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طـمع از جــملهی عــالم بــریــدن

							

(الهي نامه/ب )2834

به علت نقش مهمی که صبر در تکامل معنوی و اجتماعی بش��ر بر عهده دارد خداوند در
آی��ات متعددی از قرآن کریم درباره آن صحبت کرده و در اوضاع و احوال گوناگون فردی و
اجتماعی بشر را به داشتن صبر فرا خوانده است.
ب��ه نظر متصوفه صبر در عرف��ان و تصوف که دریافتی عمیق و ژرف از احکام الهی قرآن
اس��ت بسیار مهم ش��مرده می ش��ود و در ادبیات عرفانی بازتاب وس��یع و گستردهای داشته
اس��ت .وی در این منظومهها اس��رار سیر و سلوک را در قالب رمز و نماد و گاهی حکایات و
تمثیلهای متعدد بیان کرده است.
در بینش عطار صبر در س��یر و س��لوک نقش بنیادی و اساسی را بر عهده دارد و با شکوفا
ک��ردن نیروها و قدرتهای الهی نهفته در روح موجب می ش��ود که انسان از تنگنای هستی
محدود خود رها شود و به هستی نامحدود و مطلق پیوند بخورد.
در این مقاله س��عی نگارنده بر آن اس��ت که با استناد به آثار برجسته عطار از جمله دیوان
اش��عار ،منطق الطیر ،الهی نامه اسرارنامه ،مصیبت نامه و مختارنامه اهمیت و نقش صبر را در

سیر الی اللهّ از دید این عارف بزرگ بیان کند.

واژه های کلیدی :صبر ،طلب ،عشق ،فقر ،تج ّلی.
 - 1دانش آموختهی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایران
 - 2استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
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مقدمه
صبر یکی از واژه هایی است که به طور مکرر در قرآن کریم به کار رفته و به علت
نقش بسیار مهم و اساس��ی که در تکامل فردی و اجتماعی بشر به عهده دارد ،خداوند
در بیش از هفتاد آیه آن را مطرح کرده است.
معنی واژه صبر:راغب اصفهانی درباره مفهوم لغت صبر می گوید«:صبر به معنی در
تنگنا نگه داشتن است و وقتی گفته می شود صبرت الدّ ابّه یعنی حبس کردم چهارپا را

ب��دون علف یا بدون اینکه بتواند علف بخورد و صبرت فالنا یعنی زندانی کردم او را
به طوری که راه خروجی نداش��ته باشد و صبر ،نگه داشتن نفس است بر آنچه عقل و
شرع آن را اقتضا کند و یا بازداشتن نفس است از آنچه عقل و شرع بازداشتن از آن را
اقتضا کند (المفردات في غرايب القرآن /ص .)273
خواجه نصیر الدین طوس��ی درباره لغات صبر می گوید«:صبر در لغت حبس نفس
اس��ت از جزع به وقت وقوع مکروه و البد آن منع باطن باش��د از اضطراب و بازداشتن
زبان از شکایت و نگاه داشتن اعضا از حرکات غیر معتاد» (االوصاف االشراف/ص .)41
و ام��ام محمد غزال��ی در کتاب معروف احیاء علوم الدین درباره صبر و اهمیت آن
از لح��اظ دین و عرفان بحث گست��رده و مفصلی دارد .وی در تعریف صبر می گوید:
«صبر عبارت اس��ت از پایداری و ثبات لش��کری در مقابل لش��کر دیگری که به علت
تضاد بین خواس��ته ها و تمایالتشان با یکدیگر به درگیری و جنگ پرداخته اند....پس
باید این صفتی را که در پرتو آن انسان در سرکوبی شهوات و غلبه بر آنها از حیوانات
متمایز می ش��ود ،انگیزه دینی و شهوت طلبی را انگیزه نفسانی نامید و باید دانست که
بین این دو انگیزه جنگ و درگیری جریان دارد و صحنه این جنگ قلب انسان اس��ت.
یاری دهندگان انگیزه ی دینی از مالئکه ای هستند که به حزب خدایاری میرس��انند،
در حالی که یاری دهندگان انگیزه نفسانی ،از شیطان هایی هستند که دشمنان خداوند
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را یاری می دهند .پس صبر عبارت است از پایداری انگیزه ی دین در مقابله با انگیزهی
شهوت ،چنانچه انگیزه ی دینی در انسان ثابت و راسخ شود و بر انگیزه ی شهوت غلبه
نماید و به طور مستمر با خواس��ته های ش��هوانی مبارزه کند ،چنین انسانی در زمرهی
صابری��ن ،خداون��د را یاری می دهد و اگر انگیزه ی دین��ی در انسان ضعیف و پست
شود به طوری که انگیزه ی شهوانی بر آن غلبه کند و انسان به دفع شهوت صبر ننماید
از زمره ی پیروان ش��یطان خواهد بود ،بنابراین ترک اعمالی که نیروی ش��هوانی انسان
تمایل به انجام آن دارد منجر به وجود حالتی در او می گردد که صبر نامیده می شود...
(احياء علوم الدين/ج  ،1ص .)93

صبر از دیدگاه قرآن و حدیث
با توجه به تأمل در آیات قرآن و با توجه به تعاریف مفسران از صبر می توان گفت:
صبر به معنی اس��تقامت و پایداری در برابر تمامی علل و عواملی است که انسان را از
رسیدن به کمالی که خداوند بشر را برای آن خلق کرده باز می دارند.
صبر در قرآن انواع مختلفی دارد ،ولی معموال صبر را به سه نوع کلی تقسیم میکنند
که عبارت است از -1 :صبر در برابر گناه و معصیت  -2صبر در برابر سختیهای عبادت
 -3صبر در برابر مصائب
 -1صب��ر در برابر گناه و معصیت:در قرآن آیات متع��ددی وجود دارد که خداوند
انسان را به صبر و استقامت در مقابل گناه و معصیت فرا می خواند ،خداوند در سوره
قالوا ءِانَّ َ
ف َ
قال اَنَا یُ ُو ُس ُ
وس ُ
ف و هذا اَخی َقد َم َّن
ک َ
ألنت یُ ُ
یوس��ف آیه  90می فرمایدُ :
ُهّ
حسنین.
جر ال ُم
َ
الل َع َلینا اِنَّ ُه َمن یَت َِّق َو یَصبِر َفا ِ َّن اللَهّ ال یُ ُ
ضیع ا َ َ

ابوالفتوح رازی در تفسیر این آیه گفته است« :هر کس که او متقی باشد و از معاصی

حسنین)
جر ال ُم
َ
بپرهی��زد و واجبات بگذارد و صب��ر کند از محارم ( َفا ِ َّن اللَهّ ال یُ
ُ
ضی��ع ا َ َ
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خدای تعالی رنج نیکوکاران را ضایع نکند و مزد ایش��ان بدهدَ ( »...روح ِ
الجنان و ُر ُوح

الجنان/ج  ،6ص .)434
َ

 -2صبر در عبارت و واداشتن نفس به تحمل مشقت و سختی آن:خداوند در آیات
متعددی پیامبر و مؤمنین را در برابر سختیهای عبادت به صبر دعوت می کند ،از جمله

ِ
رض َو ما بَینَ ُهما َف َاعبُد ُه َو ا َ َ
موات و ا َ َال ِ
صطبِر
الس
درآیه  67س��وره مریم می فرمایدَ :ر ُّ
ب َّ
لعِبا َدت ِ ِه َهل تَع َل ُم ل َ ُه َس ِمیّ ًا.

در تفسیر کش��ف االس��رار میبدی ،در تفسیر این آیه چنین آمده است«:صبر کن بر

عبادتش دلیل اس��ت برآنکه عبادت س��خت و خسته کننده اس��ت و مالل آور و مؤمن
بر صبر برآن امر ش��ده اس��ت ،زیرا صبر مقرون به سختی و ناخوشایند است» (كشف
االسرار/ج  ،6ص .)76
 -3صب��ر در برابر مصائب و رویدادهای س��خت :خداون��د در بعضی آیات قرآن
مسلمانان را در برابر حوادث و رویدادهای سخت همانند مرگ عزیزان ،از دست رفتن
اموال و دارایی ،و پیش آمدن حوادثی که قلبها را از خوف لبریز می کند و گرس��نگی
و فق��ر را به هم��راه می آورد و به صبر و پایداری فرا می خواند (از جمله در آیه 151

س��وره بقره می فرمایدَ :و لَنَب َُلون َ ُّکم ب ِ َش��ی ًء م ِ َن الخَ ِ
الجو ِع َو ن َ ٍ
قص م ِ َن ا َالموا ِل َو
وف َو ُ
س َو ال َّث َم ِ
ا َالن ُف ِ
رین.
الصاب ِ َ
رات َو ب َ ّ ِش ِر ّ

به طور کلی از دیدگاه قرآن صبر عامل هر نوع تکاملی است که در زندگی فردی یا

رین
الصاب ِ َ
اجتماعی بشر به وجود می آید و به همین دلیل خداوند می فرماید:ا ِ َّن اللَهّ َم َع ّ

(انفال /بخشی از آیه .)49

ب��ه علت نقش مهمی که صبر در رش��د و تعالی انسان بر عه��ده دارد پیامبر و ائمه
معصومین علیهم السالم درباره آن فراوان س��خن گفته اند وصبر را یکی از ارکان مهم
ایم��ان و گاهی برابر با کل ایمان دانسته ان��د ،از جمله اینکه پیامبر می فرماید«:االیمان
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نصفان نصف صبر و نصف شکر ،یعنی ایمان دو نیمه است یک نیمه صبر است و یک
نیمه شکر» (تحف العقول عن آل الرسول/ص )48

و حض��رت علی(ع) م��ی فرماید :و َع َل ُ
الر ِ
أس
یکم ب ِ َ
الصبرَِ ،فا ِ َّن ا َ ّ
��ر م ِ َن اَالیما ِن َک َ
لصبَ َ

بر َم َع ُه(نهج البالغه/ص
م ِ َن َ َ
الج َس ِدَ ،و َالخَ یر فی َج َسد ال َر َ
أس َم َع ُه َو ال فی ایما ِن ال َص َ

.)482

صبر از دیدگاه عرفان و تصوف
به علت نقش اساس��ی و بنیادی که صبر در س��یر و س��لوک بر عهده دارد ،عرفا در
کتب خود درباره آن فراوان بحث کرده اند و در تعلیمات خود در مورد آن بسیار تأکید
ورزی��ده اند .بخش��هایی از کتب مهم صوفیه از جمله التع��رف لمذهب اهل التصوف،
قوت القلوب ،ترجمه رساله قشیریه ،احیاء علوم الدین ،و التصفیه فی احوال التصوف،
قوت القلوب ،ترجمه رساله قشیریه ،احیاء علوم الدین ،و التصفیه فی احوال المتصوفه
و غیره به صبر اختصاص دارد و مؤلفان این کتب با اس��تناد به آیات متعددی از قرآن
و احادی��ث پیامب��ر و آوردن روایات و حکایات زیاد اهمیت و نقش صبر را در تکامل
روحی و معنوی انسان بیان کرده اند.
در کتاب اسرار التوحید از قول شیخ ابوسعید ابوالخیر آمده است«:ال یصل المخلوق
الی المخلوق اال بالسیر الیه و ال یصل المخلوق الی الخالق اال بالصبر علیه و صبر علیه
بقتل النفس و الهوی( »...اسرار التوحيد/ج  ،1ص .)240
و در تذکرة االولیاء از قول ابوعلی جوزجانی آمده اس��ت« :هر که مالزمت کند بر
درگاه مولی ،بعد از مالزمت چه بود جز در گش��ادن؟و هر که صبر کند به خدای؛ بعد
از صبر چه بود جز وصول به حق؟» (تذكره االولياء/ص .)563
ب��ه عل��ت آیات فراوانی ک��ه خداوند در ق��رآن پیامبر را به صبر ف��را می خواند و
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همچنین به علت نقش مهمی که صبر در سیر الی اهلل بر عهده دارد ،صوفیه آن را یکی
از مقامات مهم عرفانی می دانند که به پیامبر اکرم اختصاص دارد.در شرح تعرف آمده
اس��ت«و صبر مقامی بزرگ باش��د و خدا مصطفی را علیه السالم صبر فرمود و گفت:

«اصبر و ما صبرک اال باللهّ (التعرف لمذهب التصوف/ج  ،3ص .)1227

متن
در بینش عطار نیز همانند عرفای دیگر صبر رمز و راز موفقیت در تمامی مراحل سیر

و س��لوک است و نقش اساسی و بنیادی را در سیر الی اللهّ بر عهده دارد .او معتقد است
انسان به وس��یله صبر می تواند از حد محدود خود رها ش��ود و به بی نهایت بودن و
مطلق شدن برسد.
تنگ دل ماندی که دل یک قطره خون است

عالـمی در عـالمی مـی بـایدت

		
تا کـه این یـک قـطره صـد دریـا شــود

صبر صد عالم همی می بایدت

		
هر دو عالــم گر نبــاشد گــو مبـــاش

در حـضور او دمـی می بایدت
(دیوان اشعار ،ص )12

در بینش عطار گنجیه معرفت حق بر اثر صبر و استقامت در برابر رنجها و سختیها
به دست می آید.
کام و ناکام این زمان در کام خود در هم شکن

تا به کام خویش فردا کامرانی باشدت

روزکی چندی چو مردان صبر کن در رنج و غم تا که بعد از رنج گنج شایگــانی باشدت
							

(همان ،ص )13

صبر و سکوت
صوفیه معتقدند اگر عارف تمام قوای درونی و باطنی خود را متوجه حق کند و در
برابر تمایل نفس خود به س��خن گفتن صبر کند ،زبان روح او باز می ش��ود و اسرار و
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رموز عالم غیب را بیان می کند.سکوت که بسیاری از بزرگان صوفیه در تعلیمات خود
درباره آن تأکید کرده اند دارای سرچشمه و منشأ قرآنی است.

نجم الدین کبری گوید« :چون زکریّا-صلوات اللهّ علیه-یحیی را از حضرت ربوبیّت
خواس��ت او را سه شبانروزه خاموشی فرمودند.قال اللهّ -تعالی-االّ تک ّلم النّاس ثلثة ایّام

صبی پ��س یحیی-علیه السالم-به س��خن درآمد در حال
االّ رم��زا فنط��ق یحیی و هو ّ

طفولیت ،بعید نیست که چون تو خاموش��ی اختی��ار کنی و فضول کالم بگذاری قلب
تو که طفل راه طریقیت اس��ت با تو در س��خن آید و چون پروردگار -ج ّلت قدرته و

علت کلمته -خواست که عیسی مریم را-صلوات اللهّ علیه-در حال طفولیت به سخن
گفتن آرد ،مادر او را به خاموش��ی اش��ارت کرد ،فقال-ع ّز من قائل«:فقولی ان ّی نذرت

ل ّلرحمن صوما-ای صمتا-فلن اک ّلم الیوم انسیا»فی الجمله هرگاه که زبان می گوید دل

می ش��نود و هرگاه که زبان خاموش ش��د ،دل آنگاه در نطق آید( ».الهائم الخائف من
لومه الالئم/ص  18و .)19
عطار نیز به پیروی از نجم الدین کبری در آثار خود نسبت به صبر و سکوت بسیار
تأکید می ورزد و آن دو را بهترین راه برای وصول به حق می داند.
چو نشانسی ســر مـویی ز اسرار

به نادانی چه گـردی گــرد این کار

تو را خاموشی و صبر است راهی

نخواهی یافــت به زین دستـگاهی

مکن با ســر این معــنی دلیــری	که چون موری شوی گر ّنره شیری

					

(اسرار نامه/ب )3134-3135

عطار برای سلوک در طریق حق آن قدر به صبر و سکوت اهمیت می دهد که صبر
را برابر با طریقت و سکوت را برابر با حقیقت می داند.
بدان این جمله و خاموش بنشین

زبان در کام کش وز جوش بنشین

صبوری پیشه کن اینک طریـقت

خــموشی پیشه گیر اینک حقیقت

						

(همان ،ب )3134-3135

فصلنامهي تخصصي زبان و ادبيات فارسي

256

در بینش عطار راز و رمز رسیدن به نهایت کمال ،سکوت و صبر است.
سر کار می طلبی صبر کن خموش
گر ّ

تا صبر و خاموشیت رساند به منتها

							

(ديوان اشعار/ص )702

عطار معتقد اس��ت فروتنی ،سکوت و همیشه به خداوند اندیشیدن و صبر و ثبات
بر آنها موجب می شود که انسان به حق بپیوندد و دایما با او مصاحب و همراه باشد.
چنان خواهم که همچون خاک گردی

مـگر در زیــر پـای پــاک گردی

چو خاک راه خواهی شد از این پس

چـو خاک راه شو در پای هر کس

فروتن شـــو خموشــی گیر پیشه

بدیـن هر دو صـبوری کن همیشه

تو را می صــبر باید کرد حــاصل	که گــفت الصبــر مـــفتاح قالیل
صبوری کن ز حق اندیش پیوست	که با حق باشی و با خویش پیوست
گـرت باید به هر دم تــازه جـانی

فــرو مگـــذار یـــاد او زمــانی

(اسرار نامه/ب )3170-3175

صبر و مقام طلب
در منظومه منطق الطیر عطار در قالب داستان نمادین پرندگانی که به جست وجوی
پادش��اه خود سیمرغ می روند رمز و راز سیر به سوی خدا و رسیدن به حقیقت مطلق
جهان را بیان می کند.عطار در این داس��تان در نماد و رمز هدهد ظاهر می ش��ود و با
س��الکان طریقت همراهی می کند تا راز گذشتن از هفت وادی را به آنان تعلیم بدهد.
او در اولین وادی یعنی وادی طلب که در بینش عطار اولین مقام عرفانی اس��ت از این
راز پنهان برده بر می دارد و آن را افشا می کند.عطار می گوید:در طلب باید درد در تو
باش��د و هم انتشار و اگر این دو نتواند تو را به مقصود برساند در این هر دو صبر کن
تا صبر تو را به جایی برساند.پس در بینش عطار صبر راز موفقیت در طلب و رسیدن

شماره  ،12تابستان 1391

257

به مطلوب اس��ت چنانکه خداوند در قرآن می فرماید:و الدین صبرو ابتغاء وجه رب ّهم
السیة اولئک لهم
الصلوة و انفقوا م ّما رزقناهم
و اقاموا ّ
س��را و عالنیة و یدرؤن بالحسنة ّ
ّ
عقبی الدار( .رعد/آیه )23

		
درد بـایــد در ره او انـــتظار

تـا در این هر دو بـرآید روزگار

		
ور در این هر دو نیابی کار باز

سر مکش زنهار از این اسرار باز

		
در طلب صبـری ببـاید مرد را

صبر خود کی باشـد اهل درد را

		
صبر کن گر خواهی وگرنه ،بسی

بــوک جـایی راه یـابی از کسی

						

(منطق الطير/ب )3295-3298

وی س��پس تمثیلی را بیان می کند و می گوید:سالک همانند آن طفلی که در شکم
است باید تنها بنشیند و خلوت اختیار کند و از آنچه مربوط به عالم بیرون است منقطع
ش��ود و با تمام قوا متوجه درون و باطن خود باش��د و همانند آن جنین که خون می
خورد رنجها و س��ختیهای ریاضت را تحمل کند و شجاعانه صبر و استقامت کند تا از
زندان تن و تنگنای عالم طبیعت رها بشود و به فراخنای عالم الهی برسد.
		
همچون آن طفلی که باشد در شکم

همچنان با خود نشین با خود بـه هم

از درون خـود مــشو بیــرون دمی
		

نانت اگر باید همی خون خور دمی

		
قوت آن طفل شکم خون است بس

وین همه سودا ز بیرون اسـت بس

خون خور و در صبر بنشین مردوار		

تـا بـرآیـد کـار تـو از دســت کار

						

(منطق الطير/ب )3299-3302

عط��ار برای تعلیم دادن صبر و انتظار در طلب حق حکایت دیگری را نقل می کند
و می گوید :ش��یخ ابوس��عید ابوالخیر در یک قبضی عظیم بود با دل پریشان و پرخون
به صحرا رفت پیری را دید که گاو خود را می بست در حالی که نور از س��راپای وی
فرو می ریخت .ابوسعید سالم کرد و حال قبض خود را برایش گفت.پیر به او جواب
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داد:ای بوسعید اگر از زمین تا عرش را به جای یک بار صد بار پر ارزن کنند و پرندهای
هر هزار سال یک دانه برچیند تا تمام شود با گذشت این همه سال اگر جان از درگاه
حق بویی نبرده باش��د.آن هنوز زود باشد عطار در پایان داستان می گوید :طلب کننده
حق باید صابر باش��د ،آن هنوز زود باش��د عطار در پایان داستان می گوید :طلب کننده
حق باید صابر باشد ،اما هر کسی توان صبر کردن را ندارد چون صبر در این راه بسیار
سخت و طاقت فرساست.
		
طالبان را صبر می باید بسی

طالـب صابــر نه افتد هر کسی

		
تا طلب در اندرون ناید پدید

مشک در نافه ز خون ناید پدید

							

(همان/ب )3311-3312

عطار در تمامی منظومه منطق الطیر در حقیقت رمز و راز صبر و ثبات در سیر الی

اللهّ را بیان می کند.او در این داس��تان می گوید :پرندگان زیادی (رمز و نماد سالکان و
طالبان حق) برای جست وجوی سیمرغ (حق) قدم در راه طلب نهادند و تعداد آنان آن
قدر زیاد بود که مانع تابش نور خورشید به زمین می شد ،اما آنهایی که در برابر رنجها
و سختیهای مبارزه با نفس و تعلقات نفسانی نتوانستند صبر و مقاومت کنند به تدریج
از راه بازماندند و فقط س��ی پرنده مجروح و پرکنده که بر انواع رنجها و سختیها صبر
ک��رده بودند توانستند خود را از مهلکه هوه��ای نفسانی و تعلقات دنایی رهایی دهند
و با گذشتن از هفت وادی (رمز هفت مقام عرفانی) به آستان سیمرغ (حق) برسند.
چون شما سی مرغ حیران مانده اید

بی دل و بی صبر و بی جان مانده اید

		
مـا به سیمـرغی بسی اولی تریم

زانـک سـیمرغ حـقیقی گوهـریم

		
محو ما گردید در صـد عز و ناز

تا بـه ما در خـویش را یابــید باز

محو او گــشتند آخـــر بر دوام

سایه در خورشید گم شد والسالم

						

(منطق الطير ،ب )4256-4259
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صبر و مقام فقر
یکی از انواع صبر در قرآن صبر بر فقر اس��ت .خداوند در آیات متعددی حضرت
پیامب��ر و مؤمنین را در برابر رنج و س��ختی تهدیستی و فق��ر به صبر فرا می خواند .از

جمله اینکه خداوند در سوره بقره آیه  177می فرماید :لیس البّر ان تولّوا وجوهکم قبل

الصابرین فی الباس��اء و
المش��رق و المغرب و ّ
لکن البّر من امن باللهّ و الیوم االخر.....و ّ
ّ
الض ّراء و حین البأس اولئک الّذین صدقوا و اولئک هم المتّقون.

ابوالفتح رازی در تفسیر این آیه گوید«:گفت آنان که صبر کنند(فی البأس��اء)ای فی

الفقر و الجوع و سوء الحال یعنی بر درویشی و تنگدستی و گرسنگیَ ( »...روح ِ
الجنان

الجنان/ج  ،2ص .)28
و ُر ُوح َ

ابوالفتح رازی صبر بر فقر را جهاد با نفس و جهاد با ش��یطان می داند و گوید« :اما

صبر بر فقر هم از جمله جهاد اس��ت جهاد با نفس و جهاد با ش��یطان ،اما نفس مطالبه
می کند او را به ش��هوات و اما ش��یطان امر کند او را به غوایات چون دس��ت بر هر دو
فش��اند جهاد کرده باشد و در حکایات الصالحین هست که فتح موصلی شبی در خانه
درآمد نه نان بود و نه آب و نه چراغ .نماز بکرد و سر بر زمین نهاد در سجده و شکر
کرد و گریستن گرفت و می گفت بار خدایا مرا به بی طعامی ابتال کردی و در تاریکی
بی چراغ بنش��اندی بار خدایا این درجه به کدام عمل یافتم و من خویشتن را این پایه
نمی دانم که تو با من این کنی که این پایه اولیاس��ت و من این پایه ندارم( »...هما/ن،
ج  ،2ص  )28و همچنین خداوند در آیه  76س��وره فرقان می فرماید :اولئک یجزون
الغرفة بما صبرو و یل ّقون فیها تحیّة و س�لاما .ابوالفتوح در تفسیر این آیه گوید« :باقر

علیه السالم گفت بما صبرو علی الفقر ،به آن صبر که کردند بر درویشی( »...همان ،ج
 ،8ص .)318
فق��ر و صبر بر آن در بینش عرفانی عط��ار جایگاهی بسیار واال بلندی دارد وی در
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تمام��ی آث��ار خود درباره فقر و نقش آن در متجلی ک��ردن صفات و قدرتهای الهی در
روح و پیوند دادن انسان با مبدأ جهان هستی صحبت کرده است ،قسمتهای اعظمی از
منظومه های الهی نامه ،اسرارنامه ،و مصیبت نامه در نکوهش دنیا و ستودن فقر است.
وی نظری��ات عرفان��ی خود را درباره فقر و صبر بر آن در قالب حکایات ،داس��تانها و
روایات و تمثیل های فراوانی تجسم بخشیده است.
در بین��ش عط��ار فقر به معنی از گمراهی راهی به س��وی حق یافتن و گذش��تن از
نعمتها و تمتعات دنیوی و اخروی است.
فقر چیست؟ از گمرهی ره کردن است

وز دو عالم دست کوته کردن است

							

(مصيبت نامه/ص )45

عطار معتقد اس��ت فقر در سیر الی اللهّ و واصل شدن به معبود رکنی مهم و اساسی
به شمار می آید.
فقردارداصلمحکمهرچهدیگرهیچنیست گر قدم در فقر چون مردان کنی محکم رواست
							

(ديوان اشعار/ص )24

در بینش او صبر در فقر آن قدر با اهمیت و مهم تلقی می شود که در معنی تصوف
می گوید:
تصـوف چیـست؟ در صـبر آرمــیدن

طــمـع از جـملــه عـالــــم بـریــدن

							

(الهي نامه/ب )2834

بنابراین تصوف عطار بر فقر و صبر بر آن پایه ریزی ش��ده است.چنانکه قبال گفته

ش��د وی درباره فقر و نقش آن در س��یر الی اللهّ روایات و حکایات زیادی نقل کرده
اس��ت .بینش عطار درباره فقر و اس��تفاده نکردن از نعمت های دنیوی و لذایذ مادی و
نقش آن در س��یر و سلوک و قرب الی اللهّ در حکایت رابعه تبلور بیشتری یافته است.

عط��ار در اله��ی هنامه می گوید:رابعه صاحب مقامات ی��ک هفته دایما به نماز و روزه
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مش��غول بود و هیچ طعام نخورده بود گرس��نگی اعضایش را در هم فش��رده و خرد
ک��رده بود .زنی مستوره برایش کاس��ه ای غذا آورد.از قض��ا رابعه به طلب چراغ رفت
و گربه کاس��ه طعام را به زمین ریخت.خواس��ت با آب افطار کند چراغ خاموش شد و
در تاریکی کوزه آب از دس��تش به زمین افتاد و ش��کست.رابعه با حالت سرگشتگی و
پریشان حالی بسیار گفت خداوندا از من چه می خواهی؟خداوند به او گفت ای رابعه
اگر تو بخواهی از ماه تا ماهی را به تو می بخش��م ،اما اندوه عش��ق چندین س��اله را از
دلت بیرون می کنم.
ز دل آهی برآورد آن جــگرسوز	که گفتی گشت عالم آتش افروز
به صد سرگشتگی می گفت الهی

از این بیچاره مسکین چه خواهی

فکـــندی در پـریشـانی مــرا تو

به خــون در چند گردانی مرا تو

خطاب آمد که گر این لحظه خواهی

به تو بخـــشیم از مه تا به ماهی

ولی اندوه چــندین ســاله خویـش

ز دل بیـرون بریمت این بیندیش

که انـدوه من و دنـــیای محــتال

نیاید راست در یک دل به صد سال

		
گرت اندوه ما باید همیشه

مدامـت تــرک دنــیا بــاد پـیشه

تو را تا هست این یک روی آن نیست	که انـدوه الهــی رایـــگان نیست
						

(الهي نامه/ب )3129-3136

عطار از این داس��تان نتیجه گیری می کند و م��ی گوید :کسانی که در مقابل تمایل
نفس خود به دنیا صبر و اس��تقامت می کنند ،خداوند آتش عش��ق و محبت خود را در
قلب آنان ش��عله ور می کند تا از تنگنای جهان مادی و وجود نفسانی رها ش��وند و به
سوی آسمان بیکرانه عالم الهی عروج کنند.
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صبر و مقام عشق
در بینش عطار عشق یعنی سوز و گداز ،یعنی اشک و آه یعنی درد و رنج ،فراق و
هجران کش��یدن و صبر کردن بر آن.عطار معتقد است اشک ریختن در هجران و فراق
معشوق و صبر بر آن موجب تعالی و کمال عشق می شود و همانند ابری به گل عشق
طراوت و زیبایی می بخشد و بستان دل عاشق را سرسبز و شکوفا می کند.
عالج عــشق اشــک و صــبر بـاید

گــل ار چـه تازه باشد ابر باید

خوشی عاشقان از اشک و صبر است

همه سرسبزی بستان ز ابر است

اگر عاشـــق نمانــدی در جــدایی

نبودی عشــق را هــرگز روایی

اگـر معــشوق آســان دسـت دادی	کــجا این لــذت پیوست دادی
اگــر در عشــق نبــود انتـــظاری

نمــاند رونــق معشــوق باری

دمــی در انتــظـــار همـــدم دل

بسی خوش تر بود از ملک حاصل

						

(اسرار نامه/ب )591-596

عطار در منطق الطیر در قالب داس��تانهای متعدد و گوناگون از جمله داس��تان ایاز
و محمود و مرد مفلس و گدایی که عاش��ق ایاز ش��ده بود نظریات و اندیشه های خود
را درباره عش��ق بیان می کند .در این داستان س��لطان محمود از مرد مفلس می پرسد،
چگونه ادعای هم پیالگی با مرا داری؟ مرد مفلس می گوید :ساز و برگ وصال داشتن
و لذت وصال معش��وق را چشیدن ش��رط عشق نیست ،بلکه افالس و تهیدستی نشانه
عشق اس��ت همانند گوی به دنبال معشوق دویدن و سرگردان بودن نمک عشق است
و به آن ش��ور و حال می بخش��د.عطار در این داستان از زبان مرد مفلس می گوید:مرد
عش��ق کسی است که در هجران باش��د و بتواند بر درد و رنج هجران و فراق معشوق
صبر و پایداری کند.
رنــد گفتــش گر گدا گویـی ام

عشــقبازی را ز تو کمـتر نی ام
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عشق و افالس است در همسایگی

هــست ایــن سـرمایه سرمایگی

عشق از افــالس می گــیرد نمک	

عشق مفلس را سزد بی هیچ شک

تو جهـان داری دلـی افــروخــته

عشـق را باید چـو من دلـسوخته

ساز وصل است این چه تو داری و بس

صبر کن در درد هجران یک نفس

وصل را چندین چه سازی کار و بار

هجـر را گـر مـرد عشقی پای دار
(منطق الطير/ب )3397-3402

					

چنانکه قبال گفته ش��د مسلک عرفانی عطار عاش��قانه است.او در همه آثار خود به
خصوص در دیوان اش��عار درباره عشق و نقش آن در سیر و سلوک سخن گفته است.
در منطق الطیر عشق بعد از طلب و دومین مقام عرفانی است ،در بینش عطار صبر در
عش��ق و اس��تقامت در برابر رنجها و س��ختیهای آن موجب می شود که عارف به علم
یقین برسد.
در این مقام حجاب های مادی و نفسانی از مقابل چش��م روح عارف کنار زده می
شود و از طریق مکاشفه روحانی از عالم غیب و رمز و رازهای نهفته و پنهان آفرینش
آگاهی یابد.
		
بی تــو نفــسی به هر دو عالم

زنــده بنــمانـــم ار بــمانــم

		
تا عشـــق تو در نوشـت لوحم

ماننــد قلـــم بــه ســر دوانم

		
عطار به صبــر تــن فـــرو ده

تا عــلم یقیــن شـود عـــیانم

						

(ديوان اشعار/ص )457

ابوالفضل رشید الدین میبدی در تقسیم بندی و معین کردن انواع صبر در تفسیر آیه

 149س��وره بقره که خداوند می فرماید:یا ایّها ّ
الذین امنوا و اس��تعینوا بالصبر و الصلوة

انّ اللهّ مع الصابرینمی گوید:صبر بر بال صبر عاش��قان اس��ت.محبّان و عاشقان بر بالی

معش��وق صبر می کنند و این صبر موجب می ش��ود به علم فراست برسند«.و بر ذوق
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علم صبر سه قسم است بر ترتیب اصبروا و صابروا و رابطوا ،اصبروا صبر بر بالست،
صابروا صبر از معصیت و رابطور صبر بر طاعت ،صبر بر بال صبر محبّان است ،صبر از
معصیت صبر خائفان است ،صبر بر طاعت صبر راجیان است ،محبّان صبر کنند بر بال

تا به نو فراس��ت رس��ند ،خائفان صبر کنند از معصیت تا به نور عصمت رسند ،راجیان
صبر کنند بر طاعت تا به انس خلوت رسند( ».كشف االسرار/ج  ،1ص  422و .)421
علم فراست یعنی دین نهانی ها و یا اطالع بر امور غیبی ،در ترجمه رساله قشیریه
آمده اس��ت«کسی را پرس��یدند از فراس��ت گفت :ارواح اندر ملکوت می گردد او را
اشراف بود بر معانی غیوب ،از اسرار خلق سخن گوید همچنانک از معاینه بیند که در
او شک نبود ،کتانی گوید« :فراست مکاشفه یقین بود و معاینه غیبت و آن از مقام های
ایمان است» (رساله قشيريه/ص  370و .)368
همچنین میبدی در تفسیر آیه  10س��وره م ّز ّم��ل که خداوند به پیامبر می فرماید :و

اصبر علی ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیالمی گوید:خداوند در آیات متعددی پیامبر
رابه صبر فرا می خواند چون صبر پادزهر بال و نشانه دوستی و محبت است.
و لق��د نعلم ان ّک یضیق ص��درک بم��ا یقولونفاصبر صب��را جمیالفاصبر کما صبر
الرس��لو اصبر لحکم ربّک فان ّک باعینناچند جایگاه در قرآن آن مهتر عالم
اولوالعزم من ّ
را صبر فرود زیار که تریاق زهر بالصبر اس��ت و نش��انه اهل محبت و ال صبر است»...

(كشف االسرار/ج  ،3ص .)729
عطار در منظومه مصیبت نامه در تعریف صبر می گوید:
صبر چیست ،آتش مزاجی داشتن
					

سوختن ،مردن ،همه بگذاشتن
(مصيبت نامه/ص )43

در بینش عطار صبر یعنی همانند آتش سوختن و شعله ور شدن ،مردن در راه عشق
و ترک کردن همه چیز ،کالم عطار صحنه بر دار کشیده شدن ،شهادت و سوخته شدن
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منصور حالج را در ذهن تداعی می کند ،عطار در شرح حال منصور حالج در تذکرة
االولیا می گوید«:و پرس��یدند از صبر گفت آن اس��ت که دست و پای او ببرند و از دار
آویزند»(تذكره االولياء/ص  )589وی س��پس می گوی��د«:و عجب آنکه این همه با او
بکردند»(همان)589 ،در بینش هر دو عارف صبر یک مفهوم دارد ،مردن در راه عشق،
بنابراین وقتی عطار در آثار خود از منصور حالج ،از صحنه بر دار کش��یده شدن او ،از
سوختن و خاکستر شدنش و به طور کلی از جان افشانی برای معشوق سخن می گوید
در حقیقت راز صبر در عشق را افشا می کند و به تصویر می کشد.
س��ر عش��ق از س��ر میندیش
دال در ّ

بـده جـان و ز جان دیـگر میندیش

چو سر در کار و جان در یار بازی

خوشی خویش از این خوش تر میندیش

مقامـرخــانه رنــدان طلــب کن

سر انــدر باز و از افسـر میــندیش

سر
چــو سر درباخـتی بشناختی ّ

چــو سر بــشناختی از سر میندیش

چو آن حالج بر کش پنبه از گوش

هم از دار و هـم از منـبر میـــندیش

اگر عشـقت بــسوزد بر سـر دار

دهـد بر باد خــاکــستر میــــندیش

							

(ديوان اشعار/ص )362

صبر در بینش عطار رنگ و بوی حماسی دارد ،به عبارت دیگر صبر در بینش عطار
هم با عرفان پیوند دارد و هم با حماسه چرا که به معنی شهادت است و شهادت اوج
وحدت و اتحاد بین عرفان و حماسه است.
عطار در اشعار پر سوز و گذاز خود عاشقانه از مردن در راه معشوق و شهادت در
عشق صحتب می کند و شهادت را به معنی فنا شدن در حق می داند.
		
ور گوینــدت ببایدت سوخت

تــو خــود ز بــرای ســوختن باش

		
ور کــشتن تو دهــند فتــوی

در کــشتن خــود به تاخـــتن باش

		
ماننـــد حســین بر ســـر دار

در کــشتن و ســوختن حـسن باش
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و انگشت نمای مرد و زن باشـد

							

(ديوان اشعار/ص )347

یار اگر سوزد و گر سازد رواست

عاشقان را این و آن یکـسان بود

در طریق عاشقــان خـون ریختن

با حـیات جـاودان یکــسان بود

							

(همان ،ص )261

در مصاع دوم خون ریختن یعنی ش��هادت یا فناء فی اللهّ و حیات جاودان رس��یدن
به مقام بقای بعد از فنا است.
به طور کلی در فرهنگ اصطالحات اش��عار عطار انا الحق یعنی فنا ش��دن و بردار

شدن یعنی شهادت که رسیدن به عالی ترین مرتبه مقام فناء فی اللهّ است.
		
یا برو از حلــقه مــردان دیـن

در مــیان حــلقه کــفـار شــو

		
یا منادی کن انا الحق در جهان

چون اناالحق گفته شد بر دار شو

							

(همان/ص )570

از مطالبی که گفته شد به این نتیجه می رسیم که در بینش عطار صبر در عشق یعنی

مردن در راه معشوق ،یعنی حماسه ،یعنی فناء فی اللهّ  ،یعنی شهادت.

ب��ه دلیل همین بینش عارفانه و عش��ق به ش��هادت بود که عط��ار همانند مقتدای
خودنج��م الدین کب��ری قهرمانانه در مقاب��ل بالی خانمانسوز کفار مغ��ول پایداری و
اس��تقامت کرد تا به ش��هادت رسید و با ش��هادت خود فنای در حق شدن را ،صبر در
عشق را ،و حماسه را معنی کرد.نجم الدین کبری در جواب خان مغول که به او پیغام
فرستاد ما را با شما و مریدان شما کار نیست لطف بفرمایید از شهر خارج شوید تا مبادا
نادانسته امری واقع شود گفت«:اگر شما رابا ما کار نیست ما را با شما هست چون شما
را به دعا خواس��ته ایم و س��بب این بال دعای ما گشته موافقت ضرورت است از روی
مروت و فتوت ،ما دولت غزاوت و ش��هادت از شما خواهیم و شما دولت اسالم از ما
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خواهید گرفت».

(روضات الجنان و جنات الجنان/ج  ،2ص )327

اش��عاری که نجم الدین کبری هنگام جنگ با کفار مغول می خوانده اس��ت و در
بعضی تذکره ها نقل شده از بهترین اشعار حماسی عرفانی زبان فارسی است.

صبر و معشوق
در ادبیات عرفانی در ارتباط با معش��وق یا خدا دو نوع صبر مطرح ش��ده است که

عبارت اس��ت از صبر از معش��وق یا صبر عن اللهّ و دیگر صبر در وقت تجلی معشوق

یا صبر مع اللهّ .

 -1صبر از معش��وق:در بینش عرفا صبر از معش��وق یا صبر از ندیدن معش��وق از
س��خت ترین و شدیدترین نوع صبر اس��ت در کتاب اللمع ابونصر سراج آمده است.
مردی از شبلی پرسید:کدام صبر بر صابرین سخت تر است؟ شبلی گفت :صبر فی اللهّ .

مرد گفت:نه ،ش��بلی گفت:صبر هلل ،مرد گفت:نه ،ش��بلی گفت:صبر مع اللهّ  ،مرد گفت:

نه ،ش��بلی غضبناک شد و به مرد گفت:پس چه صبری است ،مرد گفت :صبر عن اللهّ ،
ش��بلی فریادی ب��رآورد آنچنان که نزدیک بود روح از بدن��ش مفارقت کند (اللمع في
التصوف/ص  .)50و در ترجمه رساله قشریه آمده است« :صبر کردن با خدای ،وفا بود
و صبر کردن از خدای جفا» (رساله قشيريه/ص .)283
در بینش میبدی آتش اش��تیاق به معش��وق صبر و قرار عاشق را می سوزاند و نابود
می کند .وی در تفسیر آیه  9و  10سوره طه که خداوند خطاب به حضرت موسی(ع)
می فرماید :و هل اتیک حدیث موس��ی اذ را نارا فق��ال الهله امکثوا ان ّی انست نارامی
تفرق
گوید« :آتش ها بر تفاوت است آتش شرم و آتش شوق و آتش مهر ،آتش شرم ّ
سوزد ،آتش شوق صبر سوزد ،آتش مهر دو گیتی سوزد تا جز از حق نماند( »...كشف

االسرار/ج  ،6ص .)112
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عطار نیز همانند دیگر عرفا صبر از معش��وق را س��خت ترین نوع صبر می داند و
معتقد اس��ت عاشق بدون معش��وق نمی تواند صبر و قرار داشته باشد وی در مصیبت
نامه حکایت ذیل را که در بیشتر کتب صوفیه نقل شده و به رشته نظم آورده است که
خالصه آن چنین است :پادشاهی از باالی قصر خود می بیند که پسری جوان پیری را
کتک می زند از او می پرس��د:چرا این پیر را می زنی؟ پسر می گوید :او ادعای عش��ق
مرا دارد ولی سه روز است از دیدن من صبر کرده و مرا ندیده است.شاه به جوان می
گوید:پس باید او را بیش��تر بزنی و به عذاب و شکنجه گرفتار کنی چون عاشق صادق
هرگز نمی تواند از معشوق خود صبر کند و او را نبیند.
		
شــاه گفــتا زین بتر بایـد زدن

هر دم از نــوعی دگر باید زدن

		کــی تواند کـرد تا اکــنون کند
صبر از معشوق چون عاشق کند
		کی توان بر ضرب کردن اختصار
هر که بی معشوق می گیرد قرار
(مصيبت نامه/ص )261

						

عطار صبر از معشوق را بدتر از کافری و گناهی نابخشودنی به حساب آورده است.
		
نه غیر تو را با تو اثر می بــینم

نه غیر تو من هیچ دگر می بینم

		
هر لحظه مرا به صبر می فرمایی

صبر از تو ز کافری بتر می بینم

							

		
دعوی صبر چون کنم که مـرا

(مختار نامه/ص )220

صبر کفر است یک زمان از تو

							

(ديوان اشعار/ص )554

عطار گاهی صبر از معشوق را کاری غیر ممکن می داند.
		
گویی ام صبر کن چه می گویی

از تو خود صبر چون توان کردن

							

		
بی لب تو دل نداشت صبر زمانی

(همان ،ص )530

جان به لب از حلق ناگزیر برآورد

							

(همان ،ص )168
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چون نشکـیبد ز آب ماهـی بـی آب

دیده ز مــاه تو همــچنان نشکیبد

مـردم آبـی چــشم از آتـش عشقت

بی رخت از آب یک زمان نشکیبد

							

(همان ،ص )124

موالن��ا نیز بی قراری و بی آرمی روح پر تب و تاب خود را برای پرواز به س��وی
معشوق ازلی چنین بیان می کند.
سنگ شکاف می کند در هوش لقای تو

جان پر و بال می زند در طرب هوای تو

آتش آب می شود ،عقل خراب می شود

دشمن خواب می شود ،دیده من برای تو

جامه صبر می درد ،عقل ز خویش می رود

مردم و سنگ می خورد عشق چو اژدهای تو

						

(غزليات شمس/ص )438

 -2صبر در مقابل تجلی معش��وق:بنابر اعتقاد صوفیه این نوع صبر نیز برای عاشق
بسیار س��خت است ،رشید الدین میبدی در تفسیر کشف االسرار در تفسیر عرفانی آیه
 200س��وره آل عم��ران که خداوند می فرماید :یا ایّها الذی��ن آمنوا اصبروا و صابروا و
رابط��وا و اتّقوا اللهّ ل ّعلکم تفلحونمی گوید:و قیل اصبروا فی اللهّ و صابروا باللهّ و رابطوا

مع اللهّ  ،و صبر فی للهّ صبر عابدان اس��ت در مقام خدمت بر امید ثواب ،صبر باللهّ صبر

عارفان اس��ت در مقام حرمت بر آرزوی وصال ،صبر مع اللهّ صبر محبان است در حال
مشاهدت در وقت تجلی ،دیده در نظاره نگران ،و دل در دیده حیران ،و جان از دست
مهر به فغان ،پیر طریقت گفت الهی همگان در فراق س��وزند و محب در دیدار ،چون
محب را با صبر و قرار چه کار؟» (كش��ف االسرار/ج  ،2ص
دوس��ت دیده ور گش��ت
ّ

 )400و عی��ن القضاة می گوید«:اما صبر هم منقسم اس��ت الصبر فی اللهّ دیگر اس��ت،

الصبر هلل دیگر اس��ت ،الصبر مع اللهّ سخت تر از همه این صبرها باشد( »...تمهيداتعين
القضات/ص .)319
از تعمق در اش��عار عطار ،موالنا ،س��نایی و دیگر آثار عرفانی استنباط می شود که
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صبر در مقابل تجلی معش��وق کاری غیر ممکن اس��ت چون وقتی خداوند تجلی کند
عاش��ق به کلی از هستی خود فانی می ش��ود و در حالت فنا و بی خویش��تنی اراده و
اختیار و عقل معزول می شود ،بنابراین صبر صحنه دل و روح عارف را ترک می کند
و جای خود را به ناشکیبایی و بی قراری می دهد.
عطار دراین باره گوید:
دوش آمد و صبر از دل درویشم رفت

آرامزعـقـلحـکمـتاندیشـــمرفــــت

چون حیرت من بدید یک دم بنشست

در خواب خوشم کرد و خوش از پیشم رفت

							

(مختار نامه/ص )253

و همچنین عطار گوید:
از پس پـرده دل دوش بــدیدم رخ یار

شدم از دست و برفت از دل من صبر و قرار

کار من شد چو سر زلف سیاهش درهم

حـال من گـشت چو خال رخ او تیره و تار

گفتمایجانشدمازنرگسمستتوخراب

گفــت در شهر کسی نیست ز دستم هشیار

							

مسـت گــشتم از تو گفتی صـبر کن

(ديوان اشعار/ص )317

صــبر کــردن کــار هـــشیاری بـــود

							

(ديوان اشعار ،ص )265

چو ترک سیمبرم صبحدم ز خواب درآمد

مـرا ز خـواب برانگیخــت و با شراب درآمد

به صد شتاب برون رفت عقل جامه به دندان

چو دید دیده که آن بت به صـد شـتاب درآمد

چـو زلف او دل پرتاب من ببرد به غارت

ز زلـف او به دل مـن هـزار تـــاب درآمــد

خراب گشتم و بیخود اگر چه باده نخوردم

چـو ترک من ز سـر بیــخودی خراب درآمد

							

(همان/ص )226

شماره  ،12تابستان 1391

271

نتیجه
در بینش عطار ،تواضع ،با تمام قوای درونی و باطنی به حق اندیش��یدین ،س��کوت
کردن و صبر در مقابل تمایل نفس به سخن گفتن موجب می شود که عارف از هستی
محدود خود رها شود و به هستی مطلق حق بپیوندد.

در بینش عطار صبر در س��یر الی اللهّ نقش اساس��ی و بنیادی را بر عهده دارد ،زیرا

استقامت و صبر در مقابل رنجها و سختیهای مبارزه و جهاد با نفس رمز و راز موفقیت
در طلب و رسیدن به مطلوب است.
پایه و اس��اس تصوف عطار بر فقر و صبر بر آن قرار دارد.در بینش عطار فقر یعنی

جهاد و جنگ با نفس و گذش��تن از هستی برای رس��یدن به قرب الی اللهّ است .عطار
معتقد است صبر در فقر موجب می شود هستی عارف در هستی نامحدود حق محو و
فانی شود و ذات و صفات حق از جمله استغنا و بی نیازی او در وجودش تج ّلی کند.
در بینش عطار صبر در مقابل رنجها و س��ختیهای عش��ق موجب می شود حجاب
بهای مادی و نفسانی از مقابل چش��م روح عارف کنار زده ش��د و او از طریق مکاشفه
روحانی از عالم غیب و رمز و رازهای نهفته و پنهان آفرینش آگاهی یابد.
به طور کلی می توان گفت که در بینش عطار صبر رمز و راز گذش��تن از ظلمات
نفس و تیرگی عالم خاک و رسیدن به سرچشمه نور و بقا و جاودانگی است.
در بینش عطار صبر یعنی فرو شکستن محدودیت ها و تنگناها و پیوستن به اطالق
و بی نهایت شدن است.
در بینش عطار صبر یعنی عبور از کمی ها و کاستی ها و نیل به ق ّله بی نیازی مطلق
و کمال بی انتهاست.
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پی نوشت
1ـ م��راد ام��ام محم��د غزالی از ای��ن صفت ،توانمن��دی انسان برای غلبه بر ش��هوات و
خواستههای نفسانی است.
 -2این نوع تقسیم بندی بر اس��اس حدیثی اس��ت که از قول رسول اکرم (ص) در اصول
کافی نقل شده است.در اصول کافی آمده است:قال رسول اللهّ صلی اللهّ علیه و اله الصبر ثالثة:
صبر عند المصیبة و صبر علی الطاعة و صبر عن المعصیة ،اصول کافی ،ج  ،2ص  .91همچنین
الجنان و روح الجنان ،ج  ،1ص
مراجعه ش��ود به احیاء العلوم ،ج  ،4ص  106و تفسیر روح ّ
 -3 .168مسکنت اش��اره اس��ت به حدیث:اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی
زمرة المساکین.
عین القضاة نیز همانند عطار با اس��تناد به این حدیث ،مسکنت را مقام بقای بعد از فنای
می داند .رجوع شود به تمهیدات ،ص .21
 -4در ترجمه رساله قشیریه در مورد یقین آمده است« .بعضی گویند از پیران ،یقین علمی
بود از حق سبحانه و تعالی که در دل پیدا شود و سهل گوید :ابتدا یقین مکاشفه بود و از بهر
این گفته اند بزرگان لو کش��ف الغطاء ما ازددت یقینا و پس از آن معاینت و مش��اهدت ،ابو
سر بود به احکام غیبت» ترجمه رساله قشریه ،ص .272
عبد اللهّ خفیف گوید :یقین بینا شدن ّ
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منابع
 -1ق��رآن مجی��د ،با تصحیح هفت نفر از علمای حوزه علمیه قم ،انتش��ارات محمد علی
علمی ،افست ،تهران.1337 ،
 -2ابن الکربالئی.روضات الجنان و جنّات الجنان ،به تصحیح جعفر سلطان القرائی ،ج ،2
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.1349 ،
حرانی ،ابو محمد حسن بن علی.تحف العقول عن آل الرس��ول ،به تصحیح علی اکبر
ّ -3
غفاری ،مکتبة الصدوق ،تهران.1376 ،
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به تصحیح و حواشی حاج میرزا ابو الحسن شعرانی ،به تصحیح علی اکبر غفاری ،از انتشارات
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انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ سوم ،تهران.1362 ،
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عطار نیش��ابوری ،فری��د الدین ،مختارنامه ،به تصحیح محمد رضا ش��فیعی کدکنی،
چاپ دوم ،انتشارات سخن ،تهران.1375 ،
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