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 چکیده

تأکیدات بسیار زیادی در باب ضرورت رعایت اعتدال در انجام عبادات بهه  )ع(در آیات قرآن و احادیث معصومین 
ت نکوهش شده است. در نگاه عارفهان مسهلمان نیهز بها آن کهه  خورد و هرچشم می فراط در عبادت، به شد  گونه ا 

کن اسالم و مسلمان بوعبادت، اساسی فهراط در عبهادت، بهه رعایهت اعتهدال در ترین ر  دن است، ضهمن نههی از ا 
عبادت توصیه و تأکید شده است. در این مقاله، با نگاهی تحلیلی، به بررسی دیهدگاه اسهالم و عرفهان اسهالمی بهه 

فراط و اعتدال در عبادت پرداخته شده  سهویی نهایت، در یک مقایسهه  تطبیقهی، همهاهنگی و هم و دراست مسئله  ا 
نها در این بحث نشان داده شده است. در آیات و روایات و همچنین در آثار عارفان مسلمان، بر ضهرورت رعایهت آ

فراطی انهد. بها توجهه بهه حذر داشهته گری در عبادت براعتدال در عبادت، تأکید شده و آدمیان را از افتادن در ورطه  ا 
یهابیم کهه میهای عارفان مسلمان، دربا نگاه به آثار و آموزهو همچنین  )ع(و روایات معصومین  ق آن ت یمهای آموزه
های تبهاهی و تیهرهشود، بلکه ممکن است زمینهتنها سبب ارتقای معنوی انسان نمیروی در انجام عبادت، نهزیاده

 گی قلب آدمی را نیز فراهم آورد.
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 مقدمه

هت  »بر اسهاس آیهۀ شهریفه  ق  ل  هن   و  مها خ  ج 
هدون   و  االنهس   ال  ب  ع  غایهت و  (۵۶، آیهۀ اتیهذارسهوره  ) «االَّ لی 

تهر چه عبادت انسان بیشهتر و خالصهانه است. و بر این پایه، هر «عبادت»نهایی آفرینش  انسان  کمال
ای تمام لحظات عمر خویش را تنهها و شود، اما حتی اگر بندهتر میخود نزدیکباشد به کمال نهایی 

 تها آورد  جهابههتواند تنها مشغول عبادت و حمد و تسبیح خداوند باشد  ح  عبادت خداوند را نمی
بهه  در خهود عجز به اذعان و مطلب این به هم )ع( بیت ، یعنی اهلهاانسان ترینکامل حتی که آنجا

بر این عجز در برابر عظمت پروردگهار  )ع(امام سجاد . دارند دیتأک پروردگار عبادت ح  آوردن جا
ان ك  »کنند: می دیتأک ح  ب  ا س  دناك   م  ب  ت ك ح  َّ  ع 

اد  ب  چنانکه سهزاوار  ی هتو پاک و منز  ]خداوندا![   «ع 
 . (38 ، ص137۶، امام سجاد )ع() ننمودیم تپرستش ،عبادت و بندگی توست

ر این احادیث که بر کوتاهی دست بشر از ادای ح  عبادت پروردگهار تأکیهد دارنهد، بها در کنا
فراط و زیاده شویم که از هراحادیثی مواجه می اند.حاصل آنکهه در روی در عبادت نهی کردهگونه ا 

ح  عبادت خهدا از سهوی بنهدگان تأکیهد  ردنآو های دینی، از سویی بر ممکن نبودن به جاآموزه
فراط در عبادت و اعمال عبادی سهفارش مهی و از سویی دیگر بر پرهیز از هر شودمی شهود. گونه ا 

فراطی« رهبانیت»های اسالمی، فرهنگ همچنین از یک سو، در آموزه گهری در کهه در آن نهوعی ا 
، مذموم شهمرده (3۶7 ، ص141۲اصفهانی،    راغب3۶۵ ، ص9 ج 137۲طبرسی، )خورد عبادات به چشم می

و از سویی دیگر، از برخی احادیث،  (719 ، ص3 ، ج140۶فیق کاشانی،   17 ، ص۲ ، ج1407کلینی، )شده 
کثار در عبادات در باالترین سطح آد برداشت می سن و ضرورت ا  نمونهه، در روایتهی  شود. برایح 

 زردیداری، رنگ رخسارشهان بهه زندهدر اثر شب»گونه آمده است: های شیعیان اینناظر به نشانه
هاشهان خشهکیده هاشهان الغهر گشهته و در اثهر دعها و نیهایش، لبگراییده و در اثهر روزه، شکم

 (.17و  11 ص 13۶۲صدوق،  شیخ) «است
کثهار در عبهادت داشهته و  -های دینی کردن میان دو سنخ از آموزه جمع کهه یکهی دعهوت بهه ا 

در نگهاه نخسهت، کهار آسهانی چهه بسها،  –روی در عبادت دارند دیگری سفارش به رعایت میانه
فراطکه تاریخ و روایات خبر مینباشد  چنان گرایانه، دیهن را دهند از وجود کسانی که در برداشتی ا 

دیدنهد، ماننهد کسهانی کهه در زمهان جز بیشهترین اشهتغال  ظهاهری بهه عبهادات و مناسهک نمی
شت و استفاده از عطر بر خهود، گیری از همسر و خانواده خود و تحریم گوبا کناره)ص(  اکرم پیامبر

یا کسی کهه همسهایه خهود را  (49۶ ، ص۵ ، ج1407)کلینی، بر آن بودند تا تنها به عبادت خدا بپردازند 
فراطی که در عبادات از اسالم به او نمایانهد او را بهه اسهالم بهدبین کهرده و  مسلمان کرد و با رویه  ا 
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دنبال رهبانیهت  زیاد که به بن و مانند عاصم (43 ص، ۲ ، ج1407)کلینی، موجب خروجش از دین شد 
یم  بن و مانند ربیع (3۲4 ، ص1414، شریف الرضی) او را از این کار نهی فرمودند )ع(بود و امام علی  ث  خ 

اد ثمانیه معروف دنیای اسالم می فهراط او در که او را یکی از زه  شمارند و شهید مطهری داسهتان ا 
ها روی، وجود این نمونهه . به هر(۵01۔ ۵00 ، ص1377، مطهری)آورده است  عبادت  تهی از بصیرت را

فراطهی بهه عبهادات،  و بسیاری دیگر از موارد مشابه، گواه آن است که ایهن انحهراف در پهرداختن ا 
نان را تهدید می  کند.خطری است که همواره جامعه  متدی 

حیح از نگاه شریعت به حد  مطلهوب بندی صدر این نوشتار برآنیم تا برای رسیدن به یک جمع
فهراط در  عبادت، چند و چون تأکید بر ضرورت رعایت اعتدال در عبهادت و پرهیهز از ههر گونهه ا 

بررسی کرده و میزان تطاب  نگاه عرفان « عرفان اسالمی»های دینی و نیز پرستش را از دیدگاه آموزه
، بررسهی دقیه  و علمهی بیترت نیا به دهیم. اسالمی با شریعت را در این باب مورد پژوهش قرار

های دینی در مهورد دیدگاه آموزههایی از این دست است: به پرسش گفته مستلزم پاسخمسئله  پیش
فراط عبهادت چگونهه اسهت؟ نظهر  فراط در عبادت کدام است؟ موضع عرفان اسالمی در مورد ا  ا 

دیهدگاه عرفهان اسهالمی در مهورد  های دینی دربارۀ رعایت اعتدال در عبادت کهدام اسهت؟آموزه
 رعایت اعتدال در عبادت چیست؟

هایی نگاشته شده، اما تا به کنهون تحقیه  مسهتقلی چه ناظر به اعتدال در عبادت، پژوهش اگر
های دینی و عرفان اسالمی صورت نگرفتهه اسهت. ایهن تحلیلی میان آموزه۔درباره  مقایسه تطبیقی

ههای دینهی، دارای اهمیهت باشهد و ههم حهاظ پهژوهش در آموزهتواند از لمقایسه  تطبیقی هم می
 گشا باشد.مندان به عرفان راستین اسالمی راهتواند برای عالقهمی

 عبادت در های دینی به ِافراطنگاه سلبی آموزه

ردی صرف فهراط و زیهاده نظر از هر دین و آیینی که داشته باشند  هر هر صاحب خ  روی در گونهه ا 
االطراف کهه بهه همهه  اسهالم، بهه عنهوان دینهی جهامعکند. تاری بشر را نکوهش میهای رفحوزه
و  شهئونتهک های زندگی انسان توجه داشته و در راستای نیل انسهان بهه سهعادت، بهرای تکجنبه

فههراط را درهای مختلههف انسهان برنامهههجنبهه ههیچ بخههش رفتههاری  ای دارد، طبیعهی اسههت کهه ا 
کهه طوریدارد  بهحهذر مهی و انسان را از پا نهادن در وادی تندروی بهر تابدمدار برنمیدین انسان

 کند.روی در عبادت را هم نکوهش میحتی زیاده
های زمانی و مکانی و یا عوامل متعدد دیگر، نفهس خهود را مجبهور تأثیر موقعیت گاه آدمی تحت
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د، امها واقعیهت ایهن اسهت کهه کنفرسا، ا ذکار و اعمال عبادی سنگین میهای طاقتبه انجام عبادت
عبادتی مورد تأیید اسالم است که برخاسته از میل و رغبت درونی و برآمده از عم  جان انسان باشد  

 کنند: چنین نقل می)ص(  اکرم در حدیثی از پیامبر )ع(نه منشأ گرفته از هیجانات زودگذر. امام باقر 
گاه باش هر کس شور  .گرایدمی سستی که برای هر عبادتی شوری است و سپس به دیآ

ت من بکشاند خهالف  کهس بهر شده است و هر تیهدا ،عبادتش او را به روش و سن 
ت من عبادت کند گمراه شده و اعمالش او را به ورطه    1کشاندیم یو گمراه یتباه سن 

 .(8۶ ، ص۲ ، ج1407)کلینی، 
ها متفهاوت اسهت. کثهرت و های ظاهری ما انسانعیارسنجی عبادت نزد خداوند متعال با مالک

انبوه عبادت ظاهری، مالک برتری نیست، بلکه خداوند متعال عملی را دوست دارد کهه برخاسهته 
ای ریها باشهد. از صفای جهان و قلهب پهاک عبهد باشهد  ههر چنهد انهدک، خهالص و بهدون ذره

 فرمودند: )ع( صادق امام
عبادت کن  نمیبیآنچه م زجوان بودم و در عبادت کوشا، پدرم فرمود: پسرجان! کمتر ا

 عمهل انهدکی از او راضهی شهود دارد، بهبای را دوست جل چون بنده و که خدای عز  
ام  (.187 ، ص۲ ، ج1410أبی فراس،  بن )ور 

 یی دیگر نیز فرمودند:: جا درو 
پهدرم   بودم که پدرم بر من گذشت، من جوان بودم و در عبادت کوشا کعبه در طواف

ای را به من فرمود: پسرم! همانا چون خدا بنهده بود سرازیر  صورتماز رق مرا دید که ع  
، 1407)کلینهی،  آورد و با عمل انهدک از او راضهی شهود دوست دارد، او را به بهشت در

 .(138 ، ص3 ج
فراط در عبادت، آن عبهادت را بهر خهود »فرماینهد: می )ع(صهادق  قدر مهم است که امامپرهیز از ا 

  (.8۶ ، ص۲ ، ج1407کلینی، ) 2«دینکن لیتحم
روی روی در عبهادت، زیهادهاین نکته  مهم را نیز باید در نظر داشت که مقصود از نهی از زیهاده

شهود. بهر پایهه  در انجام عبادات مستحبی است و این نهی، از اساس، شامل انجام واجبهات نمی

                                                 
نَّ  أ ال  » .1 ل   إ  ک  ة   ل  اد  ب  ةً  ع  رَّ مَّ  ش  یر   ث  ی ت ص  ل  ة   إ  ر  ت  ن   ف  م  ت   ف  ار  ة   ص  رَّ ه   ش  ت 

اد  ب  ی ع  ل  ي إ  ت 
نَّ د   س 

ق  ی ف  د  ت  ن   و   اه  هد   م  ق  ي ف  ت 
نَّ ف  س  ال  هلَّ  خ   و   ض 

ان   ه   ک  ل  م  ي ع  اب   ف  ب   .«ت 

ة» .2 اد  ب  ع 
م  ال  ک  س  ف  ن  ی أ  ل  وا إ 

ه  ر  ک   .«ال  ت 
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که رغبت و نشاط دارد به ادعیه و های شریعت، بنده  مؤمن باید همیشه مراقب باشد تا زمانی آموزه
میهل اعمال عبادی مستحب بپردازد، ولی اگر خسته و کسل شد و در انجام مستحبات سست و بی

گشت، خود را به کار دیگری مشغول سازد تا مبادا از شور و شوق انجام عبادت بیفتد و از عبهادت 
در نامه  خود خطهاب بهه  )ع(علی م شود. امازده شود، اما این قانون، شامل فرائق و واجبات، نمی

 نویسند:حارث همدانی، با اشاره به این نکته، می
ساز و با آن مدارا نما، به عبهادت وادارش  کردن چارهنفس خود را با عبادت !حارث یا

. مگهر در ریه( بههره بگیانجام عبهادات مسهتحب ینساز. از اوقات فراغت و نشاط )برا
 1یواجهب اسهت کهه آنهها را تمهام و کمهال انجهام دهه موارد بر تو نیکه در ا قیفرا

  (.۲4۲ ، ص137۶واسطی،  )لیثی

 عبادت در اسالمی به ِافراط عرفان نگاه سلبی

هه بایهد تمهام اوقهات  یر و سلوک عرفانی آن است که سالک الهی الل  ر سطحی و ابتدایی از س  تصو 
از کلمات، آثهار  آنچهدت نماید، اما امکان عبا حد    را به افعال عبادی اختصاص دهد و تا روزشبانه

عرفهان برجسهته و  دیهتأکشود، امری خالف این موضوع است. و سیره  عارفان واصل مشاهده می
اربابان معرفت، همواره بر این بوده که سالک باید در حال عبادت باشد، البته، عبادتی در حد توان 

فهراط و زیهاده خود، نه عبادت در حد امکان  زیرا عبادت در حد امکهان، روی اسهت و چهه بسها ا 
ورت، با واکنشی منفی از جانب  نفس خود مواجه شود. به همین سهبب، توصهیه   سالک در این ص 
یر و سلوک به سالکان ح  و حقیقت آن است که انسهان بایهد همهواره مراعهات  بزرگان طریقت س 

  توان خود را در عبادت 
ه  این توان به عبادت و ذکر مشهغول سنجیده و به اندازنفس خود کرده و حد 

فراط در انجام عبادات بپرهیزد. در ادامه، نظر برخهی مشهایخ و صهاحب باشد و از هر نظران گونه ا 
 کنیم.وادی عرفان را در این باب بررسی می

سالک، باید ادب را در محضر خداونهد  - عارف نامدار قرن هشتم  - به باور عبدالرزاق کاشانی
معاصهی  یعنی تفریط و کوتاهی در انجام عبهادات نداشهته باشهد تها در زمهرۀ اههل رعایت نماید،

ای که از انجهام واجبهات الههی عهاجز گونهروی در عبادت نیز نکند  بهشمار نیاید و البته، زیاده به
 اشاره کرده است: )ص(اکرم  گردد. او برای تأکید و توجه دادن به این مسئله به حدیثی از پیامبر
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ی ادرمانهده عبادت خدا را بر بندگان خدا با کراهت تحمیل نکنید تها ماننهد سهوار  ... 
واسهطه زیهادی هیعنی به است، جا گذاشتهرکبی بهباشید که نه مسافت را پیموده و نه م  

 . (8۶ ، ص۲ , ج1407)کلینی،  1سرعت، مرکبش در بین راه از رفتن بازمانده است
کنهد کهه تها آن جام عبادت، مثالی میزند و اشاره به شخصی میروی در انکاشانی در توضیح زیاده

فراط میگرفتن روزه اندازه در که حتهی از انجهام  ایگونهشود  بهکند که مریق میهای مستحبی ا 
شهب،  که شخصی شب را به خاطر خواندن نمهازگردد. یا اینهای واجب خود هم ناتوان میروزه

راند، ولی به سبب خسهتگی  خهواب مانهده و توفیه  خوانهدن گذها به تهجد و عبادت میساعت
 (.1۶3 ، ص1 ، ج14۲۶)کاشانی،  دهدنماز صبح را از دست می

ی  و سلوکدر  - سید بحرالعلوم نیز ترین موازین مطرح در عرفان را برای سالک مهم -  رسمله س 
هیر و سهلوک الزم ا سهت رعایهت کنهد، مطرح کرده و مواردی را که سالک بهرای ورود بهه وادی س 

و سهومین وادی « عزم و اراده»، دومین وادی را «ترک عادات»شمرده است. او نخستین وادی را  بر
فراط و تفریط و رعایت میانهه«رف  و مدارا»داند. منظور از می« رف  و مدارا»را  روی در ، پرهیز از ا 

ی خهود را رژقطعی تمام توان و انهسالک نباید در مویژه عبادات است. به اعتقاد او، کلیه امور و به
اگهر او نفهس خهود را   زیرا رم  باشدصرف ذکر و ورد و عبادت کند و در مقاطع دیگر خسته و بی

اش دههد و بهار سهنگینی بهر گهرده فرسها قهرارفشار سنگین انجام عبادات طاقت باره تحتبه یک
 حتهیدههد و ر سهلوک از دسهت میبیندازد، زیر این بار کم آورده و توان خود را برای ادامهه  مسهی

یر و سلوکممکن است  تهوان از در ایهن شهرایط نمی عالقه شود.اعتقاد و بیو  بدبین ،نسبت به س 
 (.148 ، ص141۵العلوم،  )بحر این نفس برای ادامه راه استفاده کرد

 از «رفه  و مهدارا»فرماینهد: می - در توضیح ایهن کهالم سهید بحهر العلهوم - طباطبایی عالمه
ه باید آن را رعایت کند، و کمترین غفلتهی در ایهن زمینهه مهم ترین مواردی است که سالک الی الل 

ماند، بلکه ممکن است که بهرای همیشهه تنها سالک از پیشرفت در سلوک باز شود که نهسبب می
یر و سلوک را از دست بدهد. سالک در ابتدای سفر، شور و اشتیاق زائدالوصفی در خهو د توفی  س 

دادن برخهی مکاشهفات، اشهتیاق وافهری در خهود  کند، و یا در بین سفر هنگهام رویاحساس می
جا کند و در نتیجه، ممکن است تصمیم بگیرد که اعمال عبهادی بسهیار زیهادی را بههاحساس می

دههد، ههر نهوع عبهادتی را کهه بیاورد، پس بیشتر وقت خود را به دعا و ذکر و نماز اختصاص مهی

                                                 
ه  » .1
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دارد، امها ای برمهیآموزد، از هر غذای روحانی لقمهای میکس کلمه آورد، از هرجا میبیند بهمی
آور است  چون نفهس  باید توجه داشته باشد که این شیوه و رویکرد، نه تنها مفید نیست، بلکه زیان

گهرفتن  شود و سالک بدونالعمل نشان داده و ملول و خسته میدر اثر تحمیل اعمال گران، عکس
کنهد. ترین مستحبات احساس نمیتیجه، در خود هیچ میل و رغبتی برای انجام کمترین و جزئین

فراطی  طباطبایی، در ادامه، راز این امر را در این موضوع می عالمه داند که مالک سالک در انجام ا 
تی او بوده که به سبب آن، بار سهنگین بهر دوش نفهس  خهود اعمال مستحبی، اشتیاق زیاد، اما موق 

داده است و حال که آن شوق موقتی به پایان رسید و آن لهیب تند و تیز فروکش نمهوده، نفهس  قرار
کند، بار سهفر را در ابتهدا و یها در نیمهه از تحمل این بار گران به تنگ آمده و ناگهان شانه خالی می

 شود. سفر بر زمین نهاده و حتی از سفر هم متنفر می
کنند که سالک نباید فریب این اشتیاق مهوقتی را کل چنین توصیه میایشان برای درمان این مش

های روحی و جسمی و مقهدار قابلیهت بخورد، بلکه باید در ابتدا با نظری دقی ، استعداد و ویژگی
تواند برآن مداومت کند و بلکه قهدری ههم از اسهتعداد و سنجیده و عملی را که می تحمل خود را

انتخاب کند و به همان قدر هم بسنده کند و بهدان اشهتغال ورزد تها کهاماًل توانایی او کمتر است، 
حظ  ایمانی خود را از عمل دریافت دارد. در نظر ایشان، مبنای سالک در انجام اعمهال مسهتحبی 

گونه باشد که وقتی به عبادت مشغول است با آنکه هنوز میل و رغبت دارد، دست از عمهل باید این
و اشتیاق به عبادت در او باقی مانده و همیشه خود را تشنه  عبادت ببینهد. ایشهان  بردارد تا این شور

 گویند: در عبادت، چنین می« رف  و مدارا»برای تفهیم بهتر مسئله  لزوم رعایت 
ثل سالک در به جای آوردن عبادات، مانند شخصی است که می خواهد غذا بخورد، م 

یر شود ا مزاج او سازگار باشد و ثانیًا، پیش از آناواًل، باید غذایی انتخاب کند که ب که س 
طهور کلهی،  دست از خوردن بازدارد تا پیوسته میل و رغبت در او باقی بماند  زیرا بهه

یر و سلوک شخص، تنها و تنهها عبهادت ناشهی از میهل و رغبهت و  عبادت مؤثر در س 
 (.108۔10۶ ، ص1419)حسینی طهرانی،  اشتیاق اوست

شکل مفصل، به قاعهده  عرفهانی  به  -  آدا  الصلٰوةدر کتاب  - نیز در همین راستا )ره( خمینی امام
انهد میلهی و کراههت پرداختهو عدم الزام و اجبهار آن بهه عبهادت بهه هنگهام بهی« مراعات نفس»

فهراط ایشان انجام عبادت همراه با کسالت و بی (.۲8۔۲3 ، ص1370خمینی،  )امام میلی را از مصهادی  ا 
فهراط در عبهادت را از آن در  جههت مضهر  و خطرنهاک عبادت دانسته و عهدم رعایهت اعتهدال و ا 
زدگی انسان از عبادت و انزجار نسبت به آن شده و سالک دانند که ناخودآگاه این امر سبب دلمی
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گهردد و بهالطبع، از چنهین عبهادتی منزجهر می - هاسهتکه منشأ همه  سهعادت - از مقام عبودیت
 دست نخواهد آمد. قلبی بهنورانیت 
دانند که رعایهت آن بهرای سهالک مسئله  نشاط در عبادت را دستور جامعی می )ره( خمینی امام

ات باب ریاضت است. ایشان در همین راستا، اصطالح عرفانی  ه از مهم  « مراعات نفهس»الی الل 
یر و سلوک باید مراعات ای کنند که سالک در هر مرحله و مرتبهگونه تعریف و تبیین میرا این از س 

حال خود را کرده و به اصطالح، با نفس خود رف  و مدارا داشته باشد و زائد بر حال خود، عبهادت 
یت داشته باشد که بداند نفسهش در برابهر  نکند و تنها در حالتی در عبادت زیاد کوشش کند و جد 

ه، تاب مقاومت دارد و اال  هرگز نفس را در حال میلی و کسهالت وادار بهه عبهادت بی ریاضات شاق 
اشتهایی غهذایی کند که در حال سیری و بیطور که علم پزشکی به انسان توصیه میننماید. همان

کند که اگر انسان غذاهای روحانی را از روی بهجت و اشهتیاق نخورد، طب روحانی نیز اقتضا می
زودتر هویدا شده و باطن قلب آدمهی  تناول کند و از کسالت و تکل ف دوری کند، آثار آن در قلب

 شود.به این وسیله زودتر تصفیه می
ه  شههوت در انسهان، بایهد همچنین به سالک توصیه می )ره( خمینی امام کنند که به تناسب قهو 

اعتدال در عبادت، بیشتر رعایت شود، یعنی انسهان در جهوانی و در اوج شههوت جسهمانی بایهد 
اقب جسم خود باشد و نیازهای طبیعی بدن را که خداونهد در انسهان بیشتر از یک فرد میانسال، مر

طور مشروع رفع کرده و در صدد سرکوب آنهها بهر نیایهد  زیهرا عهدم ارضهای  به ودیعت نهاده، به
شود. اگهر آتهش ناپذیری بر روح و روان آدمی میشدن اثرات جبران نیازهای جسمانی، سبب وارد

سوزاند و اگر ریاضت واقع شود، شعله میکشد و مملکتی را می فشار بیش از اندازه   شهوت، تحت
، خدای نخواسته، عنان افتهد کهه هرگهز اختیار شود، چنان در پرتگاه تباهی میگسیخته و بیسالک 

 بیند و به طری  سعادت و رستگاری راه پیدا نخواهد کرد.روی نجات را نمی
 اسهتناد )ع(از امهام حسهن عسهگری حهدیث یهن زوم اعتدال در عبادت، بهه اتاکید بر ل ایشان، در

 ]و آنها را به عبهادت واداریهد[ هنگامی که قلوب نشاط و بهجت دارند به آنها امانت بسپارید: »کردند
فرمایند این دستور جهامعی و می (۶0 ، ص۶7 ، ج1403مجلسی،  )عالمه 1اند آنها را واگذاریدو وقتی گریزان

ه اگر   .کندرا رعایت خواهد در این مسیر توفی  یابد، باید آن میاست که هر سالک الی الل 
های دیگهری از تأکیهد اسهالم بهر رعایهت ، به جنبهتام  الطهمرةدر  )ره( خمینی همچنین امام

و در توضیح نبودن عسر و  (107۔10۵ ، ص۲ ، ج138۵)امام خمینی )ره(،  اعتدال و رف  در عبادت پرداخته
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ت و حرج در دین، بر این مطلب ت أکید دارند که خداوند از بندگان خود توقهع نهدارد کهه در مشهق 
خواهد فرزنهد دلبنهدش را بهه سختی عبادت کنند  زیرا خداوند مانند پدری مهربان است که نمی

تی که به  سختی بیندازد  حتی اگر این عبادت با اختیار خود او باشد و به همین دلیل، به سبب محب 
 کند.فرسا منع میادن در وادی انجام عبادات سنگین و طاقتبنده دارد، او را از افت

 زیجها نیسهنگ یهااگر انجام عبادت اند کهمطرح کرده اشکال را  این در ادامه،  )ره( خمینی امام
از  نیسهنگسهخت و  یههاشیایهو ن عبهادات در باب انجهام یادیز اریبس یهاتیچرا روا، ستین

شکال و شبهه نیا به در پاسخ شانیااست؟  شده نقل)ع(  نیاز معصوم یبعض : مها نهدیفرمایمه ا 
ذاتهی، ورع و تقهوا عصمت  لتبه عمقایسه کنیم  زیرا ائمه اطهار )ع(  )ع( بیت نباید خود را با اهل

 یواقع نیقی مردمدیگر ، اما مصون و محفوظند ریمس نیخطرات ا ، ازشانیدر ا طانیعدم نفوذ شو 
حضرت ح  هستند کهه عبهادت فته  یقدر عاش  و شآن )ع( طهارا مهئدر قلبشان جا نگرفته است. ا

واقهع، از نگهاه  دررباست. و دل نیریشبسیار آنها  یبرا ن مایند می نیما شاق و سنگ یکه برا ییها
در این باب، قیهاس مهع الفهارق اسهت و ماننهد آن )ع(  بیت قیاس دیگران با اهل )ره(، خمینی امام

ای کهه تنهها در برداری، از همان ابتدا بخواههد، وزنههمند به وزنهعالقه کاراست که یک ورزشکار تازه
توان قهرمانان این رشته است، باالی سر ببرد. روشن است که ایهن کهار، چیهزی جهز تبهاهی انسهان 

های نیز در حدیث شریفی، درجات ایمان را بهه پلهه )ع(صادق  که امامدنبال نخواهد داشت چنان  به
تحمیل آنچه مربوط به درجات نهایی ایمان اسهت، بهر کسهی کهه در »ده و فرمودند: نردبان تشبیه کر

 (.4۵ ، ص۲ ، ج1407)کلینی،  «دارد، موجب بریدن او از مسیر ایمان است تری قراردرجه  پایین
عبهادات و در  یریهگاز سههلاد کهه مهر کنندیمهم اشاره م نکته  این به  انیدر پا )ره( خمینی امام

فراط  یقواجهب و فهرا یاعمال عباداین قاعده در و در انجام آنها، تنها در مستحبات است  عدم ا 
کمیهل! در  یا»گونه که امیرالمؤمنین در مقام توصهیه بهه کمیهل فرمودنهد: شود  همانجاری نمی

 زیهدر تهرک نیسهت و در نافلهه و انجهام مسهتحبات ن یارخصهت و اجهازه چیانجام واجبهات، هه
 (.14۵ ، ص1 ، ج1408ی، )نور 1«سختگیری نیست

 عبادت در های دینی به اعتدالنگاه اثباتی آموزه

 کههیطهور کرده اسهت، بهه دیآن تأک تیو اهم ورزیاعتداللزوم بر  یدر موارد متعدد ت یم ق آن
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هًه : »دیهفرمایکرده و م یمعرف یمهم امت اسالم یژگیعنوان و اعتدال را به مَّ م  أ  نهاک  ل  ع  هذل ک  ج  و  ک 
طاً  س  . امت وسط، یعنهی امهت (143سورۀ بقره، آیۀ ) میو وسط ساخت انهیم یشما را امت نیچن نیو ا  «و 

، یی)طباطبها دیهنما تیهرعا یزندگ یهاجنبه یتمام دراست که اعتدال را  یامت« انهیامت م»و  انهیم
 .(483 ، ص1 ، ج1374، یرازی  مکارم ش319 ، ص1 ، ج1417

بهر رعایهت اعتهدال  گویهای  )ص(سیار زیاد پیهامبر مکهرم اسهالم ، تأکیدات بت یم ق آنافزون بر 
مردم! بر شما  یا»فرمودند: اهمیت ویژه و جایگاه واالی آن در شریعت اسالم است. ایشان بارها می

 .(۲8 ، ص3 ، ج1409، متقی هندی) 2« 1یروانهیبر شما باد به م، یروانهیبر شما باد به م، یروانهیباد به م
های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی در حهوزه  رفتهار فهردی، ال در همه  جنبهرعایت اعتد

انسان همواره مورد تأکید دین بوده است و بسهیاری از انحرافهات بشهری برآمهده از عهدم رعایهت 
روی در انجهام آن های زندگی انسان، عبادت است که میانههیکی از ساحت 3اند.همین اصل مهم

 انسهان خلقهت از هدف -  ق آن ت یمدر  - بوده است. خداوند متعال ایت ویژهنیز مورد تأکید و عن
 عبهادت حهال در دائمهاً  بایهد انسان که نیست معنا بدان این، اما است کرده بیان خداوند عبادت را

 هماننهد یها برخیهزد و عبهادت بهه را شهبهمهه  و کند سپری مسجد در بگیرد و روزه باشد، روزها
، بلکهه در گزینهد دوری دنیوی هایفعالیت از و پیشه کند رهبانیتنیا کرده، ترک د مسیحیراهبان 

 های زندگی بشری توجه نماید. به تمام جنبهخداوند،  عبادت کنار دراسالم، انسان باید 
اند که سبب نشود انسان در عین حال که به اعمهال عبهادی و ای وضع شدهگونهعبادات واجب، به

های زندگی خویش بازماند. در روز پهنج مرتبهه نمهاز، سهالی از دیگر جنبهکند، فرائق رسیدگی می
بار برای تمهام عمهر، بهر انسهان مسهلمان واجهب شهده داری، و حج واجب هم تنها یکماه روزهیک

روسهت این است، و خداوند دیگر نوافل را به میزان میل و رغبت و توان بندگان واگذار کرده است. از
الگهوی مهؤمنین  را بر رعایت اعتدال در عبادت تأدیب فرمهود تها )ص(پیامبر اکرم که خداوند متعال، 

 )ص(آنگاه که وحی بر رسهول اکهرم  (3۶7 ، ص3 ، ج141۵حویزی،  )عروسیباشد. مطاب  برخی تفاسیر 
م میگونهکردند  بهگشت، ایشان بسیار عبادت مینازل می شهد و در ای که پاهای مبارکشهان متهور 

ا»این آیۀ شریفه نازل شد که  این هنگام ا م  ن  ل  ز  ن  ك   أ  ی  ل  آن   ع  ر  ق  ی ال  ق  ش  ت    (.۲طه، آیۀ سوره  ) 4«ل 

                                                 
 .«بالقصد علیکم بالقصد، علیکم بالقصد، علیکم الناس ایها یا» .1

اند، موردی است که با نوعی عبادت افراطهی، این حدیث شریف را تکرار کرده )ع(یکی از مواردی که در آن پیامبر اکرم  .2
 (.634 ، ص۵ ج ،1418از سوی برخی مسلمانان مواجه شده بودند )نک: ابن ماجه، 

ل  »فرمایند: می )ع(چنانکه امام علی  .3 اه  ج  ی ال  ر  طا ال  ت  ر  ف  و  م  طًا أ  ر 
ف  الَّ م   (.479 ، ص1414، شریف الرضی« )إ 

 «.قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی» .4
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برداشهت  )ع(یکی از دالیل اهمیت رعایت اعتدال در عبادت، که از حدیث شریف امام علهی 
ن واقهع، بهه گمها شود، آن است که عابدی که پا را از چارچوب اعتدال فراتهر نههاده باشهد، درمی

اکتساب فضایل، مشغول تضییع فرائق و واجبات خود شده است و روشن است که عابد نهادانی 
 کار خواهد بود.ها از واجبات خود غافل شود، زیاندست آوردن برخی فضیلت که برای به

آن را بهه ، انهدازی فرسهاب توست، اگر در عبادت، او را به زحمت طاقترکنفس تو، م
 نیهاگهر بهه ا و. تایآن را نجات داده ی،او با رف  و مدارا رفتار کنو اگر با  ایکشتن داده

فراطه ههایبدان که با عبادت، ینکته توجه نداشته باش کهه کسهب  یخهود، فضهایل یا 
تمیمهی   1۵۵ ، ص137۶)لیثی،  1«نخواهد شد کنییکه تباه م یفرائض نیگزیجا، کنییم

 (.۲43 ، ص1410، آمدی
هها را ای از صحابه تصمیم گرفتند پیوسته روزها را روزه بگیرند و شبعده در روایتی آمده است که

وقتی از کار آنان آگاه شهدند،  )ص(به عبادت برخیزند و از دنیا و تعلقات آن دل برکنند. پیامبر اکرم 
ت ایشان را نهی کرده و فرمودند: به  شد 

ت من آرام گ هر کس که با  شده و هر تیهدارد، یکس جوش و خروش عبادتش به سن 
ت من مخالفت ورزد، گمراه گشته و عملش تباه م یکه من نمهاز مه دی. بدانگرددیسن 

که از  هر ،پس .میگریو م خندمیمکنم، یو افطار م رمیگیروزه مخوابم، یو م خوانم
ت من رو ر  عاملی،  شیخ) 2ستیگرداند از من ن یروش و سن   (109 ، ص1 ، ج1409ح 

تبر همین اساس، یکی از س روی و اعتهدال اسهت کهه رعایهت میانهه)ص(، های مهم پیامبر اکرم ن 
ی از آن موجب فساد و تباهی اعمال می شود. این حدیث، تأکید بسیار روشنی بر لزوم حفهظ تخط 

 روی توسط بندگان در همه  امور حتی در عبادت و سلوک دارد.اعتدال و میانه
های ش به اعتدال در عبادت یکهی از توصهیهشود که سفاراز برخی روایات چنین برداشت می

ر پیامبر ان  »بوده است:  )ص(اکرم  مکر  ه]و  ک  ول اللَّ س  ن  [ ر  إ 
ون  ف  یق  ط 

ا ت  ال  م  م  ع 
ن  األ   وا م  ذ  ول  خ  ق  هه   ی   اللَّ

ل   م  وا ال  ی  لُّ م  تَّی ت  یث از فعل ماضی استمراری که در صدر ایهن حهد (.۵39 ، ص7 ، ج1408)نوری، « ح 
همواره مسهلمانان را بهه اعتهدال در  )ص( اکرم شود که پیامبررفته است، این نکته روشن می کار به

                                                 
ك  » .1 س  ف  نَّ ن  ت ك   إ  یَّ ط  ت   م  ل  ل  ن  أ خ   إ 

نَّك  ا، إ 
ه  ت  ی  ق  ا أ ب  ه   ب 

ت  ق  ف  ن  ر  ا و  إ  ه  ت  ل  ت  ا ق  ه  ت  د  ه  ن  أ ج  ا  إ  ه  هب  س  ک  هائ ل  ت 
ض  هوم  ف  ق  هال  ت  هیم  ف  س  ق  ا التَّ هذ  ه  ب 

ا ه  ع  ی  ض  ائ ق  ت  ر  ف   .«ب 

د  »... .2
ق  ي ف  ت 

نَّ ی س  ل  ه  إ  ت 
اد  ب  ة  ع  رَّ ت  ش  ار  ن  ص  م  ي و   ف  هل  هي أ ص  ن  ها إ  م  اب  أ  ب  ي ت  ه  ف  ل  م  ان  ع  لَّ و  ک  د  ض  ق  ي ف  ت 

نَّ ف  س  ال  ن  خ  ی و  م  د  ت  اه 
ي ن  س  م  ی  ل  ي ف  ت 

نَّ ي و  س  اج  ه  ن  ن  م  ب  ع  غ  ن  ر  م  ي ف  ک  ك  و  أ ب  ح  ر  و  أ ض  ط 
ف  وم  و  أ  ام  و  أ ص  ن   «.أ 
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  توانشان است سفارش می
وجو در اند و البتهه، بها جسهتکردهعبادت و اکتفا به عباداتی که در حد 

شهان توان این سفارش نهورانی نبهوی را در برخهی جریانهات مختلهف کهه از ایجوامع حدیثی می
  1روایت شده است، مشاهده کرد.

 فرمایند:شده است. ایشان در حدیثی می نیز سفارش به اعتدال در عبادت نقل )ع(از امام علی 
آورد آن را بههه مسههتحبات  روی دل اسههت، اگههر برگردانههدنی روی و آوردن روی را هههادل

، 1414، الرضههیشهریف ) 2دیهواداریهد، و اگهر روی برگردانهد، بهر انجههام واجبهات بسهنده کن
  (۵30 ص

در اینجا منظور حضرت از رعایهت اقتصهار و بسهنده کهردن بهه واجبهات، در صهورت احسهاس 
گونهه  میلی و کسالت، برگرفته از نگاه کلی شریعت به حفظ اعتدال در شریعت است  زیرا ههربی

فر  شهود.اط میعبادتی که فرد بر خود تحمیل کند، سبب خروج از اعتدال و گرفتار شدن در ورطه  ا 
فراط و تفریط   ءمنشها، شهوندو به انحراف کشیده مهی شده در عبادتبسیاری از افرادی که گرفتار ا 

و این گونه است کهه  استقلبشان به هنگام عبادت دبار و اقبال رفتارهای اشتباهشان عدم توجه به ا  
در  )ع(حسهن مجتبهی   زمانی که در بستر شهادت بودند، در مقام وصیت به امهام )ع(امیرالمؤمنین 

روی در عبهادت کنار توصیه به تقوا، اهتمام به نماز اول وقت، پرداخت زکات و... به اقتصاد و میانه
 «در عبادت به کاری که مداوم و در توان توست بپرداز»توصیه کرده و امر فرمودند: 

یك   ا أ وص  يَّ  ی  ن  ة   ب 
ال  الصَّ د   ب  ن  ا ع  ه  ت 

ق  اة   و   و 
ک  ي الزَّ ا ف  ه  ل  هد  أ ه  ت ص  ، واق  ك  ت 

عیش  يَّ في م  ن  د  یا ب  ت ص  ...واق 
ه   في یق  ط 

ذي ت  ائ م  الَّ
، وعلیك فیها باألمر  الدَّ ت ك 

 .(۲3۶ ، ص۲ ، ج14۲۶)احمدی میانجی،  عباد 
 فرمودند:   - )ع(خطاب به امام علی  - نیز در روایتی )ص(نبی مکرم اسالم 

و استوار است  پس با مهدارا در آن داخهل  نیکم، متمح یا علی! به درستی که این دین  
خود را به زور و از سر  [پروردگار خویش را به سوی خویش دشمن مساز  شو و عبادت

]میلی به عبادت وادار مکنبی
  .(8۶ ، ص۲ ، ج1407)کلینی،  3

در  - «متهین»انهد. اسهتفاده کرده« متین»برای معرفی دین از تعبیر )ص(اکرم  در این حدیث، پیامبر
به معنای استوار، محکم و متقن است. اعتدالی که مورد تأیید دین است بهه سهبب نهایهت  - لغت

                                                 
، 43 ، ج1416  احمهد بهن حنبهل، 301، ص 2، ج 1410 ،ی  بخار539 ، ص7، ج 1408 ،ینمونه، نک: نور یبرا .1

 .۶34، ص 5، ج 1418  ابن ماجه، 333و  1۶4ص 

ر  » .2 ت ص  اق  ت  ف  ر  ب  د  ا أ  ذ  ل  و  إ  اف  و  ی النَّ ل  ا ع  وه  ل  م 
اح  ت  ف  ل  ب  ق  ا أ  ذ  إ 

ارًا ف  ب  د  ااًل و  إ  ب  ق  وب  إ  ل  ق  ل  نَّ ل  ائ قإ  ر  ف  ی ال  ل  ا ع  ه   .«وا ب 

ن  » .3 ، إ  يُّ ل  ا ع  ین   ی  ا الد  ین   هذ  ت  لیم  ق إ 
غ  ب  ، و  ال  ت    

ف  ر  یه  ب   ف 
ل  غ  أ و  ك ، ف  ب  ة  ر  اد  ب  ك  ع  س  ف   «ن 
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فراط در ساحت واقع، همه چیز توسط دیهن  های آن نیست و دراستواری دین اسالم است و نیازی به ا 
که در دیهن خهدا و شده است. پس انسان نباید برای رسیدن به خدا از راهی جز آنچه  برای انسان بیان

ه بیان  ت و سیره  رسول الل  ، به صراحت، بهه همهه  ت یم ق آنطور که در شده بهره بگیرد. همان )ص(سن 
 کاری از خداوند متعال و نبی مکرم اسالم پیشی نگیرند:  مسلمانان امر فرموده که در هیچ

ه  
ي  اللَّ

د  ن  ی  ی  وا ب  م  د  ق  وا ال ت  ن  ذین  آم  ا الَّ ه  یُّ لیم یا أ  میع  ع  ه  س  نَّ اللَّ  إ 
ه  وا اللَّ ق  ه  و  اتَّ ول  س  ای   «و  ر 

اید در برابر خدا و پیامبرش ]در هیچ کاری[ پیشی مجویید و از  کسانی که ایمان آورده
 .(1)سوره  حجرأت، آیۀ  خدا پروا بدارید که خدا شنوای داناست

  نویسد:می« اقتصاد در عبادت»ث باب و در توضیح احادی اصول تمرممالصالح مازندرانی در شرح 
القول هستند و آن ایهن اسهت کهه بایهد همه  احادیث این باب در یک امر  مشترک و متف 

انسان در امور عبادی از شریعت پیشی  یعنیدر عبادت را رعایت کند. رف ، « رف »عبد  
 (.۵41 ، ص۶ ، ج1407)کلینی،  مورد نداشته باشدگیری  بینگیرد و بر نفس خود، سخت

خیراالمهور »او در ادامه و برای تأکید بر لزوم رعایت اعتدال و رف  در امور، بهه حهدیث مشههور: 
 نویسد: استناد کرده و می، (۵41 ، ص۶ ، ج1407)کلینی، « اوسطها

ها را به عبادت بگذراند و همه  روزها را به روزه سهپری پسندیده نیست انسان تمام شب
که باید مراعات  حالی شود  درتوجهی انسان به نفسش میسبب بی کند  زیرا این امر

ندهد. عبادت، اگر کهم  فشار قرار نفس کند و نفسش را با انجام عبادات سنگین تحت
 )ع(حتی امام زیهن العابهدین ... 1آفرین بهتر استاز کار  زیاد ولی ماللباشد و مداوم، 

اسهتراحت و خهواب داشهتند، از کننهدگان هسهتند   که سرآمد و زینت همهه  عبهادت
کردند و از ازدواج و مراودات اجتماعی نیهز پرهیهز نوشیدن و خوردن غذا اجتناب نمی

  (.۲۵8 ، ص8 ، ج138۲مازندرانی،  )مالصالحکردند ... گرفتند و افطار مینداشتند، روزه می

 عبادت در اعتدال به اسالمی اثباتی عرفان نگاه

اگهر کهه چناناند  عرفان برای ملکه  اعتدال ارزش خاصهی قائهل شهده در علم اخالق و همچنین در
شخصی بتواند هر سه جنبه  عقالنی شهوانی و غضبی خود را به اعتدال برسهاند، بهه نقطهه  مطلهوبی 

                                                 
یل   .1 ل 

وم   ق  د  ه   ت  ی  ل  ی ع  ج  ر  ن   أ  یر   م  ث 
ول   ک  ل  م  ه م  ن   .(218 ص، 68ج  ،1403 مجلسی،) م 
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رفا بر ضرورت حفظ اعتدال در عبهادت را تأکید با این نگاه،  (.۵4 ، ص1377)نراقی،  دست یافته است ع 
 ها قلمداد کرد.ی از مصادی  قاعده  کلی ضرورت رعایت اعتدال در همه  ساحتتوان مصداقنیز می

رفای متقدم و متأخر در باب ضهرورت حفهظ اعتهدال و  در ادامه، به بررسی نظرات برخی از ع 
 پردازیم.روی در عبادت میمیانه

ه  هه  1،منمزل السمق ینانصاری در کتاب خواجه عبدالل  هیر و سهلوک الهی الل  را در قالهب مراحل س 
را مقام استقامت نههاده  منزل تحلیل کرده است. او در مقام بیست و ششم از این کتاب که نام آن صد

 روی در اعمال عبادی سالک تأکید کرده است.است، به نوعی به مسئله ضرورت حفظ میانه
  االسهتقام» داند. که مرتبه و درجه  اول آن عبارت است از:را دارای سه مرتبه می «استقامت»او 

 نویسد: و در توضیح آن می« علی االجتهاد فی االقتصاد
روی باشد، یعنی دارای سه شرط سالک باید اجتهاد در عبادتش همراه با اقتصاد و میانه

ت  باشد  نه از حدود شرعی تجاوز کند و نه از وادی اخالص خارج شهود و نهه از سهن 
ه انصاری، )خواجه عبدا 2پا فراتر گذارد )ص(رسول اکرم   .(۶4 ، ص1417لل 

معتقد است که کوشش در عبادت نباید سبب شهود   - در باب مقام اسقامت  - عبدالرزاق کاشانی نیز
فهراط کشهیده شهود. غلهو و زیهاده روی در عبهادت از که اعتدال در آن از بین برود و سالک به سمت ا 

بر سالک  مبتدی ضروری اسهت کهه اند و دیگر، هر دو مذموم سوی سو، و کوتاهی در عبادت ازیک
دادن جانب اعتدال سبب فروافتهادن سهالک در  استقامت در حفظ اعتدال داشته باشد  زیرا از دست

فراط و یا تفریط شده و در نتیجه، از عبادت مطلوب و طی  طری  سلوک باز   ماند.میورطه  ا 
ه، می کاشانی در توضیح شروط مورد سهالک در »کهه ظور از این نویسد: مننظر خواجه عبدالل 

آن است که عبادت سالک باید عبادتی باشد که شرع بر آن « عبادت، از حدود شرعی تجاوز نکند
که سبب صیقل قلب و روح  سهالک شهود، سهبب مهیتأکید کرده است و اال  عبادت به جای این 

گهردد و مهراد  شود روحش ملول شود و نشاط در عبادت را از دست داده و کراهت بهر او مسهتولی
ه از عبارت  آن است که عملش مخلوط با ریها نشهود « و ال متجاوزًا حد  اإلخالص»خواجه عبدالل 

شهود کهه را به خاطر دست یافتن به اجر و پاداش انجهام ندههد  زیهرا ایهن کهار سهبب می و یا آن
 اعمالش فاسد و تباه شود.

                                                 
 ..ن عملی است که گذشت زمان نیز نتوانسته از ارزش و اهمیت آن بکاهدمهمترین کتاب عرفا ،منمزل السمی ین .1

 «.السن   نهج مخالفا اإلخالص وال حد   متجاوزا العلم وال رسم عادیا ال االقتصاد  في االجتهاد علی االستقام : االولی الدرج » .2
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است که عبادت  سالک مخالف سیره و  آن« و ال مخالفًا نهج السن  »همچنین منظور از عبارت 
را از  )ص(نباشد  زیرا در این صهورت، برکهت متابعهت از پیهامبر اکهرم  )ص(شیوه  نبی مکرم اسالم 

م  »گیرد. او در تأیید این سخنان، بهه آیهۀ مبارکهه  می دهد و تحت نفوذ شیطان قراردست می ه  هن  و  م 
د   ت ص  ق  در این تفسیر خاص، به معنها و مفههوم  «مقتصد»است. تمسک جسته  (3۲)سوره  فاطر، آیۀ « م 

روی در عبهادت دارد، رو است و طبعًا کسهی کهه زیهادهکسی است که در امور خود معتدل و میانه
 (.318۔317 ، ص138۵)کاشانی،  در این آیۀ شریفه نخواهد بود« مقتصد»مصداق 

و در  (۵9۵ ، ص1 تها، جیعربی، ب ناب) ابن عربی نیز بر ضرورت حفظ اعتدال در سلوک تأکید داشته
کند که سالک در مسیر سهلوکی توضیح دستور سلوکی گرسنگی و ترک غذا، به این نکته اشاره می

کشیدن نشود. در سرتاسر سلوک، روی خودسرانه در گرسنگیخود باید مراقب باشد تا دچار زیاده
آوردن میزان شریعت در این بهاب ستعربی برای به د رو، ابناین قانون و معیار، شریعت است. از

ه   اند: کند که فرمودهاستناد می )ص(به حدیثی از رسول الل 
حقنهد، پهس ههم بهه  یاست، و چشمان تو بر تو دارا یحق یهمانا نفس تو بر تو دارا

   ریو هم بخواب، و هم روزه بگ زیعبادت برخ
همهه را ادا کهرده  و هم افطار نما، تا حه  

 (.۲749 ، ص7 ، ج1383، )اکبرآبادی 1یباش
 نویسد: ابن عربی، در تحلیل و تبیین این حدیث شریف می

واقعیت انسان دارای دو بعد و دو وجه است: بعدی الهی و بعهدی حیهوانی، خداونهد 
داده است و بر سالک واجب اسهت  کدام از ابعاد وجودی انسان حقی را قرار برای هر

طورکه برای به جا آوردن حه  خداونهد بایهد نکدام را به جا آورد. پس هما که ح  هر
عبادت کرد ح  نفس را هم باید به جا آورد و از خوردن و خوابیدن هم که ح  طبیعی 
نفس است غافل نباید شد، یعنی بنده باید بهه نیازههای جسهمی خهود توجهه کنهد تها 

 .(188 ، ص۲ ، ج1383)اکبرآبادی، بدهکار نفس نگردد 
   ابن عربی بر آنست که ح 

ی است که به گهردن انسهان اسهت و پهس از آن حه   ه باالترین حق  الل 
گیری نفس است که البته، باید هر دو ادا شوند. انسان نباید مدیون نفس خویش شود و بها سهخت

 بر آن، خود را وادار به انجام اعمال عبادی سنگین کند.
بر ضهرورت رعایهت  1إللهم لطمقف األعال  رم إشمرات أهل اعبدالرزاق کاشانی نیز در کتاب 

                                                 
م و أ   علیك إن  لنفسك» .1 م و ن م و ص  ق  ر و أ عط  کل  ذي ح  حقهحقًا و لعینك علیك حقًا ... ف   .«فط 
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ه پای فشرده و در توضیح اصطالح عرفهانی  االدب: »نویسهد: می« ادب»اعتدال در سلوک الی الل 
هو حفظ الحد بین الغلو و الجفاء أی بین اإلفراط و التفریط و ذلك أن یؤم السهالك طریقهًا وسهطًا 

 (.1۶3 ، ص1 ، ج14۲۶)کاشانی،  2بینهما
ه حسن عارف و فیلسوف معاصر، آی  تهرین نیهز مهمهزار و یک تلمه در کتاب  )ره(زاده آملی الل 

انهد. مواردی که سالک باید در نظر داشته باشد و رعایت کند را در چند کلمه فهرست و بیان کهرده
هد»، «تفکر»، «ریاضت»ایشان در کنار مباحث مهمی چون  هه»، «تهج  و « ، مراقبهه«ادب مهع الل 

روی در انهد، یعنهی میانههرا مطرح کرده« اقتصاد»آیند، می شمار هکه مهمات سلوک ب« محاسبه»
که باید از سوی سالک برای توفی  در مسیر سلوکی خهود رعایهت  «عبادت»مطل  امور و به ویژه 

 (.41۵ ، ص1 ، ج1381، زاده آملی)حسن شود
ه مظاهری در کتاب همچنین آی   کهه در آن  ةدراسمت رام االخاالق و شائون الاکماة العملیاالل 

و « اقتصهاد»اند، در فضیلت سی و نهم، ارزش های فضایل اخالقی را مطرح کردهترین سرفصلمهم
دانسهتهروی را نوعی ملکه اخالقهی روی به معنای عام آن را بررسی کرده و رعایت اعتدال و میانهمیانه

پهیش  و اخهالق خهود درکسی با داشتن آن، راه میانه در معیشت و زندگی فهردی، اعمهال  اند که هر
هه ترین فضیلت در دنیا و آخرت دست یافته اسهت. آیه گیرد و این شخص به بزر می مظهاهری،  الل 

فضهیلت حفهظ »فرماینهد: مطلوبیت این فضیلت بزر  را در اکثر شئوون زندگی بررسی کهرده و می
فراط و تفریط حتی در عبادات هم باید رعایت شود. ومیانه نبایهد در انجهام عبهادات  روی و دوری از ا 

 (.۵4۲ ۔ ۵41 ، ص3 ، ج1390)مظاهری،  «فرسا جانب اعتدال را از دست دادسنگین و طاقت

 گیریبندی و نتیجهجمع

روی حداکثری از تک تک دستورات و فرامین شریعت مطهر اسالم، شرط و دنباله و قید پیروی بی
یر و سهلوک ساسی، در هیچ مرحلها اساسی عرفان راستین اسالمی است. این قانون قانون ای از س 

نباید نقق شود. این پژوهش در همین راسهتا و بهرای بررسهی میهزان مطابقهت مشهی و طریقهت 
های دینی و عارفان با شریعت در باب اعتدال در عبادت، به بررسی دیدگاه و نگاه هر کدام از آموزه

                                                                                                               
اصطالحات اهل معرفت را جمع کرده و برای هریک توضهیح مختصهری  مولف، .است کاشانی به منسوب کتاب این. 1

 است. «نامه اصطالحات عرفانیفرهنگ»داده است و در واقع، این کتاب، نوعی 
 .ندیرا برگز انهیم گذر نکند و راه طیافراط و تفر است که از حد    یکس ،.عارف متأدب2
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فهراط»عرفان اسالمی در باب  پرداخهت شهد و اکنهون « عبهادت ضهرورت اعتهدال در»و « نفی ا 
 در رویمیانهه ضهرورت رعایهت بهاب در را شهریعت بها اسهالمی عرفان سوییتوان میزان هممی

 عبادت آشکارا مشاهده کرد.
گونهه  چنانکه دیدیم، قرآن و روایات بر ضرورت رعایت اعتهدال در عبهادت تأکیهد دارنهد، و ههر

فراط در این زمینه نکوهش شده است. بنا بر رو روی در انجهام عبهادت های دینی، زیادهایات و آموزها 
شوند، بلکهه چهه بسها زمینههتنها مایه و پایه  ارتقاء معنوی آدمی نمیو تحمیل فشار بر نفس انسان، نه

فهراط و تفهریط در  )ص( اکرم های تباهی عبد را فراهم آورند. عبادت باید بر طب  سیره پیامبر باشهد و ا 
ه، ماننداین زمینه ناپسند و ن خهواب و خهوراک  اپذیرفتنی است. مؤمن باید در کنار انجام افعال روزمر 

کهه تمهام سهاعات روز را و مراودات اجتماعی، زمانی را هم به عبادت اختصهاص دههد، نهه ایهن 
 گونه بودند.خودشان نیز این )ص( اکرم گونه که پیامبرمشغول انجام عبادت باشد  همان

یابیم که آنها نیز همهین روش به اندیشه و نگاه عرفا در این باب، درمیدیگر، با نگاهی  سوی از
ه توصیه می گفتهه بیهان گونهه کهه در مباحهث پهیشکردند. بهرای مثهال، همانرا به سالکان الی الل 

ه انصاری، شرط الزم برای انجام عبادت در حهد اعتهدال، کهه موجهب ترقهی  شد،خواجه عبد الل 
دانهد. عارفهان می« )ص(اکرم  عبادت بر طب  سیره پیامبر»گردد، را یمعنوی و موفقیت در سلوک م

  - میلی و کراههت در وقت بی - به پیروی از دستورات اسالم در این باب، تحمیل عبادت به نفس
زیرا این امر، ممکن است   دانندناپذیری بر روان سالک میرا علت و عامل ایجاد صدمات جبران

زدگی و انزجهار از مقهام عبودیهت شهود. و از انگیزه در عبادت و یا دل موجب از بین رفتن نشاط و
این باب است که مشایخ سلوک، داشتن نشاط و بهجت در عبادت و همچنین رعایت اعتهدال در 

ه از مهم یر و سلوک بهعبادت را برای سالک الی الل   آورند.می شمار ترین شرایط س 
ت شههوت در عبادت باید در حد  توان سالک انجام شو د  نه در حهد امکهان و بهه تناسهب قهو 

گونه فشار بر نفس و انجهام ریاضهات  انسان، باید اعتدال در عبادت را بیشتر رعایت شود  زیرا هر
گسهیخته و شهود و اگهر خهدای نخواسهته سهالک، عنانگسیختگی نفهس میسنگین، سبب عنان

بیند و به طری  سهعادت جات را هرگز نمیافتد که روی ناختیار شود، چنان در پرتگاه تباهی میبی
 و رستگاری راه پیدا نخواهد کرد.

گونههه  حاصههل آن کههه بههین عرفههان اسههالمی و همچنههین قههرآن و روایههات در مسههئله نفههی هههر
فراطی گری در عبادت و همچنین ضرورت رعایت اعتدال در عبادت، مطابقت و همسویی کامل ا 

 وجود دارد.
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  منابع فهرست

 .ت یم ق آن *
 

 تهران: أعلمی.. .)چاپ اول(صفمت ال یعة. (ش13۶۲.) علی بن ابن بابویه. محمد

 . مؤسس  الرسال  :بیروت .حنبل بن مسند اإلمم  أحمد (.ق141۶.) محمد بن ابن حنبل. احمد
 تا(. )چاپ اول(. بیروت: دارالصادر..)بی الفاوحمت المکیةابن عربی. محی الدین. 

ن  (.ق1418.) یزید بن ابن ماجه. محمد هن  یزیاد القزوینام  بان الاامر  أبام عبداللّاه مامادس 
 الجیل. دار :لبنان .)چاپ اول( .ممجه ابن

 الحدیث. )چاپ اول(. قم: دار .)ع(مکمتیب األقمة .ق(. 14۲۶احمدی میانجی. علی .)
ح: نجیب مایل هروی. تهران: نشر قطره.مرزن االس ارش(. 1383. ولی محمد .)اکبرآبادی  . مصح 

 .دفتر نشر الهادی :قم .)چاپ اول( .الصایفة السجمدیةش(. 137۶مام سجاد )ع( .)ا
هی، انصار  العلم. دار :قم .)چاپ اول( .منمزل السمق ین (.ق1417.) خواجه عبد الل 

 :جمهوریه  مصهر العربیه  .دوم چهاپ. صایح البرمري (.ق1410.) اسماعیل بن محمد، بخاری
 لجن  إحیاء کتب السن . - لشئون االسالمی المجلس االعلی ل -وزارة االوقاف

.)مجموع  مهن کلمهات و  غ رالاکم و دررالکلم(. ق1410.) محمد بن تمیمی آمدی. عبدالواحد
 دارالکتاب اإلسالمي. :قم .دوم چاپ .)ع(.حکم اإلمام علی 

 . چاپ سوم. قم: بوستان کتاب.هزار و یک تلمهش( 1381حسن.) .زاده آملیحسن

چاپ نههم. مشههد:  .لب اللبم  در سی  و سلوكق(. 1419نی. سید محمد حسین .)حسینی طهرا
 طباطبایی. انتشارات عالمه

 –. )چهاپ اول(. بیهروت مفا دات ألفاما القا آنق(. 141۲محمد .) بن اصفهانی. حسین راغب
 الدار الشامی . ۔القلم  دمش : دار

لهوک فهی السهیر و السهلوك(. چهاپ )تحفه  المرسمله سی  و سلوک .ق(. 141۵سید بحرالعلوم .)
 چهارم. مشهد: انتشارات عالمه طباطبایی.

 هجرت. :قم ..)للصبحي صالح( نهج البالغة (.ق1414.) حسین بن شریف الرضی. محمد
 مؤسسه آل البیت )ع(.. )چاپ اول(. قم: وسمقل ال یعهق(. 1409حسن .) بن عاملی. محمد شیخ حر

دفتهر  :قهم .چهاپ پهنجم .المیازان رام تفسای  القا آن (.ق1417.) سید محمد حسین .طباطبایی
 مدرسین حوزه علمیه قم. انتشارات اسالمی جامعه

. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجمع البیمن ري تفسی  الق آن ش(.137۲.) حسن بن طبرسی. فضل
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 .ناصر خسرو

 اسماعیلیان. ت. قم: انتشاراالثقلین نور تفسی ق(. 141۵جمعه .) بن علی عبد حویزی. عروسی
. اصهفهان. کتابخانهه امهام أمیهر الواري. (ق 140۶.) شاه مرتضی بن فیق کاشانی. محمد محسن

 المؤمنین علی .)ع(.

 .)القاسانی(. چاپ سوم. قم: انتشارات بیدار. ش ح منمزل السمق ینش(. 138۵کاشانی. عبد الرزاق .)
. )چهاپ اول(. قهاهره: أهال اإللهام  لطمقف األعال  رم إشمراتق(. 14۲۶.) عبد الرزاق .یکاشان

 مکتب  الثقاف الدینی .
 تهران: دارالکتب اإلسالمی .. چاپ: چهارم. الکمري ق(.1407اسحاق .) بن یعقوب بن کلینی. محمد

 . )چاپ اول(. قم: دارالحدیث.عیون الاکم و المواع ش(. 137۶محمد .) بن لیثی واسطی. علی
. )چهاپ اول(. األصاول و ال وضاة -ش ح الکمريق(. 138۲احمد .) بن مازندرانی. محمد صالح

 تهران: المکتب  اإلسالمی .
 و تحقیه  .تناز الّعمامل رام ُسانألن األقاوال و األرعامل (.ق1409.) عالءالدین علهی .متقی هندی
  .الرسال  بیروت: مؤسس  .شیخ بکری حیانی و شیخ صفوة الصفا :تصحیح

. األطهامر األقماة أخبامر لدرر بامراألنوارالجممعة .ق(1403محمدتقی .) بن باقر محمد مجلسی.
 .العربي التراث إحیاء دار دوم. بیروت: چاپ

  . چاپ هشتم. تهران: صدرا.مجموعه آثمر شهید مطه یش(. 1377. مرتضی .)مطهری
. )چهاپ اول(. دراسمت راي االخاالق و شائون الاکماة العملّیاةش(. 1390مظاهری. حسین .)

 ی مطالعاتی الزهرا .)س(.اصفهان: مؤسسه فرهنگ
 الکتب اإلسالمی . دار :تهران .)چاپ اول( .تفسی  نمونه ش(.1374.) ناصر .مکارم شیرازی

هموسوی  مؤسسهه  :تهران .چاپ هفتم .آدا  الصالة ش(.1370) )امام خمینی(. خمینی، روح الل 
  ..)ره( تنظیم و نشر آثار امام خمینی

هموسوی  تهران: مؤسسه تنظهیم و نشهر  .تام  الطهمرةش( 138۵) ی(.)امام خمین خمینی، روح الل 
 آثار امام خمینی .)ره(.

 هجرت. . چاپ پنجم. قم: مؤسس  دارمع اج السعمدةش(. 1377نراقی. مال احمد .)
. )چاپ اول(. قهم: الوسمقل و مسانبط المسمقلمسادركق(. 1408محمد تقی .) بن نوری. حسین

 البیت .)ع(.مؤسس  آل
تنبیه الرواط  و نزهة النواظ  المع وف بمجموعة ق(. 1410عیسی .) بن أبي فراس. مسعود بن ورام

 . )چاپ اول(. قم: مکتبه فقیه. وّرا 
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