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چكيده
در بیشتر آثار صوفیّه ،هنگامي كه از نفس و چگونگي رفتار باا آ خا گ تفتاه شاه اخا  ،دو
اصطالح «مجاهه » و «رياض » ،تا معطوف به هم و تا به تنهايي ،به كار رفته اخا  .ماهّااي
ما ايگ اخ كه در متو كهگ ،مجاهه و رياض تعرياف و جايگاا مساتل از هام داشاتهاناه.
مؤلفا صوفي در كتابهاي تعلیمي خود دربارۀ تصوّف ،ايگ دو را جها از يكهيگر شرح و توضیح
داد انه ،امّا بیشتر صوفیا به هنگام خ گ تفتگ ،رياض و مجاهاه را در يا

معناا و تاا باا

اطف به يكهيگر ،به كار ميبرد انه.
واژههاي كليدي :رياض  ،مجاهه  ،نفس ،تصوّف ،ارفا  ،صوفیا .

رايانامة نويسنهۀ مسئول:

zeinabafzali@gmail.com
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مقدّمه
هنگامي كه دربارۀ صوفیا و آداب خلوك صوفیّه جس وجو ميكنایم ،درمايياابیم كاه
بیشتر مشايخ ،ب شي از امر خود را به رياضات و مجاههات اختصاص ميدادنه و مريها
خود را بها خفارش ميكردنه .پس از آتاا شاه از اهمّیّا رياضا در خالوك ،اياگ
پرخش پیش ميآيه كه معنا و تعريف و نموناههااي رياضا و مجاهاه چیسا
كاربرد ايگ دو اصطالح ،نزد صوفیا ي خا بود اخ

و آياا

در مطالعاه و پارسوجاو باراي

رخیه به پاخخ ،دريافتیم كاه در میاا پژوهشاگرا  ،تاا كناو كساي باهيگ پرخاش
نپرداخته اخ .
در ايگ ملاله ،ابتها معناي رياضا و مجاهاه را بیاا كارد ايام و خاپس در متاو
صوفیانه ،جس وجو خواهیم كرد تا بهانیم كه آيا صوفیا ايگ دو را در ي
ميبرد انه يا از هر ي

معنا باه كاار

منظور مستللي داشتهانه در ايگ نوشاتار ،كااربرد جهاتاناه و ياا

اطفي رياض و مجاهه را در هف اثر چاپشهۀ متلهّم صوفیانه تا قر هفاتم ،بررخاي
خواهیم كرد تا به وجو شباه و تفاوت آ دو دخ ياابیم و خارانجام باهانیم كاه آياا
صوفیّه معناي ي خاني از ايگ دو اصطالح در نظر داشتهانه يا نه
رياضت
معني رياض در قر دوم در كتاب العیگ ايگتونه آماه اخا « :رُضْا الاهّاب ّةَ أرُوضُاها
رِيَاضة أي اَلَمْتها السّیر» (فراهیهي .)55 :4141 ،در لسا العرب نگاشتهشه در قر هفتم،
كه مي توا تف جامع لغ نامههاي پیش از خود اخ  ،نیز ذيا «روض» آماه اخا :
«راضَ الهّابَة يَرُوضُها رَوْضاً و رِياضةً :وّطَأها و ذلَلَها أو اَلَمها السّیر» (ابگ منظور.)461 :4141 ،
چنانكه ميبینیم ،در لغ ارب ،رياض به معناي رام كرد و فرمانبردار كرد چهارپاا و
آموختگ را رفتگ بود اخ تا رهوار شود .در لغ نامهها ايگ مصهر و فع هاي آ باراي
چهارپا به ّطور اامّ و بهويژ اخب و شتر به كار رفته اخ (هما ).
از صهر اخالم رياض

به مَجاز در مورد نفس به كار رفته اخ ؛ يعني نفاس ،یاواني

خركش دانسته ميشود كه نیاز به رياض و رام تردانیه دارد .چنانكاه اماام الاي(ع) در
نامه به اثما بگ ُنیف انصاري آ را براي نفس خويش اختفاد كرد انه« :هاي نفساي
أروضها بالتلوي» (فیضاإلخالم.)769 :4165 ،

تفاوت و تشابه «رياضت» و «مجاهده» در سخنان صوفيان تا قرن هفتم 567/

مجاهده
ذي «جهه» در مفردات في غريب اللرآ آمه اخ « :الجِهادُ و المجاههة اختفراغ الوخع
في مهافعة العهوّ و الجِهاد ثاالث ةّ أضارب :مجاهاهة العاهوّ الظااهر و مجاهاهة الشایطا و
مجاههة النفس» (راغب .)112 :4141 ،راغب (هما ) براي دو كاربرد ن س  ،از قرآ شااهه
ميآورد و براي مجاهه با نفس ،از یث نبوي:
و تهخ ثالثتها في قوله تعالى :وَ جاهِهُوا فِي اللَهِ َّقَ جِهاادِ ِ [ ا ّ ،]92 :وَ جاهِاهُوا
بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي خَبِی ِ اللَهِ [توبه .]14 :إِ َ الَذِيگَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَهُوا بِاأَمْوالِهِمْ
وَ أَنْفُسِهِمْ فِي خَبِی ِ اللَهِ [انفال .]91 :و قال صلى الله الیه و خلم« :جاههوا أهواءكم كماا
تجاههو أاهاءكم».

با جس وجو در لغ نامههاي اربي تا قر هفتم دانساته مايشاود كاه مجاهاه باه
معناي نبرد با دشمگ بود و پس از خ گ ضرت رخول(ص) به مَجاز دربارۀ نفس نیز باه
كار رفته اخ  .يعني نفس دشمني شمرد شه اخ كه بايه با او نبرد و جهاد كرد و بار
همیگ اخاس ،يكي از تفسیرهايي كه دربارۀ فع «جاههوا» در آية «و الَذيگَ جاهَهوا فیناا
لَنَههِينَهُم خُبُلَنا» (انكبوت )67 :تفته شه  ،جهاد با نفس اخ .
هجويري ( )111 :4121ميتويه« :و قوله الیهالسّالم :رَجَعنا مِاگَ الجِهاادِ اصَصاغَرِ إلاي
الجِهادِ اصكبَرِ .قی  :يا رخولَ اهلل! و ما الجِهادُ اصكبَرُ قال :أال وَ هِي مُجاهَهَةُ النَفسِ» .پس
وجه اشتراك رياض

و مجاهه  ،در ملابله با «نفس» اخ  .از همیگ روي محاوريتاريگ

انصر در تحلیّق دربارۀ رياض و مجاههت ،همیگ موضوعِ نفس اخ ؛ چنانكه پیاامبر

(ص)

جهاد با نفس را بزرگتر از جهاد با دشمگ ديگ ميدانه .در كلماات باقیماناه از مشاايخ
تصوّف نیز نفس هموار مورد توجّه بود اخ .
مجاهه در باب مفااله اخ و ايگ باب ويژۀ اموري اخ كه دو ّطرف به ّطور متلابا
در آ نلش دارنه .در جهاد و مجاهه  ،دو تگ با يكهيگر نبرد مي كنناه و هار يا

داراي

توا نبرد با ديگري اخ ؛ و هنگامي كه مجاهه براي نفس به كار ميرود ،تاويي نفاسْ
دشمني جانهار و هوشمنه دانسته شه اخ  .دربارۀ رياض نیز چنیگ اخا  .در رياضا
هم موجودي جانهار و خركش ،رام و مطیع ميشود و هنگامي كه ايگ لفظ براي نفس به
كار ميرود ،نفسْ جانهاري خركش تصوّر شه اخ ؛ ولي در زهه ،خ گ از كناار تیاري
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اخ  .ايگ لفظ ،ال فاا را معلوم ميكنه ،امّا تش ص و هويّ مستللي باراي مفعاول
قائ نميشود.
در مجاهه  ،خ گ از نبارد و كشاتگ اخا  ،لایكگ در رياضا  ،ارف بار خار رام و
فرمانبردار كرد اخ  .انتظار مي رود ماهیّ مجاهه خ

تر و خشگتر از رياض باشه،

امّا در ام  ،خالف ايگ انتظار اتفاق افتاد اخ  .چنانكاه امومااً آنچاه مجاهاه نامیاه
ميشه  ،شام ابادات شراي در خطحي باالتر و دشوارتر از ابادات معمول باود اخا .
ولي رياضات شام انواع دشواريها و خ

تیاريهاايِ تاا آخایبرخااننه باه جسام

ميشه كه همیشه هم مستمسكي در شرع نهاش .
سگ بصري نفس را ختوري خركش و نیازمنه لگام توصیف مايكناه (غزالاي:4121 ،

 .)14محمّه غزالي ي

بار نفس را به باز تشبیه ميكنه و تأديب آ را رياضا و همانناه

تأديب نفس برميشمارد و بار ديگر نفس و تأديب آ را به كاودك شایرخوار و از شایر
بازترفتگ او تشبیه ميكنه (هما .)11 :
امام محمّه غزالي ،رياض را براي انسا و ختورا و صیه و شي باه كاار مايبارد و
ميتويه كه با رياض ميتوا اخالق انسا را پسنهيه و نیكو كرد و ختورا خاركش را
نرم و صیه و شي را مأنوس خاخ  .او هيث « سنوا أخالقكم» را شاههي براي تغییار
و اصالحپذير بود اخالق انسا ميدانه (هما .)7 :
وي هر كسي را كه بر چیزي بیشتر از معرف و ّطاا پروردتاار مهار باورزد ،بیماار
مي دانه و مصهاق «في قُلُوبِهِم مَرَضٌ» (بلر  ،)41 :و ميتويه كه بر اخاس «إِلَا مَگْ أتَي اللَهَ
بِلَلْبٍ خَلِیم» (شعرا ،)27-22 :هر كس بايه به فكر درما بیماري دل باشه؛ زيارا دل بیماار
را توا زنهتي در آ جها نیس و تنها چاارۀ بیمااري دل ،م الفا هاواي نفاس بار
اخاس تفتة پیامبر اخ ؛ چراكه پیامبرْ ّطبیب دلهاي مردما اخ  .او بیا ميكنه كاه
ههف از رياض و مجاهه  ،رخیه به تو یه اخ و رياض و مجاهه را با هم ،رخاننه
به ايگ ملصود ميدانه (غزالي.)49 :4121 ،
غزالي آنگا كه مرا

تهذيب اخالق و نیكو تردانیه آ را برمايشامرد ،رياضا و

مجاهه را جها از هم به كار ميبرد .او مجاهه را مر لاة ن سا رياضا مايپناهارد و
ميتويه خ

تريگ مر له در تهذيب نفس ،رخیه به اخالق نیكو و پرهیز از رياخ  ،و

چو رياض دشوار اخ و امكا دارد كه مريه در ابتهاي را نتوانه به تماميْ اخاالص را
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رااي كنه ،بايه اختاد به مريه اجاز دهه كه مجاههتي انجام دهه تا مردم به واخطة آ
مجاههت ،در او به چشم تحسیگ بنگرنه و با پیهايش لذت ،جلو كرد و ملبول تشاتگ،
رص شكم و مال در مريه تاز كار از میا برود

(هما

.)42 -49 :

بها كه رياض كارى دش وار اخ و جا كنه اخ  ،و لكاگ اتار ّطبیاب اخاتاد
بود ،و را فرا داروى لطیف دانه ،بسیار آخا تر تردد .و لطف ّطبیب آ اخ كه مريه را
به اوّل درجه به لیل

ّق ن وانه ،كه ّطاق آ نهارد ،كه لذت آ نیابه ...پاس باشاه

كه مريه در ابتهاى كار بر اخالص تمام قادر نباود ،وى را رخصا دهاه كاه مجاهاهتى
همىكنه بر شر ِ آنكه مردما وى را به چشم نیكو نگرنه ،تاا آرزوى رياا ،شار شاكم و
شر مال انهر وى بشكنه (هما ).

ّطبّق نظر غزالي ،رياض در افراد توناتو متفاوت با يكهيگر و متناخب با رو یّاات و
خواهشها و آرزوهاي آنا اخ و را درما كلي شهوتْ آ اخ كه هار كاس از آنچاه
كه دل وا اوخ  ،دوري تزينه (هما .)11 :
قشیري ( )412 :4191نیز چار را در دور كرد نفس از آنچه ماورد پسانه و خاواهش
اوخ ميدانه و هوا را به اخب تشبیه ميكنه كاه در صاورت خركشاي باياه باا تازياناة
م الف  ،مطیعش تردانه.
غزالي جها كرد نفس از آنچه مطلوب آ اخ را رياض مينامه و قشیري هما را
مجاهه  .در نگا غزالاي ( )16 :4121باه رياضا

و مجاهاه  ،خودخاازي اخالقاي بسایار

اهمّیّ دارد و پس از رخیه به نیكوخويي اخ كه مريه در هماه جاا فلا خهاوناه را
ميبینه .او پس از ذكر نمونههايي از خويهاي نی  ،ميتويه اينها كه برشمرديم صافات
كساني اخ كه با رياض  ،خود را از صفات بشاري پااك كارد و باه كماال نیكوخاويي
رخیه انه و جز ّق تعالي نبیننه و هر كه انهكي از ايگ اوصاف در خود نميبیناه ،نباياه
به خود تما نیكو برد.
وي (هماا  11 :و  )19براي كم خورد  ،رياض را به تنهايي كار ميبرد و مصاهاقش را
ازل و ترخنگي و خاموشي و بيخوابي ميدانه .او (هماا  )19 :رياضا و ادب كارد را
يكي ميدانه ،چنانكه در ابتها ميتويه ّطريل رياضا اناهر اناهك خاورد بگاويیم؛ و
خپس آداب آ را در خه ا تیاط بیا ميكناه :اناهك خاورد تاهريجي ،ديار باه ديار
خورد  ،جنس ّطعام و پرهیز از نا خورش.
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همو در جاي ديگر ،از ترخنگي با انوا مجاههت ياد ميكنه« :پیها كرد خار اياگ
مجاههت و اختالف كم پیر و مريه انهر ايگ .بها كه ملصود از ترخنگى آ اخا كاه
تا نفس شكسته شود و زيردخا شاود ،و بااادب تاردد .چاو راخا بايساتاد ،از اياگ
تشهيهها مستغنى شود» (هما .)51 :
يحیي معاذ ،رياض را امري نهاني و تحم ترخنگي را يكاي از ثمارات آ مايداناه
(قشایري .)497 :4191 ،قشیري هنگامي كه دربارۀ فضیل خاموشي خ گ مايتوياه ،آ را
ازخودتذشتگيِ اه مجاههت مينامه و پس از توضیحِ دلیا خا گ نگفاتگ مجاهاها ،
ميتويه كه ايگ صف اه رياض اخ ؛ و مجاههت و رياض را در معني يا خاا باه
كار ميبرد (هما .)421 :
امّا همو در كاي رفتگ يكي از مشايخ به مجلس الم و خاموشي تزيه و پرهیاز از
بحث و مجادله ،رياض را به تنهايي به كار برد اخ (هماا  .)421 :در كايا ديگاري،
مجاههت و رياض را در كنار هم آورد  ،ولي تويي تفاوتي بیگ آ دو قائا شاه اخا ؛
همچنیگ رياض را همرا با رن توصیف ميكنه (هما .)476 :
در آداب الصّوفیّه ،رياض و مجاهه به دو صورت جها و با هم به كار رفته اخا « :4و
آنكه خرقه پوشه ،بايه كه توانايي اختلام دارد بر اَناا و رنا ِ ّطريلا  ،و بار رياضا و
مجاههت اه

لیل صبر توانه كرد» (نجمالهّيگ كبري.)12 :4161 ،

خراج نیز ايگ دو را به هر دو صورت به كار برد اخ 1؛ چنانكه به نل از يحیي معااذ
رياض را به تنهايي براي ترخنگي مريها ذكر كارد اخا  .جالاب آنكاه يحیاي معااذ
ترخنگي را براي مريها ْ رياض ميدانه ،در اليكه دربارۀ ترخنگي زاهها و اارفاا و
توبهكننهتا  ،ايگ انوا را به كار نمي برد« :الجوع الي أربعة أوجاه :للمرياهيگ ريااض ةّ،
للتائبیگ تجربة و للزهّاد خیاسة و للعارفیگ مكرمة» (خراج)111 :4741 ،؛ و در بیاا

اال و

ملام ،مجاههتها و ابادتها و رياض ها را همرديف و از ملامات برشمرد اخا  .توجّاه
به اينكه در كتب صوفیّه ،ايگ دو را « ال» دانستهانه يا «ملاام» نیاز مهامّ اخا « :قاال
الشیخ ،ر مه اهلل :فإ قی  :ما معني الملامات يلال :معنا ملام العبه بیگ يهي اهلل از و
 .4مجاههت و رياض  :صفحة  12و  11و  19و 12؛ مجاهه 17 :؛ رياض  17 :و .19
 .1مجاههت و رياض  :صفحة  11و  21و  416و  177و 145؛ مجاهه  11 :و  115و 192؛ رياض  111 :و .141
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ج  ،فیما يلام فیه مگ العبادات و المجاههات و الرياضات و االنلطاع إلي اهلل ااز و جا »
(هما .)11 :

امّا در رخائ فارخي خواجه ابهاهلل انصاري ( ،)69/4 :4199رياض و مجاهاه جاها از
يكهيگر به كار رفته اخ .1
به نظر ميآيه رياض

ال اختصوابي و فردي داشته ،ولیكگ مجاهه به امور رخمي

و شراي اّطالق ميشه اخ ؛ البته مواردي هم ديه ميشود كه براي اماور خالیلهاي و
خارج از اامال شراي ،از لفظ مجاهه اختفاد شه اخ ؛ چنانكه در رخالة «چها و دو
فص در ذكر ا وال شبلي» (هما  )445 :ميبینیم:
ايگ شبلي را در مجلس خیر نسّاج انتبا افتاد و به خراخا برآمه به شاهر بااوَرد ...و
مجاهه هاي صعب كرد در بهاي
شب درآمهي ،نم

ال خود؛ تا آورد انه كه چنهيگ خال باود كاه چاو

در چشم كردي تا خوابش نبردي و به بیاهاري خاوي كاردي و باه

بزرتهاش شرع فرمودي.

و ابوالعبّاس خیّاري ،رااي امر و نهيهاي ديگ و همنشیني با صالحا را رياضا باه
ساب مي آورد« :قی له :بم يروض المريه نفسه و كیف يروضاها فلاال :بالصّابر الاي
اصوامر و إجتناب النواهي و صحبة الصّالحیگ و خهمة الرفلا و مجالسة الفلراء و المرء یاث
وضع نفسه» (خلمي.)111 :4751 ،
مجاهه كاربرد بیشتري در نوشتهها و خ نا صوفیا داشته اخ  ،باهوياژ در آثاار
متلهّما تصوّف؛ چنانكه در روايتي ،بايزيه از اقاهامات خاود در ّطريلا در ماهت خاي
خال ،از اصطالح مجاهه اختفاد ميكنه« :و قال أبويزيه البسطامي :امل

في المجاههة

ثالثیگ سنة ،فما وجهت شیئاً أشهّ الي مگ العلم و متابعته» (هما .)91 :
در ّطبلات الصّوفیّه 1و كشف المحجوب 5نیز هر دو صورتِ جهاتانه و اطفي مجاهاه
 .1مجاهه  :جله اوّل ،صفحة  11و  19و  97و  25و  71و  445و  447و  422و  111و 161؛ جله دوم ،صفحة
 162و  541و  .591رياض  :جله اوّل :صفحة  69و  421و  161و  165و 117؛ جله دوم ،صفحة  541و  511و
 524و .649
 .1مجاههت و رياض  :صفحة  416و  116و 121؛ مجاهه  :صفحة  61و  91و  112و  169و  117و  141و 111
و  119و  112و 541؛ رياض  :صفحة  199و  121و  114و  165و  111و  154و  161و .196
 .5مجاههت و رياضا  :ص  111و  119و  141و  .152مجاهاه  :ص  19و  61و  67و  414و  151و  194و 111
و  115و  116و  112و  .145رياض  :ص  71و  454و  111و  151و  175و  111و  176و  511و .614
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و رياض به كار رفته اخ  .هجويري هنگامي كاه در ماؤثر باود رياضا در فراتارفتگ
آداب نیكو خ گ ميتويه ،ابتها ايگ دو اصطالح را جها ذكر كرد  ،امّا در ادامه ،مجاهاهت
و رياض را كنار هم آورد و در پايا باز مجاههت را تنها اختفاد كارد اخا  .باه نظار
ميرخه از هر دو منظوري ي خا در نظر داشته اخا  .هجاويري ( )111-111 :4121در
كالم زير ،مجاههت را مهار شرع دانسته اخ .
نبیني كه اخبي توخگ را به رياض از صف ختوري به صف مردمي آرنه تا اوصاف
ديگر بكنه و كودك بيال اجمي را مي به رياض اربي زبا كننه و نطّق ّطبعاي وي
انهر وي مبهّل مي ترداننه و باز و شي را باه رياضا باها درجاه رخااننه كاه چاو
بگذارنهْ بشود ،و چو ب وانناهْ بازآياه ،و رنا و بناه وي بار وي دوخا تار از آزادي و
تذاشتگي بود و خگي پلیه تذاشته را به مجاههت بها مح برخاننه كه كشتة وي مي
الل تردد و از آ آدمي بيمجاههت و رياض نايافته رام بود و ماننه ايگ بسیار اخ ؛
پس مهار جمله شرع و رخم بر مجاههت اخ .

مؤلف رخالة «صه میها » را را از آشنايى تاا دوخاتهارى ،داراي هازار «ملاام» و از
آتاهى تا تستاخي داراي هزار منزل دانسته و آ را در «صه میها » شارح كارد اخا .
در ايگ میا  ،میها هشتم را به «جهااد» و نهام را باه «رياضا » اختصااص داد و باه
رياض و جهاد را جها از هم و متفاوت با هم نشا ميدهه و ميتوياه رياضا

صرا

مر لة بعه و نتیجة جهاد اخ  .و تما ما دربارۀ ملاهّم باود جهااد بار رياضا تأيیاه
ميشود .خواجه ابهاهلل ( )161/4 :4199مجاهها با نفس را ابرار و اوتاد و ابهال مينامه و
ابادتكننهتا و زاهها را در ايگ زمر قرار نميدهه؛ امّا توضیح نميدهاه كاه آ خاه
ترو در مجاهه با نفس چه ميكننه تا وجه تمايز آ از رياض مش ص شود.
وي تمام مواردي را كه در خ نا ديگر مشايخ به انوا رياضا و مجاهاه و زهاه
ياد ميشود ،از اركا رياض ميشمرد و ويژتي مجاهه را جهاد با نفس و آ را پیش از
رياض

ذكر ميكنه .میها دهم نیز میها «تهذيب» اخ كه از میاها «رياضا » باه

وجود ميآيه (هما  .)165 :پس ابتها جهاد اخا و پاس از آ رياضا و بار اثار اياگ دو
تهذيب ميآيه.
غزالي ( )7 :4121هم رياض را نرم كرد معنا كارد اخا « :كاه مار خاتورا را باه
رياض از خركشى باز نرمى توا آورد» «چنانكه ختور خاركش جاز باه ترخانگي رام و
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نرم نتوا كرد ،نفس آدمى همچنیگ» (هما  .)11 :ايگ تعبیر از نفس در ديگر ديهتا هاي
وي هم نمود مييابه ،چنانكه مثالً باور دارد كه نفس را نميتوا و نبايه از بیگ برد ،ولاي
مولوي ( )171 :4121هموار از كشتگ نفس خ گ ميتويه:
هیگ خگ نفس تو را زنه م وا

كاو اهوي جا توخ از ديرتا

خواجه ابهاهلل ( )541/1 :4199ميتويه كه هوا را با رياض بايه دور كرد و نفس را باه
مجاهه بايه ملهور كرد و تمايز ايگ دو را با تفاوت كاركرد هر كهام نشا ميدهه« :آنهاا
كه ارباب ههاي بودنه هر چه پیش مي آمه مي ديهنه و هر جااب كاه در را ماي افتااد
مي بريهنه ،الجرم چو هوا را به رياض دور كردنه و نفس را به مجاهه ملهاور كردناه،
درو پرد ها هر چه خواختنه بیافتنه».
ارث [محاخبي] ،مجاهه را به اتباع از خن اطف كرد و مجاهه را امري مربوط باه
ظاهر دانسته و از تعبیر «زين ظاهر» به مجاهه اختفاد كرد اخ « :و قال الحارث :مَاگ
صحّح باّطنه بالمراقبة و اإلخالص ،زيگ اهلل ظاهر بالمجاهاهة و اتبااع الس ّنّة» (خالمي:4751 ،

.)61
ي

ويژتي رياض ها ايگ اخ كه مشايخ پس از ذكر آ هشهار ميدهنه كه مريها

و تاز كارا را تاب انجام آ نیس و با خوانه و شنیه ا وال و رياضات مشايخ در پاي
تكرار و تللیه برنیاينه و معاامالت و اباادات معماول را كناار نگذارناه كاه از را بیارو
خواهنه افتاد (محمّه بگ منوّر .)414 :4126 ،محمّه غزالي ( )11 :4121نیز از رياض به «جا
كنه » تعبیر ميكنه .همچنیگ مريه براي انجام رياض

و مجاههت نیازمنه اختاد اخ ؛

ترچه دربارۀ رياض ايگ توصیه و الزام بیشتر ديه ميشود.
پس بايه كه ايما درخ داري به والي و كراما اولیاا ،و باهاني كاه اوّل اياگ كاار باه
مجاههت تعلّق دارد ،و اختیار را به وي را اخ  ،ولیكگ نه هر كه كارَد بهرود ،و نه هر كاه
رود رخه ،و نه هر كه جويه يابه  ...و ايگ شريفتر درجات آدمي اخا در ملاام معرفا و
ّطلب كرد ايگ بي مجاههت و بي پیري پ ته و را رفته راخ

نیايه» (هما .)11 :4164 ،

«لو أ رجالً جمع العلوم كلهاا ،و صَاحِبَ ّطوائاف النااس ال يبلا مبلا الرجاال إلاا
بالرياضة مگ شیخ ،أو إمام أو مؤدّب أو ناصح» (خلمي.)165 :4751 ،
وقتي مؤلفا صوفي دربارۀ مشايخ و اامالشا خ گ مايتويناه ،غالبااً باراي وصاف
مشايخ ،رياض و مجاههت را برميشمارنه ،امّا در بیشاتر ماوارد ،مصاهاق و نموناة اياگ
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رياضات و مجاههات را نميتوينه؛ مثالً هجاويري ( )494 :4121ابوخالیما داراناي را باه
رياض و مجاههت صعب توصیف ميكنه و دربارۀ لاج نیز هر دو را به كار ميبرد« :امّاا
از ايگ جملة مشايخ ا رضي اهلل انهم ا بهجز انهكي منكر نيانه مر كمال فض و صافاي
ال و كثرت اجتهاد و رياض وي را» (هما  )111 :و «ابومحمّه اباهاهلل باگ المارتعش...
كارهاي اظیم داش و مجاههتهاي صعب كرد» (خواجه ابهاهلل.)447/4 :4199 ،
هجويري ( )194 :4121پس از ذكر اينكه پیاامبر(ص) را در خاواب دياه و پیاامبر

(ص)

باهو

توصیه كرد انه كه «أ بس واخ » ،ميتويه « :واسّ خويش را انهر بس كرد تماامي
مجاههت باشه»؛ پس ي

مصهاق براي مجاهه  ،بس كرد

واسّ اخ .

جها از معناي اامّ جهاد و مجاهه ا كه جنگ با دشمنا اخالم اخ

ا مجاهه در آثاار

صوفیّه يعني جهاد با نفس ،ولي هجويري در دختهبنهي آنا كه در همنشایني باا متصاوّفه
برميآينه ،اِاراض از نفس را خصل ي

ترو و مجاهاهت را خصال تارو ديگاري تفتاه

اخ  .از خ گ او برميآيه كه صفاي باّطگ و جالي خاّطر و لطاف ّطبع و ااتهال مازاج و
صحّ

خريرت ،بر اثر كشف ا وال و تجريه از هوي و اِاراض از نفاس اخا ؛ و صاالح و

اف

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

مجاههت و سگ معامل  ،امور ظاهري صوفیا اخ

و كشف ا وال و تجريه از هاوي و

اِاراض از نفس ،امور باّطني ايشا  .كشف ا وال و تجريه از هاوي و اااراض از نفاس در
ي

دخته ،و مجاههت و سگ معامل در ي

رد اناه و مجاهاهت را باا معاملا آورد

اخ  .اموماً در كشف المحجوب ،مجاههت همرا با معامل ميآيه (هما .)61 :
خواجه اباهاهلل ( )25/4 :4199نیاز مجاهاهت را هامردياف الام و زهاه آورد اخا :
«ابوخلیما داوود بگ النُصَیر الطائي رحمة اهلل الیه  ...در الام و مجاهاهت و زهاه يگاناه
بود» .قشیري ( )416 :4191از ابوالي دقاق نل مي كنه كه «هر كه ظاهر خويش را بیارايه
به مجاهه  ،خهاي باّطگ او را بیارايه به مشااهه »؛ پاس اباوالي دقااق نیاز مجاهاه را
مربوط به ظاهر ميدانسته اخ .
نجمالهّيگ كبري ( )12 :4161مجاههت را همرا با رياض  ،ن ساتیگ ملاام و منازل از
آداب باّطگ شمرد اخ « :ايگ اخ آداب ظاهر كه مريه را در بهاي به كار بايه داشا
و آ را رااي بايه كرد تا شايستة صحب باشه .امّا آداب باّطگ خود كاري ديگر اخا و
آ را ابواب بسیار اخ و ملامات و منازل بيشمار ،اوّل از رياض و مجاههت اخ ».
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در كتاب هاي صوفیّه ،مجاههت اموماً در ارتباط با مشاههت آماه اخا ؛ تاا باراي
بیا آنكه مشاهه بر اثر مجاهه اخ و تا براي ملايسة ا وال آنا كه اه مجاهه انه
و آنا كه اه مشاهه انه .برخي مشايخ باراي دخا ياافتگ باه مشااههت ،از اصاطالح
رياض

هم اختفاد كرد انه« .را نیس به ّطريل مگر به شريع  ،و به نصیح مگر به

خلوت ،و به مشاههت مگر به رياض » (خواجه ابهاهلل.)511/1 ،4199 ،
و انهر كايات اراقیا يافتم كه دو درويش بودنه :يكي صاا ب مشااههت و ديگار
صا ب مجاههت .آ يكي در امار خاود نپوشایهي مگار آ پاار هاا كاه اناهر خاماع
درويشا خرقه شهي .و ايگكه صا ب مجاههت بود نپوشیهي مگار آ پاار هاا كاه در
ال اختغفار كه جرمي كرد شه بودي ،خرقه شاهي تاا زي ظاهرشاا موافاّق بااّطگ
بودي و ايگ پاس داشتگ ال بود (هجويري.)67 :4121 ،

آنا كه به مشاههت رخیه انه ديگر نیازي به مجاهه نهارنه و آنا كاه باه مشااهه
نرخیه انه نبايه بر رخیهتا خرد بگیرنه كه چرا در تنعّم و رفا به خر ميبرنه و ا وال
تذشته و مجاههات پیشیگ را فراموش كرد انه؛ چنانكه در ماجراي ابومسلم فارخاي كاه
چنیگ ظني دربارۀ شیخ بوخعیه داش  ،شیخ بهو تفا « :ياا ابومسالم! در كاهام دياوا
يافتي كه چو كسي را دل انهر مشاههت اّق قاايم باود بار وي ناام فلار باود يعناي
اصحاب مشاههت اغنیاانه به ّق ،و فلرا ارباب مجاههاتانه» (هما .)154-151 :
امّا ابوابهاهلل خفیف راايا

ا تیااطهااي ظااهري را تاي بار پیارا و باه ملصاه

رخیهتا واجب ميدانه تا آنا كه ايشا را در چنیگ روزتاري ميبیننه دچاار تردياه و
انكار و خستي در اامال و مجاهه نشونه .وي مجاهه را مربوط به ابتهاي كار و همرا با
رااي ا تیاطهاي شراي و مصهاق ايگ ا تیاطها را بهجا آورد نواف ميدانه.
ابوابهاهلل خفیف شیرازي كه او را شیخ كبیر ميتوينه تف اا ر ماه اهلل ا كاه باه
پن كس اقتها كنیه  ...الحارث بگ اخه المحاخبي و جنیاه باگ محمّاه و ابومحمّاه  ...و
ابوالعبّاس بگ اطا و امرو بگ اثما المكي  ...ايگ پن كس  ...با هر كس خ گ آ كس
مي تفتنه تا  ...خود را بر ايشا قیاس نكننه .و اتر نواف ظاهر به خابب مراااات بااّطگ
كمتر بیننه ،در نواف تلصیر نكننه .ايشا در آخر كار نگا مي دارنه ا تیاط اوّل كاار در
مجاهه  ،تا اقتها بهيشا زيا نهارد مريها را و خ گ ايشا به خالف شرع ننمايه ااامّ
را» (خواجه ابهاهلل.)97/4 :4199 ،

مجاههت ،رخاننهۀ خال

به پروردتار اخ و هر كه باهو مجاهاهت دااوي وصاول
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كنه ،ادّاايش نادرخ اخ (هجويري ،)111 :4121 ،امّا هجويري مهار تكلیف را بر هاهاي
پروردتار ميدانه و مجاههت را به تنهايي اام و موجاب وصاول باه اّق نمايشامارد:
«چو بي مشاههتْ مجاههت موجود نباشه ،بي مجاهاهتْ مشااههت محاال باود؛ پاس
لمعهاي از جمال خهاونهي مي بیايه تا بنه را به مجاههت دالل كنه و چو ال وجودْ
مجاههت آ باشه ،ههاي خابّق بود بر مجاههت» (هما .)116 :
ابواثما مغربي نیز رخیه به لیل

را در ترو مجاهه ميدانه« :هر كه پنهارد كاه

ايگ در بر وي بازتشاينه و هیچیز يابه از لیل مگر به مجاهه  ،انهر غل

اخ » (قشیري،

 .)416 :4191خواجه ابهاهلل هم مشاهه را متأثر از مجاهه ميدانسته اخ « :مشاهه نه
بهاي مجاهه اخ  ،امّا مشاهه بر انهازۀ مجاهه اخ » (خواجه ابهاهلل.)116/1 :4199 ،
هجويري ( )111 :4121ادب را در نزد اه ديگ در رياضا نفاس و تأدياب جاوارح و
نگاههاش

هود و ترك شهوات ميدانه .وي دربارۀ اامال پیامبر ماننه ترخانگي و روز

و شببیهاري ،مجاههت به كار برد اخ « :و رخول اللاه ا صالي اهلل الیاه ا اناهر اال
قرب اّق و ياافتگ كاام و اماگ ااقبا و تحلیاّق اصام چناها مجاهاهت كارد ،از
ترخنگيهاي دراز و روز هاي وصال و بیهاريهاي شب» (هما ).
هجويري مجاههت را در همة افراد مؤثر نميدانه و ميتويه كه بايه صفتي مكتوم در
فرد موجود باشه تا به واخطة رياض اظهار شود و اتر خاصیّتي در فرد نباشه ،مجاهاهت
در او اثر نميكنه؛ زيرا مجاههت موجب قلب صفات اخ و قلب ایگ امكا ناهارد« :ناه
اخب را به مجاههتْ خر توا كرد و نه خر را به رياض ْ اخب توا تردانیه» (هما )119 :؛
در اينجا مجاههت و رياض را به ي

معني آورد اخ .

او ميتويه كه صوفیا همه داراي «مجاههت و رياضا » هساتنه ،امّاا باياه مراقاب
باشنه كه از ديه ايگ مجاههات و رياضات دچار آف نشونه و توضیح ميدهه آناا كاه
ظاهراً مجاههت را نفي ميكننه ،دياه مجاهاهت و خاودبیني را ردّ مايكنناه؛ زيارا در
لیل

«مجاههتْ فع بنه بود و مشاههتْ داش

ّق ،تا داش

ّق نباشه فع بناه

قیم نگیرد» (هما .)112 :
نتيجه
در آثار مهوّ و تعلیمي مؤلفا صاوفي ،تلسایمبناهي مجاهاه و رياضا بیشاتر دياه

تفاوت و تشابه «رياضت» و «مجاهده» در سخنان صوفيان تا قرن هفتم 577/

ميشود تا در خ نا پراكنهۀ ديگر صوفیا ؛ باهوياژ در نوشاته و تفتاههااي متلاهّما
تصوّف ،مجاهه كاربرد بیشتري داشته اخ  .چنیگ برمي آياه كاه مجاهاه بار رياضا
ملهّم و مر لة پیشیگ آ اخ  .نیز اينكه رياض

ال اختصوابي و فاردي داشاته ،امّاا

مجاهه به امور رخمي و شراي اّطالق ميشه اخ  .مواردي هم ديه ميشود كه باراي
امور خلیلهاي و خارج از اامال شراي از لفظ مجاهه اخاتفاد شاه  ،ولاي اياگ كااربرد
انهك اخ  .صوفیا  ،مجاهه را موجب آراختگ ظاهر ميدانستهانه كه خابب پاذيرش و
ااتلاد مردم به مريها ميشاه اخا  .از آ خاوي ،رياضا را اماري بااّطني و نهااني
ميشمرنه كه در نظر مردم موجب خواري مايشاه اخا و مالمتیاا از آ باراي ادب
كرد نفس خود بهر ميبرد انه .به نظر ميرخهكه در مجاهه امكا رياا باود  ،امّاا در
رياض ايگ شبهه و آف وجاود نهاشاته اخا  .همچنایگ مرياه باراي انجاام رياضا و
مجاههت نیازمنه اختاد اخ ؛ ترچه درباارۀ رياضا اياگ توصایه و الازام بیشاتر دياه
مي شود .بنا بر پژوهش اضر ،صوفیا به هنگام شرح و دختهبناهي مفااهیم تصاوّف در
كتابهاي تعلیمي خاود ،مجاهاه و رياضا را متفااوت از هام دانساته و در باابهااي
جهاتانه جاي داد انه ،ولي به هنگام خ گ تفتگ و فاارغ از امار تاهويگ كتااب ،اياگ دو
اصطالح را با وجود تفاوتهايي كه برشمرد انه ،در ي

معنا به كار بستهانه.
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