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 مهمقدّ

ياابیم كاه    درماي یم، نا ك يم وجو جس  صوفیّه كا  و آداب خلویه دربارۀ صوفك يهنگام

دادنه و مريها   بیشتر مشايخ، ب شي از امر خود را به رياضات و مجاههات اختصاص مي

اياگ  پس از آتاا  شاه  از اهمّیّا  رياضا  در خالوك،      . كردنه خود را بها  خفارش مي

و آياا   هااي رياضا  و مجاهاه  چیسا       معنا و تعريف و نموناه آيه كه  پرخش پیش مي

 يجاو بارا  و سدر مطالعاه و پار   خا  بود  اخ   نزد صوفیا  ي  كاربرد ايگ دو اصطالح،

يگ پرخاش  باه  يسا كناو   كتاا   ،ا  پژوهشاگرا  یا ه در مكا م یافتيه  به پاخخ، دریرخ

 .نپرداخته اخ 

و خاپس در متاو    ايام   را بیاا  كارد   اضا  و مجاهاه    ير يابتها معنا ،گ ملالهيدر ا

ار ه كا معنا با  ي گ دو را در يا  ایا صوفيه آكم یرد تا بهانكم یخواه وجو جس  ،انهیصوف

ا يا اربرد جهاتاناه و  كا گ نوشاتار،  يانه  در ا داشته مستلل يمنظور  ي ا از هر يانه  برد  يم

 يانه تا قر  هفاتم، بررخا  یمتلهّم صوفشهۀ  چاپاض  و مجاهه  را در هف  اثر ير ياطف

ا يا ه آكا م یباهان خارانجام  م و یابيا رد تا به وجو  شباه  و تفاوت آ  دو دخ  كم یخواه

 ا نه يانه  گ دو اصطالح در نظر داشتهياز ا خاني ي  يمعنا صوفیّه

 

 اضتير

 أرُوضُاها  ةَب ّ االاهّ  رُضْا  »: تونه آماه  اخا    ايگ كتاب العیگمعني رياض  در قر  دوم در 

شه  در قر  هفتم،  نگاشته لسا  العربدر . (55: 4141فراهیهي، ) «یرالسّ اَلَمْتها أي ضةرِيَا

 :آماه  اخا   « روض»  يا ز ذین یش از خود اخ ،پ يها نامه لغ توا  تف  جامع  يمه ك

 .(461: 4141ابگ منظور، )« ریالسّ اَلَمها أو ذلَلَها و هاوّطَأ: ضةًرِيا و رَوْضاً يَرُوضُها بَةاالهّ راضَ»

رد  چهارپاا و  كرد  و فرمانبردار كرام  ياض  به معناير ،لغ  ارب در ،بینیم چنانكه مي

 يآ  بارا  يها گ مصهر و فع يها ا نامه لغ در . آموختگ را  رفتگ بود  اخ  تا رهوار شود

 .(هما ) رفته اخ  به كاراخب و شتر  ويژ  بهو  اامّ به ّطورچهارپا 

 يوانیا نفاس،    يعني؛ ه اخ ار رفتكجاز در مورد نفس به اض  به مَياز صهر اخالم ر

در  (ع)يه اماام الا  كا چنان. ه  داردیاض  و رام تردانياز به ریه نكشود  يش دانسته مكخر

 ينفسا  يها » :انه  ردك ش اختفاد  ينفس خوي آ  را برانامه به اثما  بگ  ُنیف انصاري 

 .(769: 4165اإلخالم،  فیض) «يلوبالت  روضهاأ
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 مجاهده

 الوخع اختفراغ ةالمجاهه و الجِهادُ»: اخ  آمه  في غريب اللرآ  مفردات در «جهه»  يذ

 و یطا الش ا  ةمجاهاه  و الظااهر  العاهوّ  ةمجاهاه : أضارب  ث ّةثاال  ادالجِه و العهوّ فعةمها في

شااهه   از قرآ  ،براي دو كاربرد ن س  (هما )راغب . (112: 4141 ،راغب)« فسالن  ةمجاهه

 :و براي مجاهه  با نفس، از  یث نبوي آورد مي

 جاهِاهُوا  وَ ،[92 : ا ّ ] جِهاادِ ِ   َّقَ اللَهِ فِي جاهِهُوا وَ: تعالى قوله في ثالثتها تهخ  و

 بِاأَمْوالِهِمْ  جاهَهُوا وَ هاجَرُوا وَ آمَنُوا الَذِيگَ إِ َ .[14 :وبهت] اللَهِ خَبِی ِ فِي أَنْفُسِكُمْ وَ بِأَمْوالِكُمْ

 كماا  أهواءكم جاههوا»: خلم و الیه الل ه صل ى قال و .[91 :نفالا] اللَهِ خَبِی ِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ

 .«أاهاءكم تجاههو 

ه مجاهاه  باه   كا شاود   يتا قر  هفتم دانساته ما   يارب يها نامه لغ در  وجو جس با 

ز باه  یجاز دربارۀ نفس نبه مَ (ص)رخولنبرد با دشمگ بود  و پس از خ گ  ضرت  يمعنا

و بار   ردكه با او نبرد و جهاد يه باكشمرد  شه  اخ   ينفس دشمن يعني. ار رفته اخ ك

ناا  یگَ جاهَهوا فيالَذ و»ة يدر آ «جاههوا»ه دربارۀ فع  ك ييها ریاز تفس يكيگ اخاس، یهم

 .اخ  ، جهاد با نفس شه   تفته (67 :كبوتان)« نََََََهُم خُبُلَنايلَنَههِ

رَجَعنا مِاگَ الجِهاادِ اصَصاغَرِ إلاي     : السّالم هو قوله الی»: تويه مي (111: 4121)هجويري 

پس . «النَفسِ ةُمُجاهَهَأال وَ هِي :   قالو ما الجِهادُ اصكبَرُ !يا رخولَ اهلل:  قی .اصكبَرِ الجِهادِ

 گيتار  يمحاور  يگ رویاز هم. اخ  «نفس»ملابله با  ، دراض  و مجاهه ير كوجه اشترا

 (ص)امبریا پ هكچنان ؛اخ همیگ موضوعِ نفس ، مجاههت و اض ير ّق دربارۀیتحل در انصر

 خيمشاا  از ماناه  یباق لماات ك در. دانه يم گيد دشمگ با جهاد از تر بزرگ را نفس با جهاد

 .اخ  بود  توجّه مورد هموار  نفس زین تصوّف

 متلابا   به ّطور ّطرف دو هك اخ  يامور ژۀيگ باب ويو ااخ   مفااله باب در مجاهه 

 يدارا  يا  هار  وكنناه   مي نبرد گريهكي با تگ دو ،مجاهه  و جهاد در. دارنه نلش آ  در

 نفاسْ  ييتاو  ،روديم كار به نفس يبرامجاهه   هك يهنگام و ؛اخ  يگريد با نبرد توا 

 اضا  ير در. اخا   گیچننیز  اض ير ۀدربار. اخ  شه  دانسته هوشمنه و جانهار يدشمن

به  نفس يبرايگ لفظ ا هك يهنگام و شوديم عیمط و رام ،شكخر و جانهار يموجودهم 

 يریا تناار  ك از خ گ ،زهه درولي  ؛اخ  شه  تصوّر شكخر يجانهار نفسْ ،روديم كار
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 مفعاول  يبارا  يمستلل  هويّ  و صتش  امّا  ،نهكيم معلوم را فاا   ال  ،لفظ گيا. اخ 

 .شود ينم قائ 

 و رام خار  بار   ارف  ،اضا  ير درلایكگ   ،اخا   شاتگ ك و نبارد  از خ گ ،مجاهه  در

 ،باشه اض ير از تر خشگ و تر خ   مجاهه  ماهیّ  رود يم انتظار. اخ  رد ك فرمانبردار

 ه یا نام مجاهاه   آنچاه  امومااً  هكا چنان. اخ  افتاد  فاقات  انتظار گيا خالف ،ام  درامّا 

 .اخا   باود   معمول ابادات از دشوارتر و باالتر يخطح در يشرا ابادات شام  ،شه  مي

 جسام  باه  رخااننه   بیآخا  تاا   يِهاا يریا ت خ   و ها يدشوار انواع شام  اضاتيرولي 

 .نهاش  شرع در يكمستمسهم  شهیهم هكشه  مي

: 4121، غز الاي )كناه   نفس را ختوري خركش و نیازمنه لگام توصیف ماي  يبصر  سگ

 همانناه  و اضا  ير را آ  بيتأد و نهك يم هیتشب باز به را نفس بار  ي غز الي محمّه. (14

 ریشا  از و رخوار یشا  كودكا  به را آ  بيتأد و نفس گريد بار و شمارد يبرم نفس بيتأد

 .(11: هما ) نهك يم هیتشب او بازترفتگ

بارد و   يار ما كا باه   يه و شیانسا  و ختورا  و ص ياض  را براير غز الي، محمّهامام 

ش را كرد و ختورا  خار كو یكه  و نيتوا  اخالق انسا  را پسنه ياض  ميه با ركه يتو يم

ییار  تغ يبرا يرا شاهه« مكخالق سنوا أ»يث او  ه. خاخ را مأنوس  يه و شینرم و ص

 .(7: هما )دانه  ير بود  اخالق انسا  ميپذ و اصالح

ماار  یب ،شتر از معرف  و ّطاا  پروردتاار مهار باورزد   یب يزیه بر چكرا  يسكهر وي 

 اللَهَ يتَأ مَگْ إِلَا»بر اخاس كه ه يتو يو م ،(41: ر بل)« رَضٌمَ قُلُوبِهِم يف»دانه و مصهاق  يم

ماار  یرا دل بيا ز ؛دل باشه يماریر درما  بكه به فيس باكهر  ،(27-22: شعرا)« میخَلِ بِلَلْبٍ

 نفاس بار   يم الفا  هاوا   ،دل يماار یتنها چاارۀ ب  س  ویدر آ  جها  ن يرا توا  زنهت

ه كا نه ك يا  میاو ب. مردما  اخ  يها ب دلیّطب امبرْیپچراكه  ؛امبر اخ یپ اخاس تفتة

رخاننه   ،اض  و مجاهه  را با هميه اخ  و ریه  به تو یرخ ،مجاهه اض  و يههف از ر

 .(49: 4121غز الي، )دانه  ميگ ملصود يبه ا

اضا  و  ير ،شامرد  يه  آ  را برما یو تردانیكب اخالق و نيه مرا   تهذكآنگا   غز الي

و  پناهارد  ماي اضا   يرا مر لاة ن سا  ر   ه و مجاها .برد يار مكمجاهه  را جها از هم به 

و  ،اخ يز از ریو و پرهیكه  به اخالق نیب نفس، رخيگ مر له در تهذيتر ه خ  يتو يم

اخاالص را   يْرا  نتوانه به تمام يه در ابتهايمرامكا  دارد كه اض  دشوار اخ  و يچو  ر
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آ   م دهه تا مردم به واخطةانجا يه مجاههتكه اجاز  دهه يه اختاد به مريبا ،نهك  يراا

و ملبول تشاتگ،  كرد  جلو   ،لذ تش يهایگ بنگرنه و با پیدر او به چشم تحس ،مجاههت

 .(42 -49: هما )یا  برود ار از مك ه تاز يم و مال در مرك رص ش

 اخاتاد  ّطبیاب  اتار  لكاگ  و اخ ، كنه  جا  و اخ  دش وار كارى رياض  كه بها 

 را مريه كه اخ  آ  ّطبیب لطف و. تردد تر آخا  بسیار دانه، لطیف داروى فرا را  و بود،

 باشاه  پاس ... نیابه آ  لذ ت كه نهارد، آ  ّطاق  كه ن وانه،  ّق   لیل  به درجه اوّل به

 مجاهاهتى  كاه  دهاه  رخصا   را وى، نباود  قادر تمام اخالص بر كار ابتهاى در مريه كه

 و شاكم  شار   ،رياا  آرزوى تاا  نگرنه، نیكو چشم به را وى مردما  آنكه شر ِ بر كنه همى

 .(هما ) بشكنه وى انهر مال شر 

 ات ویّا گر و متناخب با رو يهيكاض  در افراد توناتو  متفاوت با ير غز الي،ّطبّق نظر 

س از آنچاه  كا ه هار  كآ  اخ   شهوتْ يل كآنا  اخ  و را  درما   يها و آرزوها خواهش

 .(11: هما )ينه تز يدور ،ه دل وا  اوخ ك

رد  نفس از آنچه ماورد پسانه و خاواهش    كز چار  را در دور ین (412: 4191) يریقش

اناة  يه باا تاز يا با يشا كه در صاورت خر كا نه ك يه میرا به اخب تشب ادانه و هو ياوخ  م

 .عش تردانهیمط ،م الف 

هما  را  يریو قش نامه مي اض يرد  نفس از آنچه مطلوب آ  اخ  را ركجها  غز الي

ار یبسا  ياخالقا  يمجاهاه ، خودخااز  اضا  و  يباه ر  (16: 4121) غز الاي در نگا   .مجاهه 

خهاوناه را  فلا   ه در هماه جاا   يه مركاخ   ييوخویكه  به نیدارد و پس از رخ اهمّیّ 

م صافات  يه برشمردكنها يه ايتو يم ی ،ن يها ياز خو ييها ر نمونهكپس از ذو ا. نهیب يم

 یكوخاويي ماال ن كو باه    ردكا  كپاا  يخود را از صفات بشار  ،اض يه با ركاخ   يسانك

ه يا نبا ،ناه یب يگ اوصاف در خود نمياز ا كيه انهكننه و هر ینب يتعال انه و جز  ّق  ه یرخ

 .یكو بردبه خود تما  ن

را و مصاهاقش  برد  يار مك ييرا به تنها ياض ر، م خورد ك يبرا (19و  11: هماا  )وي 

رد  را كا اضا  و ادب  ير (19: هماا  )او  .دانه مي يخواب يو ب يو خاموش يازل  و ترخنگ

و  ؛ميیخاورد  بگاو   كاضا  اناهر اناه   يل  ريه ّطريتو يه در ابتها مكچنان ،دانه يم يكي

ر يا ر باه د يا ، ديجيخاورد  تاهر   كاناه : ناه ك يا  میاط بیخپس آداب آ  را در خه ا ت

 .ز از نا  خورشیخورد ، جنس ّطعام و پره
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 اياگ  خار   كرد  پیها» :نهك ياد ميبا انوا  مجاههت  ياز ترخنگ ،گريد يهمو در جا

 كاه  اخا   آ  ترخنگى از ملصود كه بها . ايگ انهر مريه و پیر  كم اختالف و مجاههت

 اياگ  از بايساتاد،  راخا   چاو  . تاردد  دباباا  و شاود،  زيردخا   و شود شكسته نفس تا

 .(51: هما )« شود مستغنى تشهيهها

 داناه  ياز ثمارات آ  ما   يكاي را  يترخنگ و تحم   ينهان ياض  را امرير ،معاذ یيحي

، آ  را هيا تو يخ گ ما  يل  خاموشیه دربارۀ فضك يهنگام يریقش. (497: 4191قشایري،  )

  خا گ نگفاتگ مجاهاها ،    یا دل حِینامه و پس از توض ياه  مجاههت م يِخودتذشتگاز

باه   خاا   يا   ياض  را در معنيو مجاههت و ر ؛اض  اخ يگ صف  اه  رياكه ه يتو يم

 .(421 :هما ) برد يم كار

ز از یا ه  و پرهيتز يخ به مجلس الم و خاموشياز مشا يكي  رفتگ ياكدر   ا هموامّ

 ي،گار ي  ديا اكدر   .(421: هماا  ) اخ  ار برد كبه  يياض  را به تنهايبحث و مجادله، ر

 ؛گ آ  دو قائا  شاه  اخا    یب يتفاوت ييتو، ولي نار هم آورد كاض  را در يمجاههت و ر

 .(476: هما ) نهك يف میاض  را همرا  با رن  توصيگ ریهمچن

 و» :4ه اخا  ار رفتكبا هم به  اض  و مجاهه  به دو صورت جها وير ،الصّوفیّهآداب در 

 و اضا  ير بار  و ،لا  يّطر رنا ِ  و اَناا  بر دارد اختلام  ييتوانا كه هيبا ،پوشه خرقه آنكه

 .(12: 4161الهّيگ كبري،  نجم)« كرد توانه صبر ل ی ل اه  مجاههت

معااذ   یيحيه به نل  از كچنان ؛1اخ  برد  كار به صورت دو هر به را دو گيا زین خر اج

معااذ   یاي حيه جالاب آنكا  . كارد  اخا   ر كها  ذيمر يترخنگ يبرا يياض  را به تنهاير

زاهها  و اارفاا  و   يدربارۀ ترخنگ كه دانه، در الي ياض  مير ها ْيمر يرا برا يترخنگ

 ،ض ة ّايا ر گيهيا للمر: أوجاه  عةبأر يال الجوع» :برد يار نمكگ انوا  را به يا ،ننهتا ك توبه

ا   اال و  یا و در ب ؛(111 :4741 خر اج،)« مة مكر گیللعارف و سة ایخ هّادللز  و بة تجر گیائبللت 

 توجّاه . ف و از ملامات برشمرد  اخا  يرد همها را  اض يها و ر ها و ابادت ملام، مجاههت

 قاال » :اخا   ز مهامّ یا ن «ملاام »ا يانه  دانسته«  ال»يگ دو را ا صوفیّه،تب كه در كنيبه ا

 و از  اهلل يهي گیب العبه ملام معنا : لالي الملامات  يمعن ما:  یق فإ : اهلل ر مه خ،یالش

                                                           
 .19و  17: ؛ رياض 17: ؛ مجاهه 12و  19و  11و  12صفحة : اض ير و مجاههت. 4

 .141و  111: ؛ رياض 192و  115و  11: ؛ مجاهه 145و  177و  416و  21 و 11صفحة : اض ير و مجاههت. 1
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« جا    و ااز   اهلل يإل االنلطاع و اضاتيالر  و المجاههات و العبادات مگ هیف لامي مایف ج  ،

 .(11: هما )

اض  و مجاهاه  جاها از   ير ،(4/69: 4199)ي خواجه ابهاهلل انصار رخائ  فارخيا در امّ

 .1ار رفته اخ كگر به يهيك

 يمجاهه  به امور رخم، ولیكگ داشته يو فرد ياض   ال  اختصوابيه ريآ يبه نظر م

و  يا لهیاماور خال   يه براكشود  يه  ميهم د يمواردشه  اخ ؛ البت ه  ياّطالق م يو شرا

چها  و دو  »ه در رخالة ك؛ چنانشه  اخ از لفظ مجاهه  اختفاد   ي،خارج از اامال شرا

 :مینیب يم (445: هما ) «ير ا وال شبلكفص  در ذ

 و... بااوَرد  شاهر  به برآمه خراخا  به و افتاد انتبا  نسّاج ریخ مجلس در را يشبل گيا

 چاو   هكا  باود  خال گينهچ هك انه آورد  تا ؛خود  ال  يبها در ردك صعب يها مجاهه 

 باه  و يردكا  يخاو  يهاریا ب به و ينبرد خوابش تا يردك چشم در  نم ي،درآمه شب

 .يفرمود شرع بزرتهاش 

اضا  باه   يبا صالحا  را ر ينیگ و همنشيد يها ي  امر و نهيراا ي،اریّاس خو ابوالعبّ

 يالا  صّابر لبا: فلاال  روضاها  ي فیك و نفسه  هيالمر روضي بم: له  یق» :آورد ي ساب م

 ثیا   المرء و الفلراء لسةمجا و الر فلا مةخه و گیالحالصّ بةصح و يواهالن  جتنابإ و اصوامر

 .(111: 4751خلمي، ) «نفسه وضع

در آثاار   وياژ   باه  ه اخ ،ا  داشتیها و خ نا  صوفكاربرد بیشتري در نوشتهمجاهه  

خاي  لا  در ماهت   يه از اقاهامات خاود در ّطر  يزي، بايتيه در رواكچنان تصوّف؛متلهّما  

 ةالمجاهه يف امل : يالبسطام هيزيأبو قال و»: نهك ياز اصطالح مجاهه  اختفاد  م ،خال

 .(91: هما )« متابعته و العلم مگ يال أشهّ ئاًیش وجهت فما ،ةسن گیثالث

مجاهاه   ي جهاتانه و اطف ز هر دو صورتِین 5كشف المحجوبو  1ّطبلات الصّوفیّهدر 

                                                           
 صفحة جله دوم، ؛161 و 111 و 422 و 447 و 445 و 71 و 25 و 97 و 19 و 11 جله اوّل، صفحة: مجاهه . 1

 و 511 و 541صفحة  جله دوم، ؛117 و 165 و 161 و 421 و 69صفحة : جله اوّل: رياض  .591 و 541 و 162

 .649 و 524

 111و  141و  117و  169و  112و  91و  61صفحة : ؛ مجاهه 121و  116و  416صفحة : مجاههت و رياض . 1

 .196و  161و  154و  111و  165و  114و  121و  199صفحة : ؛ رياض 541و  112و  119و 

 111و  194و  151و  414و  67و  61و  19ص : مجاهاه  . 152و  141و  119و  111ص : مجاههت و رياضا  . 5

 .614و  511و  176و  111و  175و  151و  111و  454و  71ص : رياض . 145و  112و  116و  115و 
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هنگامي كاه در ماؤث ر باود  رياضا  در فراتارفتگ      هجويري  .ار رفته اخ كه باض  يو ر

مجاهاهت   الح را جها ذكر كرد ، امّا در ادامه،دو اصطايگ  تويه، ابتها آداب نیكو خ گ مي

باه نظار   .   اخا  و رياض  را كنار هم آورد  و در پايا  باز مجاههت را تنها اختفاد  كارد 

در  (111-111: 4121)ري هجاوي . خا  در نظر داشته اخا   ي ي منظوررخه از هر دو  مي

 .دانسته اخ مجاههت را مهار شرع  كالم زير،

آرنه تا اوصاف   يبه صف  مردم ياض  از صف  ختوريتوخگ را به ر يه اخبك ينینب

 يو يننه و نطّق ّطبعا كزبا   ياض  اربيبه ر  يرا م  يال  اجم  يب كودكو  كنهگر بيد

ه چاو   كا اضا  باها  درجاه رخااننه     يرا باه ر  يترداننه و باز و ش  يمبهّل م يانهر و

و  يتار از آزاد  دوخا   يبار و  يو رنا  و بناه و   ،هيا آبشود، و چو  ب وانناهْ باز  بگذارنهْ

  يم يو كشتةه كبرخاننه  ه تذاشته را به مجاههت بها  مح  یپل يبود و خگ يتذاشتگ

 ؛ار اخ یگ بسيافته  رام بود و ماننه اينا ياض مجاههت و ر  يب  ي الل تردد و از آ  آدم

 .شرع و رخم بر مجاههت اخ پس مهار جمله 

 از و «ملاام » هازار  يدارا ،دوخاتهارى  تاا  آشنايى ازرا  را  «ها یصه م» ةرخال فمؤل 

. رد  اخا  كا شارح   «میها  صه» در آ  را و  دانسته منزل هزار يداراي تستاخ تا آتاهى

 باه  اختصااص داد  و  «اضا  ير»و نهام را باه   « جهااد »هشتم را به  ها یم ،ا یگ ميدر ا

 اضا  ير هيا تو يم و دهه يم نشا  هم با متفاوت و هم از جها را جهاد و اض ير صرا  

 هيیا تأ اضا  ير بار  جهااد  باود   مملاهّ  ۀدربار ما تما و . اخ  جهاد ةجینت و بعه لةمر 

نامه و  يمجاهها  با نفس را ابرار و اوتاد و ابهال م (4/161 :4199) خواجه ابهاهلل .شود يم

ه آ  خاه  كا دهاه   يح نمیتوضدهه؛ امّا  يگ زمر  قرار نميننهتا  و زاهها  را در اك ابادت

 .ص شوداض  مش  يز آ  از ريننه تا وجه تماك يترو  در مجاهه  با نفس چه م

اضا  و مجاهاه  و زهاه    يخ به انوا  ريگر مشايه در خ نا  دكرا  يتمام موارد يو

ش از یمجاهه  را جهاد با نفس و آ  را پ يژتيو شمرد و ياض  ميا  ركشود، از ار ياد مي

ه با « اضا  ير»ها  یا ه از مكاخ  « بيتهذ»ها  یز میها  دهم نیم. نهك ير مكاض  ذير

گ دو يا اضا  و بار اثار ا   يپس ابتها جهاد اخا  و پاس از آ  ر  . (165: هما ) يهآ يوجود م

 .هيآ يب ميتهذ

 باه  را خاتورا   مار  كاه » :هم رياض  را نرم كرد  معنا كارد  اخا    (7: 4121)غز الي 

 و رامي ترخانگ  باه  جاز  خاركش  ختور چنانكه« »آورد توا  نرمى باز خركشى از رياض 
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هاي  ايگ تعبیر از نفس در ديگر ديهتا  .(11: هما )« همچنیگ آدمى نفس كرد، نتوا  نرم

ولاي   ،توا  و نبايه از بیگ برد نفس را نمي، چنانكه مثالً باور دارد كه يابه مينمود وي هم 

 :هتوي هموار  از كشتگ نفس خ گ مي (171: 4121)مولوي 

رتا يد از خ وت جا  ياهو واك  ا م و نه ز راو ت نفس خگ گیه  

رد و نفس را باه  كه دور ياض  بايه هوا را با ركه يتو يم (1/541: 4199)خواجه ابهاهلل 

 آنهاا » :دهه يهام نشا  مكرد هر كاركگ دو را با تفاوت يز ايرد و تماكه ملهور يمجاهه  با

 افتااد  يما  را  در هكا   جااب  هر و هنهيد يم آمه يم شیپ چه هر بودنه  يهها ارباب هك

 ،ردناه ك ملهاور  مجاهه  به را نفس و ردنهك دور اض ير به را هوا چو  الجرم ،هنهيبر يم

 .«افتنهیب خواختنه چه هر ها پرد  درو 

، مجاهه  را به ات باع از خن   اطف كرد  و مجاهه  را امري مربوط باه  [محاخبي]  ارث

 مَاگ : الحارث قال و»: به مجاهه  اختفاد  كرد  اخ « زين  ظاهر»و از تعبیر   ظاهر دانسته

: 4751خالمي،  ) «ةنّلس ّ ا ات بااع  و ةبالمجاهاه  ظاهر  اهلل گيز اإلخالص، و بةقبالمرا باّطنه صحّح

61). 

 ها يه مركدهنه  ير آ  هشهار مكخ پس از ذيه مشاكگ اخ  يها ا اض ير يژتيو ي 

 يخ در پا ياضات مشايه  ا وال و ریس  و با خوانه  و شنیارا  را تاب انجام آ  نك و تاز 

یارو   ه از را  بكا ناار نگذارناه   كنه و معاامالت و اباادات معماول را    يایه برنیرار و تللكت

جا  »اض  به يز از رین (11: 4121) غز الي محمّه. (414: 4126، محمّه بگ منوّر) خواهنه افتاد

 ؛ازمنه اختاد اخ یاض  و مجاههت نيانجام ر يه برايگ مریهمچن. نهك ير میتعب« نه ك

 .شود يه  ميشتر دیالزام ب ه ویگ توصياض  ايترچه دربارۀ ر

 باه  اركا  گيا ا لاوّ هكا  يباهان  و ،ایا اول راما  ك و  يوال به يدار درخ  ما يا هك هيبا پس

 هكا  هر نه و ،بهرود دارَك هك هر نه گكیول ،اخ  را  يو به را اریاخت و دارد، ّقتعل  مجاههت

 و معرفا   ملاام  در اخا   يآدم درجات تر فيشر گيا و.. . ابهي هيجو هك هر نه و رخه، رود

 .(11: 4164 ،هما )« هياین راخ  رفته را  و پ ته يریپي ب و مجاههتي ب گيا رد ك ّطلب

 اإل ا  جاال الر  مبلا   بلا  ي ال اسالن ا  ّطوائاف  صَاحِبَ  و كل هاا،  العلوم جمع رجالً أ   لو»

 .(165: 4751خلمي، )« ناصح أو بمؤدّ أو إمام أو خ،یش مگ ضةايبالر 

وصاف   يغالبااً بارا   ،ناه يتو يخ و اامالشا  خ گ ما يمشا ي دربارۀا  صوفمؤل ف يوقت

گ يا مصاهاق و نموناة ا   ،شاتر ماوارد  یدر ب، امّا شمارنه ياض  و مجاههت را برمير ،خيمشا
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را باه   يما  دارانا یابوخال  (494: 4121)ي ريهجاو مثالً  توينه؛ نمياضات و مجاههات را ير

ا امّا » :برد يار مكز هر دو را به ین  ل اجنه و دربارۀ ك يف میاض  و مجاههت صعب توصير

 يمال فض  و صافا كانه مر  ير نكمن كيجز انه هب ا  اهلل انهم يضا ر  خيگ جملة مشاياز ا

... المارتعش  باگ  اباهاهلل  محمّهابو»و  (111: هما )« ي رااض  ويثرت اجتهاد و رك  ال و

 .(4/447: 4199، خواجه ابهاهلل)« ردك صعب يها مجاههت و داش  میاظ يارهاك

باهو   (ص)امبریا ه  و پيا را در خاواب د  (ص)امبریا ه پكنير اكپس از ذ (194: 4121) يريهجو

 يرد  تماام كش را انهر  بس يخو  واسّ» :هيتو يم ،« أ بس  واخ» هكانه  رد كه یتوص

 .اخ  رد   واسّك بس  ،مجاهه  يمصهاق برا ي پس  ؛«مجاههت باشه 

مجاهه  در آثاار  ا ه جنگ با دشمنا  اخالم اخ   ا كجهاد و مجاهه    اامّ يجها از معنا

تصاوّفه  باا م  ينیه در همنشا كآنا   يبنه در دخته يريهجو، ولي جهاد با نفس يعني صوفیّه

يگاري تفتاه   ترو  و مجاهاهت را خصال  تارو  د    ي اراض از نفس را خصل  ، اِنهيآ يمبر

ااتهال مازاج و   آيه كه صفاي باّطگ و جالي خاّطر و لطاف  ّطبع و او برمياز خ گ . اخ 

و صاالح و   ؛اراض از نفاس اخا   ي و اِيه از هوبر اثر كشف ا وال و تجر ،  خريرتصحّ

همچنایگ  . بر اثار مجاهاهت و  ساگ معاملا  اخا       ،  دل و خكو  و خالم  صهراف 

  و كشف ا وال و تجريه از هاوي و  امور ظاهري صوفیا  اخ ،مجاههت و  سگ معامل 

يه از هاوي و اااراض از نفاس در    كشف ا وال و تجر. امور باّطني ايشا  ،اراض از نفساِ

اناه و مجاهاهت را باا معاملا  آورد       در ي  رد و مجاههت و  سگ معامل   ،ي  دخته

 .(61: هما )آيه  ، مجاههت همرا  با معامل  ميالمحجوبكشف اموماً در . اخ 

 :ف الام و زهاه آورد  اخا    يا رد را هام  ز مجاهاهت یا ن (4/25: 4199)خواجه اباهاهلل  

 گاناه ي زهاه  و مجاهاهت  و الام  در...  هیال اهلل حمةر يالط ائ ریالنُصَ بگ داوود ما یابوخل»

 هيارایب را شيخو ظاهر كه هر»كنه كه  نل  مي دق اق يابوال از (416: 4191) يریقش .«بود

پاس اباوالي دق ااق نیاز مجاهاه  را       ؛«مشااهه   به هيارایب را او باّطگ يخها  ،مجاهه به

 .دانسته اخ  مربوط به ظاهر مي

ملاام و منازل از   ن ساتیگ   ،مجاههت را همرا  با رياض  (12: 4161)الهّيگ كبري  نجم

 داشا   هيبا كار به  يبها در را هيمر كه ظاهر آداب اخ  گيا»: اخ   آداب باّطگ شمرد 

 و اخا   گريد يكار خود باّطگ آدابامّا . باشه صحب  ةستيشا تا كرد هيبا  يراا را آ  و

 .«اخ  مجاههت و اض ير از لاوّ شمار، يب منازل و ملامات و اخ  اریبس ابواب را آ 
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هاي صوفیّه، مجاههت اموماً در ارتباط با مشاههت آماه  اخا ؛ تاا  باراي      در كتاب

انه  بیا  آنكه مشاهه  بر اثر مجاهه  اخ  و تا  براي ملايسة ا وال آنا  كه اه  مجاهه 

برخي مشايخ باراي دخا  ياافتگ باه مشااههت، از اصاطالح       . انه و آنا  كه اه  مشاهه 

 به مگر ح ینص به و ،ع يشر به مگر ل يّطر به س ین را » .انه رياض  هم اختفاد  كرد 

 .(1/511، 4199خواجه ابهاهلل، ) «اض ير به مگر مشاههت به و ،خلوت

گار  يصاا ب مشااههت و د   يكي: ش بودنهيه دو دروكافتم يا  یات اراقياكو انهر  

ه اناهر خاماع   كا هاا   مگار آ  پاار    يهیدر امار خاود نپوشا    يكيآ  . صا ب مجاههت

ه در كا هاا   مگار آ  پاار    يهیه صا ب مجاههت بود نپوشك يگو ا. يخرقه شه شا يدرو

ظاهرشاا  موافاّق بااّطگ     يتاا ز  ي، خرقه شاه يرد  شه  بودك يه جرمك ال اختغفار 

 .(67: 4121هجويري، ) يگ پاس داشتگ  ال بودو ا يبود

مشااهه   انه ديگر نیازي به مجاهه  نهارنه و آنا  كاه باه    آنا  كه به مشاههت رخیه 

برنه و ا وال  م و رفا  به خر ميانه نبايه بر رخیهتا  خرد  بگیرنه كه چرا در تنعّ نرخیه 

بومسلم فارخاي كاه   اانه؛ چنانكه در ماجراي  تذشته و مجاههات پیشیگ را فراموش كرد 

در كاهام دياوا     !ياا ابومسالم  »: شیخ بهو تفا   ،شیخ بوخعیه داش  دربارۀ چنیگ ظن ي

قاايم باود بار وي ناام فلار باود  يعناي         سي را دل انهر مشاههت  اّق  يافتي كه چو  ك

 .(154-151: هما )« انه و فلرا ارباب مجاههات ،اصحاب مشاههت اغنیاانه به  ّق 

را  و باه ملصاه   یا بار پ  يرا  ت ا  يظااهر  يهاا  اطیا   ا تيا ف راایا ابوابهاهلل خفامّ

ه و يا ننه دچاار ترد یب يم يروزتارگ یرا در چنايشا  ه كدانه تا آنا   يهتا  واجب میرخ

ار و همرا  با ك يمجاهه  را مربوط به ابتهاوي . نشونهدر اامال و مجاهه   يار و خستكان

 .دانه ميجا آورد  نواف   ها را به اطیگ ا تيو مصهاق ا يشرا يها اطی  ا تيراا

 باه  هكا  ا  اهلل ر ماه اا   تف  نهيتو يم ریبك خیش را او هك يرازیش فیخف ابوابهاهلل

 و...  محمّاه ابو و محمّاه  باگ  هیا جن و يالمحاخب اخه بگ الحارث...  هینك اقتها سك پن 

 سك آ  خ گ سك هر با...  سك پن  گيا... ي ك الم اثما  بگ امرو و اطا بگ اسابوالعبّ

 بااّطگ  مراااات  خابب  به ظاهر نواف  اتر و. ننهكن اسیق شا يا بر را خود...  تا تفتنه يم

 در اركا  لاوّ اطیا ت دارنه يم نگا  ارك آخر در شا يا. ننهكن ریتلص نواف  در ،ننهیب مترك

 ااامّ  هيننما شرع خالف به شا يا خ گ و را ها يمر نهارد ا يز شا يبه اقتها تا مجاهه ،

 .(4/97: 4199خواجه ابهاهلل، )« را

وصاول   يه باهو  مجاهاهت دااو   كبه پروردتار اخ  و هر   خال نهۀرخان ،مجاههت
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  يف را بر هاها یلكمهار ت يريهجو، امّا (111: 4121هجويري، ) ش نادرخ  اخ يااادّ ،نهك

: شامارد  ينما  اام  و موجاب وصاول باه  اّق      ييدانه و مجاههت را به تنها يپروردتار م

پاس   ؛مشااههت محاال باود    مجاهاهتْ  بي ،مجاههت موجود نباشه چو  بي مشاههتْ»

   وجودْبیايه تا بنه  را به مجاههت دالل  كنه و چو  ال  اي از جمال خهاونهي مي لمعه

 .(116: هما ) «  خابّق بود بر مجاههتمجاههت آ  باشه، ههاي

 هكا  پنهارد هك هر»: دانه يل  را در ترو مجاهه  میه  به  لیز رخین يمغرب ابواثما 

قشیري، )« اخ  غل  انهر مجاهه ، به مگر ل ی ل از ابهي زیچیه و نهيبازتشا يو بر در گيا

 نه مشاهه » :دانسته اخ  ر از مجاهه  ميمشاهه  را متأث هم خواجه ابهاهلل  .(416: 4191

 .(1/116 :4199خواجه ابهاهلل، )« اخ  مجاهه  ۀانهاز بر مشاهه امّا  ،اخ  مجاهه  يبها

ب جاوارح و  يا نفاس و تأد اضا   يگ در ريادب را در نزد اه  د (111: 4121) يريهجو

ي و روز  امبر ماننه ترخانگ یاامال پ ي دربارۀو. دانه يشهوات م كنگاههاش   هود و تر

اناهر  اال    ا صال ي اهلل الیاه ا     هو رخول الل ا » :  اخ ار بردكبه  ي، مجاههتهاریب و شب

رد، از كا ّق اصام  چناها  مجاهاهت    یا ام و اماگ ااقبا  و تحل  كا افتگ يا و  قرب  اّق  

 .(هما )« شب يها يهاریوصال و ب يها دراز و روز  يها يترخنگ

 توم دركم يه صفتيه باكه يتو يدانه و م ير نمافراد مؤث  ي مجاههت را در همةريهجو

مجاهاهت   ،در فرد نباشه يتیّاض  اظهار شود و اتر خاصير باشه تا به واخطةفرد موجود 

ناه  »: ا  ناهارد كگ امیا را مجاههت موجب قلب صفات اخ  و قلبيز؛ نهك يدر او اثر نم

 ؛(119: هما )« هیاخب توا  تردان اض ْيرد و نه خر را به ركخر توا   اخب را به مجاههتْ

 .آورد  اخ  يمعن ي اض  را به ينجا مجاههت و ريدر ا

ه مراقاب  يا با، امّاا  هساتنه « اضا  يمجاههت و ر» يا  همه دارایه صوفكه يتو يماو 

ه كا دهه آناا    يح میاضات دچار آف  نشونه و توضيگ مجاههات و ريه  ايه از دكباشنه 

را در يا ز ؛نناه ك يما  را ردّ ينیه  مجاهاهت و خاودب  يا ننه، دك يم يظاهراً مجاههت را نف

نباشه فع  بناه    ، تا داش   ّق داش   ّق  فع  بنه  بود و مشاههتْ مجاههتْ»ل  ی ل

 .(112: هما )« یردم  نگیق

 

 جهينت

ه  يا شاتر د یاضا  ب يمجاهاه  و ر  يبناه  یمتلسا  مؤل فا  صاوفي، مهوّ  و تعلیمي آثار در 
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متلاهّما    يهاا  و تفتاه   در نوشاته  وياژ   باه  ؛ا یگر صوفيد كنهۀشود تا در خ نا  پرا يم

 اضا  ير بار   هاه اجم هكا ه يا آ يگ برمیچن .ه اخ داشت يشتریاربرد بكمجاهه   تصوّف،

، امّاا  داشاته  يو فارد  ياختصواباض   ال  يرنیز اينكه  .گ آ  اخ یشیو مر لة پ مملهّ

 يه بارا كشود  يه  ميهم د يموارد .شه  اخ  ياّطالق م يو شرا يمجاهه  به امور رخم

اربرد كا گ يا ا، ولاي   از لفظ مجاهه  اخاتفاد  شاه    يو خارج از اامال شرا يا لهیامور خل

رش و يه خابب پاذ  كانه  دانسته يمجاهه  را موجب آراختگ ظاهر م ،ا یصوف .اخ  كانه

 يو نهاان  يبااّطن  ياضا  را امار  ي، رياز آ  خاو . شاه  اخا    يها  ميااتلاد مردم به مر

ادب  يا  از آ  بارا یا شاه  اخا  و مالمت   يما  يه در نظر مردم موجب خواركشمرنه  يم

 درامّاا   ،باود   ايا ر ا كام مجاهه  در هكرخه يبه نظر م. انه برد  يرد  نفس خود بهر  مك

اضا  و  يانجاام ر  يه بارا يا گ مریهمچنا . نهاشاته اخا   وجاود   گ شبهه و آف يا اض ير

ه  يا شاتر د یه و الازام ب یگ توصا يا اضا  ا يترچه درباارۀ ر  ؛ازمنه اختاد اخ یمجاههت ن

در  تصاوّف م یمفااه  يبناه  یا  به هنگام شرح و دختهصوف ،بنا بر پژوهش  اضر .شود يم

 يهاا  بااب  اضا  را متفااوت از هام دانساته و در    يمجاهاه  و ر  ،خاود  يمیتعل يها تابك

گ دو يا تااب، ا كگ يبه هنگام خ گ تفتگ و فاارغ از امار تاهو   ، ولي انه داد   يجهاتانه جا

 .انه بستهار كمعنا به  ي در  ،انه شمرد  كه بر ييها اصطالح را با وجود تفاوت
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