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بررسی مشروعیت سبک زندگی ریاضتی بر اساس قاعده الضرر

مجید عطایی نظری1
سیدحسن اسالمی2

چکیده:

ریاضــت کــه به عنــوان ســبک زندگــی عرفانــی و بــرای تهذیــب نفــس از جانــب ســالکان ریاضت پیشــه 

ــیب های  ــب آس ــوارد موج ــی از م ــد، در برخ ــق می یاب ــلوکی تحق ــاص س ــتورالعمل های خ ــب دس در قال

ــت.  ــده اس ــی ش ــبک زندگ ــه از س ــه این گون ــبت ب ــی نس ــب کم رغبت ــه موج ــود ک ــی می ش ــراوان بدن ف

تشــخیص اینکــه کدام یــک از ایــن آســیب ها مجــاز و کدام یــک ممنــوع اســت و ایــن جــواز و منــع پیــرو 

چــه اصــول و قواعــدی اســت، امــری اســت الزم کــه بــا روش توصیفــی و تحلیلــی بــه آن می پردازیــم. بــا 

ــا توجــه  ــه ایــن قاعــده ب ــا قاعــده الضــرر پیونــدی ناگسســتنی دارنــد، ب ــه اینکــه ایــن آســیب ها ب توجــه ب

ــه از  ــتاقان این گون ــای مش ــا راهنم ــم ت ــر آن می پردازی ــم ب ــی حاک ــن مبان ــد و همچنی ــول و قواع ــه اص ب

ــِی پیشــنهادی مــا در مســیر عقــل و  ــن اســاس، چــون ســبک زندگــِی ریاضت ــر ای ســبک زندگــی شــود. ب

شــرع و عــرف بــوده و انســان عــاوه بــر همه جانبه نگــری، بــه مرتبــه معنــوی خــود توجــه داشــته و ضــرر 

ــز در انجــام ریاضــت وجــود دارد، می تــوان حکــم  ــر او وارد نمی شــود و مصلحــت اهمــی نی معتنابهــی ب

بــه جــواز ایــن ســبک از زندگــی نمــود.
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مقدمه
ــن  ــه بهتری ــال ارائ ــه دنب ــان الهــی ب ــوده و ادی ــه زیســتن، از اساســی ترین مســائل بشــری ب چگون
ــان اســالمی  ــه توســط عارف ــم اســالم ک ــای پیشــنهادی در عال ــد. یکــی از راه ه ــیوه های آن بوده ان ش
ــوع از ســبک زندگــی  ــه اســت. مشــروعیت ایــن ن ــه شــده اســت، ســبک زندگــی ریاضت مداران ارائ
ــا توجــه بــه ضررهــای جســمی فراوانــی کــه بــر آن مترتــب می شــود، از مســائلی اســت  ریاضتــی ب
ــوع ریاضــت را  ــه نظــر می رســد. اگرچــه عارفــان ایــن ن ــه آن هــا امــری ضــروری ب کــه پرداختــن ب
ــا و  ــه ریاضت ه ــروزی آن گون ــی ام ــبک زندگ ــا س ــته اند؛ ام ــری الزم دانس ــس ام ــب نف ــرای تهذی ب
ضررهــای مترتــب بــر آن هــا را برنمی تابــد. پیشــینه عملــی ســبک زندگــی ریاضتــی بــه زمــان پیامبــر 
ــف نظــری ریاضــت  ــه تعری ــوده ک ــه ای ب ــی آن حضــرت به گون ــیره زندگ ــردد. س اســالم2 برمی گ
ــن واژه و  ــن ای ــان عی ــا بی ــی ب ــن ســبک از زندگ ــی8، ای ــام عل ــان ام ــق اســت. در زم ــر آن منطب ب
نام گــذاری تقریبــی آن بــه همیــن نــامِ امــروزی در کالم ایشــان مطــرح شــده اســت. امــام علــی8 در 
نامــه ای کــه بــه عامــل خــود عثمــان بــن حنیــف می نویســد و شــرکت او در مجلــس اغنیــا را مــورد 
ــد  ــوده و در چن ــان نم ــی را بی ــی ریاضت ــی زندگ ــای عمل ــد، جنبه ه ــرار می ده ــرزنش ق ــخ و س توبی

ــد:  ــان می فرمای ــد. ایش ــح می ده ــاره آن توضی ــه درب ــن نام ــای ای ج
امــام شــما کســی اســت کــه از زندگــی دنیــوی بــه دو کهنــه پیراهــن و دو قــرص نــان اکتفــا کــرده 

 1 است.

و در جایی دیگری از همین نامه می فرماید: 
بــه خــدا ســوگند آن چنــان نفــس خــود را ریاضــت می دهــم کــه هــرگاه یــک قــرص نــان بیابــد بــه 

آن شــاد شــود و بــه نــان به عنــوان خــورش غــذا قناعــت کنــد.2

ــاره  ــه درب ــی ک ــی و مطالب ــای عرفان ــه الی کتاب ه ــوان از الب ــی را می ت ــی ریاضت ــبک زندگ س
ــت،  ــث از ریاض ــری بح ــینه نظ ــت آورد. پیش ــه دس ــد، ب ــان نموده ان ــس بی ــب نف ــت و تهذی ریاض
ــاب  ــن کت ــاب دهــم از ای ــاب »اخــالق نیکوماخــوس« برمی گــردد کــه در ب ــه کت به لحــاظ تاریخــی ب
از ریاضــت بــا عنــوان علــم ریاضــت بدنــی یــاد می کنــد و درواقــع، آن را ماننــد علــم طــب، علمــی 
خــاص می دانــد. )ر.ک. ارســطو 1343 ق،  2، 146( بــاب هشــتادم کتــاب »مصبــاح الشــریعه« کــه بــه 
امــام جعفــر صــادق8 منســوب اســت، نیــز دربــاره جهــاد بــا نفــس اســت )ر.ک. امــام ششــم 1980 
ــدواژه  ــه کلی ــت ک ــوان گف ــع، می ت ــود و درواق ــر می ش ــت تعبی ــه ریاض ــروزه از آن ب ــه ام م، 169( ک
ریاضــت در روایــات »جهــاد بــا نفــس« اســت. شــاید بتــوان گفــت قدیمی تریــن کتابــی کــه به طــور 

1 . أََل َو إِنَّ إَِماَمکْم َقِد اکَتَفی ِمْن ُدنْیاُه بِِطْمَریِه َو ِمْن ُطْعِمِه بُِقْرَصیه )شریف الرضی 1414 ق، 417(.

ُروَضَن نَْفِسی ِریاَضًة تَِهُش َمَعَها إِلَی الُْقْرِص إَِذا َقَدْرُت َعلَیِه َمْطُعومًا )شریف الرضی 1414 ق، 420(. 2 . َلَ
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مســتقل بــه بحــث از ریاضــت پرداختــه اســت، کتــاب »ریاضــة النفــس و یلیــه نحــو القلــوب« نوشــته 
ــته  ــی نوش ــای فراوان ــد کتاب ه ــه بع ــان ب ــارم هجــری اســت. از آن زم ــرن چه ــذی در ق ــم ترم حکی
شــده اســت کــه برخــی از مباحــث ریاضــت در فصــول آن کتاب هــا مطــرح شــده اســت ماننــد کتــاب 
ــا و الدیــن«، نوشــته علــی بــن محمــد مــاوردی در قــرن پنجــم هجــری )ر. ک. مــاوردی  »ادب الدنی
ــه شــد. او در ســه  ــری پرداخت ــن مســئله به طــور جدی ت ــه ای ــی ب ــان غزال ــا از زم 1421 ق، 246(؛ ام
ــد  ــاب عبارت ان ــن ســه کت ــه مباحــث ریاضــت اختصــاص داده اســت. ای ــی را ب ــاب خــود فصول کت
ــی  ب إل ــرِّ ــوب المق ــی 1409 ق، 110(، »مکاشــفة القل ــن« )ر. ک. غزال ــی أصــول الدی ــن ف از: »األربعی
ــای  ــی در دو ج ــن«. غزال ــوم الدی ــاء عل ــی 1422 ق، 22 و 375( و »احی ــوب« )ر. ک. غزال ــاّلم الُغی َع
کتــاب احیــاء علــوم الدیــن بــه مباحــث پیرامــون ریاضــت پرداختــه اســت. ایشــان در »احیــاء علــوم 
الدیــن« در ربــع المهلــکات، در کتــاب »ریاضــة النّفــس و تهذیــب األخــالق و معالجــة أمــراض القلــب«  
و کتــاب »کســر الشــهوتین« بــه مباحــث ریاضــت و مســائل آن پرداختــه اســت. ابــن عربــی نیــز در 
مجموعــه »رســائل« خــود )ر. ک. ابــن عربــی 1421 ق، 445( و خواجــه عبــداهلل انصــاری در »منــازل 
الســائرین« )ر. ک. تلمســانی 1371 ش،   1، 107( و مالصــدرا در کتاب هــای متعــدد خــود ماننــد کتــاب 
»مفاتیــح الغیــب«، در مفتــاح بیســتم بــه مباحــث ریاضــت و مســائل مربــوط بــه آن پرداختــه اســت. 
ــون  ــای گوناگ ــه آن از منظره ــوط ب ــث مرب ــت و مباح ــه ریاض ــوق ب ــته های ف ــه نوش ــم اینک علی رغ
ــده الضــرر و مســائل  ــی و قاع ــر ســبک زندگ ــی از منظ ــر شــده اند؛ ول ــی را متذک ــه و مباحث پرداخت

پیرامــون آن بــه ایــن مســئله پرداختــه نشــده اســت.
ــای  ــه فرهنگ ه ــی ب ــدن دسترس ــان ش ــات و آس ــه ارتباط ــترش دامن ــه گس ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
ــه تضــارب  ــا توجــه ب ــه ب ــه شــده اســت ک ــان ارائ ــی در جه ــی متفاوت ــون، ســبک های زندگ گوناگ
ــر و  ــای دیگ ــار زدن فرهنگ ه ــعی در کن ــگ س ــر فرهن ــر، ه ــا یکدیگ ــا ب ــت آن ه ــا و رقاب فرهنگ ه
القــاء فرهنــگ خــود به عنــوان فرهنــگ برتــر دارد. در همیــن راســتا، ســبک های زندگــی متعــددی در 
عــرض یکدیگــر در جامعــه ایرانــی بــه معنــای خــاص خــود و در جامعــه اســالمی بــه معنــای عــام آن 
ــد.  ــرار داده ان ــی و اســالمی را مــورد تهدیــد جــدی ق مطــرح شــده اند کــه موجودیــت فرهنــگ ایران
ــر  ــی ب ــود و مبتن ــج می ش ــغ و تروی ــیار تبلی ــه بس ــی ک ــی غرب ــبک زندگ ــر س ــه، خط ــوان نمون به عن
ــا توجــه  ــژه ب مصرف گرایــی افراطــی و هواپرســتی افسارگســیخته اســت، بســیار جــدی اســت. به وی
بــه رفــاه نســبی کــه جوامــع بشــری را در بــر گرفتــه و زمینــه ســبک زندگــی غربــی را فراهــم نمــوده 
اســت. عــالوه بــر ایــن، چنیــن ســبکی از زندگــی عواقــب ناگــوار زندگــی مبتنــی بــر هواپرســتی را بــه 
دنبــال دارد و ایــن دقیقــًا برخــالف آموزه هــای اســالمی برگرفتــه از کتــاب و ســنت اســت کــه ســبک 
زندگــی مبتنــی بــر قناعــت و زهــد را توصیــه می کننــد و مســیر زندگــی انســان را بــر اســاس تهذیــب 
ــی  ــبک از زندگ ــن س ــه ای ــن ب ــرای پرداخت ــدی ب ــزه ای ج ــه انگی ــد. آنچ ــزی می نماین ــس پی ری نف
ــای  ــر آموزه ه ــی ب ــی مبتن ــی ریاضت ــبک زندگ ــه اوالً، س ــت از اینک ــارت اس ــد، عب ــاد می نمای ایج
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ــوع از ســبک  ــن ن ــن و قابل اعتمادتری ــی دارد، بهتری ــه جهــت اینکــه منشــأ وحیان اســالمی اســت و ب
زندگــی اســت؛ ثانیــًا، ایــن ســبک از زندگــی کــه اســاس آن کنتــرل و مهــار هــوای نفــس اســت بــه 
انســان قــدرت ســیطره بــر خــود، خودکنترلــی و خویشــتن داری و تســلط بــر عواطــف و احساســات 
و بازداشــتن نفــس از هواهــای نفســانی را می دهــد و ثالثــًا، ایــن ســبک از زندگــی کــه در آن انســان 
بــا محوریــت کنتــرل و مهــار نفــس حرکــت می کنــد، موجــب دســتیابی انســان بــه فضایــل اخالقــی و 
اجتنــاب از رذایــل اخالقــی می گــردد کــه آن هــا نیــز به نوبــه خــود ســعادت و کامیابــی را در دســترس 
انســان قــرار داده و در انتهــا، بــه فــالح و رســتگاری انســان می انجامــد. بــر ایــن اســاس، الزم اســت 
طــرح جامعــی از ایــن ســبک زندگــی ارائــه شــود کــه به نوبــه خــود موجــب پاســخ گویی بــه بســیاری 
از نقدهــا و انتقــادات فراوانــی می شــود کــه بــر پرداختــن بــه ریاضــت وارد شــده اســت؛ به گونــه ای 
کــه برخــی اصــل آن را منکــر شــده اند و برخــی آنچــه از جانــب عارفــان و ســالکاِن طریــق ریاضــت 
ارائــه شــده اســت را قبــول ندارنــد و برخــی نیــز ایــرادات و شــبهاتی بــر ایــن ســبک از زندگــی وارد 
کرده انــد. یکــی از ایــن شــبهات، ضــرری بــودن ریاضت هایــی اســت کــه در ایــن ســبک از زندگــی، 
ــه از  ــکاب این گون ــر اســاس قاعــده الضــرر، ارت ــدن وارد می شــود و ب ــر ب ــا ناخواســته ب خواســته ی
ریاضت هــا فاقــد مجــوز شــرعی هســتند. بــه ایــن ترتیــب، ســبک زندگــی ریاضتــی بــر اســاس ایــن 

شــبهه جایــگاه شــرعی نداشــته و نمی تــوان بــه آن التــزام عملــی داشــت.
در این تحقیق با محدودیت هایی روبه رو هستیم که عبارت اند از: 

ــده  ــته ش ــرر نگریس ــده الض ــر قاع ــی از منظ ــور ابداع ــی، به ط ــی ریاضت ــبک زندگ ــوان س 1- عن
اســت و نمونــه ای مشــابه بــرای آن نیافتیــم؛ لــذا الگویــی مشــابه در دســترس نبــود تــا بــر اســاس آن، 

تحقیــق موردنظــر بــه ســهولت انجــام پذیــرد و از انظــار دیگــران آگاهــی بــه دســت آیــد؛
2- ایــن تحقیــق نیازمنــد مباحــث تخصصــی فقهــی، اصولــی، عرفانــی و اخالقــی بــا ادبیــات ویــژه 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه می خواهیــم ادبیــات علــوم مذکــور، ایــن نوشــتار را تحــت تأثیــر خــود 
قــرار ندهــد و صــورت مقالــه بــر اســاس رونــد رایــج شــکل پذیــرد بــا ســختی های خــاص ایــن کار 

روبــه رو هســتیم؛ 
3- محدودیــت زمانــی و گســتردگی منابــع، کار انســجام دادن بــه مباحــث را بــا ســختی روبــه رو 
ــی  ــبک زندگ ــح س ــای صحی ــن معن ــا تبیی ــا ب ــم ت ــا برآنی ــن محدودیت ه ــه ای ــا هم ــا ب ــد؛ ام می نمای
ریاضتــی و نگریســتن بــه آن از منظــر قاعــده الضــرر، ســبک زندگــی ریاضتــی را شناســایی و معرفــی 
کــرده و در مقــام پاســخ گویی بــه شــبهه مذکــور برآییــم. در ابتــدا، در بحــث مفهوم شناســی برخــی از 
اصطالحــات ضــروری را تعریــف کــرده و در مرحلــه دوم، اصــول و قواعــد ســبک زندگــی ریاضتــی را 
بیــان می کنیــم و در انتهــا، در مقــام پاســخ گویی بــه شــبهه مذکــور بــه بیــان مبانــی حاکــم بــر ســبک 

ــم. ــی می پردازی ــی ریاضت زندگ
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مفهوم1شناسی(11

پیش از پرداختن به مباحث اصلی مقاله به تعریف برخی اصطالحات می پردازیم.

الف( مشروعیت
مشــروعیت در لغــت بــه معنــای مجــاز و مبــاح بــودن، )عجــم 200 م،  2، 433( روا و جایــز بــودن، 
ــی  ــر اســاس آنچــه شــرع روا داشــته اســت، قانون ــودن، عمــل کــردن ب ــا شــرع ب ــق ب موافــق و مطاب
بــودن و معنــای مقابــل و متضــاد آن ممنــوع و نامشــروع بــودن اســت. )دهخــدا 1373، 12، 18502(

ب( سبک
ســبک در لغــت بــه معانــی گداختــن فلــز و بــه قالــب ریختــن، فلــز گداختــه را در قالــب ریختــن، 

ریخــت، طــرز و روش )عمیــد 1375، 2، 1381( و شــیوه )معیــن 1371، 2، 18( بــه کار مــی رود.

ج( سبک زندگی
بــر اســاس معانــی متعــددی کــه از واژه »ســبک« ارائــه شــد و همــه آن هــا در راســتای یــک معنــا 
قابــل جمــع و تبییــن هســتند، ســبک زندگــی اصطالحــی اســت کــه تمامــی ابعــاد زندگــی انســان، 
ــا و  ــر بینش ه ــوری نظی ــامل ام ــرد و ش ــوی را در برمی گی ــادی و معن ــی، م ــردی، اجتماع ــم از ف اع
ــبک  ــاس، س ــن اس ــر ای ــود و ب ــی می ش ــای اجتماع ــی و موقعیت ه ــای بیرون ــا و رفتاره گرایش ه
زندگــی شــامل همــه حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی می شــود. )مهــدوی کنــی 
ــی،  ــم از فرهنگــی، اجتماع ــی اع ــئون زندگ ــی ش ــی تمام ــی یعن 1386( به عبارت دیگــر، ســبک زندگ
سیاســی، اقتصــادی و... را در قالــب خــاص موردنظــر ریختــن و روش زندگــی را بــر اســاس آن قــرار 
دادن. الزم بــه ذکــر اســت کــه روش زندگــی بــر اســاس آنچــه شــخص تعریــف می کنــد و هدفــی کــه 
از آن زندگــی در نظــر می گیــرد، تغییــر می کنــد. ســبک زندگــی بــه معنــای در نظــر گرفتــن مجموعــه 

عوامــل مؤثــر در زندگــی و تنظیــم رفتــار بــر طبــق آن هــا بــرای رســیدن بــه هدفــی خــاص اســت.

د( ریاضت
ــه اســت.  ــه کار رفت ــات ب واژه ریاضــت در بیشــتر کتاب هــای لغــت، در مــورد رام نمــودن حیوان
فراهیــدی در کتــاب العیــن )فراهیــدی بی تــا،  7، 55( و ازهــری در تهذیــب اللغــة )ازهــری بی تــا،  12، 
43( همیــن معنــا را بــا تعبیــر »ُرْضــُت الدابـّـة« بیــان می کننــد. ایــن واژه ســپس در مــورد رام نمــودن 
ــر  ــا، 372( عــالوه ب ــی بی ت ــردات )راغــب اصفهان ــه اســت. راغــب در مف ــه کار رفت نفــس انســانی ب
معانــی مذکــور، ریاضــت را بــه معنــای به زحمــت انداختــن نفــس بــرای رام و آرام نمــودن آن دانســته 
اســت. ایــن واژه در عــرف عرفــان و تصــوف در معانــی گوناگونــی بــه کار رفتــه اســت کــه معنــای 
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جامــع همــه آن هــا بــه مخالفــت بــا نفــس و تهذیــب اخــالق برمی گــردد.1

هـ( سبک زندگی ریاضتی
ــی  ــای زندگ ــاس آموزه ه ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــی از زندگ ــی روش خاص ــی ریاضت ــبک زندگ س
ریاضتــی، مبتنــی بــر ســخت گیری بــر نفــس و مهــار نفــس بــوده و در راســتای رســیدن بــه هدفــی 
ــا  ــان ب ــس انس ــی، نف ــبک از زندگ ــن س ــرد. در ای ــام می پذی ــس انج ــب نف ــام تهذی ــه ن ــزرگ ب ب
ــب  ــود تهذی ــال می ش ــر آن اعم ــرف ب ــرع و ع ــل و ش ــب عق ــه از جان ــی ک ــای خاص محدودیت ه
یافتــه و بــه تعالــی می رســد. به عنــوان نمونــه می تــوان بــه ســیره حضــرات معصومیــنb و عارفــان 

ــرد. ــاره ک ــه اش ــن زمین ــه در ای ریاضت پیش

و( قاعده الضرر
بــا توجــه بــه اینکــه منشــأ قاعــده الضــرر روایــت معــروف »اَل َضــَرَر َو اَل ِضــَراَر« )کلینــی 1407 
ق،  5، 293-292( اســت بــه تبییــن مفــردات ایــن روایــت می پردازیــم. واژه ضــرر در لغــت در معانــی 
خــالف نفــع )جوهــری بــی تــا، 2، 719(، نقــص در حــق )ابــن اثیــر جــزری 1367،  3،81 و طریحــی 
1375،   3، 373(، عمــل ناپســند نســبت بــه افــراد )فیومــی بــی تــا،  2، 360(، ســوء حــال اعــم از ســوء 
حــال نفــس به خاطــر قّلــت علــم و فضــل و عفــت یــا ســوء حــال بــدن به خاطــر بیمــاری عضــوی 
و فقــدان عضــوی از اعضــا و یــا ســوء حــال ظاهــر به خاطــر قّلــت مــال و آبــرو )راغــب اصفهانــی 
ــان در  ــه انس ــیدن ب ــیب رس ــور، آس ــی مذک ــع معان ــه جم ــت. وج ــده اس ــتعمال ش ــا، 503( اس بی ت

گســتره امــور مربــوط بــه او و از دســت رفتــن منافــع او اســت.
واژه ضــرار از همــان ریشــه ضــرر و مصــدر بــاب مفاعلــه اســت. پــس عــالوه بــر همــان معانــی 
ــل  ــدی و تجــاوز یک ســویه به طــرف مقاب ــی از تع ــه حاک ــه ک ــاب مفاعل ــای ب ــور در ضــرر معن مذک
اســت نیــز بــه آن افــزوده می شــود. )ازهــری بی تــا،  11، 314( تفــاوت میــان ضــرر و ضــرار آن اســت 
کــه غالــب اســتعماالت ضــرر و مشــتقات آن مالــی یــا نفســی اســت؛ ولــی کاربــرد ضــرار و مشــتقاتش 
) 67-u 1387، 65در تضییــق، اهمــال، حــرج، ســختی و کلفــت، شــایع و رایــج اســت. )امــام خمینــی

اصول1و1قواعد1حاکم1بر1سبک1زندگی1ریاضتی(21

در اینجــا بــه برخــی از مهم تریــن اصــول و قواعــد حاکــم بــر ســبک زندگــی ریاضتــی بــه نحــو 
ــم. ــار می پردازی اختص

خالق« . )الحکیم الترمذی 1428 ق، 13(
أ
ذیب ال ضة عبارة عن �ت الفة النفس«. )کسنزانی 1426ق،   10، 211( و نیز: »الر�ی ضة یه مخ 1 . »الر�ی
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الف( رعایت شریعت
مــدار و محــور در هــر نــوع از ســبک زندگــی بــر اســاس شــریعت تعریــف می شــود. کوچک تریــن 
ــه و  ــا شــریعت باشــد پذیرفت ــق ب ــی کــه مطاب ــا شــریعت قابل اغمــاض نیســت. هــر عمل مخالفــت ب
عملــی کــه بــا شــریعت مطابــق نیســت، نپذیرفتنــی اســت. ایــن بحــث به طــور مفصــل میــان اصولیــان 
ــا منــع و حرمــت  ــا اباحــه و جــواز ی ــه در اعمــال انســان چیســت؟ آی مطــرح اســت کــه اصــل اولی
ــیده اند  ــن نتیجــه رس ــه ای ــد ب ــور مفصــل بحــث کرده ان ــه به ط ــی ک ــر اســاس مباحث ــان ب اســت؟ آن
کــه اصــل اولیــه اباحــه و جــواز اســت. )الشــیخ االنصــاری 1424 ق، 2، 99( پــس اگــر بــه صحــت 
شــرعی عملــی مشــکوک هســتیم، پــس از بررســی و فحــص و اطمینــان از اینکــه مخالفتــی بــا شــرع 
ــاره ایــن ســبک از زندگــی و  ــوان درب ــر ایــن اســاس، می ت ــوان آن عمــل را انجــام داد. ب ــدارد می ت ن
تکلیــف اعمــال ریاضتــی آن چنیــن حکــم نمــود کــه اصــل اولیــه در اینجــا جــواز و حلیــت اســت. 
ــی  ــه بحث ــواز و اباح ــس در اصــل ج ــد. پ ــه نشــده باش ــه آن اقام ــرعی علی ــع ش ــه من ــه مادامی ک البت
نیســت؛ بلکــه بحــث در ایــن اســت کــه آیــا پــس از حکــم بــه اباحــه بــه معنــای اعــم آن، می تــوان 
ــوص  ــم به خص ــتند، حک ــال آن هس ــه دنب ــالکان ب ــه س ــس ک ــب نف ــت و تهذی ــد قرب ــر قص به خاط
اســتحباب گزینــش ایــن ســبک از زندگــی نیــز نمــود؟ بــه نظــر می رســد کــه حداقــل، اســتحباب آن 
قابل اثبــات اســت. چــون مهــار نفــس و تهذیــب نفــس از امــوری هســتند کــه فــی نفســه مطلوبیــت 
ذاتــی نــزد شــارع دارنــد و شــارع بــه دنبــال تحقــق آن هــا از جانــب مکلفــان اســت. پــس ایــن ســبک 
ــوب و مســتحب  ــری مطل ــد ام ــی می کن ــت و راهنمای ــه آن مســیر هدای ــالکان را ب ــه س ــی ک از زندگ
خواهــد بــود. پیامبــر اســالم2 از شــخصی کــه در بیابــان لبــاس از تــن بیــرون آورده و خــود را بــر 
ــدا  ــید. آن شــخص خــوف از خ ــل او را پرس ــت عم ــد؛ عل ــان می غلطان ــده بیاب ــای تفتی روی ریگ ه
را دلیــل آورد. پیامبــر اســالم2 بــا تحســین و تمجیــد عمــل او بــه اصحــاب خــود فرمــود: »پیــش 
ایــن مــرد برویــد تــا بــرای شــما دعــا کنــد«. )ابــن بابویــه 1376 ش، 340-341( حداقــل معنایــی کــه 
از عمــل پیامبــر اســالم2 نســبت بــه ایــن شــخص بــه دســت می آیــد؛ اســتحباب ایــن عمــل اســت 

نــه صــرف اباحــه کــه تحســین و تمجیــد را در پــی نــدارد.

ب( رعایت عقالنیت
ــح و مفاســد و  ــه دارد و کشــف مصال ــژه ای ک ــد وی ــا قواع ــل ب ــی، عق ــی ریاضت در ســبک زندگ
اولویت هــای مقــام تعــارض، می توانــد مــا را در شناســایی حکــم ایــن ســبک از زندگــی یــاری نمایــد 
ــد راهگشــا  ــل می توان ــت نشــود، عق ــری یاف ــرای ام ــه از شــرع مجــوزی خــاص ب ــواردی ک و در م
ــات، عقــل تنهــا چیــزی اســت کــه به واســطه آن  ــر اســاس برخــی از روای باشــد. از ســوی دیگــر، ب
انســان خــدا را عبــادت می کنــد و بهشــت را بــا آن کســب می نمایــد. )کلینــی 1407 ق،  1، 11( ایــن 
همــان چیــزی اســت کــه در ســبک زندگــی ریاضتــی بــه دنبــال آن هســتیم. در ایــن ســبک از زندگــی، 
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انســان بــه دنبــال مهــار نفــس و مطیــع نمــودن نفــس در برابــر اوامــر و فرمان هــای الهــی اســت کــه 
نتیجــه آن تحصیــل مقــام عبودیــت و کســب بهشــت بریــن اســت. تهذیــب نفــس در گــرو مهــار و 
کنتــرل نفــس اســت و ایــن کنتــرل توســط عقــل صــورت می گیــرد کــه مهارکننــده تمامــی غرایــز و 
شــهوات و امــور مربــوط بــه نفــس اســت. پــس در ایــن ســبک از زندگــی تحصیــل تهذیــب نفــس کــه 

هــدف مهــم زندگــی ریاضتــی اســت، تنهــا بــا رعایــت عقالنیــت امکان پذیــر اســت.

ج( رعایت عرف
ــرف  ــج ع ــی رای ــی اســت. معان ــی ریاضت ــم در ســبک زندگ ــرف یکــی از اصــول مه ــت ع رعای
عبارت انــد از »امــر شناخته شــده و رایــج بیــن مــردم« )فراهیــدی، 1414 ق، 532(، »معــروف و 
ــرع«  ــل ش ــت در مقاب ــداول اس ــول و مت ــردم معم ــان م ــه در می ــادت، آنچ ــناخته، ع ــهور و ش مش
)علی اکبــر دهخــدا 1373، 10، 13950( و »کار پســندیده از ناحیــه عقــل یــا شــرع« )راغــب اصفهانــی 
بی تــا، 561(. وقتــی می گوییــم فــالن امــر، عرفــی یــا معــروف اســت بدیــن معنــا اســت کــه آن امــر 
بیــن مــردم شناخته شــده و رایــج اســت و از دیــدگاه عقــال یــا شــریعت مــردم جامعــه امــری پســندیده 
اســت و مــردم بــه آن عــادت کرده انــد. ناگفتــه پیــدا اســت کــه عــرف به خودی خــود حجــت نیســت 
و ارزش آن بــه کاشــفیت از رضایــت شــارع اســت و بــه ایــن معنــا عــرف از نظــر ماهیــت و چیســتی 
داخــل در ســیره متشــرعه می شــود؛ امــا گاهــی از اوقــات بنــای عــرف بــر مــواردی اســت کــه ربطــی 
ــت  ــوم نیس ــه معل ــد ک ــادر می کن ــی را ص ــی حکم ــرف به تنهای ــه ع ــدارد؛ بلک ــرعه ن ــیره متش ــه س ب
از شــرع گرفتــه اســت. حتــی در بســیاری از مــوارد معلــوم اســت کــه از شــرع نگرفتــه اســت؛ امــا 
ــر می شــمارد و خــرق آن عــرف را  ــوده و آن را معتب ــن عــرف موردتوجــه شــارع ب در هــر حــال، ای
امــری ناپســند می انــگارد. مــواردی ماننــد لبــاس شــهرت از ایــن قبیــل هســتند؛ چراکــه شــارع، لبــاس 
شــهرت را موجــب انگشــت نما شــدن نــزد مــردم و تمســخر آنــان می بینــد. مؤیــد نکتــه مذکــور دو 
روایــت منقــول از امــام صــادق8 اســت. ایشــان در پاســخ اعتــراض ســفیان ثــوری کــه بــه لبــاس 
زیبــای حضــرت اعتــراض کــرده و لبــاس خشــن پوشــیدن امــام علــی8 را دلیــل آورده بــود، فرمــود: 
آن حضــرت، آن لبــاس را در زمانــی می پوشــید کــه زشــت نبــود و اگــر امــروزه آن گونــه لبــاس 

ــی 1407 ق،  1، 411( ــود. )کلین ــاس شــهرت ب می پوشــید؛ لب

ــوری کــه از پوشــش لبــاس زیبــای آن حضــرت تعجــب  ــه همیــن ســفیان ث در روایتــی دیگــر ب
ــان  ــر زم ــه فق ــود، ب ــه ب ــه آن حضــرت8 حجــت گرفت ــدران ایشــان را علی ــی پ ــرده و ساده پوش ک
پــدران خویــش اشــاره نمــوده و لبــاس زیریــن خــود را کــه لباســی خشــن و پشــمینه بــود بــه ســفیان 
ــرای  ــا را ب ــرای خــدا پوشــیده ام و آن لبــاس زیب ثــوری نشــان داده و فرمــود ایــن لبــاس خشــن را ب

ــی 1381 ق، 2، 157( ــما. )اربل ش
بنابرایــن کســی کــه ســبک زندگــی ریاضتــی را برمی گزینــد بایســتی بــا توجــه بــه آنچــه از شــرع 
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و عقــل و فرهنــگ و عــادات و رســوم بیــن مــردم رایــج اســت، اعمــال و رفتــار خــود را تنظیــم نمایــد 
ــه اصــول و  ــه و توجــه ب ــراد جامع ــان اف ــت در می ــه مقبولی ــه توجــه داشــته باشــد ک ــن نکت ــه ای و ب
ــه نظــر می رســد  ــه عــرف می شــود، امــری ضــروری ب ــر ب ــد و از آن تعبی قوانینــی کــه وضــع کرده ان
و هنجارشــکنی در دو ســطح عــرف ســتیزی و عــرف گریــزی موجــب تقابــل قهــری عــرف جامعــه 

بــا هنجارشــکنان خواهــد شــد.

د( لزوم توجه به مراتب معنوی در سبک زندگی ریاضتی
ــاس  ــر اس ــد، ب ــود برمی گزینن ــی خ ــی ریاضت ــبک زندگ ــف در س ــخاص مختل ــه اش ــی ک روش
مرتبــه ایمانــی و معنــوی آنــان فــرق می کنــد. آنچــه اشــخاص در ابتــدای این گونــه از زندگــی انجــام 
ــد،  ــت می آورن ــه دس ــر ب ــات برت ــه و مقام ــت آوردن تجرب ــه دس ــس از ب ــه پ ــا آنچ ــز ب ــد نی می دهن
ــاوت  ــخاص متف ــتعدادهای اش ــاوت اس ــا تف ــی ب ــت زندگ ــوع و کیفی ــن ن ــت. همچنی ــاوت اس متف

ــد:  ــی می فرمای ــن روایت ــب در ضم ــن مطل ــن ای ــادق8 در تبیی ــام ص ــود. ام می ش
برخــی از مســلمین یــک ســهم و برخــی دو ســهم و برخــی ســه ســهم و برخــی چهــار ســهم و برخــی 
پنــج ســهم و برخــی شــش ســهم و برخــی هفــت ســهم از ایمــان را دارنــد. پــس ســزاوار نیســت کــه 
صاحــب یــک ســهم را بــر آنچــه صاحــب دو ســهم دارد، وادار کننــد و نــه صاحــب دو ســهم را بــر 
آنچــه صاحــب ســه ســهم دارد و نــه صاحــب ســه ســهم را بــر آنچــه صاحــب چهــار ســهم دارد و نــه 
صاحــب چهــار ســهم را بــر آنچــه صاحــب پنــج ســهم دارد و نــه صاحــب پنــج ســهم را بــر آنچــه 
صاحــب شــش ســهم دارد و نــه صاحــب شــش ســهم را بــر آنچــه صاحــب هفــت ســهم دارد، وادار 

نماینــد. )کلینــی 1407 ق،  2، 43-42( 

ــتعدادها و  ــدار اس ــه مق ــتی ب ــد بایس ــی را برمی گزین ــی ریاضت ــبک زندگ ــه س ــی ک ــن کس بنابرای
ــتعدادها و  ــاس آن اس ــر اس ــود را ب ــی خ ــی ریاضت ــبک زندگ ــرده و س ــه ک ــود توج ــای خ توانایی ه
توانایی هــا تنظیــم نمایــد. به عنــوان نمونــه، ســبک زندگــی امــام علــی8 بــا یــک انســان عــادی کــه 
از درجــه ایمــان پایین تــری برخــوردار اســت متفــاوت می شــود. امــام علــی8 در پاســخ بــه عاصــم 
بــن زیــاد کــه بــدون توجــه بــه ایــن نکتــه، تقلیــد ناروایــی از رفتارهــای ریاضتــی حضــرت8 کــرده 

ــود، فرمــود:  ــرای خــود قــرار داده ب و آن رفتارهــا را به عنــوان حجــت ب
مــن ماننــد تــو نیســتم؛ چراکــه خداونــد متعــال بــر پیشــوایان حــق واجــب گردانیــده کــه خــود را 
ــاورد. )شــریف الرضــی 1414 ق،  ــان فشــار نی ــر آن ــا تنگدســتی ب ــد ت ــر نهن ــا تنگ دســتان براب ب

 )325-324

و در جایی دیگر، زمانی که کیفیت لباس و خوراک خود را توضیح می دهد می فرماید: 
ــک  ــتواری کم ــی و اس ــش و پاک دامن ــوا و کوش ــا تق ــرا ب ــید. م ــن باش ــد م ــد مانن ــما نمی توانی ش

ــی 1414 ق، 417( ــریف الرض ــد. )ش کنی
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هـ( لزوم همه جانبه نگری در سبک زندگی ریاضتی
مــراد از همه جانبه نگــری در ســبک زندگــی ریاضتــی، توجــه بــه تمــام ابعــاد وجــودی انســان اعــم 
از جســمانی، عقالنــی، عاطفــی، اخالقــی، اجتماعــی و توجــه بــه همــه نیازهــای معقــول انســان و نیــز 
اعتنــای بــه تمامــی اســتعدادهای مختلــف انســان و شــکوفایی ایــن استعدادهاســت. انســان از اســتعدادها 
ــه مقامــات  ــرای پیمــودن مســیر کمــال و رســیدن ب ــی برخــوردار اســت و ب و توانمندی هــای گوناگون
ــرداری نمــوده و آن هــا را  ــن اســتعدادها و توانمندی هــا بهره ب ــد اســت کــه از تمامــی ای معنــوی نیازمن
ــه فعلیــت برســاند. اگــر کســی تنهــا از برخــی اســتعدادها و توانمندی هــای خــود اســتفاده کــرده و  ب
بــه ســایر اســتعدادهای خــود بی توجهــی نمایــد، عــالوه بــر اینکــه اســتعدادهای دیگــر خــود را تبــاه و 
ضایــع نمــوده اســت، در رســیدن بــه مطلــوب خــود نیــز نمی توانــد چنــدان موفــق باشــد. انســانی کــه 
ــه ریاضــت  ــد، نبایســتی تمامــی وجهــه همــت خــود را فقــط ب ــی را برمی گزین ســبک زندگــی ریاضت
معطــوف کنــد و از ابعــاد دیگــر زندگــی خــود بازمانــد. شــرط صحــت ســبک زندگــی ریاضتــی توجــه 
ــی  ــروری زندگ ــای ض ــن نیازه ــی و تأمی ــردی و اجتماع ــئولیت های ف ــد، مس ــر، فرزن ــه همس ــل ب کام
اســت. کســانی کــه بــا تــرک تمامــی شــئون زندگــی خــود بــه ریاضــت محــض می پرداختنــد، مــورد 
توبیــخ و ســرزنش پیامبــر اســالم2 قــرار می گرفتنــد. به عنــوان نمونــه، روایــت شــده اســت کــه روزی 
پیامبــر اســالم2 قیامــت را بــرای اصحابــش شــرح داد و در انــذار آن هــا به طــور مفصــل صحبــت کــرد. 
اصحــاب متأثــر شــدند و جمعــی از آن هــا در خانــه عثمــان بــن مظعــون گــرد آمدنــد و قــرار گذاشــتند 
کــه همیشــه روزه هــا روزه باشــند و شــب ها بیــدار و گوشــت نخورنــد و در بســتر نخوابنــد و بــه زنــان و 
عطــر نزدیــک نشــوند و لذت هــای دنیــا را رهــا کننــد و جامــه پشــمینه بپوشــند و بــه گــردش در زمیــن 

پردازنــد. وقتــی گــزارش کار آن هــا بــه پیامبــر اســالم2 رســید؛ فرمــود: 
مــن چنیــن فرمانــی نــدادم. نفــس شــما را بــر شــما حقــی اســت، روزه بگیریــد و افطــار کنیــد و 
ــی دارم و روزه هــم  ــم و روزه م ــدارم و هــم می خواب ــن شــب بی ــد، م ــدار باشــید و بخوابی شــب بی
ــد.  ــن نباش ــد از م ــن رو گردان ــه از روش م ــورم و هرک ــم می خ ــن ه ــت و روغ ــی دارم و گوش نم

)مجلســی 1403 ق، 62، 112(

و( مراتب اضرار به نفس
اشــخاصی کــه ســبک زندگــی ریاضتــی را برمی گزیننــد، ممکــن اســت بــه جهــت عــدم اطــالع 
کافــی از مســائل شــرعی و ظرفیت هــای وجــودی خــود، خواســته یــا ناخواســته آســیب های فراوانــی 
ــرده و او را  ــن ب ــوان جســمی شــخص را از بی ــن آســیب ها، ت ــد و چه بســا ای ــر خــود وارد نماین را ب
ــی  ــال ریاضت ــی و اعم ــی ریاضت ــش زندگ ــه به گزین ــده اشــکاالتی ک ــوان ســازند. عم ــه راه نات از ادام
ــا و آســیب هایی  ــه اقســام گوناگــون ضرره ــن اســاس، ب ــر ای ــوده اســت. ب ــه ب ــن ناحی شــده از همی
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ــم. اقســام  ــد می پردازی ــاق افت ــی اتف ــر انتخــاب اعمــال ریاضت ــرای انســان در اث ــه ممکــن اســت ب ک
گوناگونــی بــرای ایــن آســیب ها در اینجــا قابل تصــور اســت و بــه همــان لحــاظ احــکام گوناگونــی 
نیــز قابل تصــور خواهــد بــود. برخــی از محققــان، اقســام آسیب رســانی بــه بــدن را بــه هفــت قســم 
تقســیم کرده انــد کــه بــا اندکــی تغییــر، آن هــا را ذکــر کــرده و بــه نقــد و بررســی آن هــا می پردازیــم.
1- قتــل نفــس؛ 2- قطــع عضــو؛ 3- از بیــن رفتــن یکــی از قــوا یــا حــواس، مثــل حــس بینایــی 
یــا شــنوایی و یــا عقیــم شــدن؛ 4- تحقیــر و تذلیــل نفــس؛ 5- بیمــاری؛ 6- اتــالف مــال معتــٌد بــه؛ 
7- ســختی و خســتگی، مثــاًل بایــد بــرای انجــام کاری ســرما یــا گرمــا را تحمــل کنــد یــا بــدن خــود 

را خســته کنــد. )ســبحانی 1415  ق،  2، 166-165(
از ایــن مــوارد، قطعــًا قســم اول و دوم و ســوم حــرام اســت؛ چراکــه خودُکشــی یــا قطــع عضــو و 
از بیــن بــردن قــوا و حــواس عــالوه بــر این کــه در شــرع منــع شــده اســت؛1 بــه بداهــت عقلــی نیــز 
چنیــن کاری قبیــح اســت. قســم چهــارم نیــز از دیــدگاه روایــات حــرام اســت. در روایــات زیــادی از 

چنیــن کاری نهــی شــده اســت. امــام صــادق8 می فرمایــد:
خداونــد تمــام کارهــای مؤمــن را بــه خــود او واگــذار کــرده؛ ولــی بــه او اختیــار نــداده کــه خــود 
ــی را نشــنیدی: »تنهــا عــزت از آن خــدا و  را خــوار و ذلیــل کنــد. مگــر ایــن ســخن خــدای تعال
پیامبــر او و مؤمنــان اســت« پــس مؤمــن بایــد عزیــز باشــد و ذلیــل نباشــد، خــدا او را بــا ایمــان و 

ــی 1407 ق،  5، 63( ــد. )کلین ــز می کن ــام عزی اس

ــه نفــس موجــب بیمــاری انســان می شــود، اگــر مصلحــت اهــم  ــا قســم پنجــم کــه اضــرار ب ام
و داعــی عقالیــی وجــود داشــته باشــد و بیمــاری، قابــل عــالج بــوده و آســیبی جــدی و معتنابــه بــه 
بــدن وارد نکنــد و عادتــًا قابل تحمــل باشــد یعنــی عــرف مــردم ایــن مقــدار از بیمــاری را به ســادگی 
تحمــل می کننــد و موجــب بازمانــدن از مســئولیت های اصلــی فــرد نیــز نمی گــردد، می تــوان حکــم 

بــه جــواز اضــرار بــه نفــس کــرد.
در قســم ششــم آنچــه در مــورد اتــالف مــال می تــوان گفــت ایــن اســت کــه اگــر اتــالف مــال بــه 
مقــداری جزئــی و قابل تحمــل باشــد و مصلحــت اهــم و داعــی عقالیــی در کار باشــد، شــکی در جــواز 
آن نیســت؛ ولــی اگــر بــه مقــدار معتنابــه بــوده و موجــب فقــر و مســکنت شــخِص متضــرر گــردد و فاقد 

مصلحــت اهــم و داعــی عقالیــی باشــد هیچ گونــه توجیــه شــرعی در جــواز ایــن کار نیســت.
ــر ســالک می شــود، بدیهــی اســت کــه هیــچ  در قســم هفتــم کــه موجــب ســختی و خســتگی ب
کاری غالبــًا از ســختی و خســتگی خالــی نیســت و تهذیــب نفــس نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت؛ 
بلکــه به خاطــر ســختی های خاصــی کــه در آن وجــود دارد در روایــات به عنــوان جهــاد اکبــر 
ــه  ــر ســختی های قابل تحمــل کــه ب ــی 1407 ق،  5، 12( پــس شــکیبایی ب معرفــی شــده اســت. )کلین

کِة« )بقره، 195(
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دواعــی عقالیــی صــورت می گیرنــد و از جانــب شــارع مــورد منــع قــرار نگرفته انــد، بالمانــع اســت.
بنابرایــن بــا توجــه بــه بیــان احــکام اقســام گوناگــون ضررهــا و آســیب هایی کــه ممکــن اســت بــر 
اثــر انتخــاب اعمــال ریاضتــی در ایــن ســبک از زندگــی بــرای انســان اتفــاق افتــد، می تــوان چنیــن 
نتیجــه گرفــت کــه در ایــن ســبک از زندگــی بایســتی به مراتــب آسیب رســانی بــه بــدن توجــه نمــود 
ــدن و حتــی اتــالف بیهــوده امــوال پرهیــز  ــه ب و از تحقیــر و تذلیــل نفــس و آسیب رســانی جــدی ب
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــی ریاضت ــان زندگ ــرای ره پوی ــدی ب ــداری ج ــه هش ــت ک ــا اس ــود و از اینج نم
ــض از  ــری مح ــی و الگوگی ــای عرفان ــه کتاب ه ــا مطالع ــًا ب ــی را صرف ــه از زندگ ــق این گون مصادی
ــات  ــیاری از آن حکای ــوای بس ــه محت ــود؛ چراک ــد، داده می ش ــت بیاورن ــه دس ــان ب ــات عارف حکای

برخــالف نکاتــی اســت کــه بــه آن هــا اشــاره شــد.
ــه ابراهیــم ادهــم آمــده اســت کــه او می گویــد  ــه، در یکــی از حکایــات مربــوط ب به عنــوان نمون
مــن هیچ وقــت آن قــدر خوشــحال نشــدم کــه در ســه موقــع خوشــحال شــدم: یکــی اینکــه ســوار بــر 
کشــتی بــودم و در آنجــا مــردی بــود کــه مــردم را می خندانــد. ایــن مــرد نقــل می کــرد کــه در فــالن 
ــد چطــور این هــا را می کشــیدیم و  ــرای اینکــه بگوی ــم. بعــد ب ــراد را می گرفتی ــم و اف جــا می جنگیدی
می آوردیــم، بــه اطــراف نــگاه کــرد و در کشــتی هیچ کســی را حقیرتــر از مــن نیافــت؛ آمــد و مــوی 
ــحال  ــیار خوش ــیدیم. بس ــور می کش ــا این ج ــت: م ــان آورد و گف ــرا کشان کش ــت و م ــرم را گرف س
ــری  ــت دیگ ــت. در وق ــر او نیس ــت تر در نظ ــن پس ــس از م ــتی هیچ ک ــدم در کش ــون دی ــدم، چ ش
مریــض بــودم و در مســجدی خوابیــده بــودم. مــؤّذن آمــد بــه مــن گفــت، بلنــد شــو و بیــرون بــرو. 
مــن مریــض بــودم و نمی توانســتم بلنــد شــوم. پــای مــرا گرفــت و از مســجد بیــرون انداخــت. خیلــی 
خوشــحال شــدم کــه در نظــر او این قــدر پســت هســتم. وقــت دیگــر پوســتینی داشــتم، بــه آن نــگاه 
ــد 1404ق،  11، 198-197(  ــی الحدی ــن اب ــا پشــمش. )اب ــدم شــپش آن بیشــتر اســت ی کــردم، نفهمی
غزالــی نیــز حکایاتــی را بــه جهــت معاقبــه نفــس بیــان می کنــد کــه بــه دقــت، تأمــل و نقــد و بررســی 

ــا،  15، 29-26( ــه: غزالــی بی ت نیازمنــد اســت. )بنگریــد ب

مبانی1حاکم1بر1سبک1زندگی1ریاضتی(31

پــس از بیــان اصــول و قواعــد حاکــم بــر ســبک زندگــی ریاضتــی بــه پاســخ تفصیلــی ایــن شــبهه 
می پردازیــم کــه ســبک زندگــی ریاضتــی جایــگاه شــرعی نداشــته و بــا قاعــده الضــرر متعــارض اســت. 

در اینجــا پاســخ گویی مــا در قالــب بیــان مبانــی حاکــم بــر ســبک زندگــی ریاضتــی خواهــد بــود.

الف( جواز ضرر رسانی به بدن
در ســبک زندگــی ریاضتــی ممکــن اســت خواســته یــا ناخواســته بــه بــدن آســیب برســد. بررســی 
ایــن مســئله در حکــم بــه جــواز ســبک زندگــی ریاضتــی نقشــی اساســی دارد. ایــن مســئله بــه دو صورت 
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فقهــی و حقوقــی مطــرح شــده اســت. صــورت فقهــی ایــن مســئله بــه این گونــه اســت: دو مبنــای رایــج 
در بحــث الضــرر وجــود دارد: آیــا قاعــده الضــرر، به صــورت عزیمــت عمــل ضــرری را مرتفــع می ســازد 
یــا به صــورت رخصــت؟1 آیــا ضــرر رســاندن بــه بــدن در ایــن ســبک از زندگــی حــرام اســت یــا جایــز؟ 
عصــاره معنــای مبنــای عزیمــت ایــن اســت کــه شــما مجــاز نیســتید در ایــن ســبک از زندگــی بــه خــود 
ضــرر بزنیــد. عصــاره معنــای مبنــای رخصــت ایــن اســت کــه شــما می توانیــد بــه خــود ضــرر بزنیــد. 
توضیــح دو مبنــا ایــن اســت کــه اگــر فــرد در زندگــی ریاضتــی بــه خــود ضــرری برســاند آیــا مرتکــب 
گنــاه شــده اســت یــا رخصــت داشــته و امــری جایــز انجــام داده اســت؟ اگــر به صــورت عزیمــت باشــد، 
ــح و  ــن صــورت انجــام عمــل، صحی ــی دارد و در ای اصــل صحــت و مشــروعیت عمــل ضــرری را برم
مشــروع نخواهــد بــود و هیــچ مصلحتــی در کار نیســت تــا انســان به انتظــار آن مصلحــت، ضــرر را تحّمل 
کنــد و چه بســا معصیــت نیــز بــه بــار خواهــد آمــد و نمی تــوان عملــی را کــه ضــرر بدنــی معتنابهــی بــه 
ب بــه خــدا دانســت و درنتیجــه، التــزام بــه ایــن ســبک از زندگــی صحیــح و  انســان وارد می کنــد مقــرِّ
مشــروع نیســت؛ امــا اگــر »ال ضــرر« به صــورت رخصــت باشــد، انجــام فعــل مصلحــت خواهــد داشــت و 
در ایــن صــورت می تــوان بــرای رســیدن بــه ثــواب، ضــرر و ســختی انجــام فعــل را تحمــل نمــود و بــر 

ایــن اســاس، ایــن ســبک از زندگــی صحــت و مشــروعیت خواهــد یافــت.
تبییــن حقوقــی ایــن بحــث بــه این گونــه اســت: وجــوب دفــع ضــرر از مقولــه حکــم اســت نــه 
حــق بــه مفهــوم حقوقــی آن. بــه ایــن جهــت، هیچ کــس اختیــار ضــرر رســانی بــه خویشــتن را مالــک 
نیســت. )عالمــه جعفــری 1419 ق، 96-97( توضیــح آن کــه مفهــوم ضــرر بــر اســاس یــک تقســیم بــه 
دو شــکل قابل تصــور اســت: 1. اینکــه انســان بــه دیگــری ضــرر بزنــد؛ 2. اینکــه انســان بــه خــودش 
ضــرر برســاند. بــر اســاس قاعــده الضــرر، انســان نــه حــق ضــرر رســاندن بــه دیگــران را دارد و نــه 
حــق ضــرر رســاندن بــه خــود. )ر ک: ســبحانی 1415 ق،  2، 14-46( برخــی از محققــان ماننــد عالمــه 
ــد. ایشــان محــور بحــث را از  ــر می کن ــه شــکلی دیگــر تصوی ــن قاعــده را ب محمدتقــی جعفــری، ای
ضــرر بــه دیگــران و خویشــتن بــه قبــول ضــرر از دیگــران و خویشــتن برمی گردانــد و در رد ایــن دو 

ــه دلیــل نیــز می پــردازد و چنیــن می نویســد:  ــه ارائ نــوع از ضــرر ب
جــای تردیــد نیســت کــه تحمــل ضــرر از دیگــری عــاوه بــر این کــه مخالــف قوانیــن زندگانــی 
ــخاص  ــه اش ــرا این ک ــد؛ زی ــاز کن ــت ب ــل و فعالی ــدان عم ــتمکاران می ــرای س ــد ب ــت، می توان اس
ــتمگر  ــوران س ــش کام ــند، نیروبخ ــوده باش ــیب ب ــرر و آس ــل ض ــت، متحم ــدون عل ــد ب می توانن
ــا حکمــت وجــودی دارد کــه  ــات ب ــز مناف اســت. از ســوی دیگــر، تحمــل ضــرر از خویشــتن نی
خداونــد مالــک زندگــی و مــرگ منظــور نمــوده اســت. بدین جهــت، هیچ کــس اختیــار خیانــت و 

ــه جعفــری 1419  ق، 97-96( ــک نیســت. )عام ــه خویــش را مال ضــرر ب

ــة؟« و نیــز: ســبحانی 1415  ب الرخصــة أو العز�ی ر مــن �ب 1 . بــرای توضیــح بیشــتر بنگریــد بــه: مــکارم شــیرازی، 1411 ق، 1، 80-82 »التنبیــه الرابــع هــل احلــم بنــیخ الــرخ
ــة؟«. ق، 2، 135 »التنبیــه الثــا�خ عــرش هــل الرفــع رخصــة أو عز�ی
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ناگفتــه پیــدا اســت کــه دو تبییــن فوق الذکــر بیانگــر اصــل اولیــه و بــدون لحــاظ مصلحت هــای اهــم 
هســتند؛ امــا اگــر مصلحــت اهمــی در کار باشــد و درجــه اهمیــت آن مصلحــت به قــدری باشــد کــه از 
دیــدگاه عقــل و شــرع، ضــرر رســانی بــه بــدن در مقابــل آن مصلحــت اهــم ناچیــز بــه شــمار آیــد؛ شــکی 
در جــواز التــزام بــه آن ضــرر ناچیــز در مقابــل دریافــت آن مصلحت اهــم وجود نــدارد. در بحــث موردنظر 
مــا نیــز تهذیــب نفــس و رســیدن بــه آثــار و نتایــج مطلــوب آن کــه ثمــره گزینــش ســبک زندگــی ریاضتی 
اســت، به قــدری ارزشــمند اســت کــه تحمــل ضررهــای متفــرع بــر آن ناچیــز بــه شــمار می آینــد. البتــه 
در ایــن ســبک از زندگــی، عقــل و شــرع حاکــم اصلــی در تعییــن مصادیــق ریاضــت و بیانگــر حــد و مــرز 
آسیب رســانی بــه بــدن هســتند و در مــواردی کــه میــزان ضــرر آن قــدر زیــاد اســت کــه عقــل و شــرع آن 

را نمی پذیرنــد از همــان ابتــدا حکــم بــه عــدم جــواز پرداختــن بــه آن مصادیــق می شــود.

ب( نسبی بودن مفهوم ضرر
ازآنجاکــه ضــرر، مفهومــی نســبی اســت. انســان ها بــا توجــه بــه اختــالف اســتعدادهای وجــودی 
ــخصی  ــاالت ش ــات و ح ــد. خصوصی ــل کنن ــرر را تحم ــی از ض ــب گوناگون ــد مرات ــود می توانن خ
ــخص،  ــر ش ــرر وارد ب ــود ض ــبب می ش ــوی س ــادی و معن ــی م ــدرت و توانای ــاظ ق ــان ها ازلح انس
ــران.  ــران و غیرقابل جب ــل قابل تحمــل و غیرقابل تحمــل و قابل جب ــد از قبی ــدا کن ــی پی اقســام گوناگون
بــا توجــه بــه اختــالف تأثــرات روانــی در مقابــل ضررهــا و اندکــی دقــت در ایــن دو تقســیم از نظــر 
حقیقــت ضــرر و شــخص متضــرر بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه به طورکلــی، مفهــوم ضــرر از حیــث 
زمــان و مــکان و شــخص یکــی از مفاهیــم نســبی اســت. )عالمــه جعفــری 1419  ق، 100( بــر ایــن 
اســاس، در زندگــی ریاضت مندانــه ممکــن اســت ریاضتــی در یــک زمــان ضــرری و در زمانــی دیگــر 
ــی خــاص ضــرری باشــد و  ــی در مکان ــن ممکــن اســت انجــام ریاضت ــر ضــرری باشــد. همچنی غی
انجــام همــان ریاضــت در مکانــی دیگــر غیرضــرری باشــد یــا ریاضتــی نســبت بــه شــخصی، ضــرری 
تلقــی شــود و همیــن ریاضــت نســبت بــه شــخصی دیگــر غیرضــرری و حتــی مفیــد بــه نظــر برســد. 
ــذ،  ــی لذائ ــات و برخ ــس از مباح ــاختن نف ــروم س ــی مح ــبک از زندگ ــن س ــه، در ای ــوان نمون به عن
ممکــن اســت بــه شــخصی ضــرر برســاند و همیــن کار ممکــن اســت بــرای شــخصی دیگــر بی ضــرر 
و یــا حتــی مفیــد باشــد. به همین جهــت، اســت کــه الگوبــرداری ِصــرف از اعمــال ریاضتــی دیگــران 
ــوان و  ــان و مــکان و ت ــه اســتاد و راهنمــای کامــل دارد کــه از زم ــاج ب ــن کار احتی اشــتباه اســت. ای
روحیــات و ظرفیت هــا و قابلیت هــای وجــودی فــرد آگاه باشــد تــا الگــوی ریاضتــی مناســبی را بــرای 
ایــن ســبک از زندگــی بــه او معرفــی کنــد. بســیاری از انتقاداتــی کــه بــه ایــن ســبک از زندگــی وارد 

ــاده اســت. ــن مســئله مهــم اتفــاق افت ــه ای شــده به خاطــر بی توجهــی ب
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ج( عمومیت قاعده الضرر نسبت به ضررهای جسمی و روحی
ــتی  ــد، نبایس ــل می نمای ــود تحمی ــر خ ــی ب ــبک از زندگ ــن س ــان در ای ــه انس ــی ک ریاضت های
ســبب آســیب جســمی و حتــی آســیب روحــی بــه فــرد شــود؛ چراکــه قاعــده الضــرر شــامل تمامــی 
ــای  ــه ضرره ــده ب ــن قاع ــص ای ــر تخصی ــی ب ــچ دلیل ــود و هی ــی می ش ــمی و روح ــای جس ضرره
جســمی وجــود نــدارد. ازآنجاکــه مهم تریــن دلیــل بــرای نفــی ضــرر و ضــرار، عقــل اســت و مدلــول 
ایــن قاعــده از »مســتقالت عقلیــه« اســت و عقــل، هــم بــه نفــی ضــرر جســمی و هــم بــه نفــی ضــرر 
روحــی حکــم می کنــد؛ بنابرایــن اگــر در ایــن ســبک از زندگــی، ریاضــت موجــب آســیب روحــی 
ماننــد ناامیــدی، افســردگی، اضطــراب، پریشــانی و امــوری ماننــد آن گــردد، بــر اســاس ایــن قاعــده، 
ایــن آســیب ها از نظــر شــرع نامطلــوب اســت. چــه بســیارند افــرادی کــه در ایــن ســبک از زندگــی 
به خاطــر افــراط، عــدم ظرفیــت الزم، جهالــت، نداشــتن راهنمــای آگاه و... آســیب های جــدی روحــی 

ــال شــده اند. ــی مبت ــای روان ــه بیماری ه ــی گاه ب ــه خــود وارد نمــوده و حت ــی ب و روان

د( حکم ضرر رسانی غیرعمدی بر بدن
 در ایــن ســبک از زندگــی، اگــر کســی ریاضتــی را بــر خــود تحمیــل نمایــد؛ امــا قصــد نداشــته 
ــرر  ــن ض ــم ای ــود، حک ــه او ش ــرر ب ــبب ض ــودآگاه س ــاند و ناخ ــیب رس ــود آس ــه خ ــه ب ــد ک باش
ــا  چیســت؟ آیــا می تــوان توقــع پــاداش بــر ایــن نــوع ریاضــت و ایــن ســبک از زندگــی داشــت؟ ب
ــر اســاس حســن فاعلــی صــورت می پذیرنــد و قاعــده »ال  ــه اینکــه ایــن نــوع ریاضت هــا ب توجــه ب
ضــرر« حکمــی امتنانــی اســت )تبریــزی 1369  ق، 429( کــه اســاس آن امتنــان بــر بنــدگان و آســان 
شــدن تکلیــف اســت، ایــن عمــل مقبــول شــارع اســت و حکــم بــه باطــل بــودن عملــی کــه مکلــف 
خالصانــه و بــا نیــت قربــت انجــام داده، امتنانــی نخواهــد بــود. پــس اگــر در ایــن ســبک از زندگــی، 
شــخصی ریاضتــی را خالصانــه و بــا نیــت قربــت و بــدون آگاهــی از ضــرری بــودن آن انجــام دهــد، 
ــر  ــاداش ب ــع پ ــوده و توق ــن اســت کــه عمــل او حداقــل مبغــوض شــارع نب ــن قاعــده نشــانگر ای ای

چنیــن ریاضتــی در ایــن ســبک از زندگــی گــزاف نیســت.

جمع1بندی
ــی،  ــی عقل ــن مبان ــه اصــول و قواعــد و همچنی ــا توجــه ب ــه اگــر ب ســبک زندگــی ریاضت مداران
ــس،  ــب نف ــوده و موجــب تهذی ــوب ب ــری مطل ــرد ام ــر آن صــورت پذی ــم ب ــی حاک ــرعی و عرف ش
ــه فــالح و رســتگاری انســان می شــود. انســان پــس  ــد متعــال و رســیدن ب ــه خداون قــرب معنــوی ب
از انتخــاب ایــن ســبک از زندگــی بایــد بــه مســیری کــه می پیمایــد اشــراف کامــل داشــته و اعمــال 
خــود را بــر اســاس عقــل، شــرع و عــرف تنظیــم نمایــد. او بایــد ســطح معنــوی خــود را نیــز ســنجیده 
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ــه بیشــتر؛ چراکــه تفریــط در ایــن کار راه به جایــی  ــه کمتــر و ن ــر اســاس آن طــی طریــق کنــد ن و ب
ــه راه منصــرف  ــته و چه بســا او را از ادام ــوان جســمی و روحــی او کاس ــز از ت ــراط نی ــرد و اف نمی ب
ســازد. ســبک زندگــی ریاضت مدارانــه در جهــت کنتــرل شــهوات اســت نــه تضعیــف جســم و روح. 
ــان  ــوی و نیازهــای جســمانی خــود و اطرافی ــت از جنبه هــای زندگــی دنی ــن مســیر، غفل ــس در ای پ
مجــاز نیســت. در ایــن مســیر، قاعــده ال ضــرر حاکــم اصلــی بــر ریاضت هــای بدنــی اســت کــه بــر 
اســاس اصــول و قواعــد مربــوط بــه آن حکــم بــه جــواز یــا منــع این گونــه ریاضت هــا می شــود. بــر 
اســاس ایــن قاعــده، انســان بــدون دلیــل عقلــی و شــرعی، حــق ضــرر رســاندن بــه خــود را نــدارد. 
او بایــد بــه مرتبــه ضــرری کــه در ایــن ســبک از زندگــی بــا ریاضــت بــر خــود وارد می کنــد، توجــه 
داشــته و مصلحــت اهــم را در نظــر بگیــرد. اگــر ضــرر، انــدک و قابل چشم پوشــی باشــد و مصلحــت 
در انجــام ریاضــت باشــد کــه بحثــی نیســت و اگــر ضــرر، معتنابــه و مهــم باشــد در اینجــا مصلحــت 
ــا  ــود. ب ــی می ش ــم چشم پوش ــرر مه ــم از ض ــت اه ــود آن مصلح ــا وج ــه ب ــود ک ــرح می ش ــم مط اه
تبییــن دقیــق و صحیــح ســبک زندگــی ریاضت مدارانــه می تــوان بــه ترســیم دقیقــی از ایــن ســبک از 
زندگــی دســت یافــت و تصویــر نابجایــی کــه از ایــن ســبک از زندگــی در ذهــن مــردم نقــش بســته 

اســت را زدود و ایــن امــری اســت کــه در ســبک زندگــی امــروزی ضــروری بــه نظــر می رســد.
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