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 مقدمه
، »جاهالن متنسک«مطلوب دین، از صدر اسالم تاکنون، همواره توسط » ریاضت «ۀچهر

در اتخاذ مسیر تنعم سپرده » عالمان متهتک«دست  اي به  و بهانهشدهمشوش و مکروه 
 ۀ و سره از ناسرشدهي، تجدید نظر  وحیانۀ با دقت در این آموزاسترو الزم   از این.است

 از این رهگذر، مسیر رهگذران وادي سالمت تاآن، تحت انوار عصمت بازشناخته شود؛ 
 .شودنیز، هموارتر 

 :شود  اصلي تقسیم ميۀاست که از نظر معنا به دو شاخ »روض« ۀریش از »ریاضت«
 آن سرسبزي و زمین مورد در تر بیش که است »پرآبي« معناي بر مشتمل ،اول ۀشاخ

 :رفته کار هب
 .]١٦٣، ص٧، ج٩[ »فیها الماء السْتِراضةِ رَوْضَةً سمیت الروضة کأَنّ و«

 :رفته کار هب بهشتي يها بوستان يامعن به جمع و مفرد صورت بهدر قرآن کریم نیز 
  .]٢٢ :الشوري[ » الْجَنَّاتِ رَوْضاتِ فِي« ؛]١٥ :الروم[  »یُحْبَرُونَ رَوْضَةٍ فِي«

 تربیت مورد در بیشتر که است » نفسنمودن رام براي تمرین« معناي به ،دوم ۀشاخ
  :گوید می راغب .است رفته کار هب انسان نفس سپس و چهارپایان

 .]٣٧٢، ص١٣[ »الدّابّة رُضْتُ :منه و یمهر، و لیسلس النّفس استعمال کثرة :الرِّیَاَضةُ«
 :گوید العرب لسان

 .]١٦٤، ص٧، ج٩[ »السیْر عَلَّمها أَو ذلَّلَها و وطَّأَها :رِیاضةً و وْضاًرَ یَرُوضُها الدابَّة راضَ«
 .آموخت رفتن راه یا کرد رام و آماده را ستور یعني
ه این بیان ب ،بازگرداند )رام نمودن(ي دوم امعن به توان مي را )خرمي( اول يامعن البته

د، گویي زمین رام شده و بماند و باالخره در آن فرو رو زمین روي مدتي آب اگر که
  .شود ميسرسبز 

تواند به  ميانساني است که »  نفسۀکنند تمرین رام«ي امعن ریاضت در بحث ما نیز به
تواند  مي نفساني ۀ انگیز. ربانيۀ نفساني و دیگري انگیزۀدو انگیزه انجام شود؛ یکي انگیز

ب قدرت روحي و کس«شاق،  های ریاضتو در مورد » ریاکاري«باشد یا » گري تکدي«
مانند بخش (ها درحقیقت ریاضت دادن بخشي از نفس است   این.»اظهار خوارق عادات

که ریاضت  ؛ در حالي)بخش شیطاني یا سبعي(براي فربه شدن بخش دیگر ) بهیمي
 . مراتب، در راستاي اطاعت امر پروردگار استۀمطلوب دین در هم

 های زیرین دستورۀتفاوت، الیچنین ریاضتي به اشکال مختلف با درجات سختي م
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) مغز(یعني » النَّفْسِ رِياضَةُ الشَّرِيعةُ «:دهد؛ لذا در روایت آمده ميشرعي را تشکیل 
 .شریعت، ریاضت نفس است

، دلیل دیگري بر محوریت ریاضت در »تکلیف«نام   شرعي بههاینامیده شدن دستور
 انسان به مشقت با که است چیزي معناي به »کلفت« ۀماد از تکلیف .شریعت است

 .)٥٣٧، ص٢، ج٢٠(» شود مي تحمیل
 :خوانیم مي کریم قرآن در
 منْ الَّذينَ علَي حملْتَه كَما إِصراً علَينا تَحملْ ال و ربنا.. .وسعها إِالَّ نَفْساً اللَّه يكَلِّف ال«
 .]٢٨٦ :بقرهال[ »...بِه لَنا طاقَةَ ال ما تُحملْنا ال و ربنا قَبلنا

شاق با  های ریاضتطلبند، جایگزیني تکالیف و  مي فوق از خدا ۀمنان در آیؤآنچه م
 بنابراین؛ پذیر است نه برداشتن اصل تکلیف بردار و تحمل طاقت های ریاضتتکالیف و 

 آنچه  واست ناپذیر انکار مقدس، شرع در آن محوري نقش و ریاضت و تکلیفاصل  وجود
 .است شرع مطلوب های ریاضت وکیف کم و محدوده ، بررسی شودالزم است
 .پذیر است تقسیم »خاص ریاضات« و »عام ریاضات« قسم دو به کلي نگاه درشرعي  های ریاضت
 عبادات، معامالت و ۀدر حوز شرعي تکالیف تمام توان ميعام را  های ریاضت

را  قرآن آیات اعظم خشبشمار آورد که براي عموم مسلمین وضع شده و  اخالقیات به
 .داده است ختصاصخود ا به

 اقسام ،ازمنکر، خمس معروف و نهي مواردي چون نماز، روزه، حج، جهاد، امربه
 اخالقي مانند صبر، ایثار، کظم هایصدقات و زکات از یک طرف و از طرف دیگر دستور

مصادیق  نفس، از ۀدلیل مخالفت با طبع اولی غیظ، سخاوت، گذشت و غیره، همگي به
 .ندرو  میشمار ریاضت نفس به

تري موفق به انجام  که افراد کم» ریاضات خاص«، مطرح استاین نوشتار در اما آنچه 
 مواردي چون کثرت . معروف و مستقیم شرع نیست، عامهایشوند و جزو دستور ميآن 

عبادات مستحبي از قبیل روزه، نماز و ذکر، ریاضت در پوشاك و خوراك، خلوت و 
در اذهان عمومي » ریاضت«عنوان   همین موارد بهطور معمول بهگزیني و غیره که  تعزل

 .هستند» خاص های ریاضت« در حقیقت ها که این  در حالي،بندد ميشکل 
بنابراین، اگرچه اصل ریاضت و نقش محوري آن در شریعت  انکارناپذیر است، اما بحث ما 

هاي  متصوفه در  یل انحرافات برخي از فرقهدل است که از دیر زمان به» خاص های ریاضت«
 .این زمینه، بیشتر محل اختالف واقع شده و نقاط ابهام در آن همچنان باقي است
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 های خاص با مقولۀ ریاضت) ع(مواجهۀ معصومین 
 تهجد و کثرت نماز و روزه خصوص به خاص، های تاز برخي ریاض) ع( معصومین ۀسیر

 الغري و ضعف ،هي صدمات جزیي مانند تورم پاهاکه گا طوري  است بهمملومستحبي 
ي رسول ها گزیني مانند خلوت دنبال داشته همچنین موارد اندکي از عزلت بدني نیز به

در مقطعي از زمان ) ع( در غار حرا قبل از بعثت و همچنین انزواي امام صادق )ص(خدا 
و موارد نادر ] ٩٩ص، ١، ج١٢ [کردندکه حضرت سبب آن را فساد زمانه و یاران عنوان 

   1. آن نیستیمدنبال بهدیگري گزارش شده که اکنون 
در مقابل برخي ) ع(آنچه اکنون مدنظر است، گفتگوها و احتجاجات معصومین 

 و خطوط قرمز ریاضت مطلوب ها توان آسیب ميها  ست که با استناد به آنامنشان  صوفي
 .دکرشرع را استنباط 

 
 صحاب صفهبا ا) ص(گفتگوي پیامبر . ١

 بود که محل اسکان مهاجران )ص( مسجد پیامبر ۀصفه نام سایبان یا ایواني در گوش
ساکنان صفه در شرایط تر  بیش .ي مختلف مهاجرت بوده استها سرپناه در دوره بي

که گاهي پوشاك مناسب براي شرکت در  طوري بردند به ميسر  بسیار سخت اقتصادي به
؛ در عین حال در اثر تعلیمات مستقیم نداشتند در جهادنماز و یا پاپوشي براي شرکت 

 تربیتي و جهادي، بزرگاني از میان ایشان برخاست؛ نظیر ،از نظر علمي )ص(پیامبر اکرم 
 سنان،  بن بیصه االرت،  بن خباب رباح،  بن باللسلمان فارسي، ابوذر غفاري، ابن مسعود، 

 . و دیگراناسری عمار مقداد،
و برخي اصحاب  )ص(، به گفتگویي زیبا بین پیامبر اکرم )ع(در روایتي از امام صادق 

بر اصحاب صفه وارد شدند در  )ص(شده به این مضمون که روزي پیامبر صفه اشاره 
 و کردند مي وصله را خود پیراهن بعضي ند،دز مي وصله را خود کفش بعضي«که  حالي
 رسول .بودند مشغول !مزاحم حشرات وجوي جست و خویش سر  نظافت به هم بعضي
 گشود گالیه به لب آنان از يیک روز یک ،داد مي خرما مقداري آنان به روز هر )ص( خدا
 .»!است سوزانده را ما شکم دهي، مي ما به که خرمایي! )ص( خدا رسول اي که

 :در پاسخ فرمودند )ص(حضرت 
 بعد هرکس اما ؛گذاشتم مي شما اختیار در خوراك منظور به را دنیا توانستم، مي اگر«

                                                                                                                                                                             
 .» حدیثریاضت از منظر قرآن و«رسالۀ دکتري نگارنده با عنوان : نک. ١
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پوشد  ميي مختلف ها باسل ،آورند ميي غذا ها صبح و شام برایش ظرف باشد، زنده من از
 .»خواهید ساخت کعبه چون مزین و مفروش هاي خانه و

 : با حسرت گفتها آندر این هنگام یکي از 
 »رسد؟ مي فرا کي زمان آن ؛هستیم زماني چنین مشتاق خیلي ما ،)ص (خدا رسول اي«

 :در پاسخ فرمود )ص(آن حضرت 
 سیر حالل غذاي از را دخو شکم شما امروز است، زمان آن از بهتر شما زمان«
 .»!شود پر حرام از شما شکم که دارید آرزو وقت آن کنید، مي

 ها آنکه یکي از  طوري  مرگ و قیامت فرمودند بهۀسخناني در بار )ص(گاه حضرت  آن
 :ثیر قرار گرفت و گفتأشدت تحت ت به

 ابخو که، گیرم مي گواه دارد، حضور جا این در را هرکه و )ص( رسول و خدا من«
 .»!گردانم حرام خود بر را زن با مباشرت و مردم، با معاشرت شب، لباس روز، غذاي شب،

 :گونه موضع گرفتند در مقابل این رویکرد افراطي در قبال ریاضت، این) ص(رسول خدا 
 و معروف امربه چگونه باشي، نداشته معاشرت مردم با اگر نکن، را کار این هرگز«
 و صحرا به سر مردم، میان و شهر در سکونت از پس این، بر هاضاف کني؟ مي ازمنکر نهي

 طال که را لباسي بخور، غذا روز بخواب، را شب آري، .است نعمت کفران گذاشتن، بیابان
 .»باش داشته زناشویي و مباشرت زن با همچنین و بپوش، نباشد زر و بافت ابریشم یا

مصطلق فرستاد تا زکات آنان  بني ۀهمین شخص را نزد قبیل )ص(گاه رسول خدا  آن
 :گونه از آن قوم تعریف کرد  وي پس از بازگشت، این.آوري کند را جمع

 هرگز بودم، شده اعزام که یيها گروه میان به تاکنون من بودند، قوم بهترین آنان«
 .»بودم نیافته معاشرت خوش و اخالق خوش آنان مثل را قومي

 اولیاي براي راستي به «:دند، فرمودندکه از تعریف وي راضي نبو )ص(رسول خدا 
 روا هرگز دارند، را آن آرزوي و کنند مي تالش جاویدان حیات براي که آنان یعني الهي،
 سعادت فریبنده، دنیاي براي خویش آرزوي و سعي با و شوند شیطان اولیاي نیست
 .»سازند تباه را خویش
ه شاخصۀ اصلي و دقیق ایمان گاه این سؤال براي اصحاب صفه پیش آمد که باالخر آن

 :ترند؟ حضرت در پاسخ فرمودند باره زیرك راستین کدام است و کدام دسته از مؤمنان در این
 کنند، مي آماده آن براي را خود بهتر و هستند، مرگ فکر به بیشتر که یيها آن«
 .]١٢٩، ص٦٧، ج٢٣[» باشند مي ایمان اهل هوشیارترین و ترین زیرك

از یک طرف، گرسنگي و فقر شدید را به شرط  )ص(رسول اکرم  ،به این ترتیب
 خدا، هایتوجهي به دستور  با بيهمراهمعاشرتي  خوردن مال حالل بر ثروت و خوش
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گیري از خلق و  ترجیح دادند و از طرف دیگر اقدام اختیاري و داوطلبانه براي گوشه
 .کردند عبادت محکوم ۀریاضت افراطي را به بهان

 نبوي فوق نتیجه گرفت که ایمان حقیقي های توان از فرمایش مي ،گربه عبارت دی
گیرد؛ یک ضلع، رعایت حالل و حرام؛  ميبین سه شاخص یا سه ضلع یک مثلث قرار 

 خدا آماده ی یاد مرگ و قیامت، براي لقاۀواسط ضلع دوم، ریاضت معتدلي که انسان به
حقوق خانواده و اجتماع و کفران  پرهیز از ریاضت افراطي که باعث تضییع ،باشد؛ سوم

 .نعمت الهي است
 
 زیاد بن عاصم با) ع(احتجاج امام علي . ٢

 شکایت برادرش ؛گرفت پیش در را ریاضت راه مردم، ترك و عبا پوشیدن با زیاد بن عاصم
 نموده، غمگین را فرزندانش و خانواده عاصم، که گفت و برد) ع (عليحضرت  نزد را وي
 :فرمودند او به درهم کشیده اي چهره با و ضاراح را او حضرت آن

 کني مي فکر آیا! نداري رحم تنفرزندا به نسبت آیا! کشي نمي خجالت ات خانواده از آیا«
 .»کني؟ استفاده ها آن از که ندارد دوست و کرده حالل تو بر را طیبات خداوند که

 .فرمودند بیان ها نآ از استفاده لزوم و خدا يها نعمت دربارۀ آیاتي حضرت گاه آن
 پوشاك و خوراك به خودت چرا پس منین،ؤامیرالم اي«  :گفت پاسخ در عاصم
 .»!اي؟ کرده اکتفا خشن و ناخوشایند
 أَنْ الْعدلِ أَئمةِ  علي فَرَض  ـعزَّوجلَّ  ـاللَّه إِنَّ ويحك،«  :فرمودند پاسخ در حضرت

 عدل امامان بر خداوند تو، بر واي .»فَقْرُه بِالْفَقيرِ يتَبيغَ كَيلَا النَّاسِ بِضَعفَةِ أَنْفُسهم يقَدروا
 و (نکند غلبه نرایفق بر فقر تا کنندمقایسه  جامعهبا فقیران  را خود که کرده واجب
 .]٢١، ص١، ج٢٢؛ ٣٤، ص١١، ج١[) شود تحمل قابل شان براي

ي جواز و بلکه وجوب ها ز مالكصراحت به یکي ا به) ع(در روایت فوق، حضرت 
 یعني بر حاکم و امام عادل الزم است که ؛»حکومت«کنند که عبارت از  ميریاضت اشاره 

 خوراك و پوشاك هماهنگ کند و ، از نظر اقتصاديترین مردم ضعیفخود را با وضع 
 صدر اسالم ۀسر برند، چنانکه زمان باري به روشن است که هرگاه فقرا در وضعیت ریاضت

الید، تا چه اندازه براي   چنین وضعیتي توسط حاکم مبسوطۀچنین بود، تحمل داوطلبان
 .بار است نفس، ریاضت

که ) ع(شود که چرا انبیایي چون داوود، یوسف و سلیمان  اما در اینجا این سؤال طرح می
 یستند؟ز سر برده و مانند فقراي جامعه نمي حاکماني عادل نیز بودند و در عین حال در کاخ به



  ١٤٥     با متصوفۀ زمانشان) ع(ریاضت و حدود مشروع آن در احتجاجات معصومین 

مسئلۀ دیگر، تکلیف خانواده حاکم در ارتباط با چنین ریاضتي است؛ یعني به فرض وجوب این 
ریاضت براي حاکم، تکلیف خانوادۀ او در کنار آمدن با چنین ریاضتي که طبعاً در زندگي مشترك 

  .نیز تأثیرگذار است، چه خواهد بود؟ در خاتمه به بررسي بیشتر این مسائل خواهیم پرداخت
  
 با سفیان ثوري و پیروانش) ع(احتجاج امام صادق . ٣

با سفیان ) ع(در مقابل صوفیه، احتجاج امام صادق ) ع(ترین احتجاجات معصومین از مهم
ثوري و اصحاب اوست که به چند شکل روایت شده و ما فرازهایي از یک روایت جامع در 

 .کنیم ميباره را به شکل خالصه بررسي  این
، به لباس خوب آن حضرت ایراد گرفت که )ع(در مالقاتي با امام صادق  ثوري سفیان

 .زیستند ميچرا که اجداد شما فقیرانه !  شما نیستۀاین لباس شایست
 زیست، مي خشکسالي و داري کم زمان در )ص( خدا رسول «:امام در پاسخ فرمودند

 فجار نه روزگارند نیکان آن از برداري بهره براي کسان ترین شایسته کند، رو دنیا اگر ولي
 .»کافران  نه آنند مسلمانان و منافقان نه آنند مؤمنان و آن

مسلمین  مي  دخیل در ریاضت یعني فقر عموۀلفؤ، به اولین م)ع (تا اینجا حضرت
اشاره فرمودند که در اثر خشکسالي و مقتضیات زمانه پدید آمده بود؛ در چنین شرایطي 

 : سپس حضرت فرمودند.دیگر است عایت حال یک مسلمانان، مواسات و رۀوظیف
 و صبح ام، رسیده عقل به که زمان آن از بیني، مي که وضع همین با من سوگند خدا به«
 .» ام کرده ادا است بوده من مال در خدا از حقي هر اینکه مگر است نگذشته من بر شامي

 از لزوم  حضرت به شاخص دیگري اشاره فرمودند که عبارت است،در این فراز
 اصل مال داشتن ممنوع و ، به عبارت دیگر.اجتناب از مال مشتبه یا حرام، نه هر مالي

 .مکروه نیست بلکه مال مشتبه و حرام، ممنوع است
را محکوم ) ع( با تمسک به قرآن، امام کردندسپس اصحاب ثوري جلو آمده و سعي 

 خود بر و« :فرموده )ص( ينب اصحاب از اي عده ۀدربار خداوند گفتند که ها آنکنند؛ 
 رستگار ،شود حفظ نفسش بخل از هرکس و دارند نیاز خود اگرچه دارند مي مقدم
 ،مسکین کنند مي اطعام و« :فرموده دیگر جاي در و نموده مدح را ها آن کار پس .1»است
 .2»دارند دوست را غذا خود اینکه وجود با را اسیر و یتیم

                                                                                                                                                                             
 .»  أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون وَ یُؤْثِرُونَ عَلى... «: ٩ۀ آی، حشر ۀسور اقتباس از .١
 .» یَتیماً وَ أَسیرا حُبِّهِ مِسْکیناً وَ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى...  «:٨ ۀآی ،نسانا ۀسوراقتباس از  .٢
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 :کردندخ و منسوخ قرآن را مطرح  ناسۀحضرت در پاسخ، ابتدا مسئل
 معرفي نیکو را ها آن کار خداوند که گروهي آن ۀدربار کردید ذکر خدا کتاب از آنچه«
 اینکه تا بود خدا با اجرشان و بودند نشده نهي آن از و بوده جایز و مباح ها آن کار ،کرده

 را نهي آن شد؛ ها آن ارک ناسخ امر آن لذا و کرد صادر ها آن کار خالف بر امري جلیل خداوند
 وارد اي صدمه شان خانواده و خود به اینکه تا فرمود صادر منینؤم بر رحمتش روي از خداوند
 ،نان قرص پنج یا خرما پنج انسان اگر: فرمود) ص( خدا رسول که بود رو این از [...] نکنند
 ها آن که است آن لتحا بهترین کند، خرج را ها آن بخواهد و باشد داشته درهم یا دینار پنج
 براي ،سوم ۀرتبم در اش؛ خانواده و خودش براي ،دوم ۀمرتب در دهد، نفقه خود والدین بر را

 به (خدا راه در باالخره و فقیرش؛ همسایگان به ،چهارم ۀرتبم در منش؛ؤم برادران و نزدیکان
 .»است تر کم همه از اجرش اخیر حالت این که) ها غریبه

به ناسخ و منسوخ قرآن باعث شده بود که صوفیه، بخشي از شتن ندا علم ،بنابراین
آیات را بدون توجه به آیات ناسخ، مستمسک خویش قرار دهند و درنتیجه دچار افراط 

 . بودندشدهدر انفاق 
  :باره افزودند حضرت در این

 که کساني« :گوید مي شما سخن ابطال در که است قرآن ۀآی این ها این بر عالوه«
 .»گزینند ميبر را حالت دو این بین و ورزند مين نیز بخل و کنند مين اسراف انفاق هنگام
 اشاره فرمودند که در آن پنج گروه از )ص(گاه به حدیثي از پیامبر اکرم  آن

 :اند شود که گروه پنجم اسراف کنندگان در انفاق ميمسلمانان، دعایشان مستجاب ن
 خدایا که کند مي دعا سپس نموده، انفاق را همه اما ادهد او به زیادي مال خداوند که کسي...«
 .»نکردي روي میانه تو و ندادم واسع رزق تو به آیا من ۀبند اي :فرماید مي خداوند  بده؛ ام روزي

گونه  ، اینشدن نزول برخي آیات أ را که ش)ص(سپس داستان انفاق عجیب پیامبر 
 :بیان کردند

 بخوابد حالت این در را شب که نداشت دوست او و بود طال مقداري )ص( پیامبر نزد«
 آن اما آمد، نزدش سائلي نداشت؛ چیز هیچ هنگام صبح و داد صدقه را آن ۀهم لذا

 اینکه از )ص( پیامبر و! کرد مالمت را پیامبر سائل آن نداشت، انفاق براي چیزي حضرت
 چنین این خداوند گاه آن بود، مهربان خیلي که چرا شد غمگین نداشت، دست در چیزي

 کنایه (نده قرار گردنت به بسته را خویش دست« کرد امر او به و نمود ادب را پیامبرش
 غمگین و شده مالمت که این تا نگذار باز را آن کامل  دیگر،طرف از و) بخل از



  ١٤٧     با متصوفۀ زمانشان) ع(ریاضت و حدود مشروع آن در احتجاجات معصومین 

 پس پذیرند، مين را عذرت و خواهند مي صدقه تو از مردم که فرمود خداوند 1.»بنشیني
 .»بیني مي زیان مالي نظر از کني، انفاق را ات یيدارا ۀهم اگر

 معلوم شد که آیات مورد تمسک صوفیان یادشده، توسط آیات متعدد ،به این ترتیب
 و حد انفاق و ریاضت مالي تا جایي است که عالوه بر حفظ آبرو و شدهدیگري نسخ 
 که چیزي براي اي انفاق کند اندازه  خانواده و نزدیکان، شخص بایستي به،سالمتي خود

من ؤقدري باشد که م  مقدار انفاق نبایستي به،ي بعدي باقي بماند؛ به عبارت دیگرها انفاق
 .شودتهیدست 

 نیز اشاره )ص(ي معتدل برخي اصحاب رسول خدا ها در ادامه به انفاق) ع(حضرت 
 .شدند مهم را یادآور ۀفرمودند و سپس چند نکت

 انسان نفس که دانید نمي آیا«: شود  عبادت مياول اینکه، فقر شدید باعث کسالت در
 .»گیرد؟ مي پیش در را کسالت و تنبلي راه عبادت، و طاعت براي باشد، روزي نگران وقتي

 برخي احکام اسالم، مستلزم داشتن مال است و اگر مردم زندگي صوفیانه ،دوم اینکه
) ع(؛ حضرت شود ميیل دلیل اجتناب از مال، این احکام دیني تعط را در پیش گیرند، به

 :باره فرمودند در این
 که حالي در کنند واجب را همسرش ۀنفق مردي بر شما، قاضیان اگر بگویید من به«
 اگر خیر؟ یا است ظلم) قاضي حکم این (آیا ندارم، چیزي و زاهدم من گوید مي مرد آن

 را خودتان سپ است، عدل بگویید اگر و اید کرده جفا اسالم اهل به است، ظلم بگویید
 متاع به نیازي و باشند زاهد مردم ۀهم باشد قرار اگر بگویید همچنین؛ اید کرده محکوم

 غیر و گاو ،گوسفند ،شتر واجب زکات و نذرها ،کفارات ،صدقات پس باشند، نداشته دنیا
 .»شوند؟ مصرف کجا زکات، واجبات سایر و کشمش،خرما ،نقره ،طال از آن

 :دندکر الهي نیز استشهاد ی برخي از انبیاۀه شیوب) ع(گاه امام صادق  آن
 احدي که نمود ملکي درخواست خدا از که هنگامي سلیمان ۀدربار بگویید من به«
 او از قبل) ع (داوود همچنین ]... [کرد عطا او به خداوند پس نباشد، سزاوارش او از بعد
 مصر پادشاه به که اميهنگ) ع (پیامبر یوسف سپس ؛بود بزرگي سلطان و مالک نیز او که

 .»هستم امین و حافظ که ده قرار زمین نیخزا بر مسلط مرا گفت
 سابق نیز، داشتن مال ی انبیاۀنشان دادند که در سیر) ع(به این ترتیب حضرت 

 .حتي به مقدار زیاد، مذموم نبوده و مالك مدح و ذم نیست
                                                                                                                                                                             

 . » عُنُقِکَ وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا وَ ال تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى... «: ٢٩اء، آیۀ اسر اقتباس از سورۀ .١
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 انحرافات ۀ که ریششود آن است مي بسیار مهمي که از بیانات فوق استفاده ۀنکت
بوده ) ع(به مفسران حقیقي قرآن یعني اهل بیت نکردن صوفیه، در ناداني و مراجعه 

کنند و خطاب به  مينیز در چند جاي روایت فوق، این نکته را گوشزد ) ع(است؛ حضرت 
 به و کنید رها ندارید، را علمش و است مشتبه برایتان که را چیزي «:فرمایند ميآنان 
 :است فرموده خداوند آینه هر و اند کم علم اهل و بسیارند جهل اهل ]...[ اریدبسپ اهلش

»قَ وي كُلِّ فَولْمٍ ذع يمل٦٨، ص٥، ج٢٢؛  ٣٤٨، ص٦[ »ع[. 
 

 با جمعي از صوفیه) ع(احتجاج امام رضا . ٤
 آمدند و از او خواستند) ع(که گروهي از صوفیه در خراسان نزد امام رضا  آمده روایت در

 کسي نیازمند مردم «: گفتندها آن صوفیانه عمل کند؛ ۀپس از قبول ولیعهدي، به شیو
 سوار االغ بر و بپوشد خشن لباس و بخورد) دار سبوس نان یا (خشک غذاي که هستند

 .»رود مریض عیادت به و شود
  :فرمود و کرد راست را خود بود، داده تکیه که حالي در) ع (گاه امام رضا آن

 بر و پوشید مي طال به مزین دیباج قباهاي که بود پیامبري) ع (وسفی حضرت«
 و قسط شده، خواسته امام از آنچه بنابراین ؛راند مي حکم و زد مي تکیه فرعون آل متکاهاي

 داد، وعده که هنگامي و ورزد عدالت حکم، هنگام و گوید راست سخن، هنگام که اوست عدل
 حَرَّمَ مَنْ«: فرمود تالوت گاه آن.  استنکرده حرام را یخوراک و لباس هیچ خداوند. کند وفا

 ].٣٤، ص١١، ج١؛ ٢٧٥، ص٤٩، ج٢٣[» الرِّزْقِ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ لِعِبادِهِ أَخْرَجَ الَّتِي اللَّهِ زِینَةَ
 ۀدر ترك ریاضت صوفیانه، به شیو) ع(در این روایت نیز شاهد استشهاد امام معصوم 

، امام ی که ذکر شدد یوسف هستیم؛ با این تفاوت در مورد سلف ماننیبرخي انبیا
 لزوم ریاضت بود، اما در اینجا ۀ صاحب منصب حکومتي نبودند که یکي از ادل ،)ع(صادق

هستند و در عین حال، » ولیعهد«واجد منصب حکومتي باالیي با عنوان ) ع(امام رضا 
 .قائل به لزوم ریاضت نیستند
 . ریاضت، نیازمند بررسي بیشتري است که در ادامه خواهد آمدبنابراین، رابطۀ حکومت با

 ۀنیز دربار) ع(نظیر امام هادي ) ع(شویم که سخنان کوتاهي از سایر ائمه  ميیادآور 
 .کردیمنظر   صرفها آندلیل ضعف سندي و محتوایي از طرح  صوفیه روایت شده که به

 
 هاي ریاضت مطلوب تحلیل روایات و استخراج شاخص

 ۀ، رابطذکر شدهي ریاضت مطلوب از میان احتجاجات ها ون براي ترسیم شاخصاکن
 .کنیم ميریاضت را با چند محور مهم بررسي 



  ١٤٩     با متصوفۀ زمانشان) ع(ریاضت و حدود مشروع آن در احتجاجات معصومین 

 فضیلت ۀرتب و حکومت ،زمان مقتضیات با ریاضت ۀرابط: اول محور
مقید بدان بودند، ) ع( و علي )ص (ریاضت در خوراك و پوشاك که حضرات رسول خدا

 و )ع(  اخیر مانند حضرت صادقۀخصوص ائم به) ع(ر ائمه  سایۀبدون شک در سیر
  .شود ميتر مشاهده  ، کم)ع(رضا امام

 :دلیل دو ازبود  عبارت ،شد یانب ها تفاوت این دلیل عنوان به  فوق احتجاجات در آنچه
 .جامعه اقتصادي شرایط در تفاوت یگري،د آن؛ نبود و حاکمیت در تفاوتیکي 
با وجود قرار داشتن در منصب حکومتي ) ع (رضا امام راچ که مسئله این است اما
 ۀ، به سیر)ع( و مانند امام صادق نبودند پوشاك و خوراك در ریاضت لزوم به قائل باال،
 .کردنداستشهاد ) ع( سلیمان و یوسف ،ي چون داوودیانبیا

 ۀجامع اقتصادي شرایط تفاوتتوان همان دلیل دوم یعني  ميدلیل این امر را 
 .بدان اشاره شد) ع(قلمداد کرد که در بخش اول احتجاج امام صادق  نمسلمی

فقر « قیدي الزم براي دلیل اول است یعني ۀمنزل به عبارت دیگر، دلیل دوم به
 وجوبدلیل کامل براي  ،»فقرا بر حکومت«است و لذا » حکومت«قید الزم » عمومي

 حکومتدلیل  به) ع (علي و )ص( پیامبررو   از این.ریاضت خواهد بود نه مطلق حکومت
 یوسف را حکومت صرف که چرا داشتند، حکومت فقط که این نه زیستند فقیرانه فقرا، بر
  .نزیستند فقیرانه که حالي در داشتند نیز) ع (سلیمان و داوود و

 کند؟ مي ییدأت را مطلبي چنین تاریخي شواهد آیا ببینیم اکنون
 پیراموني شرایط به نگاهي با همچنین بعدي، قرون و اسالم صدر تاریخ به نگاهي با

 پیامبر پیراموني شرایط با آن ۀمقایس و) ع (سلیمان و داوود ،یوسف چون انبیایي
 .شود مي ییدأت کامالً تاریخي نظر از ،)ع( صادق امام فرمایش ،)ص(اسالم

 رسیدند حکومت به و کردند زندگي شرایطي در) ع (منانؤامیرم و )ص( خدا رسول
 بین در )ص( خدا رسول ؛کرد مي سنگیني ،مردم اکثر سر بر احتیاج و فقر ۀیسا که

 در )س( زهرا حضرت که ها ناهم شد؛ مبعوث فقیر، بیشتر و تمدن بدون و جاهلي اعراب
 ۀطعم و آشامنده هر ۀجرع ضعف شدت از شما... « :فرمود آنان به خطاب فدك، ۀخطب
 را شما و گذاشتند مي قدم شما سر بر همه و بودید شتاباني هر ۀگیر آتش و خورنده هر
 درختان برگ و شده خشک گوشت شما غذاي و خوردید مي گندیده آب کردند، مي له

 حتي )ص( خدا رسول .]٢٥٠، ص١٦، ج١ [»...بودید ترس در همیشه ذلیل حالتي با بود،
 :بود صفه اصحابها موظف به رعایت حال فقرایي چون  سال ،حکومت به رسیدن از پس
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وَ اصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ یُریدُونَ وَجْهَهُ وَ ال تَعْدُ عَیْناكَ «
خویش  ۀنام در نیز) ع (منانؤامیرم؛ ]٣٠٢، ص١٣، ج١٧[ »عَنْهُمْ تُریدُ زینَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا

 اطرافم در که حالي در کنم صبح سیر کمش با را شب آیا« :فرمود ،حنیف بن عثمان به
 ۀتوسع با بعدها شرایط این .]٤١٦، ص١٤ [»دنباش سوزان جگرهایي و گرسنه يها شکم
 و کرد تغییر سرعت به سلطنت، و حکومت ۀتشن خلفاي آمدن کار روي و اسالمي بالد

 چون بزرگي يها تمدن با آشنایي و میغنا به دسترسي و گسترده فتوحات با مسلمین
 اقتصادي وضعیت درنتیجه .بودند عمومي ثروت ازدیاد و ها کاخ برپایي شاهد روم، و ایران

 است؛ بوده متفاوت اسالم صدر شرایط با طور کامل به اخیر ۀائم پیراموني محیط و جامعه
 از سخن صوفیه، علیه خود احتجاج در) ع (رضا امام و صادق امام دیدیم، رو این از

 و موسي چون انبیایي نه آورند مي میان به) ع (سلیمان و داوود و یوسف چون پیامبراني
 ،)ع( سلیمان و داوود و یوسف داستان به با مراجعه که چرا ؛)ص( محمد و) ع( عیسي

 دربار در یوسف .است بوده دربار و سلطنت فضاي ،ها آن پیراموني فضاي که بینیم مي
 سلطنت وارثپس از قتل جالوت، ) ع (داوود ،شد زمین نیخزا وارث و بزرگ مصر عزیز

 و بزرگ سلطنتي فضاي در و پدر کنار در بود، داوود فرزند که سلیمان و شدطالوت 
 .]٤٥٠، ص٢، ج١٧[ شد پدر سلطنت و علم وارث

 در که الهي بزرگ يها نعمت عنوان به سلطنت، و حکومت فوق، یانبیا دوران در ،بنابراین
 انبیا براي پاداشي عنوان بهها  نعمت این از خداوند و است مطرح داشته، وجود آنان پیرامون

 . کند خارجحقیقي  زهد و عبادت مسیر از را ها آن پاداش، این آنکه بدون است، کرده یاد
 در .است اجتماع عمومي شرایط و حاکم پیراموني شرایط بین تفاوت ظریف ۀنکت
 حاکماني پیرامونو  العربةجزير عمومي شرایط بر تنگدستي و فقر اسالم، صدر زمان
 تا گرفته حاکم ۀمحل و خانه از ،تر ساده عبارت به .بود حاکم)ع (علي و )ص( پیامبر چون
 زمان آن اعراب که چرا بردند؛ مي سر به عمومي فقر درمردم  حکومتي ۀمنطق نقاط اقصي
 و یوسف چون انبیایي پیراموني شرایط خالف رب .داشتند ثروت و تمدن با زیادي ۀفاصل

 آورده پدید را آن خود آنکه بدون سلطنتي، و درباري محیط در که) ع (سلیمان و اوودد
 وضعیت قصر، و دربار منطقه از خارج در است ممکن چه اگر  کردند، مي زندگي باشند،
 مانند حاکماني اگر که است مسلم صورت این در .باشد بوده فقیرانه مردم عمومي
 یارتقا به اقدام نیازمندان، چشم جلوي و خود ۀمحل در بخواهند) ع (علي و )ص(پیامبر
 اما. است ایشان اخالقي واالي نأش خالف عملي ،کنند دربار و کاخ بناي و زندگي سطح
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 محیط از خارج بر فقر ۀسای اگر حتي ،)ع( سلیمان و داوود و یوسف مورد در مسئله
 نیازمندان چشم جلوي کهاین بدون ایشان زیرا. است متفاوت باشد، گسترده حاکم پیراموني

 و ابزار عنوان به آن از و قرار گرفتند تخت و تاج فضاي در ،کنند تخت و تاج بناي به اقدام
 . ندارد اخالق با منافاتي این و بردند بهره الهي عدل حکومت گسترش براي اهرمي
 در بلکه نبودند حکومت سأر در ،)ع( یوسف حضرت و) ع (رضا امام آنکه دیگر ۀنکت

 اگر حالت این در ؛دار خزانه) ع (یوسف و بود ولیعهد) ع (رضا امام بودند، تر پایین اي پله
 با گیرند، پیش در راانه صوفی ۀسیر و کشند بیرون دربار ۀدایر از را خود خواستند مي

 و حکومت سأر بین ظاهري ۀسیر در تضاد ایجاد و شده مواجه حکومت سأر مخالفت
 .نداشت امکان و انجامید مي حکومت اصل زلتزل  به تر، پایین ۀرتب

 و اخالقي ارزش یک عنوان به زهد باشد قرار اگر شود، مطرح می الؤس این اکنون
 تلقي ثابت ارزش یک تواند مين بنابراین ؛باشد مکان و زمان مقتضیات به منوط معنوي،

 ممکن اقتصادي، خوب بسیار شرایط در که طوري به بود خواهد نسبي مفهومي و شود
) ع (رضا امام مانند اي ائمه و) ع (سلیمان و یوسف مانند انبیایي لذا و شود معنا بي است

 !دانست غیرزاهدتوان  مي را
 ،)ع( معصومین روایات در زهد دقیق تعریف که بینیم مي مسئله، این به پاسخ در
 شرایط با مستقیمي و الزم ارتباط آنکه بدون »زهد« دهد مي نشان که است دیگري چیز

 مفاد زهد، تعریف متعددي، روایات در .است دروني صفتي و روحیه باشد، داشته بیروني
 که است آن زهد یعني ؛شده بیان »آتاكُم بِما تَفْرَحوا ال و فاتَكُم ما  علي تَأْسوا لكَيال« ۀآی

 رفت،گ فزوني ات دارایي اگر و نگیري بغل در غم زانوي رفت، دست از ات دارایي اگر
 ].١٤٦، ص٢، ج٢١[ نشوی سرمست
 کردن ضایع به دنیا در زهد« :فرمایند ميي از زهد دقیق تعریف، در )ع( صادق امام

 از کمتر داري دست در آنچه به یعني دنیا در زهد بلکه نیست حالل کردن حرام و مال
 .]٧١، ص٥، ج٢٢[ »باش داشته اعتماد خداست، دست در آنچه
 توجه باشد؛ کرده برطرفرا  بحث این ابهام ۀعمد بخش وق،ف تحلیل رسد مي نظر به

 بین و انبیا بین مراتب اختالف از است عبارت که است الزم نیز متمم ۀنکت یک به
 . فضیلت نظر از) ع(ائمه

 كَلَّم منْ منْهم بعضٍ  علي بعضَهم فَضَّلْنا الرُّسلُ تلْك :فرماید مي  انبیا دربارۀ کریم قرآن
اللَّه و فَعر مضَهعب جاترد نا وي آتَينَ عيساب مرْيم ناتيالْب و ناهدس بِرُوحِ أَيالْقُد... « 

 .]٢٥٣:البقره[
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برد؛ مانند  مي اولوالعزم را نام  ی، برخي انبیاافضلیت بیان مقام درشود که  ميمالحظه 
) ع (عیسي و موسي حضرت بینیم، مي اتروای به مراجعه با .)ع (عیسي و موسي حضرت

  .اند بوده الهي یانبیا ترین مرتاض از
 ،»فَقِیرٌ خَیْرٍ مِنْ إِلَيَّ أَنْزَلْتَ لِما إِنِّي رَبِّ«) ع (موسيسخن  ۀدربار) ع (علي امام

 که چرا بخورد، که ناني جز خواست مين چیزي) ع(موسي  قسم خدا به «:فرماید مي
، ٢، ج٢١[ »بود پیدا شکمش پوست زیر از گیاهان آن سبزي و ردخو مي را زمین گیاهان

 فرعون کاخ سمت به هارون برادرش با که نیز بعثت از بعد ؛ او]٢٢٩، ص٩، ج١؛ ١٣٨ص
 با فرعون لذا و نداشت دست به عصایي و تن بر پشمینه لباس جز چیزي شد، روانه

 تَرَوْنَ بِمَا هُمَا وَ الْمُلْکِ بَقَاءَ وَ الْعِزِّ دَوَامَ لِي یَشْرَِطانِ هَذَیْنِ مِنْ تَعْجَبُونَ أَلَا« گفت تعجب
  .]٢٨٥، ص١٤ [»الذُّلِّ وَ الْفَقْرِ حَالِ مِنْ

 و لباس و بود سنگ متکایش که فرماید مي) ع (عیسي دربارۀ همچنین حضرت آن
 تابستان در اش سایه و ماه شب، در چراغش و! گرسنگي او خورشت و خشن خوراکش

 اش فریفته که داشت همسري نه چهارپایان؛ يها علف اش، میوه زمین، مغرب و مشرق
 که طمعي نه و کند جلب را توجهش که مالي نه و سازد محزونش که فرزندي نه و کند

 .]٢٢٩، ص٩، ج١[ دستانش خادمش و بود پایش دو مرکبش کند؛ ذلیلش
 ایشان فضیلت ۀرتب با انبیا ریاضت مستقیم ۀرابط به صراحت به نیز قاصعه ۀخطب در
 :شده اشاره
 ].٢٨٥، ص١٤[ »... أَجْزَلَ الْجَزَاءُ وَ الْمَثُوبَةُ کَانَتِ أَعْظَمَ الِاخْتِبَارُ وَ الْبَلْوَي کَانَتِ کُلَّمَا... «
 سایر با است، اولوالعزم  یانبیا نگین که را االنبیا خاتم قرآن، بینیم مي که روست ینا از
  .» الرُّسلِ منَ الْعزْمِ أُولُوا صبرَ كَما فَاصبِرْ« :فرماید مي و کند مي ایسهمق اولوالعزم یانبیا

 که شد گفته او به ،)ص( پیامبر معراج هنگام که شده روایت) ع (صادق امام از
 است گرسنگي ،ها آن اول.. .ببیند، را تو صبر تا کند مي امتحان چیز سه در را تو خداوند

 ]... [ها جنگ و شدید خوف ،تکذیب ،دوم ]... [خانواده و خود بر نداننیازم داشتن مقدم و
 .]٦٢، ص٢٨، ج٢٣ [شود مي وارد تو بیت اهل بر تو از بعد که یيها مصیبت سوم،

 
 خانواده حقوق با ریاضت ۀرابط ،دوم محور

اش، با دو گونه روایات مواجهیم؛ یک دسته،  دربارۀ ارتباط ریاضت شخص با حقوق خانواده
 .کي از مذمت شریک کردن خانواده در ریاضت  است؛ دستۀ دیگر حاکي از مدح آنحا
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قابل ذکر است و ) ع( و علي )ص( از پیامبر ذکرشده اول، احتجاجات ۀاز دست
همچنین روایاتي که کیفیت حضور امام را در نزد خانواده با کیفیت حضورش در خلوت، 

وارد ) ع(من و رفیقم بر امام صادق  «:یدراوي گوعنوان نمونه  به کند؛ ميمتفاوت بیان 
اي گلدار روي  که مالفه شدیم و دیدیم در اطاقي آراسته و مفروش نشسته در حالي

ال ؤ مسائلي سدربارۀ سرمه زده؛ پس از او ها اوست؛ محاسن خود را آراسته و بر چشم
 :فرمود ؛ اي حسن، گفتم بلي سرورم:که برخاستیم حضرت به من فرمود کردیم و هنگامي

 .فدایت با رفیقت پیش من بیایید؛ عرض کردم بله، جانم به) دوباره(فردا 
وارد شدم دیدم در اطاقي نشسته که غیر از یک ) ع(که بر آن حضرت  فردا هنگامي

که پیراهن غلیظي نیز بر تن دارد؛ سپس رو به رفیقم  حصیر در آن چیزي نیست در حالي
 که نزدم آمدي، من در اطاق همسرم بودم و نوبت او و اي برادر بصري، دیروز: کرد و فرمود
 او اطاق و خودش را براي من مزین کرده بود تا اینکه من هم براي او تزیین .اطاق او بود

) ع(به قلبت داخل نشود؛ رفیقم به آن حضرت ) اي شبهه(کنم؛ بنابراین مراقب باش چیزي 
 اما اکنون خداوند آن را   گذشته بود،طور بود و چیزي در دلم فدایت شوم، همین: عرض کرد

 ].٣٢، ص٥، ج١٦؛ ٤٤٨، ص٦، ج٢٢[» از بین برد و فهمیدم حق با شماست
 ۀ و خانواد)ص(توان به آیات و روایات مربوط به همسران پیامبر  مي دوم ۀاز دست

 .اشاره کرد) ع(علي 
  :فرماید مي )ص( همسران پیامبر ۀدربار قرآن

 تا بیایید خواهید، مي را آن زینت و دنیا زندگي اگر بگو همسرانت به! پیامبر اي«
 و خدا اگر و ـ سروصدا بي و نیکو طالقي کنم، رهایتان و بدهم، شما به دنیا از چیزي
 عظیم اجري شما از نیکوکاران براي خدا که بدانید خواهید، مي را آخرت ۀخان و او رسول

 .]٢٩و٢٨ :االحزاب[» است قرار داده
  :گوید فوق آیات ذیل ،)ره( یيطباطبا عالمه

 ایشان بعضي از یا) ص (خدا رسول زنان از گویا اینکه به دارد اشاره] ... [سیاق«
 راضي خود مادي زندگي از اینکه بر کرده مي داللت که سرزده عملي یا و سخني
) ص (خدا رسول نزد و گذشته، مي سخت ایشان به) ص (خدا رسول ۀخان در و اند، نبوده

 ایشان زندگي در کمي که اند کرده پیشنهاد و اند کرده شکایت خود زندگي وضع از
 آیات این خدا جریان این دنبال. کند مندشان بهره مادي زندگي زینت از و دهد، توسعه

 یا کند، مخیر رفتن و ماندن بین را ایشان که داده دستور پیغمبرش به و فرستاده، را
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 زندگي همین با و بمانند یا و کنند، زندگي خواهد مي دلشان که جوري هر و بروند
 .]٤٥٦، ص١٦، ج١٧[  »بسازند

وَ  «ۀبه شهادت روایات متواتر، آی) ع(بار اهل بیت علي   زندگي ریاضتدربارۀاما 
، نازل شد »انسان «ۀو بلکه تمام سور»  حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیرا یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى

 .]١٣٢ ص،٢٠، ج١٧[
عکس ن در روایات زیادي م)س( پوشاك و عبادت حضرت زهرا ،ریاضت در خوراك

 دیدار به مسافرتي از پس )ص( پیامبر که هنگامي نمونه عنوان به ؛]٤٥ـ٤٣، ج٢٣[شده 
 بر گوشواره و نقره دستبند جفتي و منزل درب بر اي پرده ۀمشاهد با شتافتند، )س( زهرا
 آگاه پدر کراهت از که دختر رفتند؛ مسجد به و فرموده تاهکو را مالقات ،)س( زهرا تن
 :که فرستاد پیام و داشت گسیل مسجد سمت به و داد خادم به را زیورها بالفاصله شد،

 )ص( خدا رسولگاه  ؛ آن» اللَّه  سبِيلِ  في هذَا  اجعلْ تَقُولُ و السلَام ابنَتُك علَيك تَقْرَأُ«
 .]٢٣٤، ص٣[ »ابوها فداها«  :فرمود بار سه

یکي در شدت  )س( با حضرت زهرا )ص( تفاوت همسران پیامبر ،بنابراین
اي از این بابت  تنها گله بوده و دیگر اینکه ایشان نه )س( حضرت زهرا های ریاضت

همین جهت خداوند  رفت و به مي هایی ریاضتنداشت، بلکه داوطلبانه به استقبال چنین 
 .کرد از ایشان یاد با لحن محبت و مدح

 در دو دسته روایات مذکور، ها ي مختلف پیرامون خانوادهها لفهؤبا دقت در شرایط و م
گذشت، ) ع(انبیا و ائمه  های ریاضت دربارۀاي مشابه آنچه در محور اول  به نتیجه

) ع( و علي )ص(در مورد پیامبر » حکومت بر فقرا «ۀرسیم؛ یعني از یک طرف مسئل مي
 خالف وضعیت امام ري آنان بها که لزوم ریاضتي معتدل براي خانوادهمطرح است 

 . استدنبال داشته نیز به )ع(و امام رضا ) ع(صادق
 ۀ با سیر)س( حضرت زهرا ۀاز طرف دیگر، بحث فضیلت که تفاوت آشکار بین سیر

کند با توجه به اینکه هر دو در یک زمان و شرایط  مي را توجیه )ص(همسران پیامبر 
 .زیستند ميابهي مش

 یرا بایستي در ردیف انبیا) ع( و علي )ص( همچنان که پیامبر ،به عبارت دیگر
) ع(همتاي علي  را نیز که کفو بي)س(شمار آورد و مقایسه کرد، حضرت زهرا  اولوالعزم به

 .کرد اولوالعزم مقایسه ی با انبیاداست، بای
در ) ع(از حضرات معصومین  کاربردي مطالب فوق آن است که در الگوگیري ۀنتیج
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»  فضیلتۀرتب«و » مقتضیات زمان«، »حکومت «ۀبحث ریاضت، بایستي متوجه سه مولف
ایشان باشیم و لذا از غیر حاکمان توقع ریاضت حاکمان را نداشته باشیم؛ همچنین 
شرایط قحطي زمان صدر اسالم را با شرایط فعلي مقایسه نکنیم و باالخره توقع نداشته 

و ) ع( علي های  مشابه ریاضتهایی ت ما، بتوانند ریاضۀ خود و خانوادباشیم که
) ع( اولوالعزم هستند و حتي سایر ائمه ۀمنزل  را تحمل کنند چرا که ایشان به)س(فاطمه
رسیدند چه رسد به ما و لذا بایستي مراقب بود که به قول معروف  مي ایشان نۀبه درج

 .» نزدن استۀسنگ بزرگ نشان«
 
 اسالم امت سیاسي و اجتماعي حقوق با ریاضت ۀرابط ،مسو محور

 مسلمین ۀجامع سیاسي و اجتماعي حقوق ریاضت، براي دیگر قرمز خطوط جمله از
 گذشت، ثوري سفیان اصحاب مقابل در) ع (صادق امام ،مفصل احتجاج در چنانکه .است
 و کاتز ،خمس ،صدقات باب درآید، مداوم و روزانه رهبانیت شکل به ریاضت اگر

 سیاسي و اجتماعيهای دستور سایر و اعیاد ،جماعات و جمعه ،ازمنکر نهي و معروف امربه
 باب همچنین. پاشید خواهد هم از اسالمي ۀجامع ۀشیراز و شد خواهد تعطیل اسالم
 کل طور به است اسالمي ۀجامع  یبقا و حفظ ضامن کهازمنکر  معروف و نهي و امربه جهاد
 امت انتظار در مسیحیت، امروز دنیاي مشابه سکوالریستي وشتيسرن و شد خواهد بسته
 مصداق عنوان به احادیث، برخي در که است حدي به جهاد اهمیت .بود خواهد اسالم

 .است شده بیان اسالم امت رهبانیت
 باشد، فردگرایي و تکروي در افراط و مسیحي رهبانیت شکل به که ریاضتي ،بنابراین

 ممنوع اسالم، اجتماع ۀشیراز به زدن ضربهار دادن سالمتي فرد و در مخاطره قر دلیل به
 توجه بایستي اما .است داده قرار هدف را قسم همین رهبانیت، نفي احادیث و است

 آن اسالم، در که چرا نیست ریاضت نفي يامعن به فردگرا رهبانیت نفي که داشت
 بر عالوه که شده ایگزینج  »هللا سبیل في جهاد« نام به تري سخت ریاضت با ریاضت
 .شود مي نیز اسالمي ۀجامع حیات باعث کشي، نفس

 
 ریاضت کیفي و کمي ۀمحدود ،چهارم محور

 نوع و کیفیت .است آن کیفي و کمي ۀمحدود ریاضت، در قرمز خطوط ترین مهم از
 نیز ریاضت کمیت .سازد وارد بدن به جدي صدمات که باشد اي گونه به نبایستي ریاضت
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 دلیل به آن، شدت نظر از یا زماني نظر از گذشت خاصي حد از اگر موارد از اريبسی در
 )ص( چنانکه در گفتگوي پیامبرشود مي مذموم تر، مهم امري با تداخل یا و بدني ماتصد

 .با اصحاب صفه شاهد بودیم
 باالترین بر مشتمل که هللا سبیل في جهاد از غیر به ریاضت، مشقت و شدت نظر از

 البته. هستند مجاز غیر و مجاز ۀمحدود داراي اسالم، نظر ازها  ریاضت سایر ست،ها مشقت
 در مجاز مشقت میزان آن، براساس که نمود ترسیم کلي اي قاعده توان مي رسد مي نظر به

 چون مهمي امور د،ومقص اگر که امعن این به باشد؛ آن دومقص اهمیت به وابسته ریاضت،
 ممدوح نیز آن اعالي حد در مشقت صورت این در  باشد، مسلمین ۀجامع و اسالم حفظ
  ایانبی که یيها مشقت میزان همچنین. است گونه همین از خدا راه در جهاد که است

 نداشتند، را آن تحمل تاب سایرین که شدند متحمل) ع (ابیطالب بن علي و) ع (اولوالعزم
 . است بوده الهي شرایع حفظ و گذاري بنیان در ایشان نقش و موقعیت اهمیت خاطر به همگي

 او اگر .دارد او ریاضتي هدف و فرد شرایط به بستگي ،مجاز مشقت ۀمحدود ،بنابراین
 ی در حد انبیاهای ، ریاضتاست اسالم امتو حافظ  حاکمگذار شریعتي نوپا و یا  بنیان

 نخواهد بود؛ از وي دور از انتظار) ع(بن ابیطالب  یي در حد عليها و فداکاري) ع(اولوالعزم 
سر برند که لزوم فقیرانه زیستن نیز بر او  خصوص اگر جامعه در فقر و نیازمندي به به

باز  ،کرده صادر جهاد دستور شرع حاکمولی   نیست، حاکم او اگر ؛ اماشدواجب خواهد 
 .کند تحمل را ریاضتي هرگونه مقصد، راه در جان پاي تا دبای

 ندارد، بستگي او های ریاضت به ياسالم امت شریعت و امنیت حیات اگر ،باالخره
 ، همچنین نبایدکند خانواده و اجتماع را تضییع ،عالوه بر اینکه نبایستي حقوق اطرافیان

 به یا و زند صدمه خویش بدن به شدید، تشنگي و گرسنگي مانند يشاق های ریاضت با
 فروعات از اردمو این که چرا کند، وارد جدي صدمه خود، اعضاي سایر و گوش ،چشم
 .1هستند ممنوع و شده محسوب »الضرر« قاعده

 مورد درتوان نتیجه گرفت که  ، مي)ع(از روایات زیاد دربارۀ کیفیت عبادات معصومین  البته
 2.، اشکالي نداردپاها تورم و الغري ،پریدگي رنگ مانند موقت و جزیي صدمات حد تا فردي، عبادات

                                                                                                                                                                             
  »نفس به اضرار« مشتمل بر ، در عین حال،شود مي مطرح دیگري به اضرار و ضرر نفي بحث در بیشتر که »الضرر« ۀقاعد .١

 نهي آن از...) التهلکة الي بایدیکم تلقوا ال و (نساء ۀسور ٢٩ ۀآی که است خودکشي آن، مصداق ترین مهمکه  تهس نیز
 .٣٣٤: ، ص٤ من ال یحضره الفقیه، ج: نک . این قاعده بر بسیاري از احکام اولیه حکومت دارد. نموده

 .»ریاضت از منظر قرآن و حدیث«نوان  دکتري نگارنده با عرسالۀ :ک ن.٢
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 مهم و اهم ۀقاعد و النیتعق با ریاضت ۀرابط  ،پنجم محور
 ایجاد در »مهم و اهم« اصل حیاتي نقش به توان مي گذشت، محورهاي سابق در آنچه از

 .برد پي متصوفه و نصاري ریاضت از اسالمي ریاضت بین تمایز
 با خانوادگي یا حکومتي ،اجتماعي ۀوظیف یک انجام بین دایرشده امر کنیم فرض

 منصب تصدي ،ازدواج از قبل شخصي طور مثال هب فردي؛ ریاضت و عبادت یک انجام
 ساعت دو شب هر ،)است مفروض اسالمیت قید مورد سه هر در (حکومتي یا اجتماعي

 منصب قبول یا ازدواج از بعد اکنون پرداخته، مي فردي ریاضات و مستحبي عبادات به
 ۀیفوظ انجام از کند، صرف فردي عبادت در را ساعت دو آن بخواهد اگر اجتماعي،
 است؟ کدام با اولویت حالت این در ماند، ميباز اجتماعي یا خانوادگي
 روشن اول، نگاه در زیرا ؛طلبد مي قیقد پاسخي آن، ۀساد ظاهر رغم علي مسئله این

 که است این حقیقت اما .است اجتماعي و خانوادگي ۀوظیف با اولویت که رسد مي نظر به
 اولویت از است عبارت که شده برداشت سئلهم ۀجنب یک به توجه با فقط اولویت این

 .دین و عقل منظر از فرد بر جمع
 فردي عبادت يها فرصت باشد قرار اگر عمل مقام در که است آن مسئله دیگر ۀجنب اما

 بلکه نیست فرد نفع به تنها نه رود، دست از اجتماع یا خانواده کار ۀبهان به خودسازي و
 است اجتماع و خانواده فساد موجب نیز، اجتماع و نوادهخا در وي نامهذب و ناپخته حضور

 .است طرح قابل فردي، خلوت و عبادت نفع به دیگر بار فرد، بر جمع اولویت همان لذا
 اهمیت و »حساسیت« معناي به فرد، بر جمع اولویت که گفت توان مي تر دقیق با بیان

 بلکه نیست؛ جمع براي بیشتر زمان صرف وجوب معناي به الزاماً این و است جمع باالتر
 یا حضور ساعت یک ،تر ساده عبارت به .جمع است با کار کیفیت یارتقا وجوب مستلزم
 یا حضور ساعت دو از بیشتر اش فایده اجتماع، یا خانواده در مهذب انساني فعالیت
 .است غیرمهذب انساني فعالیت
 ابالغ ۀآستان در که اميهنگ فردي، يها خلوت وجود با ،)ص( اکرم پیامبر رو این از
 إِنَّ« :شد شب نماز و تهجد به موظف بود، اجتماعي-الهي مسئولیت که گرفت قرار وحي
 .]٧ و ٦:المزمل[ »طَوِيالً سبحاً النَّهارِ في لَك إِنَّ * قيالً أَقْوم و وطْئاً أَشَد هي اللَّيلِ ناشئَةَ

 و هستند از نظر معنا به هم نزدیک که شده داده فوق ۀآی معناي دربارۀ احتماالتي
 داري، دوش بر فراوان کوشش و تالش ،سنگین وظائف روز طول در چون« کهاین معنا 

 و بزرگ يها فعالیت براي الزم آمادگي و کني، تقویت را خود شبانه عبادت با باید
 .]١٧٧ص ،٢٥ ج، ٢٧[نظر نیکوتر است   به»آوري دست به شب قیام آن از را گسترده
 نفس تهذیب و عبادت تقلیل اش الزمه تنها نه اجتماعي، فعالیت تکثیر اساس این بر
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 عبادت و تهجد به ما نگاه که است آن امر این ۀالزم .است آن تقویت و تکثیر بلکه نیست
 افزایش باعث را آن بایستي بلکه باشد، گیر وقت و کننده خسته عملي عنوان به نبایستي
 بلکه کند مي پر را رفته دست از خواب مقدار جاي تنها نه که طوري هب بدانیم روحي قدرت

 .افزاید مي ما انرژي بر
 پر را وقت زماني، نظر از طوالني، اذکار و دعیها ،نمازها که است روشن طرفي از
 .گذارند مين اجتماعي ۀوظیف انجام براي جایي و کنند مي

 که بود خواهد »اعتدال« يطالی ۀقاعد معما، این حل کلید تنها که اینجاست
 های شغل میزان بین بایستي هرکس . استشده صادر آن محور بر اسالم هایدستور

 نفس، ۀتزکی و عبادت نه که کند ایجاد توازني و تعادل خود، فردي عبادات و اجتماعي
 هرچه رو این از. فردی عبادتفدای  اجتماعي ۀوظیف نه و شود اجتماعي ۀمشغل فداي
 از يیجز را اجتماعي و خانوادگي ۀمشغل که انساني خصوص به  انسان، عياجتما ۀمشغل

 و عبادت کیفیت بر بایستي آن تناسب به شد،با بیشتر داند، مي خود الهي مسئولیت
 مناصب تصدی ،اساس این بر .برآید مسئولیت بار ۀعهد از بهتر تا شود افزوده خلوتش
 ریاضت افزایش معناي به بلکه نیست، عاتتمت افزایش معناي به تنها نه اسالمي، حکومت

  . استآن با متناسب خلوص و عبادت ریاضت دیگري و يشغل ریاضت یکي جهت، دو در
 زماني نظر از اجتماعي کار با تا نیستند گیر وقت نیز، فردي های ریاضت ۀهم البته
 بلکه نیستند بر زمان تنها نه زیستي ساده یا داري روزه طور مثال، به کنند؛ ایجاد تداخل
؛ همچنین ذکر و یاد مدام خدا که افضل عبادات شوند مي نیز وقت در جویي صرفه باعث

 .است مانع و مزاحم هیچ کاري نیست
 از بعد که بودیم شاهد) ع (صادق امام احتجاج در را »مهم و اهم« ۀقاعد دیگر ۀنمون

 بِهِم كانَ لَو و أَنْفُسهِم  ليع يؤْثرُونَ و«نظیر (مسلمین هجرت ابتداي به مربوط آیات نسخ
 و فَللْوالدينِ خَيرٍ منْ أَنْفَقْتُم ما قُلْ«نظیر (انفاق، مراتب بیانگر آیات ۀوسیل هب ،)»...خَصاصةٌ
 .داشتند مي مقدم دیگران بر را خود نزدیکان و خانواده ،والدین بایستي مسلمانان ،)»...الْأَقْرَبينَ
 رعایت اعتدال و مهم و اهم ۀقاعد هجرت، ابتداي همان از چرا که شود الؤس اگر

 در اسالم نظام ریزي پایه و گیري شکل زمان هجرت، لیاوا که داد پاسخ توان مي ؛نشد
 هم باز لذا و داشت قرار اولویت در مسلمین، تعداد افزایش و هجرت ۀمسئل و بود مدینه
 .است بوده جریان در »مهم و اهم« ۀقاعد

 است، اسالم جمعي ریاضت ترین شاخص که است »جهاد« بحث دیگر، ۀنمون
 نصیب اش فایده صحت، صورت در که مسیحي رهبانیت نوع از فردي ریاضت درحقیقت



  ١٥٩     با متصوفۀ زمانشان) ع(ریاضت و حدود مشروع آن در احتجاجات معصومین 

 ۀقل به را فرد که جایي تا نفس تهذیب بر عالوه که داد ریاضتي به را جایش شد، مي فرد
 که را اسالم اصل و ودش مي ياسالم اجتماع نصیب اش عمده ۀفاید رساند، شهادت
 .کند مي حفظ است، ارزش ترین مهم و باالترین
هاي بشري است که خود  مورد نظر اسالم با عقالنیت» عقالنیت«در اینجا تفاوت  مهم ۀنکت

که امري قلبي و عملي است  خداست »عبودیت« اسالم، در عقالنیت اوج ۀنقط .بحث مفصلي است
نیز از عقالنیت اسالم فاصله  »گرا لذت« یا »گراسود«، »راگ جمع«فقط ذهني و نظري؛ مکاتب  نه

 باالترین که تنها مسیر عبودیت خداست، از شریعت و دین حفظدر عقالنیت اسالمي،  دارند؛
 .شد خواهد چینش اولویت، مراتب ۀسلسلآن،  براساس وبرخوردار بوده  اهمیت
 ؛است شیطان و نفس هواي انسان، و خدا دشمن ترین مهم عقالنیت، این منظر از

 ریاضت با مسیحي رهبانیت تفاوت .شیطان و نفس هواي با مجاهده یعني ریاضت
 از و  فرد بودهحفظ ضامن فقط صحت، فرض به مسیحي رهبانیت که است آن اسالمي
دلیل جامعیت و جهاني بودن اسالم،  ي بهاسالمریاضت  که حالي در ؛است غافل جامعه

 از  کند؛ مي جمع اجتماع حفظ و فردي رهبانیت بین لذا  اجتماع و دین است،ضامن فرد
 اسد«روز  جهاد به دیگر طرف از و »باللیل رهبان« خواند ميفرا  شب نماز به طرف یک

 .]٢٣٢، ص٢، ج٢٢ [ »بالنهار
 

 گیري نتیجه
ناپذیر براي خروج از منزل   زیرین احکام شریعت و اصلي اجتنابۀریاضت در اسالم، الی

 برخی در فهم این آموزه دچار خطا شده و در عمل .د به کوي رباني استنفساني و ورو
در اجتجاجات خود با برخي ) ع( معصومین ۀ ائم.اند به آن گرفتار  افراط و تفریط شده

 :توان گفت مي که براساس آن کردندصوفیه، این انحرافات را گوشزد 
ایستي تحمل کرد  ریاضت اضطراری را حتي اگر شاق هم باشد، در راه خدا ب.١

صورت داوطلبانه  چنانکه اصحاب صفه در چنین شرایطي بودند؛ اما اتخاذ ریاضت شاق به
، )مانند دستور جهاد(و از روي اختیار، چنانکه دستور مستقیمي از شارع نرسیده باشد 

 .شود ميممنوع است و کفران نعمت الهي محسوب 
یار فقر را بر حاکمان اسالمي شکل اخت  حکومت در زمان فقر عمومي، ریاضت به.٢
 فقر، اختیار ۀ یا حاکمیت در غیر زمان نداشتنکند؛ اما در صورت حاکمیت ميالزم 

 .ریاضت فقیرانه، الزم نیست
 ۀوسیل ه، بعد بکرد ميي سخت، تشویق ها  آیاتي که مسلمین را در ایثار و انفاق.٣

 .کند، نسخ شد ميآیاتي که اعتدال در انفاق را توصیه 



  ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتم، سال چهل و         ادیان و عرفان       ١٦٠

وکیف ریاضت، نقش کلیدي  اصل اولویت سنجي و رعایت اهم و مهم در اتخاذ کم .٤
 هندو و سایر ،ترین وجه تمایز ریاضت اسالمي از رهبانیت مسیحي دارد و مهم

ریزي و حفظ اساس دین باالترین اولویت   بر این اساس، پایه.ي انحرافي استها ریاضت
تر  ي پایینها گیرد؛ در رتبه ميین درجه قرار در باالتر) ع( و ائمه  است لذا ریاضات انبیا

ي فردي نام برد؛ اولویت ها توان از اولویت حقوق خانواده و اجتماع دیني بر خواست مي
 صدقات و زکوات، ،ازمنکر گرفته تا نفقات معروف و نهي احکام اجتماعي اسالم از امربه

 .ست اهمه مانع از اتخاذ رویکرد رهبانیت فردگرا
دي غیر از حفظ اساس دین و غیر از دستورات مستقیم شارع مانند جهاد، در موار. ٥

، »الضرر«آورد، از باب قاعدۀ  هاي شاق که صدمۀ جدي به بدن وارد مي اقدام به ریاضت
خصوص در قالب عبادات مستحبي نظیر تهجد و  تر به ممنوع است اما ریاضاتي مالیم

 شرعي هستند، حتي اگر منجر به صدمات مطلوب های ترین ریاضت داري که از شایع روزه
 جزیي و موقت مانند تورم پاها، الغري و ضعف شود، اشکالي ندارد و در سیرۀ

هاي موقت و محدود مانند اعتکاف و  همچنین عزلت. شود وفور مشاهده می به) ع(معصومین
ز است شرط تداخل نداشتن با حقوق خانواده و اجتماع، جای ها، به نشیني و نظیر آن حجره

 .خورد چشم مي گزیني محدود به نیز مواردي از عزلت) ع(چنانکه در سیرۀ معصومین 
و علي و ) ص(هللا   اولوالعزم و حضرات رسولی ریاضت انبیاهای هتفاوت درج .٦

و امام ) ع( و سلیمان و یوسف  از یک طرف با ریاضت انبیایي چون داوود)ع(فاطمه 
 ۀ اول فقیرانه زیستند و دستۀمت داشتند، اما دستاز طرف دیگر که هر دو حکو) ع(رضا

بردار است که شرایط پیراموني هیچکدام، حاصل  دوم در کاخ و دربار، به این شکل تحلیل
نه  اول مسبب فقر اطرافیان بودند و ۀ نبوده است؛ نه دستها آناقدام اختیاري و داوطلبانه 

 دارد، اقدام اختیاري با انگیزۀ دنیایي براي آنچه با زهد منافات. دستۀ دوم سازندۀ کاخ و دربار
البته پس از تصدي حکومت، دستۀ اول، امکان برپایي کاخ و دربار داشتند، . جمع ثروت است

سبب شرایط محیطي و  اما چنین نکردند، لذا دو گونه ریاضت کشیدند، یکي غیر اختیاري به
رو رتبۀ فضیلتي  عیشت؛ از اینفقر عمومي و دیگري اختیاري به سبب خودداري از ارتقای م

 .دستۀ اول باالتر و حقیقت اولوالعزمي در ایشان متبلور شد
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