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 چکیده

قران و حدیث سعی شده است تا به روشهایی که  های آموزهن بررسی تطبیقی ریاضت از دیدگاه متصوفه و عنوابا  مقالهدر این 

پرداخته  نماید میریاضت نفس به کار می برند؛ و همچنین روشهایی که قرآن و حدیث در مورد این مسآله بیان  تصوف دراهل 

به مباحثی چون  اصطالحی ریاضتموضوع و معنای لغوی و  امونپیر بعد از پرداختن به کلیاتی پژوهش ،با این هدف .شود

و  ،دنیوی برای چیست پرداخته شد های لذتآن و پاسخ به یک سؤال که این همه  اثربخشیکیفیت و چگونگی ریاضت و 

که برخی  هایی روی زیادهمقبول و افراط و  های ریاضتهمچنین  و ؛در قرآن و حدیث به این موضوع نگریسته شده است ازآن پس

نهایتاً تطبیق این موضوع از دو دیدگاه که ریاضت در متون دینی و . قرار گرفته است مورد پژوهش دهند میدر این زمینه انجام 

چه در متون عرفانی به صورت مثبت و نتیجه بخش مورد توجه قرار گرفته است و طبیعتاً ریاضت آن چنان که در متون دینی 

لزوم حفظ و آداب تا بتواند در مسیر عبودیت و بندگی قرار گرفته و نتیجه  ،و همراه با شرایطادل متع ریاضتی است ،آمده

متصوفه و اولیاء نیز به ریاضت توجه اساسی و عمیق شده  ،کلمات عرفا ،همین طور در متون عرفانی و ؛مطلوب از آن حاصل آید

سخت و شاق  العاده فوق های ریاضتارد دیده می شود که به مو عضیاما در ب ؛است و شرایط ئ حدودی برای آن شمرده اند

به ابعاد ریاضت  مقالههمچنین در این . روی آورده اند دذ حالی که در متون دینی هیچ اشاره و یا ترغیبی به آن نشده است

ت و مضرات ناحسذهنی و روحی ریاضت مورد بررسی قرار گرفته و در انتهای تحقیق م ،شامل مباحثی چون بعد جسمی

 .موضوع اشاره شده است

 

 تصوف و نفس ،حدیث، قرآن ،ریاضتهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

است که ساالک بارای رسایدن باه مقاام       گرفته میاز آغاز عرفان عملی موارد خاصی مورد توجه بوده و سفارشات زیادی صورت 

آن عالم خااکی باه عاالم قدسای و ملااوت اعلای       ر نماید تا از روح خود را مطهقرب الهی می بایست منازل و مراحلی را طی و 

و به معنای تمرین دادن نفس بر انجام امور سخت و دشوار اسات کاه منجار باه      باشد میریاضت نفس  ،یای از این موارد، برسد

وح و باعاث تقویات ر  دو و تدریجا به تحمل سختی ها و مشاالت و مغلوبیت آن تحت اوامر قوه ی غاقله می گرد، عادت دادن آن

تجرد آن از جسم می شودکه راه وصول به مقام قرب الهی میسور می گرددو ریاضت در ابعاد و جلاوه هاای مختلاا رااهر مای      

 .چه جسمی و ذهنی و چه روحی و قلبی بنابذاین توجه به این مسآله در تهذیب نفس بسیار مهم و ضروری است، شود

وبه جهت نتایج عظیمی که بر ان مترتب شده سفارش های اکیدی در  و مسالک بوده استمورد توجه مذاهب ریاضت از دیر باز 

گفته ها و نوشته های زیادی قبل از اسالم در این باب وجود دارد و همچناین   ،این ضمینه صورت گرفته است و به همین خاطر

 .در میان علمای اسالمی در این امر مورد توجه بوده است

کشاا  ، ی است به صورت پراکنده درکتابهای اخالقی و عرفاانی نظیار رسااله ی قشایریه    اخالقی و عرفان ون ریاضت موضوعیج

 احیااء ، منازل السائرین خواجاه عباداا انصااری    ،اشارات ابوعلی سینا ،قوت القلوب ابوطالب مای، اللمع فی التصئا ،المحجوب

جامع السعادات نگاشته شده و هیچ شک نگاری در این باب وجود سعاده و معراج ال، یاوصاف االشراف هجویر، علوم الدین غزالی

 .ندارد

حدیث و مطابقت آن با متئن متصوفه و همچنین افراط و زیاده روی هایی کاه  ، بررسی ریاضت نفس در قرآن ،مقاله ف از اینده

 .باشد میاله برخی در این زمینه انجام می دهند و فوائد و مضرات حاصله از این مس

 

 :معنای لغوی ریاضت

، چون ماقبل آن حرکت کسر بوده طباق قاعاده ی اعاالل    "واو"ریاضت از سه حرف اصلی )روض( متشال شده است که حرف 

 .گردیده است "یاء "قلب به 

یااد کاه در   اب زیا  برکه، به معنای سبزه زار زیبا، در مفردات راغب بیان شده که کلمه روض به معنای مختلا به کار رفته است

 طوری که در ایه قرانی آمده ( همانعلفزار، یک جا جمع شده باشد مثل )نی زار

آنان که که از پرستش غیار خادا گسساته اناد و باه پرساتش اا        " فَأَمََّا الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ فَهُمْ فِی رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ "

 "د در باغی خرم و سرسبز و شادمانه در آیندپیوستند و کارهای صالح می کنن

 .در زحمت و رام کردن حیوان نیز به کار رفته است، همچنین این کلمه به معنای به کاربردن و واداشتن نفس

 .ین کلمه به همین معنا و مضمون باار رفته استا، از اینرو در کتاب لسان العرب

طوری انجام بده تا زماانی کاه نفاس بارای ریاضات قابال       معنای این است که کار را  بیان شده که کلمه ریاضت به، در التحقیق

 .تربیت هم به کاررفته است، ارزش باشد و همچنین به معنای تمرین

تحمل به شداید و کارهای توان فرسا برای تهذیب نفس به کار رفته  ،ممارست، تعب، ریاضت به معنای رنج، در لغت نامه دهخدا

 .است

، کلمه ریاضت به معنای خطبه ای که در مراسم عزاداری باالی منبر می خوانناد و نیاز معناای باا     ، بنابراین در فرهنگ فارسی

، این واژه در زباان عربای  . معنا و مضمون کاربرد دارد در ضمن در کتاب اقرب الموارد ریاضت به همین. گلزار استعمال می شود
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با کوشش توانسته اسب وحشی یاا کاره اساب     ،لذا بشر .است ت و اهلی کردن اسب به کار رفتهبه معنای تالش انسان برای تربی

 .اهلی را تربیت کرده و آن را به دلخواه خود به کار گیرد

-و همچنین ریاضت کاش )  (Abstinence of self – denial ascetic)یسی الزم به ذکر است که واژه ریاضت در زبان انگل

Ascetic austereبه کار رفته است ). 

 

 ریاضت

: تهاذیب  در اصاطالح عرفاان ریاضات عباارت اسات از     . برای ریاضت در متون عرفانی و صوفیه معانی مختلا می توان برشمرد

احتمال مشقات نفسانیه دریغ نیاورد و نفس خاود را از جهات حصاول و حاال     اخالق نفسانی که سالک باید در طلب مقصود از 

 ،تحمل کارهای مخاالا آن تواند به زجر آورد و آنچه که موافق با طبع است ترک نماید و نفس را تمرین دهد بر مطلوب هر قدر 

اضت و مجاهدت ندهد ساودی  خالف کردن نفس است و تا کسی نفسش را ری، جمله، هجویری می گوید: اما ریاضت و مجاهدت

 .ت گرددنداد و هرچه نفس را گوشمال زیادت گردد سر او با حق راس

تمرین دادن نفس بر پذیرش صدق است و ایناه نیت و گفتاار  ، خواجه عبداا انصاری در شرح منازل السائرین آورده که ریاضت

 .صاف گردد و صدق اخبار کتاب و سنت را پذیرا گردد و کردارش خالصانه بوجه اا باشد و از هرگونه ریا بپرهیزد تا دلش

 

 :آن اثربخشیكیفیت ریاضت و 

ریاضت با تمرین نفس بر انجام امور سخت و عادت دادن آن به تحمل سختی هاا و مشااالت کاه باعاث مطیاع شادن نفاس و        

شود و در نتیجاه راه رسایدن باه     مغلوبیت آن تحت امر قوه عقل می گردد و تدریجاً باعث تقویت روح و تجرد روح از جسم می

 .ملاوت را مفتوح می سازد

ناوع انساان باه واساطه ی      ،شده که بر اساس نصوص و رواهر وارده از شارع مقادس  قیصری چنین بیان  در کتاب شرح مقدمه

قاوای  ادراک مخصوص بر سایر موجودات برتری دارد و جوهر ذات انسان از سنخ جوهر مادی نیسات لاذا انساان بعاد از فناای      

از ادرکاات خااص    عالم حیوانی خود فارو مای روناد   آن دسته از انسانهایی که در . جوهری باقی است ،جسمانی و مادی خویش

انسان برای ایناه  .انسانی محرومند و اراده ی عقلی فاقد می باشند زیرا مسلم است که حس حیوانی راهی به ملاوت اعلی ندارد

 .یابدبه ملاوت اعلی و ملاوت وجود دست 

 

 ریاضت در قرآن

باااه  ،؛ و کساااانی کاااه در راه ماااا کوشااایده اناااد المحسااانین والاااذین جاهااادوا فیناااا لنهااادینهم سااابلنا و ان اا ماااع "

 ". یقین راههای خود را بر آنان می نماییم و در حقیقت خدا با نیاوکاران است

ریاضاات و تماارین و تااالش باار انجااام دادن امااورات سااخت و دشااوار باعااث مطیااع نمااودن نفااس و مغلوبیاات آن             

 .وت را میسر می گرداندحت امر قوه ی عاقله می گردد که راه رسیدن به ملات

باادین ترتیااب بنااای ایمااان باار ریاضاات و مجاهاادت اساات آیااه ی فااوق هاام باار همااین موضااوع داللاات دارد و               

 .مجاهدت کبیر است که سبب هدایت طریق الهی است، منظور از آن مجاهدت
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رض از ر ان مخالفاات کنااد و بااه ذکاار الهاای مشااغول شااود و غاا    لااذا هاار چااه نفااس طلااب کنااد انسااان بایااد در براباا     

در آیااه فااوق داللاات دارد یعناای     "فینااا"ی باشااد چنانچااه لفااظ   همااه ی ایاان اذکااار و ادعیااه هااا قاارب الهاای ماا      

هاام چنااین   "جاهاادوا "مجاهااده ماای کنااد بااا نفااس و شاایطان از جهاات مااا قاارب الاای اا و همچنااین از لفااظ           

 .برداشتی می شود

نااوان کاارده کااه آنهااایی کااه بااا کفااار      البیااان آیااه ی فااوق را بااه جهاااد تفساایرنموده و ع    صاااحب تفساایر مجمااع   

و اطاعااات مااای کردناااد جانهاااای خاااود را در هاااوی و هاااوس نفاااس باااه مجاهااادت و ریاضااات       مااای جنگیدناااد  

برخاساااتند و بدینوسااایله آناااان را باااه خااااطر ریاضااات و تمااارین و تاااالش و مجاهااادت کاااه از خاااود نشاااان دادناااد   

 .ا ثوابشان مضاعا استپیروز گردانیدیم لذ

 

 :فی استریاضت در مراتب مختل

: آن اساات کااه اخااالق خااود را بااا علاام )شااریعت( تهااذیب کنااد و اعمااال خااود را خالصااانه انجااام دهااد و  ریاضاات عااادی-1

 .حقوق دیگران را در معامله به طور کامل ادا کند

غیاار خاادا را از ریشااه برکنااد و توجااه خااود را از  : آن اساات کااه ماااده تفرقااه و پراکنااده ولاای توجااه بااه  ریاضاات خاصااه-2

 .قی گذارد تا از مجاریش جاری گرددقامی که پشت سر گذاشته قطع نماید و علم را بام

: آن است کاه شاهود را از کثارت اساماء و صافات خاالو کناد و باه ساوی مقاام حاج باا فناای ذات              ریاضت خاصه خاصه-4

 .دفراز آید و معارضه و معاوضه ها را ترک گوی

باا ساط و قاابع معارضاه      ،و مناتقم  آن اساماء متقاابن همچاون مانعم     ترک معاوضاه آن اسات کاه حضارت حاق را کاه در      

تارک معاوضاه آن اسات کاه در آن مشاهود ذات ببیناد کاه فاانی از          .می کنناد تارک کناد و باه حضارت حاق صاعود کناد        

 .ازل فانی است و باقی همواره باقی است

؛ هماه چیاز ناابود شاونده اسات جاز ذات       جَعُاونَ تُرْ وَإِلَیْاهِ  الْحُاْامُ  لَاهُ  کُلَُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلََّاا وَجْهَاهُ   "چنانچه خداوند می فرماید:

 ". او

قارار بگیارد و توجاه باه حاق داشاته باشاد و         ریاضت نفس دارای فوائدی است که باعاث مای شاود انساان در مسایر معناوی      

چاارا کااه اگاار  نمااوده و انسااان بااا تمااامی وجااود متوجااه حااق ماای گاارددهمچنااین در ایاان مرحلااه باادن را متابعاات نفااس 

د نتیجااه ای عایااد نماای شااود و ایاان ریاضاات نفااس منجاار بااه رساایدن انسااان بااه  عبااادت همااراه بااا فااار و اندیشااه نباشاا

کماااالت معنااوی ماای شااود و خااالف آن اگاار انسااان در ایاان باااب افااراط و زیاااده روی در پاایش گیاارد متضاامن ضااررها و   

رد چاون باا عازت نفاس و کراماات انساانی ساازگاری        کاه هام در جسام و هام در ذهان و روح تاآثیر مای گاذا         ،آفاتی اسات 

 .دارد لذا چنین ریاضتی مورد تآیید اسالم و متون دینی نمی باشدن

صاحب کتاب مصباح الشریعه به نقال از اماام جعفار صاادق علیاه الساالم مای گویاد: خوشاا باه حاال بناده ای کاه از بارای               

ر را از هرگااز از اعمااال عبااادی غافاال نگااردد و عنااان اختیااا قاارب بااه او همیشااه در مقااام جهاااد بااا نفااس باشااد و  خاادا و ت

دست ندهد و نگاذارد کاه ایان نفاس و خاواهش هاای نفساانی بار او چیاره شاود بلااه هماه مغلاوب و مقهاور شاوند و هار                 

الهای را باه دسات اورده و هار کاس فریاب       کس توفیق جهاد با نفس یافت و نفاس امااره را مغلاوب کارد محققااً کاه رضاای        

زم عباادت شاود و از عظمات و بزرگاواری خادای متعاال       ا نخاورد و باه مقتضاای حاام عقال عمال نمایاد و ماال        این نفاس ر 
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غافل نشود پس به یقین کاه باه تحقیقاات عالیاه رسایده و در سالک مقاربین و رساتگاران قارار دارد و نیاز بیاان کارده کاه              

قاامی مظلام تار میاان بناده و پروردگاار از       سالم نقل نماوده کاه هایچ حجاابی ماوحش تار و هایچ م       امام جعفر صادق علیه ال

اره و خواهش هاای او نیسات چارا کاه ایان دو چیاز بیشاتر از هماه بناده را از خادا دور مای کناد و قلاع و قماع آن               نفس ام

 ،و ساحر خیازی را مواراب شادن     جز با التجا بردن به پروردگاار میسار نمای باشاد لاذا گرسانگی و تشانگی را ماالزم شادن         

 . با نفس موت او فرا رسید و دعوت حق را اجابت نمود ثوابش برابر شهید است این نبرد و جهاد سپس اگر در اثنای

چنین به نظر می رسد که ریاضت اماری اسات کاه متاون تصاوف باه آن توجاه داشاته اناد باه ایان دلیال کاه باا ریاضات و                

افتااد و زنادگی انبیااء     .. ..سانگان و ات عالیاه معناوی دسات پیادا کارد وحتای باه یااد گر        تالش و تمرین می تواناد باه درجا   

 .الهی را سرمشق الگوی زندگی خود قرار داد

: خوی ها و پلیدی ها به وسیله ریاضت تغییر پذیرند کسانی که بطالت و خوشی بر آنها غالب گشته مجاهاده باا   غزالی می گوید

همچنین گفتاه شاده کاه     ؛ وخباثت ایشان می باشدسخت می پندارند و این از قصور و نقو و  نفس و ریاضت را کاری گران و

یای آن که خلق صورت باطن است و هام چناان کاه     .تغییر اخالق متصور و قابل اماان نیست و برای آن دالیلی ذکر کرده اند

کاه اگار    دراز که اماان ندارد و در جواب گفتاه شاده  خلقت صورت راهر را نمی توان تغییر داد حتی به اندازه طوالنی و زمانی 

ها و پندها و تآدیب ها باطل است همان گونه که پیامبر عظیم الشآن )صلی اا علیه و آلاه   اخالق قابل تغییر نباشد پس وصیت

 .؛ اخالقتان را نیاو کنیدحسنوا اخالقام ":می فرمایند (و سلم

 

 :چگونه می توان این را در حق آدمی انکار كرد

می شود که بسیاری از خوی ها و پلیدی ها زدوده شاود باه ایان    ه بر وصول به قرب الهی باعث به نظر می رسد که ریاضت عالو

پساند زدوده نشاود   از اخالقیاات نا  بسیاری و ؛...وی صاف و زنگار کینه و حسد و (دلیل که انسان تا زمانی که کامال درون )باطن

کشیدن باید بسیاری از غرائع و لذت ها را ترک کارد و باه دنباال    قابلیت عروج به ملاوت را پیدا نمی کند و در مراتب ریاضت 

 .نرفت نماید میالی که انسان را از مسیر الی اا خارج مادیات و اعم

 هوت شام بیان بر مرید چهار وریفه است:در کتاب احیاء علوم الدین آمده که در طریق و روش ریاضت و شاستن ش

ر موج دریاست و سه وریفه دیگر هام باه خاوردن    بادت با خوردن حرام همچون نجاست باول آناه جز حالل نخورد چه آناه ع

همچنین تعیین جنس خوردنی وریفه اول که در  .زیاد بودن، در اندک بودن .اختصاص دارد که آن بر اندازه و میزان طعام است

 .کم خوردن طعام است

ه عاادت او باه خااوردن اسات اگار بااه یادفعاه کام خااوردن       وطریاق ریاضات در آن بااه تادریج مای باشااد چنانااه کسای کاا      

ناعاات ورزد ماازاج او احتمااال نانااد و ضااعیا شااودو بنااابراین رنااج عظاایم بینااد پااس بایااد درجااه بااه درجااه بااه سااوی آن ق

 .اندک از طعام کم کندو در این مقوله چهار درجه استپیش برود و آن هم بدین صورت است که اندک 

بادن بااز آرد کاه بای آن بقاا نباشاد و آن هام عاادت صاوفیان مای           باه انادازه قاوام و نیاروی      درجه اول آناه نفاس خاود را  

 .باشد

 .درجه دوم نفس خود را به ریاضت در شبانه روزی به نصا مد یا به سه یا یک من باز آرد

ااه باه یاک مان     چهاار ماد )چهاار داناگ مان( بااز آرد و زیاادتر از آن در درجاه چهاارم باشاد تاا این           درجه سوم باه انادازه   

 .برسد و زیادتر از آن اسراف و زیاده روی است
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در کتاااب راه روشاان بیااان شااده اساات کااه مجاهاادت و ریاضاات نفااس از طریااق رعایاات و سرپرسااتی و اقاادام بااه حقااوق    

در اصااالح و راهنمااایی آنااان بااه راه دیاان و تااالش در کسااب روزی     خااانواده و تحماال اخااالق وآزارشااان حتاای کوشااش  

و فرزناد خاود    رزنادان یاک فضایلت بزرگای اسات چارا کاه فرزنادان رعیات انساان اناد و کسای کاه از زن             حالل و تربیات ف 

دوری کند محققًا کاه مای ترساد در حاق او کوتااهی کنناد مگار ناه ایان اسات کاه پیاامبر )صالی اا علیاه و آلاه و سالم(                 

 "و نیاز مای فرمایناد کاه      "ت یاک روز سرپرساتی از ساوی سرپرسات عاادل بهتار از هفتااد ساال عباادت اسا          "فرمایند: می

لااذا کساای کااه بااه اصااالح خویشااتن و   "تحاات سرپرسااتیتان مساائولید باادانیه همااه شااما سرپرسااتید و راجااع بااه افااراد 

کسای کاه بار آزار دیگاران صابور       ونیاز سات کاه فقاز باه اصاالح خاود همات دارد        دیگران مشاغول اسات همانناد کسای نی    

خاود مای پاردازد باه هماین جهات تحمال و زحمات زن و فرزناد باه           است همانند کسی نیست که فقاز باه رفااه و آساایش     

 .دا استمنزله جهاد در راه خ

این است که در مراتاب ریاضات مای بایسات انادک انادک از خاوردن و آشاامیدن اجتنااب نماود چاون ریاضات باه معناای               

رد بایااد بااه ن و سااختی دادن بااه نفااس اساات و باادن انسااان طااوری اساات کااه چنانچااه بااه امااری عااادت کاا تااالش و تمااری

آزار و اذیاات دیگااران حتاای  ،وصااول بااه قاارب الهاایتاادریج عااادت را از بااین باارد و در اینجااا عااالوه باار تربیاات باادن جهاات 

ل ایناااه سرپرسااتی و تحماال خااانواده را هاام تحماال نمااود و در ایاان میااان بااه آنااان درس اخااالق و مجاهاادت دا بااه دلیاا  

 .ت به شمار می آیدزحمات خانواده و زن و فرزند خود نوعی جهاد و ریاض

بنا به گفته شایخ الارئیس ابان ساینا در کتااب اشاارات و تنبیهاات انساان مرتااض کسای نیسات کاه در گوشاه ای بنشایند               

مای کناد ولای از دنیاا منازوی اسات        بلااه هماواره در ماتن جامعاه حضاور دارد و باه ماردم خادمت        ، و از جامعه جدا شاود 

 همان طور که انبیاء در متن جامعه بودند

و در میان مردم حضاور داشاتند و آناان را هادایت و راهنماایی مای کردناد و هماه کارهایشاان بارای خادا و خالصاانه باود و              

لقااء اا  ، و هادف وی اولاین رکان آن اسات کاه ساالک از هماان آغااز اراده         .از دیدگاه وی ریاضات دارای چناد رکان اسات    

را از سار راه باردارد و ایان اولاین رکان اسات یعنای ناه تارس از           باشد و هار آنچاه کاه در باین راه اسات بارارد و ماا ساوی        

تطویاع الانفس االمااره للانفس     "هنم او را هراسناک کند و ناه طماع باه بهشات او را آزمناد کناد و دوماین رکان ریاضات          ج

 ". و پیرو نفس مطمئنه شدن می باشد ؛ نفس اماره فرمانبردار2المطمئنه 

ریاضاات  .آن هاام سااه درجااه اساات یاضاات ورزش نفااس اساات بااا پااذیرش صاادق ودر کتاااب منااازل السااائرین آمااده کااه ر

باا اخاالق و گرامای داشات حقاوق دیگاران در معاملاه و انساان و          ،کاه تهاذیب اخاالق باشاد باا علام و تصافیه اعماال         ،عامه

کامال ادا   تهاذیب کناد و اعماال خاود را خالصاانه انجاام دهاد و حقاوق دیگاران را باه طاور           اعمال خود را با علام و شاریعت   

 .کند

: تجرید شاهوات اسات و فاراز رفاتن باه ساوی جماع و فارو گذاشاتن معارضاه هاا و تارک آن و شاهود را از              ریاضت خاصگان

 کثرت اسماء

وَالََّاذِینَ یُؤْتُاونَ    "ور کاه خداوناد مای فرمایناد     هماان طا  . و صفات خالو کند و به سوی مقاام حاج باا فنااب ذات فاراز آیاد      

در حاالی کاه دلهایشاان ترساان      (؛ و کساانی را کاه آنچاه دادناد )در راه خادا      رَاجِعُاونَ  رَبَِّهِامْ وبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنََّهُامْ إِلَا    مَا آتَوْا وَقُلُ

 ". است و می دادند که به سوی پروردگارشان باز خواهند گشت
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دن اسات و آن هام   نارم کار  ریاضات   .ریاضات اسات  ، شیخ الرئیس ابن ساینا عناوان کارده کاه میادان نهام از میادان جهااد        

 .ریاضت اقوال به ضبط و ریاضت اخالق به رفق ،ریاضت افعال به حفظ .سه رکن دارد

: ق ساه چیاز اسات   : قرائات قارآن و ماداومت عاذر و نصاحیت خلاق و ریاضات اخاال        در نتیجه ریاضات اقاوال ساه چیزاسات    

 . بردباری و جوانمردی، فروتنی

؛ در آن مردانای هساتند کاه دروسات دارناد      فِیاهِ رِجَاالٌ یُحِبَُّاونَ أَنْ یَتَطَهََّارُوا     ":فرمایاد همان گوناه کاه خداوناد متعاال مای      

 ". چاک و مطهر شوند

 

 افراط و زیاده روی در ریاضت

محتمال ضاررهایی مای باشاد کاه ایان ضارر یاا باه شاخو انجاام دهناده              زیاده روی باشد قطعااً  .افراطهر چیزی که درآن 

و باایش ویااا بااه غیااره ساارایت ماای کنااد از جملااه در مراتااب ریاضاات نفااس کااه چنانچااه در آن حااد اعتاادال رعایاات نشااود 

ازاناادازه افااراط و زیاااده روی شااودبرای ریاضاات کااش ضااررهایی در باار دارد همااان گونااه کااه برخاای از متصااوفه در ریاضاات 

 .افراط و زیاده روی می کنند و در این صورت ریاضت آنان مورد تأیید اسالم و متون دینی نمی باشدن کشید

و  دهناد  مای افراطای اعماالی اسات کاه بعضای از متصاوفه انجاام         هاای  ریاضتشهید مرتضی مطهری می گوید یای از مراحل 

د و نباید آن را زجر بادهی بادین وسایله اصاحابی از     داراینجاست که اسالم در مقابل آن می ایستد و می گوید بدنت بر تو حق 

پیامبر )صلی اا علیه و آله و سلم( بودند که می خواستند خوئشان را در این ریاضت ها ی شاقه وارد کنناد کاه پیاامبر پیاامبر     

 .)صلی اا علیه و آله و سلم( به شدت با آنها مبارزه کرد

ه صاورت مثبات و نتیجاه بخاش ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات طبیعتااً           با  ریاضت در متاون دینای و چاه درمتاون عرفاانی     

ریاضت آنچنان که در متون دینای آماده اسات ریاضاتی اسات متعاادل و هماراه باا شارایط و لازوم حفاظ حادود و آداب تاا              

همااین طااور در متااون   .بتااوان در مساایر عبودیاات و بناادگی دیناای قاارار گرفتااه و نتیجااه ی مطلااوب از آن حاصاال ایااد    

ی و کلمات عرفا و متصاوفه و اولیااء نیاز باه ریاضات توجاه اساسای و عمیاق شاده اسات و شارایط و حادودی را بارای              انعرف

سااخت روی آورده  العاااده فااوقآن شاامرده انااد امااا گاهگاااهی در بعضاای مااوارد دیااده ماای شااود کااه شااخو بااه ریاضااتهای  

احااام و تااالیا را در    ،کاه دیان اساالم    صااً است که در متون دینای هایچ اشااره و یاا ترغیبای باه آن نگردیاده اسات خصو        

 .حد وسع انسانی می داند

هایچ کاس را جاز باه قادر توانااییش تالیاا نمای کناد آنچاه از خاوبی باه دسات               خداوناد  ؛. ..لَا یُاَلَِّاُ اللََّهُ نَفْسًا إِلََّا وُسْعَهَا "

ا اگار فراماوش کردیاد یاا باه خطاا بارفتیم بار ماا          ارپروردگا  .آمده به سود او و آنچه از بدی به دست آورده باه زیاان او اسات   

 ،پروردگااارا هاایچ بااار گراناای باار دوش مااا مگااذار همچنااان کااه باار دوش کسااانی کااه پاایش از مااا بودنااد نهااادی      ،مگیاار

پروردگارا و آنچه تاب آن نداریم بر ماا تحمیال ماان و از ماا در گاذر و ماا را ببخشاای و بار ماا رحمات آور سارور ماا تاویی              

 "گروه کافران پیروز کن برپس ما را 

از ایاان رو در تطبیااق بحااث ریاضاات از منظاار متااون دیناای بااا متااون متصااوفه و عرفااا گاااهی بااه مشااال و مااوارد خاااص     

برخورد می شاود کاه باه آساانی جاای تطبیاق و یاک ساو گرایای نباوده و گااهی نیاز مماان اسات خاالف هام و دوساویه                  

 .انگاری را بتوان به خوبی و وضوح مشاهده کرد

 .نابراین اساس دعوت دین شریا اسالم سهولت و مطابقت با فطرت انسانی استب
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اما موارد خاص از ریاضت وجود دارد کاه باا الگاوی ساهولت و در حاد وساع باودن هماهناگ نیسات البتاه نسابتاً شااقه کاه              

خاالو و باه دور از   و باا حفاظ آداب و شارایط و هماراه باا نیات پااک و صاحیح و          با حادود شارعی مخالفات نداشاته باشاد     

خود نمایی و تظاهر و قصاد تقارب الای اا و محاو حبااب هاای رلماانی و خاود خاواهی هاا باشاد در جاای خاود ارزشامند               

 .بوده و سبب وصول به نتایج مهم و در خور توجه خواهد بود

ساایدن بااه رافااراط در ریاضاات ماای توانااد محصااول چنااد چیااز باشااد یااای حالاات شااتاب گرایاای انسااان در مااورد وصااول و 

نتایج معنوی که با شادت و غلظات بخشایدن باه ریاضات بخواهاد باه آن دسات یاباد و دیگاری هام مماان اسات باه طاور                

ی باشاد کاه چشام دیگاران را خیاره کناد و یاا گاوش         هاای  ریاضات نیمه خاود آگاهاناه و یاا نااخود آگاهاناه شاخو در چای        

عادم شاناخت صاحیح از مباانی دینای       ،گرفات کاه آن   رشنوندگان را تیز نماید دلیال دیگار هام مای تاوان بارای آن در نظا       

 .و اسالمی می باشد که سابقاً ذکری از آن آمد

با توجه به این اسباب باه خاوبی مای تاوان دریافات کاه متاون دینای از هار ناوع ساببی بارای شادت بخشایدن باه برناماه                 

 .های ریاضت کامالً به دور است

ندیده و ماورد تآییاد نمای باشاد هار چناد در عباادت باشاد بناابراین هماه           پسا  در اسالم افراط و زیااده روی در هایچ اماری   

 .افراطی صوفیه بر خالف اصول اسالم است های ریاضتاین سختگیری ها و 

اسااالم دیاان معتاادلی اساات کااه پیااروان خااود را بااه میانااه روی و اعتاادال توجااه ماای دهااد یعناای دسااتور ماای دهااد کااه    

ل متانعم شاوند ولای آخارت را فراماوش نانناد و در نظار اساالم ساعادت بشار           عتادا مسمانان از نعمت هاای دنیاا باه حاد ا    

 .عبارت است از تامیل تمام جهات مادی و معنوی و ارضاء کلیدی تمایالت انسانی و حیوانی

تماایالت ماادی خاود را نادیاده بگیارد باه خطاا رفتاه اسات و همچناین کسای             ،کسی که به عنوان توجه به جهاات معناوی  

لاذا پیاامبر اساالم )صالی اا      .او نیاز دچاار انحاراف شاده اسات      ،ائذ مادی به جنبه هاای معناوی توجاه ناناد    لب لذکه در ج

 .شاقه و عبادت به حد افراط جلوگیری می کرد های ریاضتاز افراط و تندروی در زهد و  (علیه و آله و سلم

مااه اثاار گذاشااته اساات و حااد افااراط را در ان هیااک از روش هااایی کااه در میااان متصااوفه رایااج بااوده و کاام و باایش در میاا

پایش گرفتااه انااد روش مالمتاای یااا مالمتیااان مای باشااد و ایاان روش نقطااه مقاباال ریااا کااری اساات چاارا کااه آدم ریااا کااار    

بارای اینااه ماردم باه او عقیاده پیادا        .باطنش بد است ولی تظاهر به خاوبی مای کناد و آدم مالمتای یاک آدم خاوب اسات       

 .کندمی  نانند تظاهر به بدی

به عنوان مثال شراب نمای نوشاد ولای تظااهر باه شارابخواری مای کناد و در جاواب مای گویاد مان ایان کاار را مای کانم                 

بارای اینااه نفاس بمیارد و واقعاًا ایان کاار یاک مباارزه شادید باا نفاس اسات و در اینجاا کاه                 ،برای ایناه نفاس را باشام  

ماؤمن در اختیاار خاودش نیسات ماؤمن حاق نادارد کااری         آباروی  چاون اساالم مای گویاد     . مورد تأیید اساالم نمای باشاد   

اساالم مای گویاد ریاکااری ناان و تظااهر باه خاوبی          .کند که شارف و احتارام و آباروی خاود در میاان ماردم ریختاه شاود        

یعنای ناه آن درو  را بگاو و ناه     ، نان ولی تظاهر دروغین به بادی هام ناان یناابر ایان هام آن درو  عملای اسات هام ایان          

 . و  رااین در
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 بعد جسمی ریاضت

نااگزیر تان انساان متحمال ضاعا هاا و ساختی هاایی مای گاردد و چاون سایر              ،هرامری که در آن سختی و مشاقت باشاد  

مسالماً بادن در برابار ایان ریاضات       ،وسلوک و وصول به مقام قارب الهای نیازمناد باه تحمال ریاضات و تمارین وتاالش دارد        

اصالی تارین و مهام تارین مساأله ای کاه در ایان ماورد بایاد قابال توجاه قارار             ی ئلا . ها دچار ضعا و کاستی هایی می شود

 .داد تالش و استقامت ورزی از خود است تا انسان بتواند راه وصول به مقام الهی را مفتوح و میسر گردادند

 

 بعد ذهنی و روحی ریاضت

؛ هماان گوناه کاه    بعد ذهنی و روحی می باشدیرد یای از مواردی که قوای انسان تحت تآثیر ریاضت ها و مشقت ها قرار می گ

ذهن و روح انسان هم تحت تآثیر قارار مای گیارد    ، جسم انسان در اثر ریاضت ضعیا و الغر می گردد ناگزیر از نظر روانشناسی

ی بندد کار مچرا که برتری انسان نسبت به حیوان در همین قوای عاقله می باشد که در راه وصول به قرب الهی نیروی عاقله به 

 .و بر نیروی نفسانی غلبه می کند تا بتواند راه رسیدن به ذات باری تعالی را مفتوح و میسر گرداند

 

 محسنات ریاضت

تماارین دادن نفااس باار کارهااای سااخت و دشااوار اساات تااا بتااوان بااراین نفااس حیااوانی غلبااه کاارد و بااه            ،ریاضاات

ساااالم و متاااون دینااای اسااات و دارای  تأییاااد اهااار زرفااای کاااه بخاااواهیم ساااوق بااادهیم و ایااان ریاضااات ماااورد     

 .محسناتی می باشد که برای شخو سالک مفید و ثمربخش است

باعااث ماای شااود کااه غیاار حااق را از پاایش پااای خااود برداشااته و          اباان سااینا در کتاااب خااود آورده کااه ریاضاات    

دقیااق  ساامعی کااه از آن بااه عنااوان عبادتهااای شاارع تعبیاار ماای شااوند        هااای ریاضااتباااطن را تلطیااا نمااوده و   

بااه دلیاال آناااه آنهااا تنهااا وجااه اا را ماای خواننااد نااه چیااز دیگاار و عرفااا          .رین نااوع آن ریاضاات عارفااان اساات  تاا

و در نتیجااه همااه ریاضاات    هاار چیااز غیاار حااق باشااد آن را بااه عنااوان مااانعی در راه رساایدن بااه حااق ماای داننااد         

ن را باار توجااه بااه   نااد و آهااا و مجاهااداتش سااعی باار ایاان اساات کااه نفااس را از توجااه بااه غیاار از حااق باااز دار          

ساااازند و چناااین وضاااعی را ملااااه ی نفاااس ساااازند و بااادیهی اسااات کاااه هااار  ساااوی حاااق و انقطااااع از ماااا ساااوی

دیگاار  هااای ریاضااتداخاال در انااواع   آناااه اینگونااه ریاضاات   باادون ،اساات گونااه ریاضااتی داخاال در ایاان ریاضاات    

 .باشد

 

 مضرات ریاضت

مضاارات و افاااتی هاام در پاای دارد کااه شااخو   .حسااناتی ماای باشااددارای مریاضاات و تماارین و تااالش همااان اناادازه کااه  

 دهناد  مای کاه بعضای صاوفیان انجاام      هاایی  روی زیااده سالک آن را متحمل می شود و این آفات ریاضات باه دنباال افاراط و     

 .به وجود می آید

رد تآییاد نمای باشاد    ه و ماو در کتاب عرفان و تصوف بیاان شاده کاه در اساالم افاراط و زیااده روی در هایچ اماری پساندید         

 ،صاوفیه بارخالف اصاول اساالم اسات      هاای  ریاضات هر چند در عبادت هم باشاد بناابراین هماه ی ایان ساخت گیاری هاا و        

 .اسالم دین معتدلی است که پیروان خود را به میانه روی و اعتدال توصیه می کند
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 نتیجه گیری

مرین دادن نفس بر انجام امور سخت و دشاوار و عاادت دادن آن   اضت تآمده روشن شد که ری پژوهشبر اساس آنچه که در این 

به تحمل این سختی ها و مشاالت است که باعث مغلوبیت آن تحت امر قوه ی عقل و تدریجاً باعث تقویات روح و تجارد آن از   

و عرفانی بصاورت   دینیدجسم می شود و در نتیجه راه رسیدن به ذات حق را میسور می گرداند بنابراین ریاضت نفس در متون 

مثبت و نتیجه می باشد لذا متون دینی راه ریاضت کشی را بصورت متعادل و حدود آداب آن را مشخو نمده که پوینده ی راه 

حق با قدم گذاشتن در مسیر تقرب الی اا و حفظ این حادود و رعایات آداب در جهات عبودیات دینای قارار گرفتاه و نتاایج         

وجاود داشاته و ایشاان نیاز      ( هام علیهم الساالم ) یاءانبنین روشن شد که این مسآله در زندگی همچ. نماید میمطلوبی حاصل 

شرایط و حدودی برای آن تعیین نمودند اما بعضی موارد افرادی دیده می شوند که حد افراط و زیاده روی را در پایش گرفتناد   

ست چون دین شریا اساالم احااام و تااالیا را در حاد     اده اکه اسالم به شدت با آن مبارزه کرده و آن را مورد ناوهش قرار د

روحی و ذهنای حضاور دارد و شامول آن در     ،ناته دیگر این که ریاضت در هر سه بعد جسمی .وسع و توانایی اشخاص می داند

 .ابعاد مختلا زندگی برقرار است
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 .ش
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، قم مؤسساه البعثاه  ، االسالمیه نسق و تحقیق قسم الدراسات ،فخرالدین طریحی ،مجمع البحرین و مطلع النیرین طریحی -14

 .ق 1313

 ()بی تا، عاتمؤسسه علمی مطبو، بیروت، محمدبن حسن طبرسی، مجمع البیان فی التفسیر القران -13
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 منابع فارسی
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 .ش 1483، دوم

 .ش 1484، تهران مولی، مه ی محمد خواجویترج ،محیی الدین عربی، فتوحات مایه -41

 .ش 1482، سهروردی ،تهران ،گروهی از پژو هشگران ،لیسی و بالعاسفرهنگ اصطالحات عرفانی فارسی به انگ -42

 .ش 1462 ،چا  بیست و چهارم ،امیر کبیر ،تهران ،محمد معین ،فرهنگ فارسی -44

 .ش 1432 ،ومشتهران فا ،جعفر سجادی ،فرهنگ معارف اسالمی -43

 (بی تا)دفتر تبلیغات اسالمی  ،قم ،یحیی یثربی ،فلسفه ی عرفان تحلیلی از اصول و مبانی و مسایل عرفان -45

 ش 1454، تهران ف دانشگاه تهران ،جعفر شهیدی ،زیر نظر محمد معین، علی اکبر دهخدا ،لغت نامه دهخدا -46

 .ش 1433 ،قم اسالمی ،عبداا جوادی آملی ،مراحل اخالق در قران -43

دفتار انتشاار اساالمی     ،قام  ،اقر موساوی همادانی  ترجمه محمد با  ،طباطبایی محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القران -48

 .ش 1433، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 .ق 1344 ،بیروت مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،جعفر بن محمد ،مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه -43

 .ش 1431 ،دهقان ،تهران ،احمد نراقی ،السعادتمعراج  -34



 فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 453-466، صفحات 1341 بهار ،1 شماره ،8 دوره

466 

 

تصحیح و تعلیقات محمد رضا بزرگی خالقی و عفت  ،الدین محمد الهیجیشمس  ،مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز -31

 .ش 1484، چا  پنجم ،زوار ،تهران ،کرباسی

 ،تهاران  ،ترجماه ابوالقاسام پایناده    ،(آلاه صالی اا علیاه و  )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکارم   ،نهج الفصاحه -32

 .ش 1462 ،چا  اول ،جاویدان

چاا    ،نهاوندی ،قم ،ترجمه ی علی افراسیابی ،محمدبن حسین حر عاملی ،حصیل مسایل الشریعهوسایل الشیعه الی ت -34

 .ش 1484 ،دهم

 .ش 1438 ،چا  سوم ،صدرا ،تهران ،مرتضی مطهری ،یاد داشتها -33

 ،ساالمیه دارالاتاب اال  ،تهاران  ،حسین حسینی ،تدوین ،ناصر ماارم شیرازی ،وضوع اخالقی در قران و حدیثیاصد م -35

 .ش 1481

46- http://www. maktabevahy. org/services/view. aspx?old=737 

47- http://motaghin. com/fa-soundgroup413. aspx 

 

 

 

 


