
 

 در اندیشۀ موالنا جالل الدّین بلخی« صبر»نگاهی به مقولۀ 

 یلی دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه محقق اردب، نیا فاطمه رئوفی

 چکیده

سان و وی انیکی از مباحث مهم در عرفان و مقامات عرفا که باعث حفظ ایمان و رشد معن  

-شآزمای شود، صبر است. صبر کلید موفقیّت درنشانۀ ایمان و استقامت مؤمن شمرده می

ت از: رت اسهای الهی است و در لغت به معنی شکیبایی و بردباری و در اصطالح صوفیه عبا

ایت نا، نه. موالترک شکایت و جزع از بالیا و مصایب. صبر در آثار مولوی جایگاه خاصّی دارد

گاه ز دیداداند. و شکیبایی می راه عرفان را در راه رسیدن به حقیقت الهی مستلزم صبر

ه کرسد می ایبهموالنا، انسان اگر بتواند همچو نی وجودش را از تعّلقات خالی کند، به مرت

لکه نیست، ب ای به راحتی ممکنشک نیل به چنین مرتبهخورند، بیفرشتگان بر او غبطه می

ی را ردباروع صبر و ببینی عارفانه موضمستلزم صبر و شکیبایی است. موالنا در یک جهان

الزم  ز این جهتاست. ا های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار دادهو آن را از جنبه کاویده

اقه ی و مدهای این عارف بزرگ در زمینۀ صبر مورد بررسدیده شد تا در این جستار نگرش

 قرار گیرد.

 شمس. واژگان کلیدی: صبر، عرفان اسالمی، موالنا، مثنوی معنوی، غزلیّات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقّدمه

-عنا میایی مصبر در لغت به معنی گیاه تلخ و ناگوار است که از آن معنای تحمل و شکیب  

ها، شود و در اصطالح به معنی شکایت نکردن از مصیبت و خویشتنداری و تحمل سختی

ه اجایگ بدون شکایت به کسی و خشنودی و رضا به قضای الهی است. صبر در آثار موالنا

ا باید ب ند کهداخاصّی دارد. این عارف بزرگ نهایت راه عرفان را رسیدن به حقیقت الهی می

ایان شهودی عاشقانه بدان دست یافت و این موضوع در جای جای کالمشان مبرهن و نم

، ید نشودنا  صهای معاست. در واقع، موالنا دریایی است،که اگر در آن دریا غوص و مروارید

قیقت ق و ححپیدا نخواهد شد. از جمله مقاماتی که عارفان و عاشقان طریق  به ساحل راهی

فا، که ات عردر طلب آن هستند، مقام واالی صبر است. یکی از مباحث مهم در عرفان و مقام

ید صبر کلید رسیدن وکل»شود، صبر است. باعث حفظ ایمان و رشد معنوی انسان می

عنای ای است عربی،که در لغت به مبر واژهص«  های الهی است.موفقیّت در آزمایش

ز هر ادداری کنندۀ حالتی است، از پایداری و خوشکیبایی و خودداری است. این کلمه بیان

ی درونی ها و نوعی پایدارها، مشکالت و مصیبتای در مقابل سختیگونه عمل نسنجیده

به  وم صبرعا کرد، مفهتوان ادهای تند عصبی. در این راستا میاست، برای کنترل واکنش

 در لغت «یباییشک»معنای فضیلتی اخالقی و غیرقابل انکار، مورد توجّه و تأکید قرآن است. 

 ا صبر وبایند، ها و نامالیمات و برخورد کردن با اوضاع ناخوشفارسی، توانایی تحمّل سختی

ظر و نورد مت آرامش و بردباری است. این تحمّل و بردباری برای رسیدن به هدف یا موقعیّ

 (. 124: 1389باشد )ثمری، نوعی انتظار برای گشایش می

مولوی، نامی آشنا در عالم ادب و عرفان ایران است. موالنا در آستانۀ چهل سالگی مردی به 

تمام معنی عارف و دانشمند و جامع علوم و فنون مختلف دوران خود بود؛ اندیشۀ موالنا، 

رفانی و جهشی است، از تصوّف زاهدانه و عابدانه به نقطه عطفی است در تحوّل شیوۀ ع

(. از دیدگاه موالنا، انسان اگر بتواند همچو 56: 1374عرفان عاشقانه و سکر آفرین )حائری، 

خورند، رسد که فرشتگان بر او غبطه میای مینی وجودش را از تعلّقات خالی کند، به مرتبه

ن نیست؛ بلکه مستلزم صبر و شکیبایی است. ای به راحتی ممکشک نیل به چنین مرتبهبی

ها و ها و تمایالت نفسانی و تحمّل رنجهمچنین، وی معتقد است: صبر در مقابل گرایش

هایی از علم، قدرت، اراده و خّلاقیّت در شود،که سرچشمههای آن موجب میدردها و سختی



 
داوند پیوند بزند. با ظهور نهایت یعنی خروح شروع به جوشیدن کند و انسان را به دریای بی

ها با آیات قرآن و احادیث و آشنایی با عرفان اسالمی، اسالم در بین مسلمانان و آشنایی آن

واژۀ صبر به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم که مورد توّجه اسالم و عرفان قرارگرفته و 

دیدگاه ایشان در این  است، که ترین ابیات خود را به این موضوع اختصاص دادهمولوی، ناب

 باره تا حدودی نظر پژوهشگران ادب فارسی را به خود جلب کرده است. 

تطبیق  ن درونالدّین بلخی، مفاهیم قرآن و احادیث را با  باطن انسان و جهاموالنا جالل

عامالت مریقت به است؛ وی بنا بر سیرۀ پیران ط ای ناب عرضه کردهداده و در نهایت، اندیشه

ی ی نوعوی پرداخت و با وسعت نظر، مثنوی خویش را دکان وحدت نامید. درحقیقت، عرفان

 موالنا ر آثاردهندۀ عرفان دورۀ خویش بود. در این جستار، به بررسی و تحلیل صبر دسامان

نا به گاه موالگیری این نهای اسالمی را در شکلالدّین رومی پرداخته و تأثیر آموزهجالل

 دهیم.ررسی و نقد قرار میمقولۀ صبر، مورد ب

 روش تحقیق

حلیل دقیق ت. 1پژوهش حاضر در سه مرحله انجام گرفته است. این سه مرحله عبارتنداز:   

ضر از نوع گیری. پژوهش حا. بحث و نتیجه3. جمع آوری اطّالعات 2شناسی موضوع و کتاب

د. بر شانجام خواهد ای و سندکاوی های بنیادی نظری است و به صورت کتابخانهپژوهش

بهره  ادداشتهای یخوانی و استفاده از برگههمین اساس، در این پژوهش بیشتر از نوع متن

تناد ابل اسبندی منابع از نظر میزان صحت مطالب و قخواهیم برد. بنابراین پس از طبقه

 لی دربودن، قرآن و کتب حدیث وکتب مهم عرفان به روش درون متنی به عنوان روش اص

 این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

 پیشینۀ تحقیق

رود، از دیرباز تا کنون، دربارۀ صبر که از مقامات عرفا و از ارکان ادب فارسی به شمار می

های اینترنتی، همچنین داری انجام گرفته که با بررسی در سایتتحقیقات گسترده و دامنه

های پژوهشی، مقاالت و تحقیقات ها و مجلّهها، نشریهنامهها، پایانبا جستجو در مقاله

نقش صبر در سیر »ای تحت عنوان گوناگونی در این زمینه نگاشته شده بود؛ از جمله: مقاله

نوشتۀ دکتر طاهره دستجردی. امّا اثری که به تنهایی « و سلوک از دیدگاه موالنا در مثنوی

لب را به این موضوع اختصاص دهد، و صرفـاً در مورد صبر و موارد مربوط به آن باشد و مطا



 
تاکنون صورت نگرفته است. از این رو تطبیق موضوع صبر در آثار موالنا در این مبحث که 

 حایز اهمّیّت و نکات جدیدی است، مورد مطالعه قرار گرفت.

 بحث

زلیات ی و غموالنا شاعرترین، شاعر جهان است و به واژۀ صبر در آثارش به ویژه مثنو   

 صبر در ایگاهجای به اخته است. با توجّه به عرفانی بودن مفهوم صبر، ابتدا اشارهشمس پرد

 پردازیم. عرفان ) قرآن ( کرده و سپس به بررسی آن در اندیشه موالنا می

 جایگاه صبر در عرفان ) قرآن ( و اندیشه موالنا

آن و ه قرترین کشتی نجات است. از دیدگاترین شاخۀ درخت ایمان و مطمئنصبر مهم 

ز ان را حدیث، صبر به معنی استقامت و پایداری در برابر تمامی عواملی است که انسا

ون دارند؛ بدرسیدن به کمالی که خداوند رحمان بشر را برای آن خلق کرده است، بازمی

ر، ها از سوی دیگها و سختیشک تحمل سختی و ریاضت از یکسو و رضایت از همۀ رنج

ا و هرمانگرایی محض آماده خواهد کرد. صبر مصونیت در مصیبتانسان را برای یک آ

-ت میزۀ عبادآورد و از منظری دیگر با پایبندی به صبر در حوها را به ارمغان میمعصیت

 ۷۰د که حدو قرآن توان به تعالی و عروج انسانی راه یافت. البته باید دانست که واژۀ صبر در

اه خدا ره در کخدا آمده است. یعنی صبری سازنده است  بار تکرار شده است، غالبا همراه با

وحی رهای باشد و اگر غیر از این باشد انسان از درون تخریب و به مرور دچار ناراحتی

ا ن صبر رت. قرآتأثیر قرآن بوده و فضای موالنا برخاسته از قرآن اسموالنا تحت خواهد شد.

ی، قرضاوداند )مرانی دنیا و آخرت میکلید هر خیر و نیکی و دروازۀ هر خوشبختی و کا

۱۳۷۸ :۴۸). 

یگاه  ریم که جابالدّین بلخی، پی میدر آثار موالنا جالل« صبر» با مطالعه و بررسی واژۀ 

خوانندۀ  صبر در عرفان و اندیشۀ موالنا مبحث دلکشی است که ممکن است با مطالعۀ آن،

ی او که برا و مشکالت روحی و معنوی هاصبری، دغدغهامروزی به نوعی بتواند با وجود بی

 وجود دارد را بهبود ببخشد. 

 خر سورۀبه آ گویداین شاعر عارف برای این که اهمیّت صبر را از منظر قرآن نشان دهد، می

 والعصر نگاه کنید که خداوند حق و صبر را برابر قرار داده است.    

 نه بـخواا آگـرآخــر و الـعـصـر          صبر را با حق قرین کرد ای فالن               

 ( 1855 /3: 1374)مولوی،



 
پیامبر اکرم)صّلی اهلل علیه  کند کههمچنین موالنا ضمن حدیث دیگری نقل می

بر ندارد، ایمان ندارد. یا به تعبیر یعنی هرکس ص ؛«مَْن َلا صَبَْر لَُه َلا إِیمَاَن لَهُ»فرمودند:  وآله(

دیگر، صبر برابر با تمامی ایمان است. بنابراین از دیدگاه موالنا، صبر و شکیبایی در رسیدن 

 طوری که آن را معادل ایمان می داند.    ای دارد؛ بهانسان به کماالت انسانی جایگاه ویژه

 اده را صبری نباشد در نههر ک          گفت پیغمبر خداش ایمان نداد         

 هـمان لحـیـث ال صبــر فال ای           صبـر از ایـمان بیابـد سـر کله         

 ( 601-602 /2: 1374)مولوی،  

عنی میا، یکند که صبر و شکیبایی بهترین کیموالنا از زبان لقمان حکیم چنین بیان می

 دهندۀروح و جان آدمی است.  بهترین وسیله تکامل

 کـه پنـاه و دافـع هـرجا غمیـست            فت لقمان صبرهم نیکودمیستگ

 کیمیائی هـم چو صبر آدم نـدیـد            صـد هـزاران کـیمیـا حق آفریـد

 (  1856و  1854 /3: 1374) مولوی،

 صبر در کالم موالنا

ه یار تکیبر بسموالنا در مثنوی ضمن بیان مسایل مربوط به سیر و سلوک و تعلیم آن، بر ص  

ردن نین آوکند و در سرتاسر مثنوی با آوردن آیات قرآن و احادیث پیغمبر )ص( و همچمی

یر ن در سها و حکایات فراوان نسبت به آن، به عنوان یک عامل مهم و حرکت آفریتمثیل

، کندمی ا مطرحدهد و هر جا یک نکته یا بحث عرفانی ربسیار اهمّیّت می الی اهلل )طریقت(

 شود.صبر و پایداری را یادآور می

کند، که می ه تأکیدن نکتاو بارها در شعرش با به کار بردن عبارت الصَّبرُ ِمفتاحُ الفَرَج، بر ای

 صبر کلید گشایش و پیروزی، مشکالت و سختی هاست. 

  رَج ی در حَرَج             کشف شد، کالصَّبرُ ِمفتاحُ الفَصبر کرد و بود چند

 (1841/ 3: 1374مولوی، )                                                                         

ین راز اخره ]آن شیخ فقیر[ مدّتی صبر کرد وآنقدر مشقّت و ناراحتی کشید، تا اینکه باال

 برایش کشف شد، آری صبر کلید باب نجات است. 

  فَــرج ُح الصـبر کردن بهـر این نبـود حـرج                صبر کن کالصَّـبرُ مِفتـا

/  3: 1374مولوی، )                                                                                
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ست تی نیبر این اساس برای رسیدن به جام رحمت و الطاف الهی، شکیبایی کردن، کار سخ

 نجات است.و شکیبایی پیشه کردن، کلید باب 

  ــرَجگـر تـو اشـکالی بـه کلّـی و حـرج       صـبر کن الصّـبرُ مِفـتاحُ الفَ

 (2908 /1: 1374مولوی، )                                                                         

د در حتی اگر سراسر وجودت را اشکال و گمان فرا گرفته است، شکیبایی و صبر، کلی

 رستگاری و نجات است. 

رضا  کلید وکند همچنین، موالنا در دیوان شمس نیز، ازصبر به عنوان کلید گشایش یاد می

 کند.و خشنودی را شکر معرفی می

کر ِمفتاُح ج والش  الفَرَ ای        کالصَّبرُ مِفتاحُ ای، نعره زنان هر ذرّهسر سبز و خوش هر تره

 الرّضا  

 (437: 1390مولوی،)                                                                                  

 همچنین، صبرگنج است:

  صـبر  کشیدش تا به صدر               گفت: گنجی یافتـم آخـر بهپُرس پُرسان می

 /1: 1374مولوی، )                                                                                  

95) 

حادیث ارآنی و داند و از آیات قهای برگزیده و نیکوخصال میموالنا صبر را از ویژگی آدم

ه است. وصیه شدکند، که صبر کردن از جانب خداوند و بزرگان تباره اسفاده مینبوی در این

ه رد و بکمیهمچنان که ایّوب نبی که در صبر شهرۀ خاص و عام است، جام بال را  نوش 

 ؛ یعنیکند،که نباید از صبر دهرضای دوست، خشنود بود و نیز، در عین حال بیان می

 صبر را ه اینخداوند سبحانه و تعالی، غافل شد. در اینباره، حضرت حق به ایّوب فرمود: ک

ب صبر ز جانامن به تو عطا کردم؛ پس تو هم باید به صبر خودت ننازی، بلکه باید این را 

 نگری.دان ب

 داـیف خهفـت ســال ایـّوب با صـبر و رضـا         در بـال خـــوش بـــود بــا ض

        او   تا چــو واگــردد بـــالی سخت رو          پیـش حـق گوید به صـدگـون شکر

 مــتگفـت حق ایّــوب را در مــکرمـت           من بـه هر مـویــیت صـبری داد

 ـــرن چندین نظر           صـبر دیـدی صـــبر ده را هـم نگهین به صبر خود مک



 
 3689 /5: 1374)مولوی،                                                    

 (2904و2903؛3690و

مرده شهمچنین در دیوان شمس، از صفات پیران و شاهان حقیقی، صبر و امانتداری بر 

 شده است.

 شاهان همه صـابر و امیـنـند        شمس تبریز کم سخن بود     

 (7196: 1390مولوی، )                                                                            

 های عاشق، صبر کردن و وفا کردن است.همانطورکه، از ویژگی

 کن   وفا نبر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد              ای زرد روی عاشق تو صبر ک

 (21497 /4همان، )                                                                                      

جۀ آن ما نتیزاست اکند، اگر چه صبر و صبوری بسیارتلخ و مرارتدر واقع موالنا بیان می

 شیرین و دلخواه است.

 میوه شیرین دهد پرمنفعت        صبرتلخ آمد و لیکن عاقبت 

 (1/81: 1374)مولوی، 

 .دارد نقطۀ مقابل صبر، شتابزدگی و تعجیل است و انسان را از رسیدن مطلوب بازمی 

 صبرکن اهلل علم بالصّواب           صبر آرد آرزو را نه شتاب 

 ( 4003 /1: 1374)مولوی،

نند و کری میکسانی را که بی صبداند و موالنا صبر را شرط الزم برای رسیدن به کمال می

نند و کشی میداند که تنها عذرتراکشند، افرادی کاهل و تنبل میپای جبر را به میان می

 اندازند.      صبری خود را، به گردن قضا و قدر میگناه بی

 ری جـبهر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر          او هـمیـن دانـد که گیـرد پا

 (1374:1068مولوی ، )                                                                          

 از خود ردباریشود، صبر و باز دیدگاه موالنا، انسان زمانی که به درد و رنجی مبتال می 

ت و زار نیسکند و بندۀ کاهل شکرگدهد؛ بلکه شروع به نالیدن و آه و ناله مینشان نمی

لی، از کاه چسبد و خودراو رنج  را ندارد. به همین دلیل به اصطالح جبر میتحمّل درد 

 کند.جبری می

تابی، شکوه ها و بالها بیبنابراین از دیدگاه موالنا، اگرانسان بتواند در برابر نامالیمات، سختی

و شکایت و ناله نکند و همه رخدادهای نامطلوب را با صبر و شکیبایی بپذیرد و آن را 



 
هبتی از جانب خدا بداند و حتی با جان و دل پذیرای آن باشد، به صفای دل، سعۀ صدر، مو

 آرامش درون، رضایتمندی، خشنودی و ایمان کامل دست می یابد.     

 نگاه دینی موالنا در بیان صبر

در  بنده صبر یکی از مراحل رهروان دین و از مقامات اهل توحید است و به واسطۀ آن  

ه ات را بو خیر آید و خداوند سبحانه و تعالی بیشتر درجاتسلک مقرّبان بارگاه الهی در می

است،  کرده صبر نسبت داده و آن را در چندین جای قرآن یاد و صابران را به اوصافی وصف

(. » 24ۀ سورۀ سجده: آی« )روا ا صَبَوَ جَعَلنا ِمنهُم اَئِمَّۀً یَهدُونَ بِاَمرِنا لَمّ»ید: فرماچنانکه می

ای ال، برحشود و در عین هدایت نوح در مثنوی، نمونۀ صبر و ثبات اولیای حق تصویر می

ل به اج کماای از معرای از سلوک راه حق و مرتبهخود نوح همچون صیقل مرآت روح، تجربه

داند و کر میای شاقرآن کریم، حضرت نوح را بنده(. » 58:  1364کوب، )زرین« آیدینظر م

حمّل تنج را کرد که نزدیک ده قرن، رصبر نوح نیز، صبر شاکرانه بود. او خدا را شکر می

عاِلم  عالم، کرد و شاید برای این بود که به اسرارکرده است. او هرگز احساس خستگی نمی

: 1381ملی، )جوادی آ« تران جاهل، دشوارتر است و بر انسان آگاه، آسانبود، صبر بر انس

264.) 

، هد داشتال خواگوید: مدارا با نادانان و نااهالن، صفای قلب و پاکی دل به دنبموالنا می

-و می کندیهمچنین وی به صبر و پایداری پیامبران بزرگ الهی در مقابل منکران اشاره م

یرا کنند؛ زان صبرهای جاهالن و منکردر مقابل رنج ها و آزار و اذیّت گوید: اولیای حق باید

ور د؛ همانطدهمی ای روح را صیقلصبر و بردباری در مقابل افراد جاهل و نادان، مانند آیینه

رابر بح در که آتش نمرود درون و باطن حضرت ابراهیم را صفا داد و صبر طوالنی مدّت نو

 روح او را صیقل داد.آزار و اذیّت قومش آیینۀ 

 نـن لـدهای جاهـل صـــبر کن             خوش مــدارا کــن به عـقل مبا سـیـاست

 ی استا دلـکـند، هر جصـبر با نااهل، اهالن را جـلی است               صـبر صافی می

 ـالجــدر  ــــدآتـــش نمــــــرود ابــراهیــم را               صـفــــوت آییــنه آمـ

 آت روح ــــرجـور و کفــر نوحـیان و صـبر نوح              نــوح را شـــد صیــقل مـ

 (2040-2043/  6: 1374لوی، )مو                                                                  



 
ک حریبر بنیاد همین باور ستودنی است، که وقتی طالب علمان جاهل و ناتراش به ت»

دزبانی بیی و الرقیبان مدرسه در کوچه و بازار یا حّتی در مجلس یا مدرسه در حق وی هرزه

 (.  98: 1387)فالح، « کردها را تحمّل میهای آنادبیکردند، با حوصله و شکیبایی، بی

-یروان م جان و خویی و اصالحالدّین محمّد، مدارا با نادانان و جاهالن را نشانۀ خوشجالل

 (.99)همان:  داند

ر رابر جودر ب یا صبر صالح در برابر قوم خود، هنگامی که حضرت حق تعالی به ایشان فرمود؛

 و ستم قوم خود صبر کن.

 ورشاندد از حقّ بگفـته: صــبر کن بر جـورشان                 پنــدشان ده، بس نـمان

 (2547 /1: 1374مولوی ، )                                                                          

ن به رسید موالنا معتقد است که ساختن با خسان و صبر و بردباری در مقابل آنان، باعث

ا ربسیاری  هایجحق و نورانیّت انسان خواهد شد؛ زیرا پیامبران الهی از دست فرومایگان، رن

 ی کند وتش تجلّ است، برای اینکه ذااند و حکم یزدان غفور، همیشه بر این بوده تحمّل کرده

 نی حضرتمتا؛ یعهنمایاند، اّما شاه بیای را بدون ضّد خود، نمیبه ظهور برسد، هیچ پدیده

 حق را ضدّی نیست.

 ها رسانچون بسازی با خّسی این خسان           گردی اندر نـــور سنّت

 اند، بسی پیچیدهانـد            از چنین مارانکانبیا رنج خسـان بس دیده

 چون مـــراد و حکم یزدان غفور           بود در قـدمـت تجلّـی و ظـهور

 بی زضـــدی، ضد را نتوان نمود           وان شــه بی ضد را، ضدی نبود  

 6: 1374مولوی، )                                                                              

/2149) 

 صبر اجتماعی در اندیشۀ موالنا

اش صبر؛ ها و حفظ تارو پود جامعۀ انسانی الزمهپایداری روابط اجتماعی میان انسان    

همراه با گذشت است. در زندگانی این جهان همه جا خار و گل در کنار یکدیگر است و 

ممکن است هایی نیز هایی که دارد، بدینوش با نیش آمیخته است. هر کس در کنار خوبی

داشته باشد و ما باید در هنگام برخورد و معاشرت با مردم، اگر رفتار ناشایست و ناپسندی را 

که مشاهده کردیم، براساس ویژگی و صفت انسان بودن در مقابل برخورد با آنان، با متانت و 

 تواند یکی از( بنابراین صبر می110: 1360صبر و بردباری خاّصی رفتارکنیم )قرضاوی، 



 
لوازم ُحسن خلق باشد؛ بدین صورت که انسان موجودی است اجتماعی و باالخره با افرادی 

هایی صورت بگیرد، ممکن است ناراحتیکند، که خواه و ناخواه در اجتماع ارتباط پیدا می

خلق است و متّصف به صفت صبر؛ در آزردگی فرد شود، امّا آنکه واجد حُسنکه موجب دل

-العملی از خود نشان نمیدّی طرف مقابل بردبار و صبور است و عکسمقابل واکنش و تع

دهد. از این رو موالنا در جای جای مثنوی به موضوع صبر و شکیبایی دربرابر اذیّت و آزار 

گیری از داستان کند. وی در دفتر ششم مثنوی، در نتیجهنشین بد و ناسازگار تأکید میهم

گوید: صبر در برابر دوست و قرین بد، سینه را برای درک سلطان محمود و غالم هندو می

-دهد و سپس این مسأله را که بر کل عالم حاکم است، تعمیم میحقایق الهی وسعت می

شود که از خورشید نور بگیرد گوید: صبر ماه در برابر شب و تاریکی آن موجب میدهد و می

شود که گل معطر و خوشبو شود. می و درخشان و تابان شود و صبر گل در برابر خار موجب

 کند که:در رابطه با این نوع از صبر، موالنا بیان می

 کـه گشـایـد صبـرکردن صـدر را         یار بــد نیکوسـت بهـر صبـر را

   صـبـر مـه با شب مـنوّر داردش       صبــر گـُل بــا خـار اَذفَـر داردش

 (1408و  1407 /6: 1374)مولوی،                                                            

گین ین سربهمچنین، شیر بهائم با صبر و شکیبایی و تحمل اوضاع و احوال سخت و ماندن  

 تواند به عنصری حیات بخش تبدیل شود.و خون می

 ونــلَّبُال کـرده او را ناعـش اِبْــن              صبر شیر اندر میـان فَرْث وخون

 ( 1409 /6) همان:                                          

ب نان موجذیّت آاالسّالم( در مقابل منکران و تحمل آزار و صبر و شکیبایی پیامبران)علیهم 

 ند. لذایق یابشود که از مقرّبان الهی به شمار آیند و در هدایت مردم به سوی خدا توفمی

ند. ریا هستپاک کب داند، که شناگران دریایایی کامل و وارسته میهموالنا پیامبران را انسان

د بتوانن ند، تازآزماید و عیار وجودی آنها را محک میحق تعالی انبیا را در آزمون صبر می

ان و ستیزخاصّ حق و صاحب قرآن او باشند. همانطورکه، صبر پیامبران در برابر حق

 خداوند و نیک بختان قرار داد. منکران، آنان را در شمار بندگان خاصّ

 ن قِرا صــــبر جــملۀ انبــیا بــا مـــنکران       کـردشـان خاصِ حـق و صاحـب

 (         6/1410: 1374مولوی،)                                                                          

 تقابل صبر و نفس از دیدگاه موالنا



 
ه حان بت شکم و دامن و دیگر لذّات پست و آن عفّت است و قول خدای سبصبر بر شهو  

« َۀ هَِی المَأوینَّ الجَنَّوی، َفاِنِ الهوَ اَمّا مَن خافَ مَقاَم رَبِّهِ وَ نََهی النَّفسَ عَ» آن اشاره دارد: 

 ازت بترسد و و امّا هر کس از حضور در پیشگاه عزّ ربوبیّ(. » 40-41)سورۀ نازعات: آیات 

من س، دشیعنی یقین به اینکه هوای نف«هوای نفس دوری کند، همانا بهشت منزلگاه اوست

 انگیزۀ ین، یاهای دنیا و آخرت است امّا انگیزۀ دراهزن وصول به خدا و ضّد اسباب سعادت

ه در کماند، کند. به طوری که دیگر نیروی ستیزه برایش باقی نهوا را به کلّی سرکوب می

و از  یابدیکند و نفس در مقام آرامش و اطمینان استقرار مدوام پیدا می این صورت صبر

ًۀ بِِّک راِضیرَی اِلی ! ارجِع یا اَیَّتُها النَّفُس الُمطَمئِنَّۀُ» های جمال مطلق به خطاب: پس پرده

تۀ ان شایسیق بندگآید و به طرگردد و در گروه صدّیقانِ پیشگام در میسرافراز می« مَرضِیّۀً

 (.442: 1372یابد )نراقی، خدا راه می

 ویـد ا بشنـــفکرت شوید              تــا خِــطـاب اِرجِـــعی رگوش و بیحس و بیبی

 /1: 1374مولوی،)                                                                                  

568) 

ی قل جزئعقید و بند حواسّ ظاهری و گوش ظاهر و راه شنیدن خطاب حق تعالی، رهایی از 

و  هارایشگرابر دنیا طلب است. بیشترین تأکید موالنا در مثنوی دربارۀ صبر و شکیبایی در ب

ن انع بیترین حجاب و مهواهای نفسانی است. به طور کلّی در بینش موالنا، نفس بزرگ

 کند ویمم خاک سیر و وابسته به عالهای نفسانی روح را اانسان و خداوند است. زیرا گرایش

ان لیل انسهای الهی در روح انسان تجّلی کند. به همین دشود که صفات و قدرتمانع می

 ترین مبارزه را با نفس خود داشته باشد.باید سخت

-طرح میی را مای بین روح انسان و خدا، این حقیقت عرفانموالنا در قالب گفتگو و مناظره

های سهیر وسواثر لطف به ظاهر قهرآمیز، روح را در زندان تن گرفتار و اسکند که خدا بر 

د و امل یابنها تکهای دنیوی کرده، تا روح بر اثر صبر و پایداری در برابر آنفسانی و جاذبه

شینی نز همابتواند به خداوند واصل شود. آن چنان که پروردگار متعال در جواب روحی که 

-ی کمک میکند و برای نجات خود از وهجران و فراق او شکایت مینالد و از با نفس می

ن به ی رسیدفرماید: صبر و شکیبایی داشته باش، من نیز خواهان تو هستم و براطلبد، می

 کنم، فریاد بر نیاور! تو تالش می

 ـهـر بلیــک بـشـنـو صـبـرآر و صـبـ          حـق هـمـی گـویـد کـه آری ای نـزه



 
 (3/410: 1374 ) مولوی،

 ر سیر ودهای عرفانی است، که ترین مقامدر بینش موالنا صبر و شکیبایی یکی از مهم

ازنده نقش س تعالی نقش اساسی و بنیادین دارد. موالنا در مثنوی دربارۀسلوک به سوی حق

-ست. چنانای مطرح کرده اها بحث گستردهدهندۀ صبر در برابر مشکالت و سختیو تکامل

کیبایی ر و شن شاعر نامدار، هرگونه پیروزی و موفقیّت در سیر و سلوک را محصول صبکه ای

داوند خت، که داند و در مبارزه و جهاد با نفس، صبر را به سپری آهنین تشبیه کرده اسمی

 یعنی پیروزی آمد.«. جاءَ الظّفر»بر روی آن نوشته است: 

  ـفَرشـته بـر سـپر جـاءَ الظَّاِسپـرِ آهـن بُـوَد صـبر ای پـدر       حـق نب

 (2469 /5: 1374 ولوی،)م                                                                   

ید جان نی، باگوید: ای پسر معنوی، در راه به دست آوردن الطاف ربّایا در دفتر سوم، می

 زی حاصل، پیروشکیبایی امکان داردببازی. یعنی از انانیّت خود درگذری.آیا بدون پیکار و 

 شود؟

 جان بده از بهر این جام ای پسر           بی جهاد و صبر کَی باشد َظفر؟ 

 (211 /3: 1374مولوی، )                                                                          

ا از کن، ت و سوز عبادت، صبردر جای دیگر، فرموده است: ای برادر، بر درد نیش  ریاضت 

 نیش و گزند نفس کافرت رهایی یابی.

 ای برادر، صبر کن بر درد نیش            تا رهی از نیش نفس گبر خویش  

 (3002 /1: 1374مولوی، )                                                                          

بر و صبال،  وس خارج و راحت شود، باید در هنگام سختی خواهد، از اسارت نفاگر انسان می

ه بوان، تشکیبایی را پیشۀ خود سازد.همچنین، در دیوان شمس آمده: نفس امّاره را می

، نفس ربنددوسیلۀ صبر و خرد مهار کرد امّا در جایی که اگر صبر و خرد از وجودی رخت ب

 گیرد.  امّاره قوت می

 ه شودهنشاه شود   چون برود صبر و خرد، نفس تو اّمارچون که سلیمان برود، دیو ش

                                                                                               (                                                      5978: 1390مولوی، )                                                                             

بیشترین سخن و تأکیدهای موالنا در مثنوی، دربارۀ پایداری و مقاومت و صبر در برابر 

های نفس است. در واقع مثنوی داستان مبارزه با نفس است؛ چون ریشۀ همۀ گرایش

یالت نفسانی ها نفس پرستی و خودخواهی ماست. موالنا معتقد است: نفس و تماناهنجاری



 
را خداوند بدین دلیل در وجود انسان قرار داده، تا صبر و پایداری، اراده و اختیار، نیروی 

تعقّل، عقوبت و پاداش الهی، تحقّق یابد. در بینش موالنا، نفس باید وجود داشته باشد، امّا 

ی در برابرآن نیروی تعقّل انسان، باید به مقابلۀ آن برخیزد و صبر و پایداری را همانند سپر

قرار بدهد، تا اختیار و اراده که نشانۀ بارز تکامل روح است، در انسان ظاهر بشود، در این 

شود، های آن نه تنها موجب سقوط و انحطاط انسان نمیها و وسوسهصورت نفس و کشش

تواند وسیلۀ ترقی و تعالی و کمال انسان نیز قرار گیرد. این مسأله در داستان بلکه می

کند، بیان شده است، که طاووس در جواب ووسی است، که پرهای زیبای خود را میطا

توانستم در مقابل نمایش و جلوه دادن پرهایم صبر و مقاومت گوید: اگر من میحکیم می

شد، یافت و موجب شکوه و جالل من میداشته باشم، اراده و اختیار در وجود من تحقّق می

 برم.کنم و از بین میگری خودداری کنم، آن را میهتوانم از جلوامّا چون نمی

 تجلـوه گاه و اختـیارم آن پَرســت         برکََنم پَر را که در قصد سرسـ

 نیـست انـگارد پر خود را صــبور         تا پرش در نفگند در شـرّ و شـور

 نّ پس زیانش نیست پر، گو: بر مََکن        گر رسد تیری بـه پیش آرد ِمجَ

 گری صبریم نیستلیک بر من پَّر زیبا دشمنی سـت         چونکه از جلوه

 فـر  گر بُدی صـبر و ِحفاظم راهـبــر          بـرفزودی ز اختیــارم کَــرّ و

 ( 651-5/655: 1374مولوی، )                                                                       

ه تیار، باثر اخ دارد که اگر صبر و خویشتن داری راهبر من شوند، بربیان میدر بیت پایانی 

 آوردکمال می باشد، شود. زیرا قوّۀ اختیار، اگر با صبر و تقوا همراهشکوه و جاللم افزوده می

 بار است.وگرنه زیان

 ارتباط تسلیم، توکل و صبر  از دیدگاه موالنا

ه معنی بشود، تسلیم )گردن نهادن(، که تفویض )واگذاشتن( نیز نامیده می»به طور کّلی،   

ر ی که بهاست در اموررضا نزدیک است، بلکه فوق رضا و خشنودی است، زیرا ترک خواهش

ع است، فق طباو وارد می شود و واگذاشتن همۀ آنها به خدا. در مرتبۀ رضا افعال خدا موا

 سره بهمنظور است و در مرتبۀ تسلیم طبع و موافقت و مخالفت آن یکپس طبع ملحوظ و 

ز: ت است اعبار خدای سبحان واگذار شده است و باالتر از مرتبۀ توکّل نیز هست، زیرا توکّل

رتبۀ لی در مست، واعتماد در امور خویش بر خدا و در این مرتبه تعلّق او به امور خود باقی ا

 (425: 1372)نراقی، « مور متعلّق به خویش استتسلیم قطع کلّی عالقه از ا



 
 تو ببند آن چشم و، خود تسلیم کن       خویش را بیـنی در آن شـهر کـهن 

 (1113/  5: 1374مولوی، )                                                                          

ست و لهی ااست و دارای علم لدنی و در نگاه موالنا، پیر مظهر قدرت و صفات پروردگار ا

دلیل  دهد،که انجام گیرد، بنابراین اگر کاریتمامی اعمال او به اذن و ارادۀ خداوند انجام می

امت و استق ود صبرکند، بلکه باید از خآن بر مرید پوشیده و پنهان است، نباید به او اعتراض

 نشان دهد تا حقیقت آن برایش روشن شود.

 پیر، هین تسلیم شو       همچو موسی زیر حکم خضر روچون گرفتت 

 نفاق        تــا نگوید خضر، رو هــذا فراق  صبر کن بر کــار خضری بی

-2970 /1 :1374، مولوی)                                                                    

2969) 

 هم بهتر، برای فسمان شده است. ناگفته نماندآ گوید: زمین تسلیمدر بیت دیگری، موالنا می

 ست. وده اتسلیم، این بیت را آوردیم وگرنه بحث مقایسه کردن، این بیت با بیت فوق نب

 ر  خواهی بیـاوار          که اسـیرم، هر چه میاو شـده تسلیـم او، ایّــوب

 (452 /3: 1374، )مولوی                                                                

 ـا  او همی گوید که صبرم شد فنا            در فــراق روی تــو یــا ربَّـنـ

 (405/  3: 1374)مولوی،                                                    

آن است،که وجود و عدم رزق به نزدیک دلت یکسان شود. به وجود رزق خرّم نشوی توکّل»

 ،عدم آن اندوهگین نگردی؛ ازآنچه تن ملک مالک است و به پرورش و هالک وی حقّو به 

دارد. تو اندر میانه دخل مکن و ملک به مالک سپار و تر، چنانکه خواهد میتعالی، اولی

(. همه چیز وابسته به خداست، هیچ 238: 1383)هجویری، « تصرّف خود منقطع گردان

آید وابسته است؛ به قدرت، اراده و هان به وجود میچیزی استقالل ندارد، هر چه در ج

-خواست خداوند متعال و خداوند است که این قدرت را برای انجام کارها در ما به وجود می

آید را انجام که از دستش برمیآورد. ما مأمور به تکلیف هستیم، نه نتیجه. انسان هرکاری 

عادل و مهربان بگذارد. هرگز فراموش نکنیم  بدهد، امّا رسیدن به نتیجه را بر عهدۀ خداوند

که، نتیجۀ واگذارکردن امور به خداوند متعال، برگ برندۀ ما برای پیروزی و بهروزی است، 

امّا به شرط اینکه، به خداوند متعال اعتماد محکم و استواری داشته باشیم و شک و تردید 

ستند، امیدوار نباشیم و در امورات به خود راه ندهیم، به دیگرانی هم که خودشان نیازمند ه



 
که ها و مشکالتینیاز مطلق، محبوب ازلی، توکّل کنیم و در مقابل سختیخود، همواره به بی

گیرند، صبر و بردباری را پیشۀ خود سازیم و در نهایت خوشبختی و بر سر راه ما قرار می

های ناآگاهانۀ نتخابسعادت را بر بام خانۀ خود ببینیم، در آن موقع است که، وقتی ا

آنها،  کنیم، به تفاوتهای آگاهانۀ خداوند سبحانه و تعالی مقایسه میخودمان را با انتخاب

تر و های خداوند، بسی منطقیپی خواهیم برد و به این نتیجه خواهیم رسید، که انتخاب

 های ما نخواهد بود.    تر است، که اصاًل قابل مقایسه با انتخابآگاهانه

 ا اینانت، زیرترین راه استرین منزل و برای خاصّگان سادهوکّل برای عامگان مبتدی، صعبت

جود یقین دارند که همه چیز در قبضۀ قدرت حضرت حق است و جز او مؤثر در عالم و

 نیست. 

 گوید:همانطورکه، موالنا می

 ام  جـز توکّـل جـزکه تسـلیم تمـام           در غم و راحت همه مکرست و د

 (468 /1: 1374وی، )مول                                                                 

کر کاری م ل، هرزیرا در همۀ امور و حتّی به هنگام اندوه و آسودگی، جز توکّل و تسلیم کام

 و دام است.

 بگذارد وی دسترکه، دست انسان باید در کارها به خداوند توکّل کند، امّا نه به این صورت

ت: رد و گفرها ک نشین، شترش راو بگوید: واگذار کردم به خدا. چنانکه، یکی از اعراب بادیه

ند و درعین ت را ببل؛ شترام. پیامبر)ص( به ایشان فرمودند: اِعقِلها َو تَوَکَّبر خدا توکّل کرده

 حال به خدا توکّل کن. 

  با توکّل زانوی اشتر ببند    گفت پیغمبر به آواز بلند :                

 (913/ 1: 1374ی، )مولو                                                                

ند، ر او راکه حق تعالی بعالمت درستی توکّل آن است،که وقتی قضا پدید آید در حکمی »

 سلیمتالک من چیزی به در او اضطراب پدید نیاید، به خاطر اینکه توکّل؛ تسلیم است و چو

ت و عالم که در ملک خویش آرد، تو حق اعتراض بر او را نخواهی داشت کردی، هر تصرّف

 ود آورد خداون که، انسان طمع را از خلق قطع کند و رو به سوی درگاهدیگر توکّل، این است

را از  زیچی بر او توکّل کند. عالمت توکّل؛ یعنی درخواست کردن، به عبارتی دیگر؛ یعنی

 (. 306:  1365بخاری،  )مستملی« خواهدخواهد، فقط از خدا میکسی نمی



 
قیَل  ی القَلِب وَینٌَۀ فمَأنطُلیََس التّوک ُل فی الَکسبِ َوال فی تَرکِ الَکسبِ، اِنّما التّوّکلُ »

 ونَ ِلنَفسِه مَأویً اّلا اهللاَن ال َیکُ وَکِّلُ لمُتَاالمُتَوَکُِّل کَالِطّفلِ ال یَعرِفُ شَیئًا اِلّا َثدی اُمِّه کَذِلکَ 

ی در معیّتجعَزَّوَجَلَّ. توکّل در کسب نیست و در ترک کسب هم نیست، توکّل، آرامش و 

-میش را ناند که، متوکّل مانند کودکی است، که هیچ چیز جزء سینۀ مادرقلب است.گفته

 و جلّ  ی جزء خدای عزّ شناسد. همچنین است متوکّل،که برای نفس خود از خوف پناهگاه

 (.252: 1390)موالنا جالل الدّین محمّد بلخی، «  ندارد

صاری  انیکی از ارکان ایمان توکّل است و حقیقت ایمان حفظ توّکل است. خواجه عبداهلل

ست که اعرفان  های مهم و کلیدیداند. صبر یکی از اندیشهتوکّل را رسیدن به مقام رضا می

ا  بدیث را ن و احاشود. موالنا، مفاهیم قرآپذیر میاالت معنوی امکاندر سایۀ دستیابی به کم

ین ااست؛  ای ناب عرضه کردهباطن انسان و جهان درون تطبیق داده و در نهایت، اندیشه

اند تو، میباشد ویژگی به عیان در آثار وی مشهود است. لذا ایشان معتقدند: انسانی که صابر

امّا  گردد.یمکمال واالی انسانی به عبارتی دیگر، صبر موجبحتّی به افالک قدم بگذارد، 

د. شومی تر و خوارترگرایش داشته باشد، پستهرکس به لذایذ حیوانی و هواهای نفسانی

ین همچن منابع موالنا در فهم مسائل مربوط به صبر، قرآن، احادیث، داستان عارفان و

 ین گوهرامرات ثت صبر و استقامت و فضایل و روایاتی از پیامبر)ص( بوده، که دربارۀ اهّمیّ

تقامت، باری، اساست. ایشان با تکیه بر آیات قرآن کریم، مقام صبر، برد بها برشمردهگران

ه فا داشتیر عرتوکّل و.... را اساس کار خویش قرار داده و در تعریف صبر، نگرشی همچون سا

ست. شکل گویای این مطالب او با دیدی عمیق بدان نگریسته  که آثارش به بهترین 

ی ات قرآناز آی داند وهای برگزیده و نیکو خصال میهمچنین، موالنا صبر را از ویژگی انسان

توصیه  بزرگان وکند، که صبر کردن از جانب خداوند باره استفاده میو احادیث نبوی در این

 نوش  جام بال راشده است. همچنان که، ایّوب نبی که در صبر شهرۀ خاص و عام است، 

، بر لوک راکرد و به رضای دوست، خشنود بود و هر نوع پیروزی و موفقیّت در سیر و سمی

ار خرد مه وۀ صبر داند و معتقد است: نفس امّاره را می توان، به وسیلاثر صبر و پایداری می

 یرد. صبرگمی کرد امّا در جایی که اگر صبر و خرد از وجودی رخت بربندد، نفس امّاره قوت

-یموجب م های آنها، دردها و سختیها و تمایالت نفسانی و تحمّل رنجدر مقابل گرایش

و  دن کندهایی از علم، قدرت، اراده و خلّاقیّت در روح شروع به جوشیشود که سرچشمه

 نهایت یعنی خداوند پیوند بزند.انسان را به دریای بی



 

 گیرینتیجه

دریای  ناگرانشداند، که صفتی برای رسیدن به درجات واال میموالنا صبر را در پیامبران   

 را محک ی آنهاآزماید و عیار وجودپاک کبریا هستند. حق تعالی انبیا را در آزمون صبر می

-رابر حقبران در قران او باشند. همانطورکه، صبر پیامبزند، تا بتوانند خاّص حق و صاحبمی

بر از اد. صبختان قرار دبندگان خاصّ خداوند و نیک ستیزان و منکران، آنان را در شمار

د وتی داری متفاهاهای متفاوتی است و نگاه وی، بازتابدیدگاه موالنا دارای معانی و مصداق

هد دق میو وسعت زیادی به این موضوع می بخشد که انسان را از معنی ظاهر به باطن سو

شی بهتر بخ. موالنا در تفهیم و عمقشودهای فردی و اجتماعی میبخش اندیشهو الهام

تو ی و پردهد و با عنوان هایی سبب کامیابمفهوم صبر، آن را در مقابل شتاب قرار می

ر از والنا صبمکند. در کالم اش میهای شیطانی معرفیرحمان و سپر آهنین در برابر وسوسه

س قابل وساولوازم ایمان معرفی شده است و سالک باید برای حفظ پرهیزگاری در م

هد. واز دشیطانی نفس خویش را مهار کند، تا بتواند روح خود را در بلندای قرب حق پر

رابر در ب بیشترین سخن و تأکیدهای موالنا در مثنوی، دربارۀ پایداری و مقاومت و صبر

یل در دین دلهای نفس است. موالنا معتقد است: نفس و تمایالت نفسانی را خداوند بگرایش

لهی، اپاداش  وقوبت عسان قرار داده، تا صبر و پایداری، اراده و اختیار، نیروی تعقّل، وجود ان

د به ان، بایل انستحقّق یابد. در بینش موالنا، نفس باید وجود داشته باشد، اّما نیروی تعقّ

اده را تا اختیار و مقابلۀ آن برخیزد و صبر و پایداری را همانند سپری در برابرآن قرار بدهد،

 وها شکه نشانۀ بارز تکامل روح است، در انسان ظاهر بشود، در این صورت نفس و کش

قی و سیلۀ ترتواند وشود، بلکه میهای آن نه تنها موجب سقوط و انحطاط انسان نمیوسوسه

 تعالی و کمال انسان نیز قرار گیرد.
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 م.الدّین رومی(، چاپخانۀ مهارت، تهران: انتشارات علمی، چاپ ششموالنا جالل

 ات اطّالعات،انتشار (، شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر پنجم، تهران:1379زمانی، کریم، ) -

 چاپ چهارم.

 ار، چاپ پنجم.(، شرح مثنوی شریف، تهران: انتشارات زو1371ّالزّمان، )فروزانفر، بدیع -

شارکی، (، سیمای صابران در قرآن، ترجمۀ محمّد علی لسانی ف1360قرضاوی، یوسف، ) -

 قم: بوستان کتاب.

دانشکدۀ  ، مجلّۀ«مثنوی مولوی رواداری،گذشت و بردباری در»(، 1387فالح، مرتضی، ) -

 .108-99- 98،  25علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال هفتم، شمارۀ 

التّصوّف، بالتعرّف لمذه(، شرح1365مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محمّد، ) -

 ، با مقدّمه و تصحیح محّمد روشن،  تهران: انتشارات  اساطیر.3جلد

فته، چاپ مشعر، های نویا(،. فیه ما فیه و پیوست1390مّد بلخی، )الدّین محموالنا، جالل -

 وم.ستصحیح و توضیح  توفیق هـ )هاشم پور( سبحانی، تهران: نشرکتاب پارسه، چاپ 

توضیحات  و(، مجالس سبعه )هفت خطابه(، با تصحیح 1372الدّین رومی، )موالنا، جالل -

 رات کیهان، چاپ دوم.از توفیق هـ . سبحانی،  تهران: سازمان انتشا

ی طبع (، مثنوی معنوی، چاپخانۀ مهارت، از رو1374الدّین محمّد، )مولوی، جالل -

 نیکلسون،تهران: انتشارات علمی و نشر علم، چاپ هفتم.

الزّمان (، کلّیات شمس تبریزی، تصحیح شدۀ بدیع1390الدّین بلخی، )موالنا، جالل -

 ت بهزاد، چاپ پنجم.فروزانفر، ج اوّل ، تهران: انتشارا



 
 ش؛ نظر و تعلیقالسّعادۀ، چاپ ولیعصر )عج(، با ویرای(، معراج1392نراقی، ملّا احمد، ) -

 تم.اپ هفچجدید، به کوشش و ویرایش سرکار خانم  ع . حمامیان قمی، انتشارات علویون، 

 ات(،السّعاد(، علم اخالق اسالمی )گزیدۀ ترجمۀ کتاب جامع1372نراقی، مهدی، ) -

دگی، الدّین مجتبوی، وزارت جهاد سازنچاپخانۀ فتاحی، ترجمه و گزینش سیّد جالل

 لیتوگرافی و صحافی: نور حکمت، انتشارات حکمت، چاپ سوم.

محمود  المحجوب، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات:(، کشف1383هجویری، علی بن عثمان، ) -

 عابدی، تهران: انتشارات سروش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


