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  مقدمه -1-1

ه قرار مورد توجّعرفان اسالمی در شریعت و است که در خودسازی  ی عملی برایراهکار اضتیر

 و. نفس انسان از جهت اینکه موجب انحراف و خطای انسان است مورد نکوهش واقع شده گرفته است

 ین ریاضت بر اساسبنابرا .بیان شده استسرکشی نفس ی نتیجه های انسانهایژت و کاانحرافتمامی 

انسان گشوده است مقابل  هایی که نفس درتواند انسان را در برابر دام و حیلهمیدستورات اسالمی 

 تیّرهبان یآن با مسأله یختگیسؤال برده است آم ریرا ز مسأله نیکه ا یاز جمله موارد امّا. مصون دارد

کامل  نید تواندیاسالم نم نیبنابرا شود.یاز اجتماع مر بش یریگباعث کناره اضتیر ایهعدّ نظر از است

 یعد مادّبُ بشر پرداخته است و یزندگ یفرد و یعد معنوبشر باشد چرا که اسالم تنها به بُ یبرا یو جامع

 خالف واقع است. نیکه ا یگرفته است در صورت دهیرا ناد یو اجتماع

و  است ینفس آدم بیتأد و تیترب ،عتیدر شر اضتیر یاست که اصل اساس نیمسأله ا تیواقع

ها ی میان انسان و خداوند پرداخته است و تمامی دستورالعملدر واقع هدف عمده در ریاضت به رابطه

چرا که  .استیکدیگر مغایر  ن کامالًت راهبای ریاضت شرعی با رهبانیّو فلسفه این اصل تأکید دارند بر

گرایی دارد و نه تنها با جامعهدر متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی جریان ، ریاضت در دین اسالم

   .   استبلکه راهکار و دستورالعملی برای بهتر زیستن و انجام بهتر وظایف  ،منافاتی ندارد

مفهوم  انیو ب تیّاز رهبان اضتیساختن ر زیمتما ،پژوهش نیدر ا یبه موارد فوق هدف اصل هتوجّ با

خود  اتیاست که بشر در طول ح نیا یدرپ ضتایاسالم با مطرح ساختن ر .استآن  جینتا و و آثار قیدق

قات نفسانی اموری خیالی به این حقیقت برسد که نفس و تعلّ و زدیو اسراف بپره ییگرالاز هرگونه تجمّ
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توانند برای انسان خیر حقیقی و کمالی نفسانی بدست مانند و نمیو موهومند که برای انسان باقی نمی

 . یابدیقت نایل شد به کمال دست میحقآورند و زمانی که انسان به این 

هدف اصلی از ریاضت در  رایز ،اساس استیب کامالً ،است تیّهمان رهبان اضتیکه ر ریتعب نیوا

صورتی که هدف اصلی راهب  هاست درو هدف قرار دادن آنی مات مادّالت و تنعّرهایی از تجمّ ،اسالم

رسول  اجتماع است و وو اعتدال  یروانهیم نیاسالم د. تهای اجتماعی استت و مسئولیّفعالیّ ترک کار،

 .(111 :76ج  :تابی ،)مجلسی «ت من جهاد در راه خداستامّ تیّرهبان» :اندفرموده زین ()ص اکرم

-ایدن نیتوازن ب جادیا ،اضتیبلکه هدف از پرداختن به ر، ستیدستور اسالم ن ایو ترک کامل دن یواگذار

 اکرم امبریاسالم بوده است و پ تیدو همواره مورد عنار و آخرت ه ایدناست و  ییگراو آخرت ییگرا

 .(776 :ق1041 )ابن ابی جمهور،« مزرعة اآلخرة ایالدن» :دیفرما یباره م نیدر ا ()ص

 مسأله انیب -1-2

 در مات و واداشتن نفس بر انجام واجبات است ودر انجام محرّ یشتنداریخو یبه معنا اضتیر

اسالم به  ماتیاساس تعل کدام برر ه یاله یایو اول اءیانب به کمال است. یآدم دنیرس یبرا یواقع روش

-هدز و اضتیاسالم ر دگاهیاند. ازدداشته یورززهد و اضتیر بر یفراوان دیاند و تأکپرداخته اضتیر

 و ال؛به شرط اعتد آوردیباطن م یصفا اضتیر».است ایو ترک دن یانزواطلب ،تیّاز رهبان ریغ یورز

 ( مواد فاسده را به اصالح آوردن است،اضتیکسب )ر نیمدعا از ا ،افراط کمال به گماردیضعف برقوا م

 به .فرسودن قلیص شقرا به م نهییزدودن است نه آ عتیزنگار از طب نجای. انصالح را فاسد کرد ینه اجزا

ر صالح مزاج؛ و به خواب و شاقه نساخت الّا به قد اضاتیبه ر چکسیه اءیوجود از انب یحکم قدردان

آید می که از این تعریف بر همچنان .(031 :1133 )آرزو،« اجیمگر به قدر ضرورت احت خور نپرداخت،

ای که باعث ضعف جسم شده و ریاضت در اسالم برای اصالح و صفای درون است نه اعمال شاقه

 . ای اجتماعی و اعمال شرعی بازداردهتانسان را از انجام مسئولیّ



1 

 ینبو اتیو روا هیادع ،ینیمتون د قرآن و یف اسالمتصوّ خاستگاه عرفان و که منشاء و ییآنجا از

دور گشته  خود لیراه اص شده است و از ییهابیها و آسرشد خود دچار لغزش ریاست و بعدها در مس

اصول  ابعت نهیزم نیدر ااند و داشته یبرداشت نادرست اضتیر یاز عارفان از واژه یاهرو عدّ نیاز ا ،است

صحرا و  یروانه ینیگزو خلوت اضتیر یاند و به بهانهشده دهیکش طیبه افراط و تفر نبوده و یشرع

 کار و مانند ازدواج، یویو دن یدر امور مادّ و اندآورده یرو یگریو رهبان یزیگربه جامعه شده و ابانیب

از  یشناختن حق دور متعال» :گفتینقل است که م دیزیمثال از با یبرا اند.دچار لغزش شده شتیمع

 .(117 :1137 ،عطار نیشابوری) «خلق است

 نیتریکه عال ()ص اکرم امبریپ یدر زندگان یحتّ است و یاسالم میخالف تعال نیکه ا یصورت در

باره  نیدر ا زین امبریو پ شودینم دهید یریگعزلت و گوشه گونهچیبودند ه یزکاریو پره زهدی نمونه

با کار  ینافاتم گونهچیو زهد ه اضتیکه ر میریگیم جهینت نیبرابنا «االسالم یف ةیال رهبان» :اند کهفرموده

 بودن ندارد. یو تالش و اجتماع

رسد که یم یبه مقام اضتیکه فرد در اثر مجاهدت و ر است یشرع اضتیاز آثار ر زین یبالکش

 زیفه  نمتصوّ نیدر ب .شودیخشنود م کرده و شهیصبر پ رسدیاو مکه از  یاتیو بل یاله ینسبت به قضا

که  تندهس نیا ینشانه یاله یهاکه محنت کردندیم انیها بکه آن یوجود داشته به نحو یبالکش نیا

 کردندیم یلطف خاص خداوند تلق میها را همچون عالمحنت بالها و ای است و کینزد خداوند به فرد

 نیترکیمعتقد بودند که نزدها آن ند،مردم بود نیتربالکش یاله یایانب ،در نزد عرفا .(701: 1166،ملی)ش

بال را به جان  هرگونه محنت و رنج و شاندگاهید نیو طبق ا ها هستندآن نیترافراد به خداوند بالکش

 .دندیخریم

و  تیعنا یق تعالاند که حامر اشاره فرموده نیبه ا ثیدر کتاب چهل حد زین )ره( ینیخم امام

 ایدن نیدهد تا روحش از ایو فتن قرار م اتیّدر معرض بل شتریاو را ب باشد شتریالطافش به هرکس ب

 ،«ره» ینیخم یموسو)ه آنجا شودرو به عالم آخرت آورد و قلب او متوجّ مانشیمنزجر شده و به مقدار ا
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 گاهیو جا قیاست تا مفهوم دق نیا بر یمه سعنا انیپا نیدر اه به آنچه بیان شد، توجّ با .(107 :1173

.میقرار ده یمورد بررس یو عرفان اسالم عتیشر دگاهیرا از د یو بالکش اضتیر

 سؤاالت پژوهش  -1-3

 بدان پاسخ داده شود عبارت است از: دیبا قیکه در روند تحق یسؤال اصل

 ارد؟د یگاهیچه جا یو عرفان اسالم عتیشر دگاهیاز د یو بالکش اضتیر -

 پژوهش عبارتند از: یسؤاالت فرع

       شود؟یشرعی اطالق م ریاضت غیر یو در چه صورت یشرع اضتیر ،اضتیبه ر یدر چه صورت -     

 و یا این دو مترادف هستند؟  است اضتیاز آثار ر یبالکش ایآ -

 پژوهش اتیفرض -1-4

 یو نفسان یوانیح ینترل قواو ک تیترب یبرا تالش و کوشش بشرت، اضیر ،عتیشر دگاهید از -

آن به انقطاع  از انیصوفارباب معرفت و  از یاها عدّامّ ؛عقل و شرع درآورد تیّتحت تابع را آن تا است

   عقل و شرع ندارند.                                                                 یدرباره یو نظر مساعد اندکرده ریاجتماع تعب از کامل

 طیتفر بوده و دچار افراط و رونیاز حد اعتدال ب باشد و غالباً عتیحدود شر که خارج از یاضتیر -

اصول  بر یمبتن و خارج نبوده عتیشر یحوزه که از یاضتیو ر شودیم دهینام یشرع ریغ اضتیر باشد،

 شود.یم دهینام یشرع اضتیر ،باشد عتیو قواعد شر

ل شود و تحمّیم شتریفرد ب صبر اضتیصورت که در اثر ر نیبه ا است اضتیاز آثار ر یبالکش -

را  اتیّکه بل یکس ،ندیفرمایباره منیدر ا زین ()رهینی. امام خمگرددیاو آسان م یبرا اتیّات و بلمشقّ

 . مکروه بداند مقام معرفتش ناقص است

 پژوهش اهداف -1-5

 آن  جیو آثار و نتا اضتیر یدرباره یو عرفان اسالم عتیشر یهادگاهید یابیارز -
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 درست نفس تیترب یراهکارها یهیارا -

 و ینفسان التیمهار تما یبه عبارت ایو  یدرون یهاکنترل شهوات و خواسته یچگونگ انیب -

  یطانیش

 حق یایو اول اءیبندگان خاص و انب یو ابتال یبالکش لیدال یبررس -

 پژوهش تیّو اهم ضرورت -1-6

شود انسان به هر نحوی به غرایز حیوانی و امیال ز عواملی است که باعث مینفس انسان یکی ا

رسد که با ند کم کم به جایی میس انسان را وادار به تأمین غرایز کخویش پاسخ دهد و زمانی که نف

نقش مهمی در تربیت نفس دارد و از  ،ریاضت ،بنابراین .بردت میها لذّت خو گرفته و از آنانفسانیّ

در است که  یاز مسائل اضتیر یمساله .ها و گناهان استاز لغزشکردن انسان در دوراصلی  عناصر

و طرح  یویدن یدر زندگ ،یبه خاطر اصالح امور مادّ وگرفته  ه قرارمورد توجّ تمامی ادیان همواره 

 یآدمشود که یباعث م ،اضتیر نیهمچن ،است یاریبس تیّاهم یدارا یاخرو یدر زندگ ،یمسائل معنو

و کمال  یرشد و تعال یبه خدا و با زهد اسالم مانیرغبت شود و با ایب یویو امور دن اینسبت به دن

و عرفان  عتیانداز شراز چشم اضتیر یلهمسأ، رو ضرورت دارد نیاز ا ،را به دست آورد یانسان

 د.ریقرار گ یو واکاو یمورد بررس یاسالم

 پژوهش ینهیشیپ -1-7

از  یو بالکش اضتیر یکه به بررس یاثر مستقل رفته حاکی است که ظاهراًمطالعات صورت گ

در آثار مختلف به صورت گذرا و جداگانه  امّا ؛ه نشده استیارا، بپردازد یو عرفان اسالم عتیشر دگاهید

 شود:یها اشاره ماز آن یبه برخ ریقرار گرفته است که در ز یمورد بررس

پرداخته و  اضتیانواع ر یبه بررس یگریصوف یآن سودر کتاب  (1131احمد ) ،یسارو انی. باقر1

او  دگاهیقرار داده است. از د یرا مورد بررس تیّو تفاوت آن با رهبان اضتیر یاسالم درباره یدهیعق



2 

او  .دجز رنج عبادت وارد نساز یتیّآزار و اذ چیآن است که انسان بر جسم خود ه یشرع اضتیر

از  یریگمستلزم کناره تیّرهبان رایز ؛است تیّاز رهبان ریغ ،یو زهد اسالم ضتایر ،کندیم انیب نیهمچن

الت تجمّ زازیساده و پره یزندگ جادیا یبه معنا ،اضتیکه ر یدر حال ،از جامعه است دنیخلق و بر

 است. 

مفهوم  قیدق یبه بررس در عرف عرفان اضتیردر کتاب  (1133) حسن ،یخراسان یرمضان .7

ل تحمّ ،نفس است تیترب اضتیکند که ریم انیپرداخته است و ب اضتیآثار ر و اهداف ،اضتیر

 فیبه احکام و تکال یبندیو پا ینداریهمان د اضتیبلکه ر ،ستین اضتیفرسا ر سخت و طاقت یکارها

 و سلوک است.  ریبرداشتن موانع س ،اضتیاز ر یهدف اصل واست  یو اله یشرع

 یزهد اسالم آثار یبه شرح و بررس یزهد اسالم( در کتاب 1161) محمّد دیس ،یمازندران یعی. شف1

ها، بتیو مص اتیدر برابر بل است که شامل صبر یاز آثار زهد اسالم صبر، کندیم انیب پرداخته است و

 یاتیذکر روا با است و فیتکال انجام طاعات و و صبر در ینفسان یهاها و خواستهتیصبر در برابر معص

 پردازد. یاصل م نیا یررساز ائمه به ب

و  یبالکش ،ثیحد در قرآن و یموضوع اخالق کصدی( در کتاب 1130ناصر) ،یرازی.مکارم ش0

است که  یاز موضوعات یصبر و بالکش، کندیم انیقرار داده است و ب یرا مورد بررس تیّو رهبان اضتیر

 ردهک یاسالم معرف یرا مناف تیّانرهب قرار گرفته است و دیمورد تأک ،مختلف ثیبارها در قرآن و احاد

 است.

نفس  اضتیو ر یبالکش یدرباره ،ثیچهل حددر کتاب  (1173) روح اهلل، ،م()اماینیخم ی.موسو1

 انیصبر ب یرا برا یو درجات کنندیم یرا از مقامات اهل عرفان معرف اتیّصبر در بل شانیا اند.بحث کرده

 دانند.یخالص خداوند م بندگان زییتم یبرا یالهیابتالء را وس بالء و کرده و
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و  اضتیدر مورد ر یآغاز در اخالق عمل یهانقطهدر کتاب  (1161) درضامحمّ ،یکن ی.مهدو7

 تیدانسته و هدف از آن را ترب تیّاز رهبان ریرا غ اضتیر زین شانیا مجاهدت نفس بحث کرده است.

 کنند.یم انینفس ب

 طرح یاجرا روش -1-8

اطالعات از نوع  یبوده و گردآور ییمحتوا لیو تحل یفیه صورت توصطرح ب یاجرا روش

مختلف و استفاده از  یهاتیو رجوع به سا اهاستفاده از کتاب الب مورد نظر بامط .است یاکتابخانه

به  پسس شده و یبردارشیف ،که در ارتباط با موضوع مورد پژوهش هستند یو مجالت اتیمقاالت و نشر

 .گرفته است قرار یرد بررسصورت جداگانه مو

 



 

    

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری
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  مدخل -2-1

. درصورتی که آدمی در شده استی تمامی سعادات و شقاوات معرفی نفس انسان را سرچشمه

ی ی امورات را تحت امر خود درآورده و انسان را به ورطهنفس همه ،تربیت نفس خویش کوتاهی کند

های عظیمی که در راه وصول بنده به حق وجود دارد، نفس است  و حجاباز موانع و » کشاند.سقوط می

اند، از آن جهت که نفس امّاره کید نمودهأامّارگی نفس تی  های مختلف بیشتر بر روی جنبهزهاد در دوره

ها به بدی یاد نموده است، مقدمات با دعوت به سوی اموری همچون دنیا و مافیهای آن، که خداوند از آن

هدف اصلی از ریاضت،  ،بنابراین .(101: 1130 )مدیحی،« نمایدعد وی را از خداوند فراهم میی و بُدور

مربوط به  اضتیرکمال حقیقی خویش را باز یابد.  د وخویش را رام کننفس  آدمیتربیت نفس است تا 

باید به مضمار  اند کهنفس انسان را به اسب چموشی تشبیه کرده. درویدر مورد نفس بکار م زیانسان ن

و به رستگاری  شدهتواند بر نفس سرکش خویش چیره انسان نیز فقط با ریاضت می ،برود تا رام شود

نفس دشمنی دوست روی است که حیلت و مکر وی را نهایتی نیست و مقهور گردانیدنش نیز » برسد.

نفس وجود های دشمنی مچنین بیانات دیگری در بابو ه .(161: 1161رازی، ) «ترین کارها باشدافضل

 یآدم یکوه با ناخن کندن برا»: شودیم انیب عادتی هر از ترعرفا سخت یمخالفت با نفس از سودارد؛ 

 .(161: 1113 ،یریهجو) «آن است هوای و نفس مخالفت از ترسهل یبس

 تعریف ریاضت -2-2

ر جاهای مختلف که د همچنان .استل کردن سختی ریاضت به معنای لغوی تحمّ در لغت: ریاضت

  -7ل رنج و تعب برای تهذیب نفس و تربیت خود یا دیگری تحمّ-1»ریاضت به معناینیز آمده است: 
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