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صدیقهپوراکبرکسمایی 
دقيقههاي پيرامون آن نيست؛ زيرا دالهاي مركزي مثل ثوابت نجومي موجب انسجام
و چفت و بست عناصر و اجزاي مختلف آن ميشود .در جستار حاضر صبر را كه از
مضامين اصلي و پرتكرار زندگاني بشري و از دالهاي مركزي و پربسامد منظومۀ
فكري نجمدايه بهشمار ميرود در آثار مختلف او كاويديم .براي تبيين اين مهم با
روش تحليلي اسنادي و دو رويكرد بينامتني و قرائت متني سعي كرديم ابتدا به
تبارشناسي لغوي و اصطالحي آن در فرهنگهاي لغت تكزبانه و دوزبانه و عهدين و
قرآن و حديث بپردازيم تا نشان دهيم هر منظومۀ فكري پايههاي خود را بر پايه باورها
و يافتههاي پيش از خود بنا ميكند و در ائتالف با فرهنگهاي پيش از خود تكوين
مييابد .در پايان به اين نتيجه رسيديم نجمدايه كه خود از محدثان مبرز زمان خويش
بوده صبر را از مقامات رسولاهلل(ص) دانسته است و از سه منظر صبر بر طاعت ،صبر در
معصيت و صبر در مصيبت بدان نگريسته و آن را ادامۀ زهدي دانسته كه درنهايت
منجر به رضاي الهي ميگردد .درنهايت به اين نتيجه رسيديم كه نگرش دينمدارانه
صوفيانه نجمدايه كه نشانگر بعد دانشمندي اوست با بهرهمندي از بينشمندي كه زائيده
استراتژي تأويلگرايي وي است توانسته تفسير و برداشت نويني از اين دال مركزي
گفتمانهاي شريعتي و زهدي و طريقتي ارائه دهد و به تعبيري آن را از آن خود كند.
کلیدواژهها :صبر ،تصوف ،دال مركزي ،نثر عرفاني ،نجم دايه
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مقدمه:
براي شناخت و فهم هر منظومۀ فكري ناگريز هستيم كه دالهاي مركزي و دقيقههاي پيرامون آن را
كشف كنيم؛ زيرا دال هاي مركزي حكم ثوابت نجومي را دارند كه عامل انسجام و چفت و بست
حضور دارند؛ اما شيوة مواجۀ هريك از صاحبان آن نگرش و نظام فكري با آن دالهاي مشترك
موجب تمايز و تفاوتشان از هم ميشود.
«صبر» يكي از اين دالهاي مركزي است كه در گفتمانهاي شريعتي و طريقتي و زهدي حضور
دارد و مواجهه هريك از اين گفتمانها با آن به گونهاي متفاوت بوده است .در اين جستار بر آن
هستيم كه اين دال را در منظومۀ فكري نجم دايه كه از صوفيه پرآشوب دورة تاريخ ايران؛ يعني
روزگار ايلغار ددمنشانه مغول است ،واكاويم و به اين دشواره پاسخ دهيم كه نجمرازي در مواجهۀ
خود با اين دال مركزي منظومۀ فكرياش چه ميزان تحتتأثير بعد دانشمندي بوده و چه ميزان از
بعد بينشمندي خود متأثر شده است.
يكي از مضامين اصلي تمامي اديان و نيز فرهنگ بشر ،صبر است .بشر هرجا كه گرفتار سختي
و تنگنا شده به گريز يا گزير به صبر پناه برده است .حقيقت اين معنا براي بزرگان و عارفان تا
بدان جا بوده كه بسياري از آنان در آثار خويش اگر فصلي را به صبر اختصاص نداده ،كوتاهي در
باب آن سخن راندهاند .در اين ميان نجمدايه ،عارف نامي قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجري نيز در
آثار خويش بهكر ات به صبر و مقام و جايگاه آن اشاره كرده است .وي كه در دوران پرتنش و
پرآشوب مغول ميزيسته بنابر سنت «الفرار مما ال یطاق من سنن المرسلین» 1.پس از حملۀ مغول به
خراسان ،از خوارزم فرار كرده ،چندي در همدان ميماند (نجم رازي .)19 :1376 ،پس از آمدن مغوالن
به همدان ،دايه به ناچار به اربيل ميرود ،اما اقامتش در اربيل نيز ديري نميپايد و در همان سال
روانۀ آسياي صغير ميشود .درواقع ،دايه كه دوران سخت و ناگوار حملۀ مغوالن به ايران را دريافته
بود ،بنابر خرد و عقل از (قضاي الهي به قدر الهي پناه ميبرد) 2.و در چنين زماني است كه به كتابت
چندين اثر ديگر ميپردازد (شيخ صدوق ،بيتاالف ،باب شصت .)6 :او در آثار خويش بهكرات از صبر
سخن به ميان ميآورد و حتي فصلي از كتاب منارات السائرين خود را به صبر اختصاص ميدهد .در
اينجاست كه اهميت صبرورزي و شكيبايي نمودن از ديدگاه چنين عارفي آشكار ميشود .در اينجا
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براي رسيدن با پاسخ درست دشواره فوق بايسته ديديم كه ببينيم در ديدگاه دايه ،صبر از آنِ چه
كساني است و در چه شرايطي ميتوان صبر ورزيد و صبر ناشي از چيست و سرانجام به چه چيز
منجر ميشود و بر چه چيز ميتوان صبر ورزيد و درنهايت صبر در هرحالي نيكوست.
پيش از آنكه به تبيين مقوله صبر در آثار نجم دايه بپردازيم ،بايسته مينمايد نخست بهاختصار از
زندگي و آثار او بحثي شود و پس از آن از تبارشناسي آن سخن برانيم و آنگاه دال مركزي صبر را
در منظومۀ فكري نجم دايه به تفصيل بررسي كنيم.
زمانه و آثار نجم دایه
نجم الدين عبداهلل بن محمد بن شاهاور األسدي الرازي معروف به نجمالدين دايه و نجم دايه (م 644

هـ) از بزرگان ادب و عرفان در قرن ششم و هفتم هجري ميزيسته است .زندگاني وي مقارن با
يورش مغول به ايران بوده است .كشورگشايي مغوالن كه با خوي وحشيگريشان آميخته شده منجر
به كشت و كشتارها و قتلعامهاي بسياري ميگردد .در اين ميان بسياري از كتابخانهها به آتش
كشيده شده و بسياري از بزرگان همچون نجمالدين كبري به شهادت رسيدهاند ،اما آن عدهاي هم
كه از اين اوضاع نابسامان جان سالم بهدر ميبرند ،لحظهاي ساكت ننشسته و به كمترين فرصتي كه
حاصل ميشود ،قلم در دست گرفته و آموزههاي خويش را به نگارش ميآورند .نجم دايه نيز در

چنين موقعيتي به نگارش آثار خويش پرداخت .از او چندين اثر از جمله رسالۀ عشق و عقل ،مرصاد
العباد من المبدأ الي المعاد ،مرموزات اسدي در مرموزات داودي و رساله الطيور مانده است كه
همگي تصحيح شدهاند و از كتابهاي شناخته شده در عرفان هستند .دو اثر ديگر وي كه در اين
نوشتار از آن بهره بسيار بردهايم ،منارات السائرين و بحر الحقايق است ،كه بهدليل شناخته نبودن اين
دو اثر به مانند ديگر آثار دايه ،كوتاهي از آنان سخن ميگويم.
منارات السائرين الي اهلل و مقامات الطائرين باهلل اثري است به زبان عربي كه به سال  654هـ  .ق
به نگارش درآمده است .اين اثر شباهت بسيار زيادي بهلحاظ محتوا به مرصاد العباد دارد ،اما
ازآنروي كه سالها بعد از مرصاد العباد به نگارش درآمده به شيوهاي منسجمتر و نظاممندتر از
مرصاد العباد تدوين يافته است .اين اثر داراي ده فصل است و هر فصل با آياتي از قرآن مجيد و
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آنگاه حديثي از رسول خدا(ص) آغاز ميگردد .مؤلف آن را براي عربزبانان به نگارش درآورده
تا آنها نيز از مضامين عرفاني بيبهره نباشند .منارات به همت سعيد عبدالفتاح در قاهره منتشر شده
است.
دايه است كه در پنج جلد منتشر شده است .تفسير بحر الحقايق از تفاسير اشاري است كه به اشتباه به
3

نام نجم كبري منتشر شده است ،اما قراين بيانگر اين است كه اين اثر متعلق به نجم دايه است.

تفسير با سورة حمد آغاز شده و با سورة طور به پايان ميرسد .فوت نجم دايه مانع از آن ميشود
كه وي اين اثر را به اتمام برساند .بعدها عارفي ديگر با نام عالء الدوله سمناني جلد پاياني اين تفسير
را به نگارش درآورد.
صبر در لغت
مدخل صبر در فرهنگهاي لغت ،بهويژه فرهنگهاي لغت عربي مثل لسان العرب بسيار مفصل
است .در اين فرهنگ ،معاني مختلفي براي صبر نقل شده ،ازجمله« :نقيض جزع ،حبس النفس
عندالجزع ،و( »....ابنمنظور :1405 ،ذيل صبر) ،و در مفردات راغب آمده« :الصبر اإلمساک فی ضیق،
یقال صبرت الدابه حبستها بال علف وصبرت فالنا خلفته خلقه ال خروج لها منها والصبر حبس
النفس علی ما یقتضیه العقل والشرع أو عما یقتضیان حبسها عنه ،فالصبر لفظ عام وربما خولف بین
اسمائه بحسب اختالف مواقعه فإن کان حبس النفس لمصیبه سمی صبرا ال غیر».

4

(اصفهاني ،بيتا:

.)474

در فرهنگ هاي فارسي نيز به تفصيل از اين واژه بحث شده ازجمله در لغتنامه دهخدا ذيل واژه
صبر آمده است« :شكيبيدن ،شكيبايي ،شكيباييكردن ،پاييدن .نقيض جزع ،بازداشتن كسي را براي
قتل .بازداشتن كسي را براي يمين ،كفيل و پذرفتار شدن كسي را ،انبار كردن گندم» (دهخدا:1377 ،

ذيل صبر)؛ همچنين در فرهنگ ريشهشناختي زبان فارسي ذيل شكيفتن آمده« :شكيفتن ši.kēf.tan/؛
شكيب  /ši.kēb/شكيبايي داشتن ،صبركردن ،تابآوردن( » ...حسندوست :1393 ،ذيل شكيفتن).
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فرهنگهاي چندزبانه در ذيل صبر آوردهاند« :گياهي است از تيرة سوسنها كه از شيرة آن
صبرزرد سازند و در پزشكي بهكار رود و آن دارويي تلخ است 5.در التين Aloes, myrrh,
 ،bitternessدر سرياني șabră ،و در اكدي ( »Sibăruمشكور :1357 ،ذيل صبر).

شكيبايي ورزيدن است كه از پي آن ظفر آيد .اين صبر ،همان چيزي است كه شكفتن را به دنبال
دارد .اين شكفتن دقيقاً بسان غنچهاي ميماند كه براي گل شدن نياز به شكيبايي ورزيدن و تحمل
اندكي فشار و سختي دارد .اين معنا بهوضوح از مادة اين كلمه در ايران باستان يعني «شكيفت»
فهميده مي شود .درواقع صبر و تحمل تلخي آن كه در گياه صبرزرد به آن اشاره ميشود ازآنروي
كه خواص پزشكي دارد و براي درمان بسياري از بيماريها بهكار ميرفته ،ميتواند اشارهاي باشد به
تحمل سختي و رنجشي كه درنهايت موجب شكفته شدن و رهايي بيمار از رنج و بيماري ميگردد.
تبارشناسی صبر
صبر ازجمله مقوالتي است كه از ديرباز در تمامي فرهنگها و اديان حضور داشته است .حضور اين
مقوله تا بدانجايي بوده كه حتي در فرهنگ ايران باستان شاهد جشني موسوم به سپندارمذگان
دراينباره هستيم .ابوريحان بيروني در آثار الباقيه به اين روز كه روز «خرد و شكيبايي» بوده ،اشاره
كرده و چنين آورده است« :اسفندرمذماه :الیومالخامس منه ،و هو روز اسفندارمذ .عید إلتفاق

االسمین ومعناه :العقل والحلم»( 6ابوريحان بيروني .)284 :1392 ،همچنين ابنمسكويه در الحكمه الخالده
ذيل (سخنان حكمتآميزي كه از انوشيروان روايت ميشود) درخصوص صبر و شكيبايي چنين
آورده است:
 ...و بدان كه صبر را چهار مقام است :يكي ثبات قدم ،دوم بازداشتن نفس ،سيوم
تحمل ،چهارم اقدام .پس ثبات بر چيزهاي عزيز كريم نيكوست و بازداشتن نفس از
حرامها و گناهان است ،و تحمل كردن چيزي چند است كه لوازمند مر چيزي چند را
در آنچه موجب فضلاند و ظاهركنندة مروتاند ،و اقدام پيش آمدن و قدم نهادن
است بر اموري بزرگ عظيم كه در آن امور نجات آدمي و خالصي او از محنتها و
شدتهاست و رسيدن او به نعمتها و دولتها (ابنمسكويه 94 :1421 ،ـ .)95
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عالوهبرآن ،متون مقدس نيز بهكرات از صبر سخن گفته و بدان پرداختهاند .در اينجا بهاختصار و
اشارتوار بهبيان آنچه در عهدين آمده ميپردازيم .بعدازآن ازآنروي كه زرينكوب «اسالم و
قرآن را منشأ واقعي تصوف» ميداند (زرينكوب ،)21 :1376 ،يا بهتعبيري متن پنهان تصوف بهشمار

صبر در عهدین
در متون مقدس نيز بارها به صبرو شكيبايي ورزيدن اشاره شده است .اينكه صبر ،نجاتدهنده است؛
ثمرهبخشي ميكند؛ در مصيبتها بايد صبر و شكيبايي ورزيد؛ صبر تسليبخش است؛ همچنين صبرِ
(ع)

پيامبراني چون ايوب(ع) و داود نبي

و ...همگي اموري است كه از خالل متون مقدس ميتوان

بدان ها دست يافت .براي نمونه چند مورد از آنچه در عهدين آمده است را ذكر ميكنيم:
 زماني كه يسوع در خانه نيقوديموس پشت جوي قدرون بود ،شاگردان خود را تسليت داده،
فرمود :همانا آن ساعتي كه در آن از اين جهان خواهم رفت نزديك شده است؛
 صبر كنيد و محزون مباشيد؛ زيرا من هرجا ميروم محنتي درنيابم»

(انجيل برنابا ،فصل

دويستويازده 1 ،ـ )2؛

 و تمام خلق به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت ،اما هركه تا به آخر صبر كند همان
نجات يابد» (مرقس ،فصل سيزده)13 ،؛

 اما آنچه در خارها افتاد اشخاصي ميباشند كه چون شنوند ميروند و انديشههاي روزگار و
دولت و لذّات آن ايشان را خفه ميكند و هيچ ميوه به كمال نميرسانند؛

 اما آنچه در زمين نيكو واقع گشت كساني مي باشند كه كالم را به دل راست و نيكو شنيده آن
را نگاه ميدارند و با صبر ثمر ميآورند»

7

(لوقا ،فصل هشت 14 ،ـ .)15

صبر در قرآن
لزوم صبركردن و شكيبايي نمودن همانطور كه در اديان پيشين وارد آمده در اسالم و قرآن و نيز
احاديث برجاي مانده از ائمه قابل مشاهده است .اهميت اين امر تابدانجا بوده كه تقريباً هفتاد آيه از
آيات كريمۀ قرآن دربردارندة اين مضمون است 8.صبر در قرآن بهمنظور كمال و تعالي بشر مطرح
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شده است؛ اين درحالي است كه انسان به دعا از خدا طلب شر ميكند؛ 9ازآنروي كه عجول است؛
10

اما بشارت خدا بر صابران است.

صبر در قرآن ،شكيبايي ورزيدن بر دو عامل بيروني و دروني است .از عوامل بيروني ميتوان به:
ب .واداشتن نفس به تحمل مشقت و سختي آن اشاره كرد.
عوامل دروني صبر نيز عبارتاند از:
الف .صبر در مقابل آزار و اذيت كفار و مشركان؛
ب .صبر در جنگ با مشركان يا جهاد؛
پ .صبر دربرابر مصائب و رويدادهاي سخت (دستجردي 115 :1381 ،ـ .)121
از آيات كريمۀ قرآن چنين برميآيد كه بايد از صبر ياري جست 11،ازآنروي كه خداوند با
صابران است 12.جايگاه و مقام و منزلت صبر تا بدان جايي است كه در قرآن از آناني كه صبر
ميورزند باعنوان محسنين ياد شده است« :وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ الَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ» (هود )115 :؛
«قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ یُوسُفُ قَالَ أَنَاْ یُوسُفُ وَهَـذَا أَخِی قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَیْنَا إِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَیِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ الَ
یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ» (يوسف  .)90 :در حديثي واردشده كه از رسول خدا(ص) دربارة احسان پرسيدند
كه چيست ،ايشان فرمودند« :اإلِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ کَأَنَّكَ تَرَاهُ ،فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ یَرَاکَ»
(االشقودري االلباني :1420 ،ج .)246 ،3از اين سخن چنين برميآيد كه صابران كسانياند كه خداي را
آنگونه ميپرستند كه گويي او را ميبينند و اگر او را نبينند ميدانند كه خداي آنها را خواهد ديد.
آياتي كه درخصوص صبر در قرآن آمده همگي تأمل برانگيز است .در اين ميان اشاره به صبر
دو پيامبر خدا خالي از لطف نيست .نخست حضرت موسي(ع) كه چون به حضرت خضر(ع) ميرسد
با اين عبارت مورد خطاب واقع ميشود« :قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا ،وَکَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ
تُحِطْ بِهِ خُبْرًا» (كهف 67 :ـ  .)68از اين آيه چنين برميآيد كه صبر از آن كساني است كه الاقل در
مرتبۀ «علم اليقين» واقع شده باشند و به خبري آگاه باشند .و ديگر آياتي كه به دوري حضرت
(ع)

يعقوب

(ع)

از فرزندش يوسف

و صبر وي اشاره دارد« :وَجَآؤُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ

سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ»؛ «قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ
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أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ عَسَى اللّهُ أَن یَأْتِیَنِی بِهِمْ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ» يوسف18 :و.)83كه صبر
حضرت يعقوب(ع) را صبري جميل 13يعني نيكوترين صبرها برميشمارد.
صبر در احادیث
آشكار ميكند .برطبق روايتي از رسول خدا(ص) ،صبر به سه دستۀ كلي صبر به هنگام مصيبت ،صبر
بر طاعت و صبر از معصيت تقسيم ميگردد« :اَلصَّبرُ ثَالثَةٌ :صَبرٌ عِندَ المُصیبَةِ ،وَ صَبرٌ عَلَى الطّاعَةِ و
َصَبرٌ عَنِ المَعصیَةِ» (سيوطي :1981 ،ج114 ،2؛ كليني2 :1382 ،و .)91صبر ،ركن اصلي ايمان محسوب
ميشود و آن را كه صبر نيست ،ايمان نيست .در روايتي از اميرالمومنين(ع) چنين آمده« :الصبر من
اإلیمان بمنزله الرأس من الجسد وال ایمان لمن ال صبر

له» (سيوطي2 :1981 ،و113؛ شيخ صدوق ،بيتاب:

ج.)46 ،1

در آيات و احاديث به شخصي كه شكيبايي ميورزد نيز بارها اشاره شده است .منش صابران،
اجر و پاداش آنان و عالمت و نشانههايشان از مواردي است كه بهكرات در آيات و احاديث به
(ص)

آنها پرداخته شده است .رسول اهلل

در حديثي نشانههاي انسان صابر را اين سه امر بيان

فرمودهاند :سستي نورزيدن ،ملول نشدن و شكايت نكردن از رب؛ «عَلَامَةُ الصَّابِرِ فِی ثَلَاثٍ أَوَّلُهَا أَنْ
لَا یَكْسَلَ وَ الثَّانِیَةُ أَنْ لَا یَضْجَرَ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ لَا یَشْكُوَ مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ إِذَا کَسِلَ فَقَدْ ضَیَّعَ الْحَقَّ وَ إِذَا
ضَجِرَ لَمْ یُؤَدِّ الشُّكْرَ وَ إِذَا شَكَا مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَصَاهُ( ».مجلسي ،بيتا :ج.)86 ،68

برطبق آنچه در روايات مشاهده ميكنيم صبر از صفات اولياي خداوند است و بهراستي كسي
مؤمن نميگردد مگر آنگاه كه شكيبايي ورزد .امام رضا(ع) بيان فرمودهاند« :ال یكون المؤمن مؤمنا
حتى یكون فیه ثالث خصال؛ سنه من ربه وسنه من نبیه وسنه من ولیه .فالسنه من ربه :کتمان سره،
وأما السنه من نبیه فمداراة الناس،

وأما السنه من ولیه فالصبر فی البأساء والضراء» (شيخ صدوق ،بيتاب:

ج.)259 ،2

همانگونه كه بيان شد قرآن و حديث ،سرچشمههاي اصلي تصوف هستند .ازاينروي عارفان و
متصوفان در جايجاي كالم و نوشتار خود از اين دو بهره بردهاند .نجم دايه نيز كه خود از محدثان
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و مفسران عهد خويشتن بوده آثار خويش را با تكيه بر قرآن و روايات بيان كرده است .دراينجا به
بررسي صبر از ديدگاه وي ميپردازيم.

با بررسي متون موجود از نجم دايه دريافتيم كه وي در تمامي آثار خود از صبر سخن به ميان آورده
است .در اين ميان بهرهاش از قرآن و حديث در دو كتاب منارات السائرين و بحر الحقايق بيشتر
است .دايه بسان بسياري ديگر از عرفا كه بخشي از آثار خود را به صبر اختصاص دادهاند ،در كتاب
منارات السائرين خويش بخشي را به صبر اختصا.ص داده است.
نگاهي به آثار نجم دايه بيانگر آن است كه وي داراي منظومهاي است كه اين منظومه ،داراي
ثوابتي از جمله معرفت ،نبوت ،انسان و ...است .يكي از اين ثوابت فكري ،واليت است كه بهدليل
گستردگي مبحث آن ،مجالي ديگر ميطلبد .دراينجا به مبحث واليت نميپردازيم ،اما از آن روي
كه صبر يكي از مقاماتي است كه اوليا بايد داشته باشند ،هرجا كه ضرورتي بود از آن ياد ميكنيم.
صبر در نگاه نجم دايه ،مرتبهاي از مراتب اوليا بهشمار ميرود كه بهدنبال زهد ميآيد .كسي به
نهايت مقام زهد نميرسد ،مگر بهواسطۀ صبر .صبر نيز به نهايت خود نميرسد مگر با رضا شدن
شخص بر آنچه حق برآن رضايت دارد و انسان ،از

آن در كره و سختي است (رك نجم دايه:1993 ،

.)207 - 108
(ص)

دايه صبر را مقام اوليا ميداند ،وي اين مقام را مقام رسول خدا

برميشمارد (نجم دايه:1993 ،

 .)482و ايشان را «قافلهساالر قوافل اوليا» ميداند (نجم دايه .)2 :1376 ،در ديدگاه وي ،ارواح اوليا از
انوار ارواح انبيا و ارواح مؤمنان از انور ارواح اوليا شكل گرفتهاند« :پس از انوار ارواح انبيا ارواح
اوليا بيافريد ،و از انوار ارواح اوليا ارواح مؤمنان بيافريد» (نجم دايه .) 38: 1376 ،و هر انساني ميتواند
به مقام باالتر از مقام خويشتن ترقي پيدا كند« :ترقی اإلنسان إلی مقام اإلیمان وأن ترقی المؤمن إلی
14

مقام الوالیة وأن ترقی الولی إلی مقام النبوة وأن ترقی النبی إلی مقام المرسلین»

(التاويالت النجميه،

 :2014ج 15،)177 ،5و چون به مقام واليت دست يافت ،صبر ورزيدن ازجمله مواردي است كه بايد
درآن كوشد.
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انواع صبر
همانطوركه گفته شد دايه صبر را مقام اولياء اهلل ميداند و كسي تا بدان مقام نرسد ،نميتواند بر
چيزي صبر ورزد .اما ازآن روي كه اولياي خداوند نيز در منظر او به اولياي عوام ،اولياي خواص و
صبر بدهد صبر را بر سه مرتبۀ صبر مبتدي ،صبر متوسط و صبر منتهي تقسيمبندي ميكند و براي
درك بهتر خواننده از مراتب صبر ،سه واژگان متصبر ،صابر و صبار را معنا ميكند 16.او مراتب صبر
را اينچنين ميداند:
فإن للصبر ثالث مراتب :صبر المبتدي :وهو متصبر تحت حمل األوامر والنواهی .وصبر
المتوسط :وهو صابر تحت األحكام األزلیة فی الشدة والرخاء من البالء واالبتالء .وصبر
17

المنتهی :وهو صبار مع اهلل باهلل (نجم رازي.)201 :2014 ،

دايه همچنين از منظري ديگر با استناد به آيه اي از قرآن ،از سه نوع صبر به امر ،صبر به اختيار و
صبر به اضطرار ياد ميكند« :.وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ» (نحل« ،)127 :والصبر هاهنا محمول علی
ثالثة أوجه :صبر باألمر ،وصبر باالختیار ،وصبر باالضطرار»( 18نجم رازي :1392 ،ج .)365 ،1او در
توضيح اين سه نوع صبر بيان ميدارد كه صبر به امر ،صبري است كه در آن امر به كاري صورت
گرفته است .مثالً امر به گرسنگي در ماه رمضان ،و امر به اداي زكات براي جلوگيري از نقصان مال
و امر به جهاد در راه خدا و ده برابر آن پاداش گرفتن از اين قبيل است .صبر به اختيار صبري است
كه خداوند در آن آدمي را در امري مورد آزمايش و ابتال قرار ميدهد تا ببيند كه آدمي از آن
ميترسد و ميگريزد يا اينكه صبر ورزيده و به دامان خداي پناه ميبرد .دايه با استناد به كالم رسول
خدا(ص)« :أَجُوعُ یَوْمًا وَأَشْبَعُ یَوْمًا فَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَ شَكَرْتُكَ وَ إِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَیْكَ وَ
(ص)

دَعَوْتُكَ» بيان ميدارد كه در چنين صبري اختيار وجود دارد و رسول خدا

براي نزديكي به

خداوند چنين روزه گرفتني را اختيار ميكند 19.صبر به اضطرار ،صبري است كه صبر بر مصيبتها
و دشواريهايي است كه آدمي را هيچ اختيار و دستي در آن نيست (نجم رازي:1392 ،ج.)365 ،1

دايه همچنين با استناد به حديثي از رسول خدا(ص)« :الصبر عند الصدمه األولی» ،به اشاره ،به صبر
نفس ميپردازد.
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صبر بر نفس
ازآنروي كه نزديكترين همسايه به آدمي ،نفس اوست؛ پس نخستين صدمهاي كه به او وارد
مي شود نيز از جانب نفس است ،لذا آدمي بايد صبر بر معصيت داشته باشد و بر نفس خويشتن
فتهلك القلوب ،بل اثبتوا بالصبر عند صدمات النفوس فإن الصبر عند الصدمة األولی( ،ومن یولّهم
یومئذٍ دبره) (األنفال )16 :ومن ینهزم من القلوب عن النفوس یوم استیالئها وغلبات

صفاتها» (التاويالت

النجميه :2014 ،ج.)111 ،3
20

صبر بر نفس و بديهاي آن صبري است كه درنهايت موجب مرگ نوري و زنده شدن در
حق مي شود .آنكه بر مكروهات و شهوات غلبه يابد او را بشارت حيات قلب و آرامش نفس است:
« فمن صبر علی موت النفس علی صفاتها بالمكروهات وعن الشهوات فله البشارة بحیاة القلب
واطمئنان النفس» (التاويالت النجميه :2014 ،ج ،)231 ،4و آنكه بر شهوات و مكروهات غلبه نكند،
سرانجامي ناخوشايند دارد:
«عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ» (بقره« .)216 :ومن لم یصبر علی المكروهات
وهن الشهوات المحبوبات ،ولم یشكر علیها بأداء حقوق اهلل تعالی فله العذاب الشدید
من کفران النعمة» (التاويالت النجميه :2014 ،ج.)232 ،4

در كنار صبري كه صبر بر نفس و مكروهات است ،از صبري به نام صبر جميل ياد ميشود كه
نه به اكراه ،بلكه به تسليم و رضا انجام ميپذيرد و آن صبر جميل است.
صبر جمیل
صبر جميل ،صبري است كه برگرفته از كالم خداوند است و در تفاسير با ديدگاههاي متفاوتي به
آن نگاه شده است .ازآن روي كه تفسير نجم دايه ،تفسيري اشاري است او با ديدگاهي متفاوت با
پيشينيان به اين امر پرداخته و معتقد است كه صبر جميل ،صبر بر آشكار ساختن آنچه ارادة خداست
و نيز تسليم شدن دربرابر آن و رضايت بدان است .اين صبر ،ازآنروي كه متعلق به روح است و به
نور ايمان تأييد شده دربرابر نفس و صفات نفس ،و آنچه حواس و قوا با آن سرشته شده است،
ايستادگي ميورزد و تمامي امور را از جانب خدا ميداند:
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«قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ» (يوسف )18 :إشارة إلی معرفة الروح
المؤیدة بنور اإلیمان أنه یقف علی النفس وصفاتها ،وما جبلت الحواس والقوي علیه،
وال یقبل منها تمویهاتها وتسویالتها ،ویري األمور کلها من عند اهلل وأحكامه األزلیة،
والتسلیم لها والرضاء بها (التاويالت النجميه :2014 ،ج.)312 ،3

صبر سالک
دايه از منظري ديگر صبر را از آنِ خدا ميداند و با استناد به آيه« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا
وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (آلعمران )200:و حديث رسول اهلل

(ص)

كه «اإلیمان

نصفان :نصف صبر ،و نصف شكر» ،صبر را از صفات خداي متعال برميشمارد نه انسان؛ زيرا آنجايي
كه خداي ،انسان را به صبر ميخواند آن را به ايمان نسبت ميدهد؛ يعني بشر با قوت ايمان است كه
ميتواند صبر كند؛ زيرا صبر نيمي از ايمان است .اين معنا با حديث رسول خدا(ص) كه فرمودند:
«وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ» پررنگتر ميشود (نجم رازي .)199 :1993 ،ازديگرسو خداي متعال انسان
را در قرآن به صفت عجول بودن خطاب كرده است ،پس صبوري از آنِ خداست نه بشر و اگر
انسان صبري هم دارد ،اين صبر مقيد است نه صبر مطلق و قيد آن هم ،ايمان است؛ زيرا هركسي را
تاب و توش صبر ورزيدن نيست:
وکقوله :وجزاهم بما صبروا جنة ،وغیر ذلك من اآلیات قلنا :ما وصف اإلنسان المطلق
بالصبر .وإنما وصف اإلنسان المقید باإلیمان .کقوله :إن یكن منكم ،یعنی من المؤمنین.
ال منهم وهم کافرون ،ألن المؤمنین حزب اهلل .وحزب اهلل هم الغالبون وکذلك قوله:
وجزاهم بما صبروا .أي صبروا علی اإلیمان والطاعة وصبروا عن الكفر والمعصیة بقوة
اإلیمان .فإن اهلل بالنصر والتأیید مع الصابرین من المؤمنین (نجم رازي.)200 :1993 ،

دايه پس از آنكه صبر را به خدا نسبت ميدهد از صبر سالك سخن ميگويد .او با تلميح به
داستان حضرت موسي(ع) و حضرت خضر(ع) از صبر سالك بر سخنان و فرامين شيخ سخن ميراند.
او با استناد به «الشّیخُ فی قَوْمِه کالنّبیِّ فی أمّته» (نجمرازي 160 :1376 ،و  ،)226و نيز با استناد به داستان
مذكور ،بيان ميدارد كه« :ومن کان له شیخ کامل فهو ولی امره»

(التأويالت النجميه :2014 ،ج.)176 ،2
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شيخ ،همان ولي است و اطاعت از او امر واجب .دايه كه بهكرات در آثار خود از شرايط سالك و
پير سخن ميگويد ،مطرح ميكند كه سالك بايد دربرابر پير خويش «کالمیّت بین یدي الغسال»
باشد .اين اطاعت امر نه از براي سود و منفعت شيخ كه براي رهايي سالك از زندان دنياست.
نسبت به حقيقت آن امر نيست ،و چون شيخ داراي علم لدني و حكمت الهي است ،سالك را
گزيري جز صبر بر فرامين شيخ نيست .دايه از اين رياضات و مجاهدات سلوك كه تحت تصرف
شيخ صورت ميگيرد ،ياد ميكند و اشاره ميكند كه سالك براي هجرت از وطن فعلي به وطن
اصلي ناگزير از ترك هوا و شهوت و متابعت از شيخ است ،و اين امر صورت نميگيرد مگر با صبر
ورزيدن بر اوامر شيخ (التأويالت النجميه :2014 ،ج.)65 ،4

در چنين جايي است كه او بيان ميكند كه حكمت ،موهبتي از جانب خداي تعالي است كه به
علم كسب نميتوان آن را بهدست آورد ،بلكه حكمت ،فضلي است از جانب خداوند كه هركه را
خواهد بخشد:
فالحكمة موهبة األولیاء کما أن الوحی موهبة األنبیاء ،وکما أن النبوة لیست کسبیة بل
هو «فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ» (جمعه )4 :فكذلك الحكمة لیست کسبیة( ...التأويالت
النجميه :2014 ،ج.)29 ،5

ازاينروي سالك كه «طفل طريقت» است ،نميتواند به علم ظاهر خود طي طريق نمايد .سالك
حتي اگر موسي(ع) باشد و به مقام كليماللّهي هم رسيده باشد ،ازآنروي كه علمش ،علم ظاهر است
بايد بركالم خضر(ع) كه علم لدني دارد و همان شيخ است ،صبر ورزد تا به بالي فراق مبتال نگردد
(التأويالت النجميه :2014 ،ج.)50 ،2

دايه در جايي ديگر بيان ميدارد سالك در ارادتي كه به شيخ دارد بايد صادق بوده و هرچند
شيخ او را براند كم از مگسي نباشد (التأويالت النجميه20144 ،و146؛ نجم رازي ،)265 :1376 ،تا به درد
فراق و دوري كه بدترين و صعبترين صبرهاست ،دچار نشود ،آنگونه كه موسي(ع) بدان مبتال شد
(ع)

و نتواست با علم ظاهر خويش بر علم باطني و علم لدني خضر
ج.)146 ،4

صبر ورزد (التأويالت النجميه:2014 ،
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دايه بيان ميدارد كه سالك را در بدايت ،وسط و نهايت سلوك صبرهاي متفاوتي است .آني
كه در ابتداي راه است بايد بر نفس خويشتن صبر ورزد و در ميانۀ راه ،برآنچه به قلب او ميآيد،
صبوري كند و در نهايت صبر بر بذل روح براي رسيدن به دستيابي به گشايش داشته باشد (التأويالت

اما درنهايت ،آنچه در اين ميان سختترين صبر است همان صبر بر دوري و هجران است كه
ناشي از عدم اطاعت و پيروي از اوامر پير شكل ميگيرد .پير ازآنروي كه جانشين ولي و نبي
است ،امرش امر خداوند است و چون اين پير ،همان مؤمن است كه «ینظر بنور اهلل» است ،فراق و
دوري از او ،هجران حضرت حق را به دنبال دارد .دايه و ديگران از چنين صبري به عنوان «صبر
مذموم» ياد كردهاند.
صبر مذموم و صبر محمود
صبر مذموم در نگاه دايه صبري است كه ناشي از ضعف انسان است؛ زيرا انسان آزمند و بيتاب
خلق شده و ازآنروي كه به اين ضعف وصف شده است« :إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً»

(معارج،)19 :

تاب دوري از معشوق كه حضرت حق است را ندارد .هرچند محبتي كه در نهاد آدمي نهاده شده
نخست ازسوي خود خداست ،اما درهرحال انسان تاب دوري از خداوند را ندارد و بر هر چيز صبر
تواند كرد اال بر حضرت دوست (التأويالت النجميه:2014 ،ج2 ،4و .)134دايه نيز بسان ديگران از اين
صبر كه تحمل آن خارج از طاقت انسان است ،باعنوان صبر مذموم و صبري كه ستوده نميشود ،نام
ميبرد...« :وقال شاعرهم :إذا لعب الرجال بكل شیء رایت الحب یلعب بالرجال ،والصبر فی سائر
االشیاء محمود ،وقال لبعضهم :الصبر یحمد فی المواطن کلها اال علیك فإنه ال یحمد»

(التأويالت

النجميه:2014 ،ج2 ،4و .)134درعينحال او از پيشينيان سبقت گرفته و به صبري صعبتر و سختتر از
اين صبر اشاره ميكند و آن «صبر باخدا» بودن است كه هرچند صبري محمود و پسنديده است ،اما
صبري است بسيار دشوار و هركسي را تاب و توش آن نيست كه بر آن شكيبايي ورزد.
دايه در اشارت به اين صبر بيان ميكند كه اين نوع صبر نيز ريشه در ضعف مخلوق دربرابر
خالق دارد؛ زيرا مخلوق تاب كمال قوت سطوات تجلي رب را ندارد .حتي رسول خدا(ص) نيز در
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صبر با خداوند تاب استغراق شهود و غلبه احوال را نميآورد ،ازاينروي است كه فرموده است« :ال
معك قرار وال منك فرار المستعان منك بك الیك» (التأويالت النجميه :2014 ،ج.)135 ،2

دايه برآن است كه دين ،داراي صفات بسياري است كه هر يك از انبيا براي ظهور دادن و به كمال
رسانيدن يكي از اين صفات برانگيخته شدهاند .در اين ميان ،ايوب نبي

(ع)

از ميان تمامي انبيا به

صفت صبر مشهور است و آن را به كمال رسانيده؛ هرچند ديگر صفات نيز در او بوده است:
دين را صفات بسيار است ،هر صفتي را ،يكي از انبيا ميبايست تا بهكمال رساند
چنانكه آدم صفت صفوت بهكمال رسانيد ،و نوح صفت دعوت ،و ابراهيم صفت
خلت ،و موسي صفت مكالمت ،و ايوب صفت صبر ،و يعقوب صفت حزن ،و يوسف
صفت صدق ،و داود صفت تالوت ،و سليمان صفت شكر ،و يحيي صفت خوف ،و
عيسي صفت رجا ،و همچنين ديگر انبيا هريك پرورش يك صفت بهكمال رسانيدند،
اگرچه پرورش ديگر صفات دادند ،اما هريك را پرورش يك صفت غالب آمد .اما
آنچه درة التاج و واسطة العقد اين همه بود صفت محبت بود ،و اين صفتِ دين را
محمد(ع) بهكمال رسانيد ،از بهر آنك او دل شخص انساني بود و محبت پروردن جز
كار دل نيست (نجم رازي.)153 :1376 ،

دايه در اين ميان صفت محبت را صفت خاص رسول خدا(ص) ميداند ،اما ازآنروي كه «نام
احمد نام جمله انبياست /چون كه صد آمد نود هم پيش ماست»؛ رسول خدا(ص) در تمامي صفات
الهي بهكمال رسيده است و چون تمامي دين در حب است ،ازاينرو رسول اهلل(ص) تمامي دين را با
خود دارد .اين است كه دايه در منارات السائرين اشاره ميكند كه صبر ،مقام رسول خدا(ص) است.
دايه درعينحال بيان ميكند كه ايوب نبي(ع) ازآنروي كه به صفت خدا موصوف شده و اين
صفت از خدا را در اين جهان بهكمال رسانده و ظهور داده ،نعمالعبد است .اين درحالي است كه
ايوب نبي(ع) در تمامي مصائبي كه برايش پيش آمده با خدا بوده و در اوج بال كمال عنايت الهي را
ميديده است:
ثم أخبر عن أجر من مسه الضر بقوله تعالی« :وَأَیُّوبَ إِذْ نَادَي رَبَّهُ» (أنبياء )83 :یشیر
إلی أن کل ما کان ألیوب علیه السالم من الشكر والشكایة فی تلك الحالة کان مع اهلل
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ال مع غیره إذ نادي ربه ،وإلی أن بشریة أیوب علیه السالم کانت تتألم بالضر وهو یخبر
عنها ولكن روحانیته المؤیدة بالتأیید اإللهی تنظر بنور اهلل ،وتري فی البالء کمال عنایة
المبلی وعین رحمته فی تلك الصورة وتربیة لنفسه؛ لیبلغها مقام الصبر ورتبة نعم العبد
فضلك أنك «أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ» (انبياء )83 :علی بأنك ترحم علی بهذا البالء ومس الضر
وقوة الصبر علیه؛ لتفنی نفسه عن صفاتها وهی العاجلة وتبقی بصفاتك ،ومنها الصبر
والصبر من صفات اهلل تعالی ال من صفات العبد لقوله تعالی«:وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا
بِاللَّهِ» ([نحل )127 :والصبور هو اهلل تعالی (التأويالت النجميه :2014 ،ج.)245 ،4

همانطوركه بيان شد دايه ظهور اين صفت را در ايوب(ع) ميداند ،اما مقام صبر را ازآنِ رسول
خدا(ص) مي داند .او با توجه به آيات و احاديث ،ارتباط ميان مقام فقر و صبر -كه هر دو متعلّق به
رسول خداست  -را آشكار ميكند و بيان ميكند كه فقر فقرا ،صبر آنان بر وجود خويشتن است؛
زيرا «وُجُودُکَ ذَنبٌ ال یُقاسُ بِهِ ذَنب» .ازاينرو صبر بر اين وجود و هستي است كه موجب رهايي و
رستن از گناه مي شود و اين شكستگي و فقر است كه عارف را غني به ربش ميگرداند و آنكه غني
به ربش باشد ،فقير از مردم است .اين فقر ،همان فقري است كه رسول خدا(ص) به آن افتخار ميكند
(نجم رازي.)482 :1993 ،

نتیجه:
درنهايت دريافتيم كه صبر از مفاهيم مشترك در فرهنگها و اديان مختلف است و از مأثورات و
روايات بازمانده در هر يك از اين متون ميتوان به نوع خوانش آنها از اين مفهوم پيبرد؛ اما در
منظومه فكري نجم دايه كه از صوفيان صاحبنام و آثار دوران پرآشوب مغول است ،خوانش
متفاوتي از اين مفهوم انجام گرفته و طبقهبنديهاي جديدي از آن ارائه شده است كه در نوع خود
منحصر به فرد است.
همچنين از اين رهگذر دريافتيم كه قرآن و سيره رسول خدا

(ص)

به تعبير زرينكوب سرچشمه و

آبشخور اصلي تصوف و يا به قولي متن پنهان آن بهشمار ميرود .درنهايت پس از بررسي مقوله
صبر در آثار مختلف نجم دايه به اين نتايج رسيديم:
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 .1صبر مقام اولياي الهي است و كساني كه به مقام رؤيت خدا و علماليقين رسيدهاند ،و از
آنِ عوام مردم نيست.
 .2صبر هميشه نيك و محمود نيست ،گاه صبري نيز وجود دارد كه از آن تعبير به صبر
 .3هريك از انبياي الهي براي ظهور و بهكمال رسانيدن يك صفت از صفات خداوند
برانگيخته شدهاند و صفت صبر از آن ايوب نبي(ع) است .اين درحالي است كه مقام صبر،
از آنِ رسول خدا(ص) است و دشوارترين صبر كه صبر باخداست ،از آنِ او بوده است.
 .4بنابر روايات بايد بههنگام نخستين صدمه صبر ورزيد ،كه اين صبر ،صبر بر نفس ميشود؛
زيرا هيچ چيز به انسان نزديكتر از نفس نيست ،پس نخستين صدمه از جانب آن صورت
ميگيرد.
با توجه به آنچه گفته شد ،برآنيم كه دايه اگرچه محدث و مفسر بوده است ،اما ديدگاه او
نسبت به آيات و احاديث متفاوت با ديدگاهي است كه فقها نسبت به آيات و احاديث دارند.
به ديگر سخن ،ب عد عرفاني و نيز لطافت در آثار دايه بر نگاه زاهدانۀ او غلبه دارد و او بسان
ديگر عرفا ،حتي به صبر نيز با نگاهي عاشقانه مينگرد.

پینوشتها:
.1

 .فرار از آنچه طاقتي بر آن نيست ،از سنت رسوالن است .اين روايـت در كتـب حـديثي يافـت نشـد،
تنها مجلسي در بحاراألنوار بخشي از آن ،يعني «الفرار مما ال يطاق» را ذيـل احاديـث پيـامبر اكـرم

(ص)

ذكر كرده است (رك :مجلسي ،بيتـا :ج .)164 ،74اين عبـارت ،بـهشـكلي كـه نجـم دايـه آن را آورده
است در بعضي ديگر از كتب عرفاني مشاهده ميشود (رك :بقلي :2008 ،ج45 ،3؛ كرمـاني.)40 :1366 ،
بعضي نيز آن را ازجملۀ سخنان مشايخ ذكر كردهاند (رك :باخرزي.)281 :1383 ،

.2

اميرالمؤمنين(ع)  :عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر ،فقیل له ،یاأمیر المؤمنین أتفر من قضاء اهلل؟
فقال :أفر من قضاء اهلل إلى قدر اهلل عزوجل (شيخ صدوق ،بـيتـاالـف :بـاب شصـت)6 ،؛ اميرالمـومنين(ع)از
سايه ديواري بـه ديـوار ديگـر حركـت كـرد .بـه او گفتـه شـد :يـا اميرالمـومنينض آيـا از قضـاي الهـي
ميگريزي؟ حضرت فرمودند :از قضاي الهي به قدر خداي  -عزوجل  -پناه ميبرم.
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.3

براي آگاهي از اين مطلب رك :شهسواري ،مجتبي (« ،)1389دربارة التأويالتالنجميه و مؤلـف آن»،
خردنامه همشهري ،دورة جديد ،خردادماه ،ش .50

.4

بهكار بردن صبر در اين معنا در متون كهن مشهود است .براي نمونه ميتوان از شعر معروف سعدي
كه در زبان شهره شده است ،ياد كرد« :منشين ترش از گردش ايام كه صبرتلخ است وليكن بر شيرين

.5

شكيبايي ،خويشتنداري در وقت تنگي و محدوديت است .گويند :چهارپا را بستم؛ يعني او را بدون
علوفه نگاهداشتم .و فالن شخص را به اكراه ملزم كردم؛ يعني اخالقش را كه هيچ راه خروجي از آن
ندارد ،رها كردم .و شكيبايي ،خويشتنداري بر آن چيزي است كه خرد قانون اقتضا ميكند ،يا
هرآنچه خرد و قانون توقف نفس از آن را الزم ميدانند .و صبر يك واژة عام است و در ميان اسما،
صبر بنا به تفاوت جايگاه آن ،اختالف نظر وجود دارد.

به همين دليل اگر خويشتنداري

فقط بهخاطر مصيبتي باشد صبر ناميده ميشود و از ديگر واژهها در معاني صبر استفاده ميشود.
.6

سپندارمذماه :روز پنجم آن روز ،روز سپندارمذ است و براي به هم افتادن دو نام به همديگر ،آن را
چنين ناميدهاند و معناي آن خرد و شكيبايي است.

.7

براي اطالعات بيشتر درخصوص آيات مربوط به صبر در متون مقدس رك :انجيل برنابا17/18 ،ـ
26 ،18؛ 18/57؛ 15/64؛ 16/97؛ 16/132؛ 23/133؛ 8/205؛ 2/211؛ 7/217؛ نيز ر.ك :ايوب،
2/36 ،4/21؛ ميكاه7/5 ،؛ متي13/24 ،22/10 ،؛ مرقس13/13 ،؛ لوقا19/21 ،15/8 ،؛ روميان،4/2 ،
 3/5ـ  4/15 ،25/8 ،4ـ 5؛ اول قرنتيان7/13 ،12/4 ،؛ دوم قرنتيان12/12 ،4/6 ،6/1 ،؛ كولسيان11/1 ،؛
اول تسالونيكيان3/1 ،؛ دوم تسالونيكيان5/3 ،4/1 ،؛ اول تيموتاوس11/6 ،؛ دوم تيموتاوس10/3 ،؛
تيطس2/2 ،؛ عبرانيان1/12 ،36/10 ،15/6 ،؛ يعقوب 3 /1 ،ـ  7 /5 ،4ـ 11؛ اول پطرس ،20/2 ،دوم
پطرس6/1 ،؛ مكاشفه 2/2 ،9/1 ،ـ .13/14 ،10/13 ،10/3 ،19/2 ،3

.8

براي اطالعات بيشتر درخصوص آيات مربوط به صبر در قرآن كريم ر.ك :قرآن كريم ،سوره بقره،
آيات 250 ،175 ،153 ،61 ،45؛ آلعمران ،آيات 200 ،186 ،125 ،120؛ نساء ،آيه  25اأنعام34 ،؛
اعراف ،آيات  137 ،128 ،126 ،87انفال ،آيه 47؛ يونس ،آيه 109؛ هود ،آيات 115 ،49 ،11؛
يوسف ،آيات 90 ،83 ،18؛ رعد ،آيات 24 ،22؛ ابراهيم ،آيات 21 ،12؛ نحل ،آيات ،110 ،96 ،42
 126ـ 127؛ كهف ،آيات  67 ،18ـ 82 ،78 ،72 ،68؛ طه ،آيه 130؛ مومنون ،آيه 111؛ فرقان ،آيات
75 ،25 ،20؛ قصص ،آيه 54؛ عنكبوت ،آيه 59؛ روم ،آيه 60؛ لقمان ،آيه 17؛ سجده ،آيه 24؛ ص،
آيات 17 ،6؛ غافر ،آيات 77 ،55؛ فصلت ،آيات 35 ،24؛ شوري ،آيه  ،43احقاف ،آيه 35؛
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حجرات ،آيه 5؛ ق ،آيه 39؛ طور ،آيات 48 ،16؛ قلم ،آيه 48؛ معارج ،آيه 5؛ مزمل ،آيه  ،10مدثر،
آيات 24 ،12؛ بلد ،آيه 17؛ عصر ،آيه .3
.9

«وَ یَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا» (اسراء .)11 :
.)155

« .11یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّالَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ» (بقره .)153 :

« .12وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ» (انفال.)47 :
 .13سلمي از زبان بشر حافي صبر جميل را اينگونه آورده است ...« :سمعت بشرا یقول :الصبر الجمیل،
هو الذى ال شكوى فیه إلى الناس» (سلمي.)47 :1424 ،

 .14انسان به مقام ايمان ،و مؤمن به مقام واليت و ولي به مقام نبوت و نبي به مقام مرسلين ترقي ميكند.
 .15همانطوركه اشاره شد تفسير نجم دايه با نام التاويالتالنجميه به اشتباه به نام نجمكبري منتشر شده
است .ازاينرو به ناگزير در ارجاع به جلدهاي دوم به بعد اين اثر -كه هنوز در ايران منتشر نشده -از
نام كتاب استفاده كردهايم تا خواننده محترم دچار سردرگمي نشود.
« .16فالمتصبر :صبره فی اهلل ،وال یخلو من الجزع .والصابر :صبره باهلل فال یجزع ،ولكن ال یخلو من بعض
الشكوي .والصبار :صابره مع اهلل ،بال جزع وال شكوي .بل صبره مقرون بالرضا ولو ببذل الروح فی
مواطن اللقاء( ».نجم رازي.)201 :1993 ،

 .17بهراستي كه صبر را سه مرتبه است :صبر مبتدي ،و آن متصبر بر اوامر و نواهي است ،صبر متوسط ،و
آن صابر بر احكام ازلي در سختي و آساني بال و امتحان باشد ،و صبر منتهي كه آن صبر با خدا و به
خدا باشد.
 .18صبر در اينجا داراي سه وجه است :صبر به امر ،صبر به اختيار و صبر به اضطرار.
 .19اين روزه ،كه بهدليل يك روز درميان بودن آن ،سختترين روزه است ،روزه حضرت داود نبي

(ع)

بوده است.
.20

بيحجابت بايد آن اي ذو لباب

مرگ را بگزين و بر در آن حجاب

نه چنان مرگي كه در گوري روي

مرگ تبديلـي كـه در نـوري روي
(مثنوي ،د  738: 6ـ )739
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کتابنامه:
–

كتاب مقدس (ترجمه قديم) ،شامل كتب عهد عتيق و عهد جديد ،بيتا ،بيجا ،بينا.

–

ابنمسكويه ،احمد بن محمد ،)1421( .ترجمۀ تقيالدين شوشتري ،جاويدان خرد ،تهران:
مكگيل.

–

ابنمنظور ،جمالالدين محمد ،)1405( .لسان العرب ،قم :ادب الحوزه.

–

ابوريحان بيروني ،محمد بن احمد ،)1392( .اآلثار الباقيه عن القرون الخاليه ،تحقيق و تعليق پرويز
اذكايي (سپيتمان) ،تهران :ني.

–

األشقودري األلباني ،ابوعبدالرحمن محمد ناصرالدين 1420( .هـ) ،مختصر صحيح اإلمام البخاري،
رياض :مكتبه المعارف للنشر والتوزيع.

–

باخرزي ،يحيي ،)1383( .أوراد األحباب و فصوص اآلداب ،تصحيح ايرج افشار ،چاپ دوم،
تهران :دانشگاه تهران.

–

بقلي شيرازي ،روزبهان 2008( .م) ،تفسير عرائس البيان فى حقائق القرآن ،تصحيح احمد فريد
المزيدي ،بيروت :دارالكتب العلميه.

–

حسندوست ،محمد ،)1393( .فرهنگ ريشهشناختي زبان فارسي ،گروه نشر آثار ،تهران:
فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

–

خوشحال دستجردي ،طاهره« ،)1381( .نقش صبر در سير و سلوك از ديدگاه موالنا در مثنوي»،
مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ،دورة دوم ،شمارة
بيستوهشتم و بيستونهم ،صص  113ـ .146

–

دهخدا ،علياكبر ،)1377( .زير نظر محمد معين و سيدجعفر شهيدي ،لغتنامه ،تهران :مؤسسه
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

–

راغب اصفهاني ،ابوالقاسم حسين بن محمد( .بيتا) ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق محمد
سيد كيالني ،لبنان.

–

زرينكوب ،عبدالحسين ،)1376( .جستجو در تصوف ايران ،تهران :اميركبير.

–

سيوطي ،جاللالدين عبدالرحمن ،)1981( .الجامع الصغير في احاديث البشير النذير ،بيروت:
دارالفكر.
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شهسواري ،مجتبي« ،)1389( .دربارة التأويالت النجميه و مؤلف آن» ،خردنامه همشهري ،دورة
جديد ( ،)1389خرداد ،ش .50

–

ــــــــــــــــ ( .بيتاب) ،عيون اخبار الرضا  ،بيجا ،بينا.

–

كرماني ،اوحدالدين ،)1366( .ديوان رباعيات اوحدالدين كرمانى ،تصحيح احمد ابومحبوب،
تهران :سروش.

–

كليني ،ابيجعفر محمد بن يعقوب ،)1382( .الكافي :االصول والروضه ،شرح محمدصالح بن
احمد مازندراني ،تهران :مكتبه اإلسالميه.

–

مجلسي ،محمدباقر( .بيتا) ،بحار األنوار ،لبنان :موسسه الوفاء.

–

محمدي ماليري ،محمد ،)1380( .تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به
عصر اسالمي ،تهران :توس.

–

مشكور ،محمدجواد ،)1357( .فرهنگ تطبيقي با زبانهاي عربي ،سامي و ايراني ،تهران :بنياد
فرهنگ ايران.

–

مولوي ،جاللالدين ،)1375( .مثنوي معنوي ،تهران :توس.

–

نامور مطلق ،بهمن ،)1390( .درآمدي بر بينامتني ،تهران :سخن.

–

نجم الدين كبري ،احمد بن عمر بن محمد ،)2014( .التأويالت النجميه في التفسير اإلشاري
الصوفي ،محقق احمد فريد المزيدي ،لبنان :دارالكتب العلميه.

–

نجم رازي ،عبداهلل بن محمد ،)1367( .رسالۀ عشق و عقل يا معيار الصدق في مصداق العشق،
تصحيح تقي تفضلي ،تهران :علمي فرهنگي.

–

________________ ،)1376( .مرصاد العباد من المبدأ الي المعاد ،تصحيح محمدامين
رياحي ،تهران :علمي و فرهنگي.

–

______________________ ،)1392( .بحر الحقايق والمعاني في تفسير السبع المثاني؛ المسمي
بالتأويالت النجميه ،تصحيح محمدرضا موحدي ،تهران :حكمت و فلسفه ايران.
–

______________________ ،)1993( .مناراتالسائرين و مقامات الطائرين ،تحقيق و

تقديم سعيد عبدالفتاح ،قاهره :دار سعاد الصباح.
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–

شيخ صدوق( .بيتاالف) ،توحيد ،بيجا :بينا.
(ع)

