
 

 مولوي مثنويالبالغه و بازتاب آن در  مفهوم ریاضت در نهج
 

 ناهید دهقانی
 دانشگاه شیراز -دکتراي زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
توان در هاي انسانی را میترین اندیشهگستردهترین حقایق الهی و نظیر است، که ژرفمثنوي معنوي از متون عرفانی کم

البالغه تا بدان جاست که برخی مثنوي آن یافت. تأثیرپذیري موالنا از قرآن و دیگر متون مذهبی اسالمی، به ویژه نهج
از جمله هاي بسیار گسترده و تردیدناپذیر بسیاري از مفاهیم مذهبی و عرفانی، اند. همانندينامیده» قرآن عجم«مولوي را 

برد. به ویژه که البالغه از میان میالبالغه هر گونه تردیدي را درباره تأثیرپذیري موالنا از نهجدر مثنوي و نهج» ریاضت«
مولوي در مثنوي خویش بارها به ستایش امام علی (ع) پرداخته و از ایشان به نیکی یاد کرده است. در مثنوي موالنا نیز 

رزي و ترك تعلقات دنیوي اساس سلوك و تصوف دانسته شده است. بررسی مفهوم ریاضت در البالغه، زهدومانند نهج
هاي متفاوت و بعضاً نادرستی از این مفهوم موجب شده بسیاري از فرهنگ اسالمی از این رو اهمیت دارد، که برداشت

ر رشد معنوي، دچار خمودگی و هاي سازنده دین و تصوف، براي حرکت در مسیها به جاي بهره گرفتن از آموزهانسان
-برنامگی در امور زندگی شوند، با این توجیه که پرداختن به امور مادي، انسان را از معنویات و سعادت اخروي بازمیبی

هاي این دارد و انسان براي رسیدن به سعادت باید دنیا را به کلی رها کند. در مقاله پیش رو مفهوم ریاضت و همانندي
 البالغه و مثنوي معنوي بررسی شده است.مفهوم در نهج

 البالغه، مثنوي معنوي، ریاضت، تصوف، موالناواژگان کلیدي: نهج
 

 مقدمه

هاي متفاوت و بعضاً نادرست از این مفهوم بررسی مفهوم ریاضت در فرهنگ اسالمی از این رو اهمیت دارد که برداشت
ي دین و تصوف براي حرکت در مسیر هاي سازندهگرفتن از آموزهها به جاي بهره موجب شده است که بسیاري از انسان

شوند، با این توجیه که پرداختن به امور مادي انسان را از دچار خمودگی و بی برنامگی در امور زندگی رشد معنوي، 
این بینش که در دارد و انسان براي رسیدن به سعادت باید دنیا را به کلی رها کند. معنویات و سعادت اخروي بازمی

ي صوفیانه نیز دارد، دست کشیدن از دنیا امري پسندیده دانسته شده است. علت اصلی این رویکرد این است که هر ریشه
امر مادي و دنیوي از نظر باورمندان به این شیوه، منفی و پلید است و باید از آن پرهیز کرد. به باور آنان دنیا دامی بیش 

کنند دارد. این گروه براي اثبات دیدگاه خود به آیات و احادیثی استناد میحق و حقیقت بازمینیست که انسان را از راه 
سونگري و بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و شأن که به نکوهش دنیا و دنیاپرستان پرداخته است و با یک

سوره  212و  86، 85اي نمونه این گروه به آیات برند؛ برها براي توجیه دنیاگریزي خویش بهره مینزول این آیات، از آن
دنیاپرستانی که  کنند که در آنسوره انعام استناد می 70و  29سوره آل عمران؛ و آیات 152و  145، 140بقره؛ آیات 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۸٥٤

 
ار دهند، مورد سرزنش قرفروشند و دنیاي آراسته اما پوچ و ناپایدار مادي را معبود خویش قرار میآخرت را به دنیا می

 اند. گرفته
هاي دنیوي و آسایش هاي اومانیستی است. بر اساس این دیدگاه لذتي مقابل دنیاپرستی و دیدگاهاین رویکرد نقطه

 اي استهاي فردي و اجتماعی باشد. این دیدگاه به گونهریزيمادي، باید هدف اصلی و نهایی برنامه
کند و یا براي آن در زندگی خصوصی و اجتماعی انسان که یا زندگی آخرت را چه به صورت نظري و عملی انکار می 

گرا شدت محورانه و ماديویژه قرن بیستم به بعد، رویکرد انسانگیرد. در دوران معاصر بههیچ جایگاهی در نظر نمی
ویژه دوران روشنگري در غرب حول همین از رنسانس به هاي پسبیشتري یافته است. عقالنیت مدرنیته و اندیشه
هاي ) بر اساس همین دیدگاه است که جرمی بنتهام اندیشه50-41تا: محورها شکل گرفته است. (ربانی گلپایگانی، بی

اشد ... بیابی به شادمانی و نبود ناراحتی میها آرزوي دستانگیزه انسان«کند، اي مطرح میلیبرالیستی و دنیاگرایانه
هایی هستند که خواهان بیشترین شادمانی براي بیشترین تعداد مردم جامعه تصمیمات سیاسی درست از لحاظ اخالقی آن

 )149-126: 1379و شفیعی،  53: 1378استوکر،  -(مارش» باشند.
صوف و عرفان براي بررسی این گونه مباحث، در آغاز باید دید که منظور از ریاضت چیست، جایگاه آن در دین و ت

 کجاست و چه نقشی در رشد معنوي انسان دارد.
 

 تعریف ریاضت
خودسازي و رام کردن نفس با تعلیم و تربیت و به تعبیر دیگر جهاد و مبارزه با در اصطالح عرفانی به معنی » ریاضت«

 269-268: 1366(یثربی،  هاي اسالمی بر آن بسیار تأکید شده است.باشد و در آموزه نفس است که مورد تأیید اسالم می
نشینى همراه با عبادت و خوار  سالک با ریاضت و تحمل رنج و سختی جسمانى، و با گوشه )473: 1383و سجادي، 

رسد. روحى و معنوي می  هاى دارد و در قبال آن رنج و سختی به اهداف و توانمندىداشتن نفس در مسیر تعالی گام برمی
در مجموع، ریاضت که اساس زندگی عرفانی و معنوي انسان است، براى ایجاد تعادل در قواى نفسانی انسان است و این 

ي ریاضت به نیت البته اشاره به این نکته ضرورت دارد که تأثیر سازندهکند.  قوا را در جهت کمال انسانى هدایت مى
هایی است که در صورت نداشتن هدف یاضت از جمله اعمال و روشفاعل آن بسیار بستگی دارد. به بیان دیگر، ر

اي پیروي رساند، بلکه این روش، خود گونهسازنده و هدایت نشدن در مسیر صحیح، نه تنها انسان را به رشد معنوي نمی
-کتب میهاي اسالمی و غیراسالمی در موضوع ریاضت با یکدیگر شباهت دارند و هر دو ماز نفس است. اگرچه آموزه

کوشند با کنترل و محدودیت نفس، بر شکوفایی روح و توانایی آن براي تصرف در عوالم درون و بیرون بیفزایند، اما 
 هدف، نیت و روش این دو مکتب تفاوت بسیار با یکدیگر دارند. 

رسیدن به حق، شود، با هدف ورزیدگی روحی، خودسازي، هموار کردن راه ریاضت شرعی که جهاد اکبر نیز خوانده می
هاي دینی و عرفانی مورد توجه و تأکید فراوان قرار گرفته است. آثار و غلبه بر نفس اماره و جالي روح و دل، در آموزه

 هاي این خودسازي در رفتار و سیماي واصالن به حق قابل دریافت و شناسایی است. نشانه
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عایت اعتدال است و اسالم رعایت اعتدال را در هر امري اصل مهم درباره ریاضت که باید همواره به آن توجه کرد، ر
هاي خاصی برشمرده است. پذیرد و براي ریاضت، شرایط و ویژگیي انواع ریاضت را نمیتوصیه کرده است. اسالم همه
د توجه دهد، اسالم بعد مادي وجود انسان را نیز مورشود که نشان میهاي فراوانی دیده میدر احکام فقهی اسالم آموزه

قرار داده است؛ زیرا انسان براي پرداختن به اهداف الهی خویش باید از سالمتی و امکانات مادي مطلوب و سازنده نیز 
هاي دیگري نیز وجود دارد که در ها اشاره شده، ریاضتهایی که در شریعت به آنافزون بر ریاضتبرخوردار باشد. 

. ها این است که مخالف شرع نباشند صحت و مشروعیت این ریاضتحکمت و سلوك و عرفان، مطرح شده است. شرط 
ها به این دلیل از سوي صوفیان و عارفان مطرح شد که این گروه اعتقاد داشتند، واجبات دینی به دلیل فراگیر این ریاضت

ز در نظر گرفت. بودن و همگانی بودن چندان دشوار نیستند. از این رو براي تهذیب نفس باید رویکردهاي دیگري را نی
هایی است که از نظر اسالم مردود است و بیشتر مورد توجه راهبان و مرتاضان قرار نوع دیگر ریاضت، اعمال و شیوه

بعدي و دنیاستیزانه به منظور رسیدن  دانستند و به زندگی یکدارد. راهبان، دنیا و دین را متضاد و متعارض با یکدیگر می
وجود احکام گوناگون ویژه اسالم، بیگانه است. ه بودند؛ این رویکرد با روح ادیان الهی بهبه سعادت اخروي بسنده کرد

دهد، رهبانیت و انزواطلبی  گرا و چند بعدي اسالم است و نشان میاجتماعی و خانوادگی در اسالم بیانگر رویکرد جامعه
 خوانی ندارد. مهاي خانوادگی و اجتماعی، با روح تعالیم اسالمی هو گریز از مسئولیت

زیستی، قناعت، محدودیت نفس و در یک کالم، دلبستگی نداشتن به دنیاست و زهدورزي در اسالم، به معناي ساده 
هاي ها، ورزیدگی روح و تربیت نفس به منظور اطاعت از اوامر خداوند و انجام بهتر مسئولیتهدف از این ریاضت

هاي افراطی و غیراصولی در میان صوفیان نیز هایی از تاریخ، ریاضتدوره انسانی و اجتماعی انسان است (عبودیت). در
کردند. اما به تدریج  شود. براي نمونه فرقه مالمتیه در آغاز براي مبارزه با ریا و تکبر، تظاهر به فسق و فجور میدیده می

اعتبار شمردن نفس و خوار داشتن آن)  نمایان به افراط کشیده شد و ریاضت نفس (بیاین رویکرد توسط برخی از صوفی
هاي اسالمی و جاي خود را به نادیده گرفتن کرامت انسانی و حتی خودنمایی داد که هیچ یک از این رویکردها با آموزه

 عرفانی سازگاري نداشت.

ن به دنیا و نادیده البالغه، نه دنیا، که وابستگی انساهاي اسالمی از جمله نهجاین نکته شایسته توجه است که در آموزه
هاي دنیوي اگر در راستاي آبادانی زندگی پس از گرفتن جهان واپسین همواره مورد نکوهش بوده است. از این رو نعمت

ها، آور نیست، بلکه استفاده از آن نعمتتنها زیاندر راه رسیدن به کمال بهره بگیرد، نه مرگ انسان باشد و انسان از آن
-بار است و نشانه ناسپاسی انسان نسبت به خداوند شمرده میتن و فروگذار کردن آن گناهی زیانعبادت و نادیده گرف

 شود.
زمان او به دنیا و آخرت است تا هم بعد مادي توان گفت که سعادت و کمال انسان در گرو توجه همدر مجموع می 

تواند از دنیا به ین صورت است که انسان میوجود انسان و هم بعد روحانی وجود او به نهایت کمال خود برسند. در ا
عنوان پلی براي رسیدن به سعادت ابدي خویش استفاده کند. در برخی از متون صوفیانه، خورش، پوشش و خواب، 

» حظوظ«حقوق نفس خوانده شده است که باید در حد ضرورت به آن پرداخته شود و بیش از حد نیاز و کفایت، به 
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باید از آن بپرهیزد. از آن جا که روح انسان، راکب و نفس انسان مرکوب است، باید ضرورت  شود که سالکتعبیر می

تواند راکب (روح) را به مقصد دهد و نمینفس را تأمین کرد؛ در غیر این صورت، نفس نیرو و توان خود را از دست می
 ) 270: 1376برساند. (کاشانی، 

رداخته شده است که انسان نباید دنیا را فداي آخرت یا آخرت را فداي دنیا هاي دینی بارها به این موضوع پدر آموزه
کند، بلکه باید هر یک را ساحتی مستقل بداند و هدف اصلی او عبودیت حق باشد، نه صرفاً رسیدن به بهشت. بنابراین 

دنیا، بلکه به معناي وابستگی به  هاي دینی و عرفانی، واژه دنیا در بسیاري از موارد، نه خودباید توجه داشت که در آموزه
هاي نفسانی است و باید بین این مفاهیم تفاوت قائل شد. در برخی از احادیث توجه دنیا و اسیر شدن در چنگال خواسته

 )49: 1403حر عاملی، به امور دنیوي در کنار امور دینی و اخروي توصیه شده است. (
فقر را عامل نقصان دین انسان، آشفتگی عقل و عدم داشتن روابط  امام علی (ع) در حدیثی خطاب به فرزند خویش،

یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ باهللا منه، فان الفقر منقصۀ للدین، مدهشۀ للعقل، داعیه «اند: صحیح اجتماعی دانسته
زیان دارد و خرد را  اي پسرکم، از درویشی بر تو ترسانم. پس از آن به خدا پناه بر که درویشی دین را». «للمقدة

هاي اسالمی تمکن مالی را از ) بنابراین، آموزه419: 319، حکمت 1385(نهج البالغه، » سرگردان کند و دشمنی پدید آرد.
: 1379اند. (شفیعی، زمان بر وارستگی از تعلقات مادي نیز تآکید ورزیدهاند، و همملزومات عقالنیت و دینداري شمرده

126-149( 
 

 هاي امام علی(ع) درباره ریاضت در مثنوي مولويبازتاب اندیشه
اند. اند و در آثار عرفانی خویش به پیروي از ایشان بالیدهبسیاري از عرفا، امام علی (ع) را پیشواي عارفان راستین دانسته

ها و باورهاي تشیع ها به اندیشهینهباید توجه داشت که به باور بسیاري از اندیشمندان، عرفان اسالمی در بسیاري از زم
-موالنا جالل الدین محمد بلخی، یکی از عارفان بزرگی است که در مثنوي بیبسیار نزدیک و حتی با آن همسان است. 

هاي بسیار گسترده و همتاي خویش، بارها به جایگاه واالي امام علی (ع) اشاره کرده و ایشان را ستوده است. همانندي
مفهوم ریاضت و جایگاه آن در مثنوي و نهج البالغه هر گونه تردیدي را درباره تأثیرپذیري مستقیم و  تردیدناپذیر

خورد. ها حتی در جزئیات این مقوله نیز به چشم میبرد. این هماننديغیرمستقیم موالنا از تعالیم امام علی (ع) از بین می
هاي بزرگ معنوي این اثر، به ویژه قرآن کریم و  فتن سرچشمهاز این رو شناخت درست مثنوي موالنا، بدون در نظر گر

 .پذیر نخواهد بودنهج البالغه، امکان
هاي حیوانی هاي نفسانی و غریزهي خویش، بیش از هرمفهوم دیگري، بر ریاضت و دوري از خواستهموالنا در منظومه

. به بیان دیگر، در مثنوي موالنا نیز مانند نهج پرستی و وابستگی به مادیات تأکید کرده استبارگی، شهوتمانند شکم
 البالغه و دیگر متون اسالمی، زهدورزي و ترك تعلقات دنیوي اساس سلوك و تصوف دانسته شده است.

در احادیث پیامبر اسالم اند. ادیان الهی به ویژه اسالم همواره بر ریاضت به عنوان روشی براي تعالی انسان تأکید داشته
 ترین دشمن انسان دانسته شده و بر ریاضت بسیار تأکید شده است؛ طرناك(ص) نفس، خ
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ترین دشمن تو، نفس توست که در اعدي عدوك نفسک التی بین جنبیک؛ دشمن«در حدیثی از پیامبر (ص) آمده است: 
 ) 64: 76،ج1340(مجلسی، » بین دو پهلویت قراردارد.

نَفْسک أقرَب أعدائک الَیک؛ نفس «ین دشمن انسان معرفی شده است: در سخنان امام علی (ع) نیز همواره نفس بزرگتر
 )234(تمیمی آمدي، بی تا: » ترین دشمنانت به تو است. تو، نزدیک

 اند:ایشان همچنین فرموده
رو، ایشان  از این(همان) » من اتَّبع هواه أردي نَفْسه؛ هر کس از هواي نفس خود پیروي کند، خود را نابود کرده است.«

) اهمیت ریاضت 243(همان:» ما من جِهاد أفْضَلُ من جهاد النفسِ« اند:نیز مبارزه با نفس را بزرگترین جهاد انسان شمرده
الشَّریعۀُ ریاضَۀُ النَّفْسِ؛ «اند: از نظر امام علی (ع) تا بدان جا بوده است که ایشان حقیقت شریعت را ریاضت نفس دانسته

من استدام ریاضۀ نفسه انتفع؛ کسی که «اند: ایشان در جاي دیگر فرموده) 242(همان:» نفس است. شریعت ریاضت
 ) 23(همان: » مند خواهد شد.مداومت بر ریاضت نفس داشته باشد، بهره

این اند. ایشان دربارة ها دانستهامام علی (ع) به کار بستن اخالق نیک را یکی از بزرگترین و ارزشمندترین ریاضت
خویشتن را به اخالق نیکو ریاضت دهید، زیرا مسلمانی که داراي اخالق نیکو است، به منزلۀ کسی «فرمایند: موضوع می

-نهج 183ایشان در خطبه ) 745: 1387(حسینی دشتی، » ها به عبادت قیام کرده باشد. است که روزها روزه دارد و شب

-هاتان بگیرید و به جانودوا بها على انفسکم و ال تبخلوا بها عنهما؛ از تنخذوا من اجسادکم فج«اند: البالغه نیز فرموده

نهج البالغه که  45در نامه ) 195: 183، خطبه 1385، نهج البالغه» (هاتان ببخشید و در بخشیدن از این بدان بخل مورزید.
اي ام جامهي کهنهندوختم و بر جامهبه خدا از دنیاي شما زري نی« خطاب به عثمان بن حنیف نوشته شده نیز، آمده است:

ترین روزهاست در امان آمدن تواند و بر پرورانم تا در روزي که پربیمنیفزودم ... و من نفس خود را با پرهیزگاري می
ها پایدار ماند... دنیا، از من دور شو که مهارت بر دوشت نهاده است گسسته و من از چنگالت به در هاي لغزشگاهکرانه
ام ... نفس خود را چنان تربیت کنم که اگر گرده نانی براي هایت دوري گزیدهام و از ریسمانت رسته و از لغزشگاههجست

بدارم تا چون چشمه خشکیده ام را دست میخوردن یافتم شاد شود و از نانخورش به نمک خرسند گردد و مردم دیده
هاي نانت تو را کفایت است اگر به سر حنیف، از خدا بترس و گردهآبی در آن نماند و اشکی که دارد، بریزاند ... پس پ

 ) 320 -317، 45(همان، نامه » رهایی از آتش دوزخت عنایت است.
 موالنا نیز مانند امام علی (ع) نفس اماره و وابستگی انسان به دنیا را بزرگترین دشمن انسان شمرده است:

 نفس تست آن مادر بدخاصیت
 

 ر هر ناحیتکه فساد اوست د 
 هین بکش او را که بهر آن دنی  

 
 کنیهر دمی قصد عزیزي می 

 )782، دفتر اول:1368(مولوي،  
 زندان جان است و باید از آن رهایی یافت: در نگاه موالنا، دنیاي محدود مادي،

 هاي شماست        هین دوید آن سو که صحراي شماستاین جهان خود حبس جان
 حد است       نقش صورت پیش آن معنی سد استآن خود بیاین جهان محدود و 
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 )525(همان:

 داند:موالنا راه کنترل این دشمن قدرتمند را ریاضت دادن آن می
 نفس فرعونی است هان، سیرش مکن                تا نیارد یاد از آن کفر کهن

 )3621(همان: 
خود داري از اعمال حاللی «دارد؛ واژه زهد در اصطالح عرفا به معناي اي در بیانات امام علی (ع) زهدورزي جایگاه ویژه

اعتنایی به دنیا و توجه به آخرت؛ روي گردانیدن از هرچه غیر خدا است و گردد؛ بیکه موجب لذت و خوشایند نفس می
 است.)743و 643: 1376(مالمحسن فیض کاشانی،» توجه به خواست و رضایت ذات مقدس پروردگار عالم

ایها الناس! الزهادة قصر «فرمایند:  نهج البالغه می 81اند؛ ایشان در خطبه دانسته» کوتاهی آرزوها«امام علی (ع) زهد را 
اي مردم! پارسایی دامن آرزو درچیدن است و شکر نعمت حاضر گفتن، ». «االمل و الشکر عند النعم و الورع عند المحارم

الزهد کله «اند: فرموده 439) ایشان همچنین در حکمت 82: 81، خطبه 1385لبالغه، (نهج ا» و از ناروا پارسایی ورزیدن.
و من لم یاس علی الماضی و لم »  لکیال تاسوا علی ما فاتکم و ال تفرحوا بما آتاکم«بین کلمتین من القران قال اهللا سبحانه: 

چه از دستتان رفته، دریغ تا بر آن«اهم است: همه زهد در دو کلمه از قرآن فر» «یفرح باآلتی فقد اخذ الزهد بطرفیه.
و آن که بر گذشته دریغ نخورد، و به آینده شادمان نباشد، از دو سوي » نخورید و بدانچه به شما رسیده، شادمان مباشید.

 )440: 439(همان، حکمت » زهد گرفته است.
ي رسیدن به حقیقت و ترك آرزوها را الزمهاي داشته است؛ مولوي نیز این مضامین در مثنوي موالنا بازتاب گسترده

 داند:سعادت می
ــریختن  ــود بگــــ ــتن بــــ  آرزو جســــ

 
 پـــیش عـــدلش خـــون تقـــوي ریخـــتن 

ــه   ــت و دانـ ــان دامسـ ــن جهـ  ش آرزوایـ
 

 هــــــــا روي آرزو در گریــــــــز از دام 
ــدش      ــم آیــ ــا رحــ ــذار تــ  آرزو بگــ

 
ــودي کـــه چنـــین مـــی      بایـــدشآزمـ

 )377: 1368(مولوي،  
 گوید:میموالنا در جاي دیگري 

 زندگی در مردن و در محنت است           آب حیوان در درون ظلمتست
 )552(همان:

 
 توصیه موالنا براي سالکان راه حق فقیرانه زیستن است:

 امتحان کن فقر را روزي دو تو
 

 تا به فقر اندر غنا بینی دو تو 
 صبر کن با فقر و بگذار این مالل  

 
 ز آن که در فقر است نور ذوالجالل  

 )2774-2773(همان:  
 داند:مولوي مال دنیا را تنها سرپوشی براي فقر ذاتی انسان می
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 مال و زر سر را بود همچون کاله
 

 کل بود او کز کله سازد پناه 
 آن که زلف جعد و رعنا باشدش  

 
 تر آیدش چون کالهش رفت خوش 

 مرد حق باشد به مانند بصر  
 

 پس برهنه به که پوشیده نظر  
 

 وقت عرضه کردن آن برده فروش 
 

 ي عیب پوش برکند از بنده جامه 
 ور بود عیبی برهنه کی کند؟  

 
 اي با وي کند. بل به جامه، خدعه 

 )2347-2343(همان: دفتر اول:  
هاي ضد  داند که ویژگیاي از حیوان و فرشته میگرایانه دارد. او انسان را آمیزهموالنا به غرایز و صفات انسان نگاهی واقع

و نقیضی در او سرشته شده است. این عارف بزرگ نیز مانند بزرگان دین بر این باور است که انسان با تربیت صحیح و 
 د.برهد و در اوج معرفت و حقیقت به پرواز درآی تواند از دنیاي پست  هدفمند نفس می

البالغه، نه دنیا، که وابستگی انسان به دنیا و نادیده هاي اسالمی از جمله نهجتر اشاره شد، در آموزهگونه که پیشهمان
 گرفتن جهان واپسین همواره مورد نکوهش بوده است. موالنا نیز بر همین نکته تأکید دارد:

 ه و میزان و زنچیست دنیا؟ از خدا غافل شدن                  نی قماش و نقر
 )983(همان، دفتر اول:

هاي امام علی (ع) مفهوم ریاضت تحت چهار عنوان کلی: عزلت و تر میزان تأثیرپذیري موالنا از اندیشهبراي بررسی دقیق
بسیاري از بزرگان عرفان و معرفت گیرد؛ نشینی، سکوت، گرسنگی (جوع) و بیداري (یقظه) مورد بررسی قرار میگوشه

 اند:)، اساس ریاضت را در چهار امر دانسته179:  1379سالمی، (شیخ اال
 . عزلت یا گوشه نشینی1

گزینی متعادل یکی از آداب بسیار مهم سلوك شمرده شده است. زیرا انسان براي نیایش، مراقبه، محاسبه خلوت و عزلت
زمانی بر مردم فرا خواهد رسید که در آن «اند: و ارزیابی خویش به آرامش و تنهایی نیاز دارد. حضرت علی (ع) فرموده

) 31: 1376(فیض کاشانی، » زمان عافیت داراي ده جزء است، نه جزء آن در عزلت و یک جزء آن در سکوت است.
شود که انسان از حجاب کثرت رهایی یابد و به وحدت برسد. در مثنوي مولوي نیز مانند نهج گزینی موجب میعزلت

از کثرت و پناه بردن به تنهایی و ذکر خداوند بسیار تأکید شده است؛ مولوي ترك کثرت را در هر  البالغه بر لزوم دوري
بلکه باید  کند و بر این باور است که براي رسیدن به وحدت، نه تنها باید از ظلمت خلق دوري گزید،شکلی توصیه می

 وجود خود را نیز پشت سر گذاشت:
 وز وجود خویش هم خلوت گزین       روي در دیوار کن تنها نشین       

 ) 645(همان، دفتر اول: 
 داند:موالنا در مقام مقایسه ظلمت چاه را بسیار بهتر از ظلمت خلق می
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 قعـــر چـــه بگزیـــد هـــر کـــه عاقـــل اســـت      

 
ــت    ــفاهاي دل اســـ ــوت صـــ ــه در خلـــ  زآن کـــ

ــت      ــه ظلمـ ــه کـ ــه بـ ــت چـ ــق ظلمـ ــاي خلـ  هـ
 

ــر نبـــرد آن کـــس کـــه گیـــرد پـــاي خلـــق         سـ
 )1300-1299(همان:  

ي رسد موالنا در این ابیات به ماجراي پناه بردن امام علی (ع) به چاه و گریستن آن حضرت در چاه نیز اشارهبه نظر می
 گوید:پنهانی داشته است. مولوي در بیت دیگري می

 خوارند اغلب مردمان                از سالم علیکشان کم جو امانآدمی
 )251(همان، دفتر دوم: 

گزینی، هاي اسالمی، در کنار عزلتاما باید توجه داشت که رعایت اعتدال در این مورد نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا آموزه
امام علی (ع) خطاب به فردي که  ؛به زندگی خانوادگی و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی نیز توجه ویژه داشته است

یا عدي نفسه، لقد استهام بک الخبیث، اما رحمت اهلک و «، فرمودند: دنیا را فروگذاشته و گوشه عزلت گزیده بود
اي دشمنک خویش! شیطان » «ولدك؟ اتري اللّه احل لک الطیبات و هو یکره ان تاخذها؟ انت اهون علی اللّه من ذلک؟

چه را پاکیزه ا آنپنداري که خدآري، و چنین می ات کرده و از راهت به در برده. بر زن و فرزندانت رحمت نمیسرگشته
نهج البالغه، » (پنداري!تر از آنی که میاست، بر تو روا فرموده، اما نا خشنود است که از آن برداري؟ تو نزد خدا خوارمایه

 )242-241: 209،خطبه 1385
ود آنان تنها پسندیده نیست، بلکه این کار، انسان را از فیض وجاز سوي دیگر، دوري جستن از واصالن و مردان حق نه

 موالنا: کند؛ به گفتهبهره مینیز بی
 خلوت از اغیار باید نه ز یار                پوستین بهر دي آمد نه بهار

 ) 25(همان: 

 .گرسنگی (جوع/ صوم / روزه)2
داري و گرسنگی اختیاري است. زیرا پرخوري موجب محرومیت از یکی دیگر از آداب مهم سالکان و بزرگان دین، روزه 

داري و بیشتر مشایخ صوفیه بر لزوم روزه فیض الهی و گرسنگی، بهترین راه کنترل امیال شهوانی انسان دانسته شده است.
اند. اند و حتی برخی از عرفا گرسنگی اختیاري را پایه و اساس ریاضت دانستهگرسنگی اختیاري بسیار تأکید کرده

 )239: 1397(سهروردي، 
اند و مسلمانان را به زیستی، گرسنگی اختیاري و زهدورزي سخن گفتهگوناگون از سادهحضرت علی (ع) در موارد 

نهج  45ي ویژه در نامهو به 192، 157، 153، 57، 3هاي اند؛ براي نمونه در خطبهها فراخواندهپیروي از این آداب و روش
لی مصفی هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج و لو شئت ال هتدیت الطریق إ«شود: البالغه این مضامین بیشتر دیده می

هذا القز و لکن هیهات أن یغلبنی هواي و یقودنی جشعی إلی تخیر األطعمۀ و لعل بالحجاز أو الیمامۀ من ال طمع له فی 
-اهللا یمینا استثنی فیها بمشیۀ-القرص و ال عهد له بالشبع أو أبیت مبطانا و حولی بطون غرثی و أکباد حري ... ایم اهللا

الروضن نفسی ریاضۀ تهش معها الی القرص اذا قدرت علیه مطعوما و تقنع بالملح مادوما و الدعن مقلتی کعین ماء نضب 



 ۸٦۱/ البالغه و بازتاب آن در مثنوي مولوي مفهوم ریاضت در نهج
 

ء السائمۀ من رعیها فتبرك و تشبع الربیضۀ من عشبها فتربض و یاکل علی من زاده  معینها مستفرغۀ دموعها،اتمتلی
و اگر خواستمی دانستمی که » « المتطاولۀ بالبهیمۀ الهاملۀ و السائمۀ المرعیۀ. فیهجع؟! قرت اذا عینه اذا اقتدي بعد السنین

چگونه عسل پالوده و مغز گندم و بافته ابریشم را به کار برم. لیکن هرگز هواي من بر من چیره نخواهد گردید و حرص 
نانی برد یا هرگز شکمی سیر  ها نخواهد کشید. چه بود که در حجاز یا یمامه کسی حسرت گردهمرا به گزیدن خوراك

کنم  هایی باشد از گرسنگی به پشت دوخته و جگرهایی سوخته. سوگند یاد مینخورد و من سیر بخوابم و پیرامونم شکم
خدا نفس خویش را چنان ورزیده سازم و گرسنگی بدهم که به قرص نانی و اندکی نمک   به ذات خدا که به خواست

هاي شب) بگریم که آب چشمه چشمم خشک شود. شگفتا! بشمارد. همانا آنقدر (در خلوت بورزد و آن را مغتنم قناعت 
آیا این درست است که شتران در چراگاه ها شکم خویش را انباشته کنند و در خوابگاه خویش بخسبند، و گوسفندان در 

کند و در بستر خود استراحت صحراها خود را سیر کنند و در جایگاه خویش آرام گیرند، علی نیز شکم خویش را سیر 
) 319-318: 45، نامه 1385(نهج البالغه، » کند؟! چشم علی روشن! پس از سالیان دراز به چهارپایان اقتدا کرده است.

داند. به باور موالنا گرسنگی رزق جان موالنا نیز مانند امام علی (ع) گرسنگی را موجب صفاي روح و زنده شدن خرد می
 شود:که تنها، نصیب خاصان راه حق می است و سعادتی است

 تـــــرهـــــا پـــــاکیزهرنـــــج جـــــوع از رنـــــج
 

 خاصـــه در جـــوع اســـت صـــد عیـــب و هنـــر   
 

ــین    ــت هــ ــلطان داروهاســ ــود ســ ــوع خــ  جــ
 

 جـــوع بـــر جـــان نـــه چنـــین خـــوارش مبـــین 
ــت     ــده اس ــوش ش ــت خ ــاخوش از مجاع ــه ن  جمل

 
 هـــا بدســـت مجاعـــتهـــا بـــیجملـــه خـــوش 

 خــــود نباشــــد جــــوع هــــر کــــس را زبــــون 
 

ــرون    ــدازه بــ ــت ز انــ ــزاري اســ ــاین علفــ  کــ
 انـــــدجـــــوع مـــــر خاصـــــان حـــــق را داده  

 
 تـــــا شـــــوند از جـــــوع، شـــــیر زورمنـــــد   

ــد     ــی دهنــ ــدا را کــ ــف گــ ــر جلــ ــوع هــ  جــ
 

ــد      ــیش او نهنـ ــت پـ ــم نیسـ ــف کـ ــون علـ  چـ
ــت      ــان خداســـ ــان خاصـــ ــوع رزق جـــ  جـــ

 
ــت      ــیج گداسـ ــوي گـ ــو تـ ــون همچـ ــی زبـ  کـ

 )2845و  2837-2831، دفتر پنجم، 1368(مولوي، 
 توان بر هواي نفس غلبه کرد و پذیراي انوار الهی شد:باور مولوي با گرسنگی اختیاري میبه 

 لب فرو بند از طعام و از شراب
 

 سوي خوان آسمانی کن شتاب 
 دار امیددم به دم بر آسمان می  

 
 در هواي آسمان رقصان چو بید 

 آیدتدم به دم از آسمان می  
 

 افزایدت آب و آتش رزق، می 
 )2832-2830(همان، دفتر پنجم:  

 موالنا در ابیات دیگري نیز بر همین مضامین تأکید ورزیده است:
ــد   ــاز شـ ــانی بـ ــتی دهـ ــان بسـ ــن دهـ  ایـ

 
 هــــاي راز شــــدکــــو خورنــــده لقمــــه 
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ــري   ــو تــــن را وابــ  گــــر ز شــــیر دیــ
 

ــوري   ــت خــ ــی نعمــ ــام او بســ  در فطــ
  

 ) 3747-3746(همان، دفتر سوم: 
 اشکم تی الف اللهی نزد

 
 کآتشش را نیست از هیزم مدد  

 اشکم خالی بود زندان دیو  
 

 کش غم نان مانع است از مکر دیو 
 گر تو این انبان ز نان خالی کنی 

 
 پر ز گوهرهاي اجاللی کنی  

 طفل جان از شیر شیطان باز کن 
 

 بعد از آنش با فلک انباز کن 
 ها اندك اندك بازبرزین خورش 

 
 آن حر کاین غذاي خر بود نه 

 تا غذاي اصل را قابل شوي  
 

 هاي نور را آکل شويلقمه 
  

 )1749-1748(همان، دفتر پنجم:  
داري به این دلیل بوده است که پرخوري را موجب قساوت قلب، تأکید بزرگان دین و عرفان بر گرسنگی اختیاري و روزه

 موضوع به روشنی اشاره کرده است:اند. مولوي به این دانستهسستی اراده و دوري از خداوند می
 داد دســتدوش دیگــر لــون ایــن مــی

 
ــت    ــد ره ببســ ــدي درآمــ ــه چنــ  لقمــ

ــرو    ــانی گـ ــته لقمـ ــه گشـ ــر لقمـ  بهـ
 

ــرو     ــه بــ ــت اي لقمــ ــت لقمانســ  وقــ
 ) 1961-1960(همان، دفتر اول: 

معناي پرهیز از شود، بلکه روزه حقیقی به داري و زهدورزي تنها به پرهیز از شکمبارگی خالصه نمیالبته روزه 
البالغه و هم در مثنوي مولوي مورد توجه و تأکید فراوان قرار ها و تعلقات مادي است؛ این مفاهیم هم در نهجوابستگی

 گرفته است.
 
 . سکوت3
ي مومنان حضرت علی (ع) دربارهمنظور از سکوت، بسته شدن زبان و دل از یاد هر کس و هر چیز جز خداست؛  

-اش بسیار است. (نهج طویل غمه، بعید همه، کثیر صمته؛ اندوهش دراز است، همتش فراز، خاموشی«د: فرماین راستین می

 )421: 333، حکمت1385البالغه، 
 به گفتۀ موالنا:

 حرف چه بود تا تو اندیشی در آن
 

 حرف چه بود خار دیوار رزان  
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حرف و گفت و صوت را بر هم  
 

 

 زنمتا که بی این هر سه با تو دم  
 )1730-1729، دفتر اول: 1368(مولوي،  

این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که سکوت و خاموشی نیز باید متعادل و به هنگام، و در پس سکوت، اندیشه و 
ال خیر فی الصمت «اند: تأملی باید نهفته باشد تا در تعالی روح سالک مفید واقع شود؛ امام علی (ع) در این باره فرموده

عن الحکم کما انه ال خیر فی القول بالجهل؛ آنجا که گفتن باید، خاموشی نشاید و آنجا که ندانند به که خاموش مانند. 
 )393: 182حکمت  ،1385(نهج البالغه، 

نعی بر سر راه سلوك تواند در راهی سازنده به کار رود و هم ماتوان به شمشیري دو دم تشبیه کرد که هم میزبان را می
 انسان باشد؛ به بیان موالنا:

 اي زبان تو بس زیانی بر وري
 

 چون تویی گویا چه گویم من تو را 
 اي زبان هم آتش و هم خرمنی  

 
 چند این آتش درین خرمن زنی  

 کنددر نهان جان از تو افغان می  
 

 کند گرچه هرچه گوییش آن می 
 توییپایان اي زبان هم گنج بی  

 
 اي زبان هم رنج بی درمان تویی  

 )170-1699، دفتر اول:1368(مولوي،  
تواند درونیات و باطن انسان را آشکار کند، امام علی (ع) در باره این موضوع سخن انسان بیش از هر چیز دیگري می 

) 388: 148حکمت  ،1385(نهج البالغه، » المرء مخبوء تحت لسانه؛ آدمی نهفته در زیر زبان خویش است.«اند: فرموده
 ي این موضوع تحت تأثیر مستقیم سخنان امام (ع) قرار داشته و چنین سروده است:موالنا نیز درباره

 جانآدمی مخفی است در زیر زبان                این زبان پرده ست بر درگاه 
 )844، دفتر دوم: 1368(مولوي،

 موالنا در بیتی دیگر بر همین مضمون تأکید کرده است:
 فعل و قول اظهار سرست و ضمیر              هر دو پیدا می کند سر ستیر

 )258(همان، دفترپنجم: 
(نهج » کارگرتر بود. ملهرب قول انفذ من صول؛ بسا سخن که از ح«اند: امام علی (ع) در مورد تأثیرگذاري سخن فرموده 

 )432: 394، حکمت 1385البالغه، 
 کند:موالنا نیز در مثنوي بر همین مضمون تأکید می

 عالمی را یک سخن ویران کند              روبهان مرده را شیران کند
 )1597، دفتر اول : 1368(مولوي، 

 راگرنبندي زین سخن تو حلق را               آتشی آید بسوزد خلق 
 )1730(همان، دفتردوم : 
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 در سخنی دیگر از امام علی (ع)آمده است: 

-الکالم فی وثاقک ما لم تتکلم به فاذا تکلمت به صرت فی وثاقه؛ سخن در بند توست، تا بر زبانش نرانی و چون گفتی«

 ) 430: 381، حکمت 1385(نهج البالغه، » اش، تو در بند آنی.
 مولوي درمثنوي چنین سروده است:

 اي کان جست ناگه از زبان ازکماننکته
 

 
 

 همچون تیري دان که آن جست
 
 

 وا نگردد از ره آن تیر اي پسر 
 

 بند باید کرد سیلی را ز سر 
 چون گذشت از سر جهانی را گرفت 

 
 گر جهان ویران کند نبود شگفت  

 
 )1660-1654، دفتر اول: 1368(مولوي،

التقل ما ال تعلم «دارند: چه به آن اشراف ندارد، بر حذر میالبالغه انسان را از گفتن آننهج  382امام علی (ع)در حکمت 
 )431-430: 382، حکمت 1385(نهج البالغه، » دانی.چه میدانی، بلکه مگو آنچه نمیبل ال تقل کل ما تعلم؛ مگو آن

 مولوي نیز همین مضمون را در مثنوي بزرگ خویش بازگو کرده است:
 ی بی لب و بی گوش شو وانگهان چون لب حریف نوش شوچندگاه

 چند گفتی نظم و نثر و راز و فاش  امتحان را چند روزي گنگ باش
 )2148، دفتر اول: 1368(مولوي، 

 هر که جز آگاه وصاحب ذوق بود               گفت او در گردن او طوق بود
 )453(همان ،دفتر اول: 

 پختگی جو در یقین منزل مکن         ز آتش اعلمت یقین شد از سخن    
 )860(همان، دفتر دوم: 

سفارش به سکوت از این جنبه نیز قابل بررسی است که براي کنترل زبان، ابتدا باید توان کنترل نفس و ذهن را به دست 
ن توصیه به آورد. به بیان دیگر، رسیدن انسان به این مرحله مستلزم رسیدن به آرامش فکري و عاطفی است. بنابرای

 خواند. ورزیدن و کنترل افکار و احساسات نیز فرا میسکوت، به طور ضمنی انسان را به تأمل 
 
 . بیداري (یقظه)4
اي براي خودشناسی و خداشناسی دانسته شده است. البته منظور داري به قصد عبادت خداوند مقدمهزندهبیداري و شب 

در تر از آن، بیداري دل و بیداري وجدان و دوري از خواب غفلت است. مهماز بیداري تنها بیداري چشم نیست، بلکه 
یقظه،] بیداري است از خواب «[متون عرفانی، یقظه کششی از سوي خداوند دانسته شده و در تعریف آن آمده است: 

ادیان الی طریق غفلت و موجب آن واعظ ااهللا و معرفت و تجلی انوار الهـی است در قلوب که به واسطۀ اجابت دعوت ه
 ) 429:1383(سجادي، » شود.الحق و خـدمت اولیـاءااهللا حاصل می
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اما اللیل فصافون اقدامهم، تالین ال جزاء القرآن یرتلونها ترتیال، یحزنون به «فرمایند:  حضرت علی (ع) در وصف متقین می
ا جزء جزء با تأمل و درنگ بر زبان دارند، و اما شب هنگام، راست برپایند و قرآن ر». انفسهم و یستشیرون به دواء دائهم

) 225: 193، خطبه 1385آرند. (نهج البالغه، با خواندن آن اندوهبارند و در آن خواندن داروي درد خود را به دست می
ي در آنان چراغ هدایت را با نور بیدار» فاستصبحوا بنور یقظـه فی االبصار واالسماع واالفئده«اند:ایشان همچنین فرموده

 )322ها برافروختند. (همان: هـا و دلها و گوشدیده
أسهروا عیونکم و أضمروا «اند: داري و ریاضت تأکید کردهزندهنهج البالغه نیز بر شب 183امیرالمؤمنین(ع) در خطبه 

بیدار دارید ... و چشمهاي خود را به شب » بطونکم... و خذوا من أجسادکم فجودا بها علی أنفسکم و ال تبخلوا بها عنها
 ) 195: 183هاتان ببخشید و در بخشیدن از این بدان بخل مورزید. (همان، خطبه هاتان بکاهید و به جاناز تن

بجنبها بؤسها و هجرت فی اللیل غمضها   طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت«اند: ایشان در جاي دیگر نیز فرموده
ارضها و توسدت کفها فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم حتی اذا غلب الکري علیها افترشت 

بطول استغفارهم ذنوبهم. اولئک حزب اهللا، اال ان حزب اهللا هم  بذکر ربهم شفاهم و تقشعت  جنوبهم و همهمت 
یبایی ساخته و اش با شکخوشا کسی که آن چه پروردگارش بر عهده وي نهاده، پرداخته است و در سختی». «المفلحون

به شب دیده بر هم ننهاده و چون خواب بر او چیره شده، بر زمین خفته و کف دست را بالین قرار داده، در جمعی که از 
هاشان به شب بیدار است و پهلوهاشان از خوابگاه برکنار، و لبهاشان به یاد پروردگار و گناهانشان بیم روز بازگشت دیده

: 45(همان، نامه » آنان حزب کردگارند و بدانید که حزب کردگار رستگارند.«ن بسیار. زدوده است از آمرزش خواست
319-320( 

 گوید:می» یقظه«ي دارد و دربارهبر حذر می» خواب و خور«روي درموالنا نیز رهروان راه حقیقت را از زیاده
 اندکی صرفه بکن از خواب و خور

 
 ارمغان بهر مالقاتش ببر  

 »قلیل النوم مما یهجعون«شو   
 

 » یستغفرون«باش در اسحار از  
 )3178، دفتر اول: 1368(مولوي،  

 یقظه آمد نوم حیوانی نماند              انعکاس حس خود از لوح خواند
 )1524(همان، دفتر چهارم: 

 

 نتیجه
ها و باورهاي تشیع بسیار نزدیک ها، به اندیشهعرفان اسالمی در بسیاري از زمینه بسیاري از اندیشمندان بر این باورند که
پس از قرآن، نهج هاي عرفان اسالمی را در نهج البالغه جستجو کنیم. باید ریشه و حتی با آن همسان است. به باور آنان،

همتاي خویش، بارها به جایگاه واالي امام نوي بیموالنا در مث هاي موالنا بیشترین تأثیر را داشته است.البالغه بر اندیشه
علی (ع) اشاره کرده و ایشان را ستوده است. موالنا نیز مانند امام علی (ع)، بیش از هر مفهوم دیگر، بر ریاضت و دوري 

ت. به پرستی و وابستگی به مادیات تأکید کرده اسهاي حیوانی مانند شکمبارگی، شهوتهاي نفسانی و غریزهاز خواسته
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بیان دیگر، در مثنوي موالنا نیز مانند نهج البالغه، زهدورزي و ترك تعلقات دنیوي اساس سلوك و تصوف دانسته شده 

 است.
هاي اسالمی، نه دنیاستیزي، بلکه وابستگی انسان به دنیا و نادیده گرفتن جهان این نکته شایسته توجه است که در آموزه

اصل مهم درباره ریاضت، رعایت اعتدال است و اسالم رعایت اعتدال را در هر است. واپسین همواره مورد نکوهش بوده 
هاي خاصی برشمرده است پذیرد و براي آن شرایط و ویژگیي انواع ریاضت را نمیامري توصیه کرده است. اسالم همه

به این مباحث اشاره شده است؛ هاي عرفانی از جمله نهج البالغه و مثنوي موالنا به صورت آشکار یا ضمنی که در کتاب
هاي بسیار گسترده و تردیدناپذیر مفهوم ریاضت و جایگاه آن در مثنوي و نهج البالغه هر گونه تردیدي را همانندي

برد. همان گونه که در مقاله پیش رو درباره تأثیرپذیري مستقیم و غیرمستقیم موالنا از تعالیم امام علی (ع) از میان می
خورد. از این رو شناخت عمیق و صحیح ها حتی در جزئیات این مقوله نیز به چشم می، این همانندينشان داده شد

هاي بزرگ معنوي این اثر، به ویژه قرآن کریم و نهج البالغه، امکان پذیر نخواهد مثنوي، بدون در نظر گرفتن سرچشمه
 .بود
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