشنام داد، مردم اطراف آن م«. کنمپوشی مییشم

سهس رو به آن مرد « رهایش کنید»گفت   گرد آمدند تا نگذارند بیشتر جسارت کند، امام

تو هایی را که خداوند بر من پوشانده است بسیار بیشتر از آن است که عیب»کرد و گفت  

آن مرد از گفتة امام شرمنده شد و سر « خبر دهم؟ توخواهید از آنها نیز به ، آیا میگوییمی

داخت. امام پیراهن خود را به او داد و امر کرد هزار درهم نیز به وی بدهند، از آن به به زیر ان

 .(2)«هستید حقیقتا  شما فرزند پیامبر »گفت  دید میبعد هرگاه آن مرد امام را می

دهد که در ورای آن عفو و گذشت، رنج این عکس العمل و برخورد به ما نشان می

ها به فکر انتقام زیرا در ینین مواقعی که انسان ؛ف شده استفراوانی برای تربیت نفس صر
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دهد، و به عکس آنچه که هستند، آن مرد پاک و مطهر، این همه تواضع از خود نشان می

نماید. نفس در ینین مواقعی معموال  به فکر انتقام از شخص کند عمل مینفس امر می

نی به دست آمده است و مهار نفس خطاکار است. این یقین و باور پس از تجاربی طوال

 یندان سهل و ساده نیست، مگر این که با آن به صورت جدی مبارزه شود.

کردند، این حالت هم به سبب تفکر زیاد در آنان جز به آخرت فکر نمی ار  از خدا:

های زیبای دنیا در انظار آنان ای که جلوهامور آخرت برای آنان حاصل شده بود، به گونه

ای که امام زین العابدین در آن اقامت داشت، نمود. روزی خانهناییز و اندک می بسیار

یرا نمازت »خواند، وقتی نمازش تمام شد، گفتند  دستخوش حریق شد، آن هنگام او نماز می

. در اور ترسی که از (1)«از ترس آن آتش از این آتش غافل ماندم»گفت  « را قطع نکردی؟

گرایید، اهل بیتش عرض گرفت یهره اش به زردی میمی خدا داشت، هر وقت وضو

در پاسو گفت  « شود؟این یه حالتی است که در هنگام وضو برایت حادث می»کردند  می

ایستاد، لرزه تمام . و هرگاه به نماز می(2)«خواهم در پیشگاه یه کسی بایستم؟!دانید که میمی»

دانید نمی»گفت  « ی روی داده است؟یه امر»گرفت، عرض کردندک وجودش را فرا می

. این خوف و هراس نتیجة تفکر دایم (3)«کنم؟من در پیشگاه یه کسی ایستاده و مناجات می

 او در امور آخرت و مرگ بوده است.

 

 مسروق بن اجدع -11

اسالم آورده بود، ولی یون به  آن امام قدوه و آن کوه ایمان، در عهد حیات مبارک پیامبر 

و باه کثارت عباادت     (4)شاده  وبسا حاب نشده بود، از بزرگان تابعین مارکش شرفیمحضر مب

 مشهور است.

                                           

 .البداية والنهاية-(1)

 .93/  1  ةالصفو صفة -(2)
 .112/  5طبقات   -(3)

 .25/  1سیر أعالم النبالء   -(4)



   

 ﴾001﴿   آئین تربیتی تابعین
  

 

کناد  انس بن سیرین از همسر مسروق نقل می جسبن او به خدای مبفننل:کثرت اقرب

کرد، و بسیاری اوقاات  خواند که هردو پای او ورم میمسروق آنقدر نماز می»که گفته است  

 .(1)«گریستمم به حال او سوخته و برایش مینشستم و دلمن از حسرت می

او سجده را بسیار دوست داشت، زیرا بهترین حالتی که انساان در آن از هماة حااالت باه     

خدا نزدیکتر است سجده است. نقل است که به سفر حج رفت، تا روزی که برگشت جاز بار   

هذیب نفاس و نگرانای   این همه سجده و نماز و تقرب تنها به خاطر ت .(2)هئیت سجده نخوابید

شدید او از فوت وقت و مهیاشدن برای سفر است که بازگشتی به دنباال نادارد. وی در یاک    

 روز تابستانی که روزه بود بر اور شدت گرسنگی و تشنگی بیهوش شد.

گذاشت، او نیاز باه خااطر محبات ام الماؤمنین،      به او بسیار احترام می لام المؤمنین عایشه

کرد. وقتی که در اوار  نافرمانی نمی نام نهاد و به همین خاطر هیچگاه او رادختر خود را عایشه 

باباا جاان! افطاار    »شد، دختر آمد و عرض کارد   شدت تشنگی و گرسنگی داشت بیهوش می

دختارم بهتار   »گفات   « گفت  دلساوزی « منظورت ییست دخترم؟»گفت  «. کن و آب بنوش

در دنیاا  »گفت  او می«. دلت به حالم بسوزدکشد است در روزی که پنجاه هزار سال طول می

 «.خورم جز سجده برای خداوند متعالدادن هیچ ییزی را نمیرت از دستسح

باه  « عامال »، او را باه عناوان   «زیااد »در شرح حال او آمده است کاه   دنینن: فتنةار  از 

ل کوفه او را ای در عراق به نام سلسله فرستاد، یون از شهر خارج شد جمعی از قاریان اهنقطه

بدرقه کردند، جوانی اسب سوار در میان آنان بود، یون جمعیت بازگشاتند، جاوان در حاالی    

که مسروق در میان یارانش بود نزدیک شد و گفت  ای مسروق! تو پیشاوای قاریاان کوفاه و    

ناصح و مرشد آنان هستی، اگر سؤال شود که افضل اهل کوفه یه کسی است؟ همه در پاسو 

مسروق. و اگر گفته شود  بردبارترین و صبورترین اهال کوفاه یاه کسای اسات؟       گویند می

گویند  مسروق، و اگر بگویند آگاهترین فرد به فقه و شرع خدا در میاان شاهر کوفاه یاه     می

ه و فا کسی است؟ در جواب خواهند گفت  مسروق. پس در حقیقت زینت تو، زینت اهل کو

                                           
 .25/  1بالء  سیر أعالم الن -(1)

 .25/  1سیر أعالم النبالء   -(2)



 آئین تربیتی تابعین   ﴾006﴿
  

 

 

دهم از این که به فکر فقار و آرزوی دور  ا قسم میعیب تو عیب آنان است. من شما را به خد

 «.و دراز باشی

باه خادا   »گفات   « دهای؟ مسروق گفت  مرا برآنچه که برایم پیش آمده است یااری نمای  

ساهس مارد   « سوگند من از این پُست و مقام تو راضی نیستم، پس یگونه تاو را یااری دهام؟   

وعظاة ایان جاوان در مان اوار نکارده       ای به انداز  مهیچ موعظه»جوان رفت و مسروق گفت  

 .(1)«است

هاایی هساتند تاا مباادا بار اوار       بزرگان و پیشاتازان دعاوت و علام، نیازمناد یناین موعظاه      

بینی به درون آنان سرایت کند، باه هماین خااطر اماام     منشی و خودبزرگگزرمشهورشدن، ب

« جیازه »باه ناام    ایشاد و باه نقطاه   پیشوا، مسروق بن اجدع هر جمعه بر قااطر خاود ساوار مای    

گفت  کرد و میریختند و سوار بر قاطر در میان زباله توقف میرفت که زباله را در آن میمی

. ایشاان حقیقات و زینات دنیاا را باه زبالاه تشابیه        (2)«دنیا همین است که زیر پای ما قرار دارد»

ی نگذارد و شد تا فرصتی برای عجب و عرض اندام برای وی باقکرد و نفس را متذکر میمی

 گفت در اور شدت خوفی که از فتنة دنیا داشت، ینین می

برم که در اوج امنیت و آرامش در گور خود آرمیده و از شر دنیا  به حال آنکس غبطه می»

 .(3)«خالص یافته است

                                           
 .354الزهد   -(1)

 .354الزهد   -(2)
 .354الزهد   -(3)



 

 فصل ششم

 نتایج تربیت

 

 سعادت دنیا و آخرت

هاای دنیاا خالصاه    گار زیباایی  خیر و سعادت انسان در داشتن ماال و زن و مقاام و کااخ و دی   

شود. یه بسیارند کسانی کاه از تماامی امکاناات دنیاا برخوردارناد، اماا باا وجاود آن در         نمی

کنند. این بیانگر آن است که اینها نه تنها ساعادت  زندگی خود، احساس دلتنگی و مشقت می

دنیاوی مایاة    هاای واقعی را به دنبال ندارند، بلکه عادم اساتفاد  صاحیح از امکاناات و نعمات     

هاای  شود و اگر به ظاهر هم نفعی دربار داشاته باشاند، در مقایساه باا نعمات      شقاوت انسان می

 آیند.ارزش به نظر میآخرت حقیر و کم

در جستجوی هدف و مقصدی برآمدم کاه نازد تماام    »گوید  ( میاهلل هحمامام ابن حزم )ر

ن د، آن هام عباارت از زدو  مردم پسندیده باشد، متوجه شدم که آن مقصد فقاط یکای اسات   

نگرانی و اضطراب درونی است. وقتی با دقت نگریستم متوجه شدم که مردم در در پیداکردن 

شان و ها و مطالباتها با وجود اختالف خواستراه عالج و مداوای آن یکسان نیستند و انسان

راب و کنناد و آن زدودن اضاط  شان، همگی یک هدف را دنباال مای  بودن تصمیماتمتفاوت

نگرانی درونی است. اما بعضی برای رسیدن به هدف فوق به بیراهه رفته و برخی نیز تقریبا  باه  

راه راست رفته اند، و باآلخره بعضی دیگر به راه صواب رسیده و آن را در پیش گرفته و ادامه 

 .(1)«شوندوم بسیار کم هستند و به ندرت موفق به پیمودن این راه میسداده اند، دستة 

کردن اضاطراب و نگرانای باه ارائاه راه     های برطرفامام به ابن حزم پس از جستجوی راه

راهای را جساتجو کاردم کاه انساان را در      »گویاد   حلی پرداخته که خود بدان رسایده و مای  

کردن اضطراب روحی و روانی یاری دهد. سهس به ایان نتیجاه رسایدم کاه کوشاش      برطرف

وجل یگانه راهی است که اضاطراب درونای    خداوند عزّبرای جهان آخرت و توجه به سوی 

                                           
 .11امخالق و السیر   -(1)



 آئین تربیتی تابعین   ﴾008﴿
  

 

 

. ایان آراماش باا تزکیاه و تربیات نفاس باه دسات         (1)«کناد را زدوده و آن را محو و نابود می

و « تخلیاه »آید، و این که انسان برای آبادکردن سارای آخارت خاویش تاالش کناد و باه       می

 مراه شود.نفس خود بهردازد، و با فطرت خدادادی خود همدم و ه« تحلیة»

 فرماید می ینانچه پیامبر 

 .(2)«اْلِفْطَرةِ  َعَلى يُوَلدُ  ِإلَّ  َمْوُلود   ِمنْ  َما»

 «.آیدشود بر فطرف خدادادیش به دنیا میای که متولد میهر بچه»

یعنی غم و نگرانی و اضطراب درونی جزو فطرت او نباوده و فطارت هار انساانی در ذات     

فی دور است، پیدایش این همه غم و اندوه دلهره و اضاطراب،  خود از هرگونه لغزش و انحرا

هاا از جااد  فطارت و شااهراه شاریعت      و این همه سرگردانی و نگرانی، معلول انحراف انسان

است. زیرا اگر انسان برخالف فطرت خدادادی خودش گام برداشات و از آن هادف اصالی    

های اضطراب و نگرانی و دلهرهکه بهر آن آفریده شده است منحرف شد، بدون شک گرفتار 

 شود.پیاپی می

فضایل بان عیااض رسایدن باه ایان درجاه از اطمیناان و آراماش را           ؛عابد حرمین شریفین

هاای تزکیاة نفاس برشامرده اسات، وی      ناام نهااده و باه عناوان یکای از راه     « حالوت ایمانی»

در دنیا زهد را پیشه شیرینی و حالوت ایمان بر دلهای شما حرام است، تا وقتی که »گوید  می

شااهان  »گوید  اگار  . به خاطر یشیدن مز  این حالوت است که یکی از صالحان می(3)«نکنید

 «.جنگیدندفهمیدند با شمشیر بر سر آن با ما میلذت و شیرینی حال ما را می

سعادت دنیوی، و اما سعادت اخروی بادون شاک عباارت اسات از بهشاتی کاه       این است 

هاا و زماین اسات کاه بارای زاهادان و راهاروان راه فطارت و         ت آسامان پهنای آن به مسااح 

آوردن کنناد کاه باه دسات    پیشگان مهیا شده است، امروزه بسیاری از ماردم تصاور مای   تقوی

سعادت هردو سرا مشکل و غیر ممکن است، دلیل این تصور غلط این است که آنان ساعادت  

                                           
 .15امخالق و السیر   -(1)
 .1251صحیح مسلم   -(2)

 .135/  1سیر أعالم النبالء   -(3)



   

 ﴾001﴿   آئین تربیتی تابعین
  

 

هاای دنیاوی عاین    ری از نعمات برخاوردا کنند کاه  را در امور دنیوی منحصر کرده و فکر می

و فراموش کرده اند که بزرگترین سعادت دنیوی همانا احساس آرامش نفس و  سعادت است

 درون است.

ای اسات کاه طالباان دنیاا نیاز باه       ینانچه ابن حزم اشاره کرد، آرامش درونی تنها گمشده

اهای را پیماوده و از هار    دنبال آن سرگردانند. آنان برای نیل به آن و زدودن اضاطراب، هار ر  

ای استفاده کرده اند، ولی اضطراب و نگرانی آنان پیوسته بیشاتر و بیشاتر شاده اسات و     وسیله

نتوانسته اند کاری مثبت انجام دهند؛ از فرط سرگردانی و محرومیات از پرتاو ناور ایماان، باه      

آور، و شارم  سبند و باری جنسی و تشکیل محافل و مجالمواد مخدر و مشروبات الکلی و بی

زنند تا شاید آن آرامش گمشده را بیابند، ولی بادان دسات نیافتاه و    حتی خودکشی دست می

نخواهند یافت، یون تنها راه رهایی از این اضطراب و رسیدن به آرامش واقعی همانا کوشش 

برای جهان آخرت است، راهی که همة انسانها استعداد و توانایی پیمودن آن را دارناد. سالمه   

اگر به دو ییاز عمال   »گوید  ن دینار این گفتار ابن حزم را با توضیحی بیشتر بیان کرده و میب

، گفات   «آن دو ییساتند؟ »عارض کردناد    «. نمائید به سعادت هردو جهان نایل خواهیاد شاد  

تحمل آنچه خدا دوست دارد هریند پیش تو مکروه باشد، و ترک آنچه پیش خادا مکاروه   »

 .(1)«محبوب باشداست هریند به نزد تو 

تنها در این صورت است که نفس استقامت و پایداری را باه دسات آورده و اضاطراب و    

یاد  دهیم دوست نادارد، اماا با  شود. نفس، همة عباداتی را که انجام مینگرانی آن برطرف می

 زاری آن را از انجام اعمال نیکاو زدوده و باه او اجااز  عنااد و    آن را ملزم سازیم و نفرت و بی

 سرکشی ندهیم.

 هحما های آن اساس تزکیه است، مالک بان دیناار )ر  کردن شعلهمبارزه با نفس و خاموش

گار  «خدا به آن بنده رحم کند که نفس خود را مالمت کند و به وی بگویاد   »گوید  ( میاهلل

های پسات و حیاوانی را   شما دارای ینین و ینان ارزش و اعتباری نیستید؟! پس یرا خواهش

                                           

 .122/  1  ةالصفو صفة -(1)



 آئین تربیتی تابعین   ﴾011﴿
  

 

 

. (1)«کنید؟ و آن را ملزم به تمسک به کتاب خدا کناد و تحات نفاود خاود درآورد    یمطرح م

شدند، این همه نصایح ارزشمند های نفسانی میاگر بزرگان دین و پیشینیان ما تسلیم خواهش

های آنان نیز مانند دنیاپرستان اضطراب و پریشانی الناه  بردیم و در دلرا از ایشان به ارث نمی

شاد، زیارا نفاس تاالش بارای کساب علام یاا حفاظ قارآن، یاا            آن جدا نمای  ساخت و ازمی

هاد و هر امری را کاه موجاب تقارب باه حاق شاود، دوسات        جگرفتن را دوست ندارد، روزه

ندارد. ولی آنان بر نفس خود ییره شدند و زمام آن را در دست گرفتند و راضای باه بنادگی    

کردناد، ماا نیاز بایاد بادانیم کاه بارای        آن نشدند، به همین علت سعادت هردو سرا را کساب  

 رسیدن به آن سعادت جاودان، جز ادامة راه آنان راهی وجود ندارد.

 

 دوستی خداوند

هرگاه بنده فرایض را به جا آورد و نوافل را برآن بیفزود و با نفس خود مباارزه کارد و آن را   

همه حال با او خواهد تربیت نمود، به محبت خداوندی نایل خواهد شد و خداوند در هرجا و 

در  نقل شده است که رساول اهلل   دارد. از ابی هریرهبود و او را از لغزش و خطا مصون می

 فرماید یک حدیث قدسی می

 تُ افْ تَ َرضْ  ِممَّا ِإَلىَّ  َأَحبَّ  ِبَشْىء   َعْبِدى ِإَلىَّ  تَ َقرَّبَ  َوَما بِاْلَحْرِب، آَذنْ ُتهُ  فَ َقدْ  َولِيًّا ِلى َعاَدى َمنْ »
 ِبِه، َيْسَمعُ  الَِّذى َ ْمَعهُ  ُكْنتُ فإذا أحببُته   ُه،ْبتُ بَ ُأحْ  َحتَّى بِالن ََّواِفلِ  ِإَلىَّ  يَ تَ َقرَّبُ  َعْبِدى زَالَ  َوَما َعَلْيِه،
 َولَِئنِ  أُلْعِطيَ نَُّه، ىَ أَلَنِ  َوِإنْ  ِبَها، يَْمِشى الَِّتى َورِْجَلهُ  ِبَها يَ ْبُطشُ  الَِّتى َويََدهُ  بِِه، يُ ْبِصرُ  الَِّذى َوَبَصَرهُ 

 .(2)«أُلِعيَذنَّهُ  اْ تَ َعاَذِنى

کانم، و بناد  مان باه     هرکس با یکی از دوستانم دشمنی ورزد، من به او اعالن جنگ می»

تواند به من نزدیک شود. بند  من با انجام نوافل، پیوسته وسیلة هیچ ییزی بهتر از فرایض نمی

دارم. و یون او به مقام دوستی مان رساید،   که دوستش میای شود تا درجهبه من نزدیکتر می

بینم و به جاای او باه هرجاا کاه بخواهاد دسات دراز       شنوم، و به جای او میمن به جای او می
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روم، و اگر از من ییازی بخواهاد باه وی ببخشام، و     کنم، و به هرجا که بخواهد برود، میمی

 «.اگر پناه از من جوید او را پناه دهم

علما اتفاق دارند بر این کاه حادیث قدسای کنایاه از نصارت و تأییاد و       »گوید  طوفی می

محباوب خاویش، باه صاورت اعضاا و        دادن بنده است، حتی خادای متعاال بارای بناد    یاری

 «.جویدخواهد آمد که در امور دینی و دنیایی از آنها مدد می جوارحی در

خود را در اموری که باه وسایلة    مقصود این است که خدای متعال بند »گوید  خطابی می

دهد و بر اور محبتای کاه نسابت باه بناد  خاویش دارد، تماام        شود، یاری میجوارح انجام می

دارد؛ گوش را از شنیدن لهو و لغو، یشم را جوارح او را از هریه که کراهت دارد مصون می

حفاوظ  از دیدن محرمات، دسات را از لماس منهیاات، قادم را از حرکات باه ساوی باطال م        

 .(1)«داردمی

کتر است که انسان به محبت خدا نایل شود و همراهی او ریه افتخاری از این بزرگتر و مبا

و آنچاه را کاه    ویال حادیث قدسای فاوق،    أها شاود! ایان اسات ت   موجب صیانت او از لغزش

کنند، پوچ و باطل منحرفین و گمراهان و معتقدین به وحدت وجود از این حدیث استنباط می

 .(2)است

 

 بشارت به هنگام مرگ

کناد و بار آن راه اساتقامت    مؤمنی که واجبات خدا را ادا کرده و با نوافال آن را تکمیال مای   

ورزد، مژد  رضوان خداوندی شامل او خواهد شد. در حدیث صحیح از عباد  بن صاامت  می

 فرمود  نقل است که رسول اهلل 

 بَ ْعضُ  َأوْ  َعاِئَشةُ  قَاَلتْ . ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  َكرِهَ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َكرِهَ  َوَمنْ  ِلَقاَءُه، اللَّهُ  َأَحبَّ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َأَحبَّ  َمنْ »
، لَْيسَ  :قَالَ . اْلَمْوتَ  لََنْكَرهُ  ِإنَّا َأْزَواِجهِ  ََ  وََكَراَمِتِه، اللَّهِ  ِبِرْضَوانِ  ُبش رَ  اْلَمْوتُ  َحَضَرهُ  ِإَذا اْلُمْؤِمنَ  َوَلِكنَّ  َذا
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 ُبش رَ  ُحِضرَ  ِإَذا اْلَكاِفرَ  َوِإنَّ  ِلَقاَءُه، اللَّهُ  َوَأَحبَّ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  فََأَحبَّ  َأَماَمُه، ِممَّا ِإلَْيهِ  َأَحبَّ  َشْىء   سَ فَ َليْ 
 .(1)«ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  وََكرِهَ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َكرِهَ  َأَماَمُه، ِممَّا ِإلَْيهِ  َأْكَرهَ  َشْىء   فَ َلْيسَ  َوُعُقوبَِتِه، اللَّهِ  ِبَعَذابِ 

هرکس آرزوی مالقات خدا کند، خداوند نیز مالقات وی را آرزو کند، هرکس مالقات »

خدا را دوست نداشته باشد، خداوند نیز مالقات وی را خاوش نخواهاد داشات. ]مالقاات در     

 اینجا کنایه از مرگ است، و به خااطر ایان باود کاه[ ام الماؤمنین عایشاه ] یاا یکای دیگار از         

[ عرض کرد  یا رسول اهلل! ما از مرگ کراهیات داریام، فرماود     رسول گرامی اسالم همسران

منظور این نیست، بلکه منظور این است که در حالت احتضار به فرد مؤمن بشاارت رضاوان و   

کرامت خداوندی داده خواهد شد، و در این حالت هیچ ییزی نزد او از این ماژده و بشاارت   

تر نیست و به همین خاطر دوست دارد هریه زودتر به مالقات خدای محبوبتر و مسرت بخش

متعال برود، و خدا نیز مالقات او را دوست دارد و همچنین در حال احتضار به شاخص کاافر   

از شانیدن آن   شود، و در این حالت هیچ ییازی باه نازد وی   مژد  عذاب سخت الهی داده می

نادارد باه مالقاات خادا بارود و خداوناد نیاز         تر نیست به همین علت دوستزا تلوخبر وحشت

 «.مالقات وی را دوست ندارد

 

 آوردن پایگاه اجتماعی و رضایت مردمبدست

خواهد دل مردم را به دست آورد و در میان آناان محباوب و دارای موقعیات و    هر انسانی می

ای هااهااا خواهااان آن بااوده و در ایاان راه هزینااهمنزلاات مناساابی باشااد. ییاازی کااه طاااغوت 

آوردن پشاتیبانی و حمایات ماردم اسات. بیشاتر      کنناد، باه دسات   آوری را پرداخت میسرسام

کنند که پایگاه اجتماعی را با زرق و بارق و واروت و مقاام و شاعر و شاعار      ها گمان میانسان

ها به این فکر نیستند که این مسائله ناه باه    توان به دست آورد، اما هیچکدام از آن طاغوتمی

وجال بساتگی    بلکه به کیفیت ارتباط آنان و زیاد و کمی آن ارتبااط باا خادای عازّ    امور فوق 

 دانند.دارد. این ییزی است که به جز بزرگان دین و تابعین و امثال آنها آن را نمی
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اگار بناده ارتبااط میاان خاود و خادا را بهباود بخشاد،         » گوید ابوحازم سلمه بن دینار می

ردم را نیکو خواهد کارد. اگار ارتبااط میاان بناده و خادا نیکاو        خداوند نیز ارتباط میان او و م

آوردن دلای بسای آساانتر از باه     باشد، ارتباط میان بنده و مردم نیز نیکو خواهد بود. باه دسات  

آوردن همة دلهاست. در حقیقت اگر تنها یک دل را به دست آوری، همة دلها به سوی دست

ان تبااه شاود، هماة دلهاا از تاو      و و خاالق سابح  تو میل خواهند داشت؛ و اگار ارتبااط میاان تا    

 .(1)«گردان خواهند شدروی

آید که طالبان دنیا برای باه  از ارتباط میان بنده و خالق، و مبارزه با نفس نتایجی بدست می

هاای فراوانای را   کنناد و در ایان راه ساختی   هنگفات صارف مای   آوردن آن مبالغی بسدست

یابند، و نخواهند یافت. رسیدن به آن هدفِ مهم ت نمیشوند، ولی هرگز بدان دسمتحمل می

کردن نفس و استقامت در راه خدا است، بریدن از دنیا و تجارد بارای ذات حاق    نیازمند خسته

 میل و محبت و خدمت و حمایات ماردم را باه دنباال داشاته و خواهاد داشات، رساول اهلل         

 فرماید می

ا َأَحبَّ  ِإَذا اللَّهَ  ِإنَّ »  ِفى يُ َناِدى ثُمَّ  ِجْبرِيلُ  فَ ُيِحبُّهُ  فََأِحبَّهُ  ُفالَن ا ُأِحبُّ  ِإن ى فَ َقالَ  ِجْبرِيلَ  َعادَ  َعْبد 
 َوِإَذا. اأَلْرضِ  ِفى اْلَقُبولُ  لَهُ  يُوَضعُ  ثُمَّ  السََّماءِ  َأْهلُ  فَ ُيِحبُّهُ . فََأِحبُّوهُ  ُفالَن ا ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  فَ يَ ُقولُ  السََّماءِ 
ا أَبْ َغضَ   ِإنَّ  السََّماءِ  َأْهلِ  ِفى يُ َناِدى ثُمَّ  ِجْبرِيلُ  فَ ُيْبِغُضهُ  فَأَْبِغْضهُ  ُفالَن ا أُْبِغضُ  ِإن ى فَ يَ ُقولُ  ِجْبرِيلَ  َدَعا َعْبد 
 .(2)«اأَلْرضِ  ِفى اْلبَ ْغَضاءُ  َلهُ  ُتوَضعُ  ثُمَّ  فَ ُيْبِغُضونَهُ  فَأَْبِغُضوهُ  ُفالَن ا يُ ْبِغضُ  اللَّهَ 

مان  فرمایاد   د یکی از بندگان را دوست بدارد، جبرئیل را فرا خوانده و مای هرگاه خداون»

دارد، ساهس  نیز او را دوست بدار، پس جبرئیل او را دوست مای  توفالن بنده را دوست دارم، 

دارد، شاما هام دوساتش    گوید  خداوند فالنای را دوسات مای   ها ندا سر داده و میدر آسمان

او را دوست خواهند داشت، بعد از آن در زمین نیز به وی رتباة  بدارید. آنگاه اهل آسمان نیز 

قبول عطا شود و همة مردم او را قبول خواهند داشت، و اگر خداوند یکی از بندگان را ماورد  

نیاز او را   توفرماید  من فالنی را دوست ندارم خواند و میغضب قرار دهد، جبرئیل را فرا می
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ها نادا کناد کاه    یر او را مبغوض داشته و سهس در آسمانمورد غضب قرار بده، پس جبرئیل ن

دارد، شاما هام او را مبغاوض بداریاد و هماه او را مبغاوض       خداوند فالن بنده را مبغوض می

 «.دارند. بعد از آن در زمین نیز همه بغض و کینة او را در دل خواهند گرفتمی

( اأَلْرضِ  ِفى اْلَقُبولُ  َلهُ  يُوَضعُ  ثُمَّ امام مناوی در رابطه با معنی این بخش از حدیث )...

خداوند حب و هیبت او را در دلها کاشته و دلها او را پذیرفته و مردم از درون »گوید  می

خود نسبت به وی رضایت دارند، بدون این که هیچ قدمی برای قبوالندن خود به دیگران 

فاقت و هدایا و غیره قرار های دیگر از قبیل قرابت و ربرداشته باشد، و تحت تأویر دوستی

نخواهد گرفت، بلکه این محبت و هیبت، اکرامی است ویژه از جانب حق تعالی برای اولیای 

خودش، همچنانکه رعب و وحشت و هیبت او را در دل دشمنانش انداخته و حتی آنان نیز با 

 .(1)«دید  تعظیم به وی خواهند نگریست

تربیت شد  نسل تابعین نشأت گرفته و غیر قابال   این یک معادلة ایمانی است که از دلهای

 تغییر و تعدیل است.

تابعی ربّانی محمد بن واسع بر این مسئله به عنوان یک قاعد  ایمانی تأکید کرده اسات، و  

ای قلبا  روی به خدا آورد، خدای هرگاه بنده»گوید  کند که میگفتة ابوحازم را یادآوری می

 .(2)«سازددگانش را متوجه او مین قلوب بنآمتعال در پاداش 

ای قلبا  به خدای متعال روی آورد، ینانچه بنده»گوید  تابعی بزرگوار هرم بن حیان نیز می

ساازد و او را از محبات و رحمات    خدای متعال در پاداش آن قلوب مومنین را متوجاه او مای  

 «.مند خواهد ساختبندگان مومن بهره

 

 رهایی از عذاب

هایی را که در راه تربیت نفس رنج و مشقت فراوانی متحمل شده اند، از عذاب خداوند نیز آن

دنیا که همانا اضطراب و غم و اندوه درونی است و از عذاب برزخ و آخرت رستگار خواهاد  
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کرد. اما نجات او از عذاب قبر و برزخ همان است که در حدیث روایت شده است که پیامبر 

  فرمود 

 َما :فَ يَ ُقوَلنِ  النَِّكيرُ  آلَخرُ لوَ  اْلُمْنَكرُ  أَلَحِدِهَما يُ َقالُ  َأْزرَقَانِ  َأْ َوَدانِ  َمَلَكانِ  أَتَاهُ  ي تُ اْلمَ  قُِبرَ  ِإَذا»
 َأنَّ وَ  اللَّهُ  ِإل   ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َأْشَهدُ  َوَرُ ولُهُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ُهوَ  يَ ُقولُ  َكانَ  َما فَ يَ ُقولُ  الرَُّجلِ  َهَذا ِفى تَ ُقولُ  ُكْنتَ 
ا ُعونَ  قَ ْبرِهِ  ِفى َلهُ  يُ ْفَسحُ  ثُمَّ . َهَذا تَ ُقولُ  أَنَّكَ  نَ ْعَلمُ  ُكنَّا َقدْ  فَ يَ ُقوَلنِ  .َوَرُ ولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّد   ِفى ِذرَاع ا َ ب ْ
 اْلَعُروسِ  َكنَ ْوَمةِ  نَمْ  فَ يَ ُقوَلنِ  ُرُهمْ فَُأْخبِ  َأْهِلى ِإَلى َأْرِجعُ  فَ يَ ُقولُ . نَمْ  َلهُ  يُ َقالُ  ثُمَّ  ِفيهِ  َلهُ  يُ نَ وَّرُ  ثُمَّ  َ ْبِعينَ 
 .(1)«ِإلَْيهِ  َأْهِلهِ  َأَحبُّ  ِإلَّ  يُوِقظُهُ  لَ  الَِّذى

یهره و کبودیشم به نام منکر و نکیر نزد وی آماده  هرگاه میت دفن شد، دو مالئکة سیاه»

ب گاویی؟ در جاوا  یاه مای  « محماد  حضارت  »کنناد  در باار  آن مارد    و از وی سؤال مای 

خدایی وجود نادارد و  « اهلل»دهم که به جز گوید  او بنده و فرستاد  خدا است، گواهی میمی

دهی، بعد از آن دانستیم که ینین جوابی میگویند  ما میبنده و فرستاد  اوست، می محمد 

شاود، ساهس باه وی گفتاه     قبر وی به پهنای هفتاد زراع و دارزای هفتاد زراع فراخ و منور می

خواهم باه میاان اهال و عیاالم برگاردم و باه آناان خبار دهام،          گوید  میود  بخواب، میشمی

دامادی که او را بیدار نکند جز عزیزترین اشخاص به نازد  گویند  بخواب مانند خواب تازهمی

 «.او

وجل او را از عذاب قبر نجات خواهد داد. جواب ملکین در قبر به ایان   اینگونه خدای عزّ

تواند به آن پاسو دهد، اما این لطاف خادای مهرباان اسات کاه      هرکس نمی سادگی نیست و

مؤمن را به خاطر مجاهدات زیاد و پایداری بر راه حق یااری داده و جاواب را بارایش آساان     

 فرماید کند، خداوند متعال میمی

﴿                             

            ﴾    (  12ابراهیم). 

بخشد، هم در دنیا و هم در آخرت، مؤمنان را بر کالم درست و راست وبات می خداوند»

 .«دهددارد و آنچه خواهد انجام میایمان را در گمراهی میو بی
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 فرمود  ب نقل است که رسول اهلل زن عااز براء ب

ِ، فََذلَِك قَ » ًدا َرُسوُل َّللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ  :ْولُهُ اْلُمْسلُِم إَِذا ُسئَِل فِى اْلقَْبِر يَْشَهُد أَْن الَ إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ
﴿          ﴾  :ابراهیم[

72]»(1). 

هرگاه فرد مسلمان در قبر از وی سؤال شود، شهادتین را بر زبان جاری کند، این است »

 ﴿ی فرمود  خدای متعال  امعن                  

   ﴾ لوم است ینین کسانی در آخرت نیز به رضوان و رستگاری جاوید و مع

 «.شوندمشرف می

 فرماید وجل می ینانچه خدای عزّ

﴿         ﴾    ( 9 شمس). 

 .«به راستی رستگار است آنکسی که نفس خویش را از کجیها و گناهان پاک داشت»

﴿          ﴾   ( 11 اعلی). 

 .«های گناه پاک ساختتی رستگار شد آنکس که خود را از آلودگیاسبه ر»

﴿                        ﴾     طه(

22). 

، و ایان  هاا از زیار درختاان آن همیشاه روان خواهاد باود      های جاویدان که جویبهشت»

 .«پاداش کسی است که پاک داشته است خود را

﴿       ﴾   ( 12 اللیل). 

 .«و پرهیزگارتر از آن دور کرده شود»

  ﴿                   ﴾      (21)مریم. 

                                           
 .1121/  1و مسلم  112/  1بخاری   -(1)



   

 ﴾017﴿   آئین تربیتی تابعین
  

 

کاه از شارک پرهیاز کارده بودناد نجاات داده و        پس از آن که به دوزخ رسایدند آناان  »

 .«کافران و ستمکاران را در آنجا روی در افتاده فرو گزاریم



 آئین تربیتی تابعین   ﴾018﴿
  

 

 

 پیروزی بر نفس و توفیق در عبادت

مادامی که انسان در درون خود انگیز  خیر نداشته باشد، موفق به کسب خیر نخواهد شد، زیرا 

کند، قضیة طاعت نیاز اینگوناه   شر تراوش می خیزد، همچنانکه شر نیز ازکار خیر از خیر برمی

دیگاری متولاد    ، خیراست، وقتی که انسان موفق به انجام کار خیری بشود باید از این امر خیر

این  دهد، بدانکه کار نیک انجام می هرگاه کسی را دیدی»گوید  می گردد. عروه بن زبیر 

خود دارد، زیارا ایان عمال نیکاو بار      کار نیک تنها نبوده بلکه کارهای نیک دیگری در کنار 

کند، همچنانکه اگر از کسی کاری زشت سر بزند بیانگر آن اعمال نیکوی دیگری داللت می

 .(1)«است که کارهای زشت دیگر نیز از او سر خواهد زد

های او ای از پیروزیزیرا هرگاه انسان به ادای طاعتی قیام کرد، معلوم است که این گوشه

ی او از قید و بند آن است و هروقات یکای از آن بنادهای نفاس را گسسات،      بر نفس و آزاد

قدرت بیشتر در مسیر خیر به دست آورده و توفیق بیشتر کسب خواهد کرد. خالصه تاا بیشاتر   

آیاد و بادیهی اسات    های نفس گسسته شاود، تقارب بیشاتر باه دسات مای      و بیشتر بندها و دام

عروج به درجات و مراتب بلند ساالکین، فقاط باا    شکستن این قیود و رهایی از شرور نفس و 

پذیر است، هر اندازه نفاس بیشاتر تزکیاه شاود،     مجاهدت و مبارزه با نفس و تزکیة آن امکان

 ارتقاء آن افزونتر خواهد شد.

 

 رهایی از تعلقات دنیوی

تعلقات دنیایی و عوارض آن، قیودی هستند که انسان را از پیمودن مادارک ایماانی و تزکیاة    

مصامم شاد، بایاد خاود را از     « تزکیاه »و « سالوک »دارد، و هرگاه فرد مومن بار  رون باز مید

رضایت خدا را مد نظر داشاته  آن رها ساخته و در این کار مادامی که تعلقات دنیایی و تبعات 

کردن مسائلی که بادان عاادت گرفتاه اسات     شود، و از ترکباشد، با هیچ مشکلی مواجه نمی

 کند.ینی نمیاحساس مشقت و سنگ

                                           

 .15/  1  ةالصفو صفة -(1)



   

 ﴾011﴿   آئین تربیتی تابعین
  

 

در پیمودن این مسیر کسانی مشکل دارند که غیر از خادا هادفی   »گوید  می امام ابن القیم

دیگر داشته باشند، اما آنکس که صادقانه عادات و تعلقات را ترک کرده و جز اخالص برای 

شود، مگر در مراحل اولیه و آن خدا هدفی دیگر ندارد، با مشکالتی آنچنان جدی مواجه نمی

دادن مسیر صادق و یه کسای کااذب اسات    هم به این خاطر تا معلوم شود یه کسی در ادامه

. ساهس وی کاالم   (1)«شاود که اگر کمی برآن تحمل داشته باشد، تلخی آن مبدل به لذت مای 

مان از شاریح شانیدم کاه قسام      »گویاد   کناد کاه مای   امام ابن سیرین را در این باب نقال مای  

ای به خاطر خادا ییازی را تارک کناد، خداوناد عاوض آن را       گفت  هر بندهخورد و میمی

جایگزین خواهد کرد و آنچه گفته اند ]که[ هرکس به خاطر خدا ییزی را ترک کناد، خادا   

دهد، درست و حق است، و این تعویض انواع مختلف دارد، ولی بزرگتارین  عوض آن را می

قلب، نشاط و نیرو، شاادمانی و  یابد عبارت از  انس با خدا، آرامش عوضی که بدان دست می

. در نتیجة این مجاهدت و پیروزی بر نفاس اسات کاه یاک     (2)«خوشنودی از پروردگار است

 شود.مؤمن از همة عیوب ظاهری و باطنی پاک و مبرا می

                                           
 .11الفوائد   -(1)

 .11الفوائد   -(2)





 

 حرف آخر

 

ها مجلد مراجعی که شرح حاال آناان   دست یافتن به روش تابعین پیرامون نفوس از البالی ده

ده نبود به ویاژه کاه بسایاری از آن مراجاع، مملاو از غرائاب و       ته است، کاری سادربر گرفرا 

 مبالغاتی بود که به هیچ وجه با حقانیت دین و سیر  آن بزرگان برگزیده همخوانی ندارد.

کند که به روش دقیق تابعین در تربیت نفاوس دسات یافتاه باشاد، بلکاه      نگارنده ادعا نمی

اساسی روش آن بزرگواران دست یافته است که خودشان باه  های فقط به خطوط کلی و پایه

آن اشاره کرده اند و تا حد امکان از ذکر اقوال تابعین مشهور مانند  امام حسن بصری و عروه 

بن زبیر و سعید بن مسیب و طاووس و دیگر برجستگان دیان حنیاف خاودداری شاده اسات،      

وافای یااد و تعریاف شاده اسات؛ و نیاز        آور بود و هم از ایشان به حدیون این کار هم مالل

ها و نظرات و شرح حال آنان هم کاری دشوار و در عین حال خارج از هادف  احاطه بر گفته

 بود.

در خاتمه امید است که این کتاب توانسته باشد حق مطلب را ادا کند، زیرا آنچاه صاواب   

ا نفاس امااره   یان شود و هریه خطا است از طرف شیطاست در سایة توفیقات خدا حاصل می

است. و از خدای غفار تقاضای مغفرت و گذشت کرده و امید است که ذات مقدسش، روش 

هاای  پاکترین نسل بعد از نسل اصحاب را که هماناا روش تاابعین اسات یاراغ بیاداری نسال      

اسالمی قرار دهد تا از آن سریشمة فیاض جهت تربیت نفوس و تصحیح مسایر تربیتای خاود    

های اولیاه  شوند که نسلهای این امت به روشی اصالح میمسلما  آخرین نسل توشه بردارند و

دهناد  هماه بار    به آن اصالح شده و خداوند به سرنوشت همه داناتر است و هم اوست توفیاق 

 خیر و صواب و نیکی.

وصلى َّللا على سيدنا محمد وآله وصححبه أمميحيو وآ حر اعوانحا أن الحمحد   ر  

 اليالميو.



 آئین تربیتی تابعین   ﴾011﴿
  

 

 

هاایی از گفتاار و رفتاارِ پرافتخاار بزرگاان را از      ی کتاب گوشاه نگارنده

ی تحریر درآورده است، باه ایان   متون اسالمی استخراج کرده و به رشته

بخش و صفای امید که اندرزهای گهربار آنان بتواند بار دیگر نسیم روح

ی ما به ارمغاان آورد و  های تاریک و نفوسِ زنگارزدهباطنی را برای دل

هاای خانماان برانادازِ جهال و فسااد رهاایی       های بعدی را از طوفاان نسل

بخشد. هنگامی که با این کتاب گرانسنگ آشنا شدم، ناخودآگاه شایفته  

 اش شدم و در صدر برآمدم تا برای استفاده بیشتر ترجمه اش کنم.
 


