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چكیده

طمأنینه مقامی است که اهل عرفان ،معتقدند قرار دائمی با وصول به آن امکان پذیر است.
امّا طمأنینه به عنوان یک مشترک لفظی با متعلّقهای متفاوت در قرآن کریم و به تبع آن در
کالم صوفیان مطرح شده است .در قرآن ،دنیا متعلّق اطمینان قرارگرفته و امکان طمأنینه به
دنیا نیز تصدیق شده است(یونس.)7/
البته صوفیان میگویند هر نوع آرامش ،غیر از «طمأنینه»ای که از طریق رسیدن به «وطن»،
یعنی خاستگاه وجودی انسان ،ایجاد شود نه دائمی است و نه اصیل .طمأنینه مخلوط به هوا ،یا
همان طمأنینه پیش از وصول به وطن« ،طمأنینه در غربت» است و مجازاً به آن طمأنینه گفته
شده است.اما آیا وصول به طمأنینه دائم و مطلق امکان پذیر است؟ معنای «وطن» که عارفان،
طمأنینه را جز با وصول به آن امکان پذیر نمیدانند چیست؟ «طمأنینه» در اندیشه عرفان نظری
و علمی عارفان چه جایگاهی دارد؟ در این نوشتار پاسخ این سؤاالت را در متون عرفانی
صوفیان نخستین تا عصر ابن عربی بررسی کردهایم.
واژگان کلیدی :طمأنینه وطن ،پیمان الست ،تصوّف ،ابن عربی
مقدمه

در نگاه صوفیان« ،مقام طمأنینه» و مسئلة قرار یافتن نفس به سبب بازگشت به «وطن» ،بر اساس
یک روایت صوفیانه و تفسیر آیهای از قرآن با یکدیگر ارتباط دارند .شیخ اشراق (ف)787 .
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آیة شریفة «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنّـَةُ ارْجِعِی إِلى رَبِّکِ راضِیَـةً مَرْضِیَّـ ًة» (فجر )77،78 /را مطرح
کرده و با توج ه به اینکه در این آیه خطاب به نفسی که به مقام طمأنینه رسیده دستور بازگشت و
رجوع به سوی رب خویش داده شده است ،میگوید که «به کار بردن واژة «رجوع» ،در خود
معنای «پیشینة حضور» را دارد ،کسی که شهری را ندیده درست نیست که به او بگویند به آن
شهر بازگردد(سهروردی ،ص.)267
این اشارة شیخ ،در ادبیات صوفیانه داستانی دراز دارد .صوفیان بر اساس آیات و روایات متعدد
بر این عقیدهاند که انسان در این دنیا نخستین منزل را نگذرانده است ،بلکه روح انسان سالها قبل
از بدنِ ماکتی (ذرهای) او خلق شده است و آنگاه که بدن ذرهای او خلق شد ،از انسان میثاق
گرفته شد و براساس قوت میثاق هر انسان ،تقدیر او (سرّ قدرش) تثبیت گردید و مکتوب شد
(صفار ،ج ،1ص .)87
 .6تالزم طمأنینه با بازگشت به وطن

عارفان مسلمان معتقدند طمأنینه چیزی جز بازگشت هر انسان از اسفلالسافلین دنیا به احسن تقویم
پیش از روز الستش نیست و هر انسانی که به آن احسن تقویم خویش بازگردد غرق در آرامشی
درونی میگردد ،آرامشی که ذاتی است و به اختالف احوال ،ناپایدار و از دست رفتنی نیست.
این همان مقام «نفس مطمئنه» است .هر نوع آرامشی که جز با وصول به این مقام ،برای انسان
ایجاد شده ،طمأنینه نبوده و عرضی است و اطالق لفظ طمأنینه به آن مجازی است.
شیخ اشراق روایت نبوی «حب الدنیا رأس کل خطیئـة» (امام صادق ،ص )138را بر همین ذوق
صوفیانه معنا کرده و معتقد است معنای فرمایش پیامبر که «حب الوطن من االیمان» همین شناخت
موطن اصلی نفس برای هر فردی است نه وطنهای دنیایی (سهروردی ،ص .)267این همان
روایت صوفیانه است که مبنای تفسیر وطن در نزد عارفان قرار گرفته است .اما این وطن چیست و
کجاست؟ صوفیان معتقدند مقصود از وطن و دوست داشتن آن ،نه وطنهای این دنیایی که وطن
اصلی روح است.
اوّلین بیانها دربارة «وطن» در اشعار حالج (ف )303 .به چشم میخورد ،که در مناجات خود،
از گروگان نفس بودن شکایت به وجودی می برد که به او علقه و وابستگی دارد و از یاد او به
وجد میآید و گریان است از اینکه از وطن دور است.
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یا مــن به علقت روحی فقد تلفت

وجدا فصرت رهینا تحت أهوائی

أبکی على شجنی من فرقتی وطنی

طوعا و یسـعدنی بالنـوح أعـدائی
(حالج ،ص )118

البته این شعر حالج ،فقط حاکی از نالة او در غربت و بی قراری و نداشتن طمأنیه ،بر اثر آن
است و حالج در این شعر ،از کجایی وطن سخن نگفته است.
سراج (ف )378 .نیز که خود یکی از نخستین دستینههای صوفیانه را نگاشته است ،اشارهای به
مسئلة وطن دارد .او معتقد است ،پس از پایان سیر الی اهلل ،که سالک در زمرة منقطعان شمرده
میشود ،بر اساس جایگاهی که ویژة خود اوست ،رشد خواهد کرد تا به وطن خودش برسد.
وطنی که در حقیقت ،همان مراد از خلقت اوست.
کل من شاهد زیادته فى حاله الذى خص به  . . .فهو فى االنتقال فى کل نفس من حال الى
حال الى ما ال نهایـة له حتى یبلغ وطنه فى مکانه الى محلّه الذى هو مراد بذلک(سراج طوسی،
ص.)383

از همین رهگذر است که سراج ،در توضیح وطن دنیایی و وطن سلوکی ،برای هر دو یک
مـالک قـرار مـی دهد و آن مالک این است که شخص در بودن در آن وطن ،آرامش و قرار
مییابد.
الوطن وطن العبد حیث انتهى به الحال و استقر به القرار (همانجا).

دیدگاه مستملی بخاری (ف )232 .در بارة وطن عمدتاً بر محوریت وطن دنیایی بوده است .او
ترک وطن را یکی از ریاضتهای مهم برای وصول به حق میدانسته و معتقد بوده است که خدا
این مسئله را برای اولیا و انبیائش به صورت اختیاری یا اجباری لحاظ کرده است که یا مانند
عیسی همیشه در سیاحت باشند و بی وطنی را خود برگزیده باشند (مستملی بخاری،ج، 3
ص 1771و  .)1180یا مانند موسی ،با بودن در جایی امن و قرار یافتن آنجا را وطن گرفتند،

خدای متعال با تقدیری چون قتل قبطی ،آنان را مجبور به دل کندن و جالی وطن کند (همان،
ج ،2ص .)1208
و حق تعالى اولیاى خویش را چنان دارد که همیشه به وى نگرند نه به غیر وى؛ و همه از وى
بینند نه از غیر او .و اما ترک وطن به سر آن باشد که هرچه دل ایشان با آن وطن گیرد از
آنجا بگذرند و با او نیارامند ،که همه هالک عارفان در وطن گرفتن است(همان ،ج،1
ص.)161
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او معتقد است چون خدا برای پیامبرش بهترینها را تقدیر مینماید ،پس هجرت از وطن و
حت ی دفن در غیر وطن فضیلت است که این را برای رسول خدا خواسته است(همان ،ج،1
ص .)160این نگاه سراج ،البته به نوعی تأیی د همان مطلب است که طمأنینه به اوطان این دنیایی
مانع سلوک سالک است.
صاحب شرح التعرف ،از شبلی نقل میکند که معرفت و شناخت وطن ،به معنای شناخت
آخرت و اثر وضعی این معرفت رسیدن به مقام رضا به قضا و احکام الهی است.
و معرفـة الوطن یحتاج الى الرضا بقضائه و احکامه (همان ،ص.)732

بخاری در تبیین مفهوم وطن به تعابیر متعددی متمسک میشود .به عنوان مثال میگوید:
مرغى را از بیابان بیارى و ببندى ،خویشتن را بر زمین همىزند ،آن چیست ،آن شوق وطن
است(همان ،ج ،7ص . )612

یا در جای دیگر میگوید:
مثال این بظاهر سیالب است که مىرود و بانگ مىدارد ،چون به دریا رسد بیارامد پس
تواجد صفت روندگان است ،چون به وطن رسند نیز تواجد نماند(همان ،ج ،2ص .)1277

او تمام مقامات و مراتب سلوک و بسطها و احوال سالک را راهنمای راه دانسته و میگوید
پـس از وصـول به وطـن ،هـرگونه تمـرکزی در این مقـامات سیـر شده ،خـود میتواند حجاب
راه باشد:
آن نظاره ستاره نه عشق ستاره باشد ،لکن مراد بلوغ وطن بود .چون به وطن رسید نیز ستاره به
کار نیاید .همچنین تا بنده در حال ارادت است همه جاى جویان اثر دوست است .و چون
ارادت مشاهدت گشت همان اثر که دلیل بود حجاب گردد(همان ،ص.)1737
 .2قشیری و کجایی «وطن»

از زمان قشیری (ف )267 .و با کتاب لطائف االشارات او« ،وطن» به معنای جایگاهی در عالَم
اشباح ،که طمأنینه ،حاصلِ رسیدن روح ،به آن وطن سابق است ،به تفسیر آیات قرآن راه مییابد.
قشیری در ذیل آیه «إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً وَعْدَ اهللِ حقا إِنّـهُ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ( »...یونس)2/
میگوید:
به کار بردن کلمة «رجوع» ،حامل این معنا است که ارواح قبل از آنکه به مرتبة حصول
خارجی برسند ،در بدو امر در عالَم اشباح حضور داشتهاند و اقامتی هم در عالم ملکوت
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(همراه فرشتگان) داشته و با این مدعیان «نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقدِّسُ لَکَ» به تقدیس و تسبیح
مشغول بوده و کسی که مدتی در جایی نبوده ،آن زمان که به وطن خود بازمیگردد،
دوستداران و متعلقان او خیرمقدمی برای او دارند ...در بازگشت از سفر خلقی هم ،اگر بنده
با مقام اطاعت به سوی خدا بازگردد ،پاگشای او قرب الهی و ثواب و نیکی است و اگر بنده
معصیت کار به سوی ربش بازگردد ،چون بیچاره و سرمایه از دست داده است به او لباس
غفران پوشانده میشود( 1قشیری ،ج ،7ص.)73

قشیری همچنین در ذیل آیه «إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلى مَعادٍ» ( قصص )87 /نیز
میگوید:
معنای ظاهری آیه این است که ای پیامبر! همان کسی که قرائت قرآن را برایت آسان نمود
تو را به وطنت ،مکه ،بازمیگرداند ،اما بطن سر و اشارة این آیه چنین معنا میدهد که خدا تو
را به آن خصوصیاتی که قبل از حلول در این عالَم مُلک ،ارزانیت داشته بازمیگرداند که
عبارت است از تحرکات برخاسته از قرب و دستیابی به نزدیکترین مقاماتِ بودن با حضرت
حق( 7همان ،ج ،3ص .)83

این بیان قشیری نکتة مهم دیگری را نیز نمایان میکند و آن این است که وطن هر فردی
متفاوت از فرد دیگر است و بر همین مبنا وطن پیامبر اسالم نیز که «اول ما خلق اهلل» است باالترین
مرتبة اوطان است .هر فرد در طول مسیر سیرصعودی خود به «وطن» مخصوص خودش بازخواهد
گشت یا به عبارت قرآنی «مقام محمود» خود را کسب مینماید و به عبارت اشعار عرفانی به
«مقام امن» خویش دست خواهد یافت.
قشیری معتقد است همانطور که بدن ها وطنی دارند ،ارواح و قلوب نیز وطنی دارند .تمام افراد
بشر نیز در این عالَم و در مسیر سیر صعود از دو حال خارج نیستند یا به وطن رسیدهاند یا مسافرند.
للنفوس وطن و للقلوب وطن .و الناس على قسمین مستوطن و مسافر  . . .و المرید سالک و
العارف واصل (همان ،ج ،7ص.)311

حکیم ترمذی ،روحیات موجود در انسانها در این دنیا ،همچون «قبول نورانیت و راهیابی» و
«شرح صدر برای پذیرش حقیقت» را که در آیاتی چون «وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اهللُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ»
( نور )20/یا «أَفَمَنْ شَرَحَ اهللُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ»( زمر )77 /ذکر شده است،
معطوف به همین وطنی میداند که در آن تجربه میثاق رخ داده است(همان ،ص.)32
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عارفان مسلمان ،افزون بر بازگشت پیامبر خدا به وطنِ تقرب و مرتبة دنو و تدلی و بازگشت
آنهای ی که تقدیر نیک در عالَم ذر برایشان رقم خورده به وطن نورانیتشان ،از بازگشت اشقیا نیز
به وطن خود سخن گفتهاند( همان ،ص  )37و توجیه عارفانهای نیز در مورد نگاه جبری در این
مسئله دادهاند(بقلی شیرازی )88 :1372 :که برای تبیین آن مجال دیگری الزم است.
 .1ارتباط «وقت» با «وطن» و طمأنینه

در اوایل قرن پنجم مسئلة وطن و آرام یافتن در بازگشت به وطن ،در ادبیات صوفیانه پر رنگتر
میشود .خواجه عبداهلل انصاری(ف )281 .از میان زندگی عارفان پیش از خود مواردی را که
حاکی از توجه آنان به وطن بوده ،آورده است.
به عنوان مثال در شرح زندگی بایزید بسطامی (ف )761 .مینویسد:
او را گفتند :وطن تو کجاست؟ گفتا :زیر عرش! یعنى :منتهاى همت من و غایت نظر من و
آرام جان من و سرانجام کار من آن است که ترا گفتم ،که اهلل گفت موسى را :غریبى و من
وطن تو(انصاری ،ص.)77

خواجه عبداهلل در این عبارات ،بازگشتن به وطن را سرانجام سلوک سالک میداند و هر نوع
آرامشی را پیش از رسیدن به وطن ناکامل و غریبانه میداند .اگر عارفان پیش از او ،آخرت را
وطن سالک عنوان میکردند در عرفان خواجه وصل به حضور الهی ،غایت سلوک و انتهای
غربت است .ف راتر از آن از این برهه به بعد است که تالزم دو مفهوم «وقت» و «سماع» با مسئلة
وطن و طمأنینه در وطن در نگاه صوفیان ،برجسته میشود .خواجه عبداهلل ،در احوال و اقوال علی
بن سهل ازهر اصفهانی (ف ،)307 .مینویسد:
صوفى چه بود؟ صاحب وقت ،صوفى در ازل خود بشنیده وطن صوفى وقت او آید(همان،
ص.)78

وقت ،در اصطالح صوفیانه وارد و (بعد از مدتی) مقامی است که سالک با دستیابی به آن از
گذشته و آینده فارغ میگردد .هجویری بهترین توضیح را برای تبیین معنای اصطالح عرفانی
«وقت» و رابطة آن با وطن و آرامش و طمأنیه در وطن میدهد .او بر مبنای همان اصل که وطن،
جایگاهی است که فرد در آن بوده است و به ندای «ارجعی» به آن بازمیگردد ،میگوید:
وقت آن بود که بنده بدان از ماضى و مستقبل فارغ شود چنانک واردى از حق بدل وى
پیوندد و سر وى را در آن مجتمع کرداند چنانک اندر کشف آن نه از ماضى یاد آید نه از
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مستقبل پس همه خلق را اندرین دست نرسد و نداند که سابقت بر چه رفت و عاقبت بر چه
خواهد بود خداوندان وقت گویند که علم ما مر عاقبت و سابق را ادراک نتواند کرد ما را
اندر وقت با حق خوش است کى اگر به فردا مشغول کردیم یا اندیشه دى بر دل گذاریم از
وقت محجوب شویم و حجاب پراکندگى باشد (هجویری ،ص.)280

سالک در زمان درک حضوری وقت ،تمام وجود درونیاش معطوف به وقت خویش است و
وقت او ،چون شمشیری قاطع ،3ذکر او را از همة زمانها و مکانها و اشیای گذشته و آینده
میرباید .البته حصول وقت در مقدورات بشر نیست ،چرا که اساس وقت بر مبنای تقدیر سابق در
«الست» است و وقت طمأنینه آفرین برای او ،ارتباط کامل با «وطن» او در الست دارد.
 .4ارتباط «سماع» با وطن و طمأنیه

نکتة دیگر آن است که صاحب وقت «جملة اوقات را به رنگ وقت حال بیند و نیز تصرف او در
احوال دیگران بر وصف حال خود باشد»(کاشانی ،بیتا ،ص .)138به تعبیر مجازی مولوی ،چنان
طوطی بقال ،هر تاسیای را به همان علتی میداند که خود تاس گشته است و چون چیزی همگن
با وقت خود میبیند مانند آن طوطی به ناگاه به سخن میآید و حرفهایی میزند که دیگران از
آن به خنده میآیند .این نوع به زبان آمدن همان شطحیات صوفیانه است و همین ،علت به جنبش
آوردن طوطی روح یا به تعبیر عرفانی ،ایجاد «سماع» در عارفان است.
نخستین تالشها برای توجیه علت سماعِ عارفان نیز بر همین مبنا صورت گرفته است:
ارواح علوىاند و با تسبیح مالیکه الف گرفتهاند .چون ایشان را از آنجا جدا کرد اگر به
واسطه در کالبد آوردى از درد فراق سماع آن تسبیح یک جان با کالبد قرار نگرفتى؛ لکن او
را یاد آید ،آن تواجد و اضطراب از آنجاست .از شوق وطن اضطراب آرد .چنانکه مرغى
وحشى را بینند که در کنى مىطپد از بهر شوق وطن را ،تا آنگاه که الف گیرد(مستملی
بخاری ،ص.)1806

مجالس سماع از قرن سوم در بغداد مرسوم بود .مشایخ بغداد و در رأس آنان جنید و برخی از
صوفیان خراسان چون یحیی بن معاذ (ف )778.سماع این دنیایی را که شامل شنیدن الفاظ این
قرآن تنزیل یافته تا نغمات خوش و بلکه اصوات معمولی بود ،2یادآور استماع و التذاذ شنیدن
7

خطاب «ألَسْتُ بِرَبِّکُمْ» میدانستند.
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عزالدین محمود کاشانی (ف )737.از قول سمنون مصری ،آثار متفاوت این سماع در مستمع
را چنین برمیشمارد .گاهی سماع فقط درون سالک را منور و متحرک مینماید (وجد) ،گاه او
را مدهوش مینماید و بدن بیهوش میشود(غشی) ،گاه او را به گریه فرح وامیدارد .کاشانی از
قول شیخ االسالم ،اثری دیگر بر آثار سماع میافزاید .او میگوید گاه سماع ،سالک را به بکاء و
گریة وجدان وامیدارد .این در زمانی است که «لمحهیی از لوامح حق الیقیق طارق شود و صدمة
قدم بر حدوث آید» اینجاست که چون ماسوای قلب و روح سالک ،یعنی بدن او ،به علت حادث
بودن یارای این تصادم خبر قدیم با بدن حادث را ندارد چونان قطرات باران که از سقف چکه
6

میکند ،به صورت اشک همیشه جاری و ساری ،ترشح میکند (توکف).

اگر میزان ریزش این سماع از نداء قدیم زیادتر شود و ظرف وجودی سالک تاب آن را نداشته
7

باشد ،اثر سماع بدین ترتیب خواهد بود که روح سالک از کالبد خارج میگردد (صعق).

به هر حال وقت و سماع ،به عنوان دو اثر نشاط بخش و به عبارت عرفانی انبساط آفرین
روحی ،که یاد «سماع اولین» و «وطن نخستین» را برای سالکان دور مانده از «وطن» زنده میکند
به مرور در عرفان علمی و عملی ،قرار گرفت.
« .9تعارف ارواح» و ارتباط آن با طمأنیه در وطن

در نظر صوفیه« ،وقت» و «سماع» برای سالک ،تنها اثر وضعی یاد وطن نیست .غیر از وارد الهی
که به صورت «وقت مستودع» یا «وقت دائم» به سالک دور از وطن ،طمأنینهای میبخشد و
«سماع» که یادوارة عهد حضور و طمأنیه در وطن برای سالک است ،سالکان الی اهلل با یک
حقیقت عرفانی دیگر به قرار و طمأنینهی موقت دست مییابند که عارفان از آن به «تعارف
ارواح» یاد میکنند.
مسئلة احساس انس و آشنایی میان افرادی که تاکنون در این دنیا یکدیگر را ندیدهاند از نظر
عارفان به عالم ارواح و پس از آن به عالم ذر بازمیگردد و از آن با اصطالح عرفانی «تعارف
ارواح» یاد میشود .روایات متعدد نبوی در میراث مکتوب صوفیه چنین نقل کردهاند که ارواح
گروههایی دستهبندی شده هستند .از همین رهگذر آن دسته که احساس همگنی و همجنسی با
یکدیگر داشته باشند ،در این دنیا نیز با هم انس میگیرند و آنهایی که از یک جنس نباشند ،در
نهایت میانشان جدایی میافتد.
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در پارهای از گزارشها ،صوفیان از روایت «االرواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف»...
(امام صادق ،ص ،)176وجه صدور این روایت نبوی گفته شده است (مکی ،ج ،7ص .)337اما
بیشتر صوفیان ،پس از نقل روایت ،به مانند سایر نگاههای صوفیانه ،به تأویل این روایت مطابق
ذوق عرفانی مبادرت کردهاند.
بزرگان را در تأویل این حدیث [سخن] بسیار است ،لکن تأویلى بگوییم که اینجا به کار
است و آن آن است که روز میثاق چون حق تعالى خلق را خطاب کرد که« :أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ»
خطاب یکسان بود ،لکن در زیر خطاب معانى بسیار بود .کافران را خطاب از مقام عدل بود،
الجرم بیزارى نصیب ایشان آمد و مؤمنان را خطاب از مقام فضل بود الجرم وصال نصیب
ایشان آ مد .باز این اهل فضل گروه گروه بودند هر گروهى را خطاب به صفتى آمد .یک
گروه را خطاب به جالل آمد و یک گروه را خطاب به جمال آمد .آن گروه را که به جالل
خطاب کرد همة خوف و زهد نصیب ایشان آمد ...و آن گروه را که خطاب به صفت جمال
آمد همه بشارت و رجا نصیب ایشان آمد ...و دیگر صفاتها همچنین از جمله آن ارواح که
ایشان را به یک صفت خطاب آمد آن روز تعارف افتاد .امروز چون یکدیگر را ببینند،
ائتالف ایشان را از آنجا افتد(مستملی بخاری ،ج ،1ص .)173

در اشعار صوفیان فارسیزبان ،عموماً به افرادی که به سبب تعارف ارواح ،با یکدیگر انس
میگیرند «حریفان» گفته میشود .بوی این حریفان خود یادآور بوی «کوی دوست» و «کوی
دلبران» است که استعاره از لحظة عهد الست یا باالتر از آن حضور در مرتبة اشباح و اعیان ثابته
است .ذکر و بررسی تمام این مؤیدات در اشعار عارفان شاعر ،مجالی دیگر میطلبد .ما فقط از
باب نمونه این شعر حافظ را ذکر مینماییم:
ساقــیا مــی ده که بـا حکم ازل تدبیر نیست

قــابل تغــییر نبــود آنچــه تعیــین کـردهاند

در سفالین کاسة رنــدان به خواری منگرید

کاین حریفان خدمت جام جهانبین کردهاند

نکـهت جانبخش دارد خاک کوی دلبران

عــارفان آنجــا مشــام عقل مشکین کردهاند
(حافظ : 760 ،غزل )17

بیت آخر حافظ اشاره به روایت دیگری است که متصوفه در کنار روایت «االرواح جنود
مجنده» برای تأیید مسئلة تعارف ارواح میآورند که متن و ترجمة آن به نقل مستملی بخاری
چنین است:
و در روایتى دیگر چنان است که :االرواح تشام کما تشام الخیل ،گفت جانها به یکدیگر
بوى برند چنانکه اسبان بوى برند(مستملی بخاری ،ج ،1ص .)173
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پس «تعارف ارواح» خود بهانهای برای یاد «وطن» است ،تا برای سالک ،طمأنینه ساز باشد.
اما طمأنینه با حریفان نیز چندان نمیپاید .حافظ در غزلی که شروعش پیرامون حسرت دوری
وطن و ذکر خیر حضور در عین ثابت است و با این مطلع شروع میشود:
دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود

(حافظ :332 :غزل )707

از همین ناپایداری طمأنینه با حریفان گله میکند.
حافظ از این دنیا که «دامگه جور و تطاول» است آه ناله سرمیدهد .همانطور که آه حسرتش
از یاد سوز و نیازی که در «وطن» برقرار بود بلند است .او ابتدائاً آرزویش این بوده که هرگز از
آن وطن خارج نمیشده ،اما اکنون که این مسئله به وقوع پیوسته است ،برای یاد آن ایام به سراغ
خرابات و حریفان ساکن در آن میرود تا دلش طمأنینه یابد ،اما مشاهده میکند که واصلترین
افراد ،یعنی کسانی که بهگونهای ذوب در مِی الست هستند که به جای آنکه مستِ مِی باشند اصالً
خودشان «خُم می» گشتهاند ،آنان هم در این فراقِ از وطن ،بی طمأنینه و «خون در دل و پا در
گِل» ماندهاند:
آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است

آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود

در دلــم بــود که بــی دوست نبــاشم هـرگز

چــه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

دوش بــر یاد حـــریفان به خــرابـات شــدم

خــم می دیدم خون در دل و پا در گل بود
(همان ،غزل )707

اینجاست که سالک ،با «بودن با حریفان» و «طمأنینه» به واسطة «ائتالف» بر اساس «تعارف
ارواح» نیز طرفی بر نمیبندد و متوجه میگردد که در این دنیا به «طمأنینه مطلق» نخواهد رسید.
این حیات دنیا پرده اى است ظلمانى در روى روزگار تو کشیده ،کى بود که این پرده را به
دست لطف در کشند تا تو به سر نقطه حیات ابدى رسى« ...االرواح جنود مجنّده» ،این ارواح
را پیش از وجود اشباح به چندین سال در وجود آوردند در آن فضاى پاک پرواز مىکردند،
صیادى از قدرت درآمد و از آب و خاک قفصى ساخت ...آنگه چون مرغ صحرایى را بال
ببرند روزى چند برآید بال بریده ،بیفتد و زیر آن بال بالى نو پدید آید ،خداوند خانه بر
اعتماد آنکه بال بریده است در قفص بگشاید مرغ صحرایى به آشیانه خود باز نشود؟ زیرا که
مرغ هوایى با قفص الفت نگیرد :یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنّـَةُ ارْجِعِی إِلى رَبِّکِ(سمعانی،
ص .)616
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عارفان معتقدند سالک جویای طمأنینه در «وطن» ،به مرتبهای میرسد که دیگر «وقت» و
«سماع» و «ائتالف» برایش قرار نمیآورد .او متوجه میشود که در این دنیا طمأنینهای نیست.
آری! کسانی که به موت اختیاری رسیده و به «مقام تجرید» دست یافتهاند ،تاحدی میتوانند پیش
از مرگ به طمأنینهای برسند .اینان کسانی هستند که مشمول آیه «وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی»
قرار گرفتهاند.
 .1تجرید ،عامل تسریع در بازگشت به وطن

عارفان آنگاه که با نگاه آن سویی و ربوبی به مسئلة «موت اختیاری» نگاه میکنند ،نام این موت و
در میان نبودن خود برای انسان را «اصطناع» میگذارند و زمانی که از سوی خلقی به موت قبل از
اماته نظر میکنند نام آن را «تجرید» میگذارند .آنان «اصطناع» را ظهور انوار صفات در فطرت
انسان بدون واسطه و با مباشرت الهی میدانند.
مقام االصطناع ظهور أنوار الصفات فی الفطرة بنعت المباشرة کآدم (بقلی شیرازی،1276،
ص .)727

و اصالً خود اصطالح «فطرت» ،در نزد صوفیه ،تخمیر حقیقت هر انسان در آن «وطن اولی»
است:
پیغمبر علیهالسالم گفت :کل مولود یولد على الفطرة؛ قالوا على السنـة االولى حین قال بلى
(مستملی بخاری،ج ،7ص .)622

صوفی کسی است که این فطرت را باز یافته و به سوی وطن خویش بازگشته است .انقطاع از
خلق و تمام وجود را از خدا دانستن است و به حقیقت این آیه رسیدن که «وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی»
( طه )21/یعنی «من تو را برای خود ساختهام» ،نهایت تصوف است:
صوفى آن است که منقطع بود از خلق و متصل بود به حق ،چنان که موسى ،علیهالسالم ،که
از خلقش منقطع گردانید که «وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی» (عطار نیشابوری ،ج ،7ص .)177

و این انقطاع ،از نگاه این سویی و بشری ،همان «مقام تجرید» که است که در آن مقام هیچ چیز
بنده را از خدا بازنمیدارد:
قوله تعالى« :وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی» أی تفرَّدْ إلیَّ بالتّجرید ال یشغلک عنی شیء (تستری،
ص .)107
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در سدة ششم و در فلسفة اشراقی شهاب الدین سهروردی ،مسئلة عدم طمأنینه در این جهان و
اینکه انسان این جهانی نیست و وطن او اینجا نیست به صراحت بیان میشود .نفسی که سابقة
حضور در عالم علوی و آن وطن معهود را داشته است اکنون با ندای «إرجعی» ،از این دنیایی که
به فحوای آیة «الْقَرْیَـةِ الظَّالِمِ أَهْلُها» ،اهلش از نور ازل بی بهرهاند ،خارج شده و به سوی وطن یا
همان عین ثابت خودش که بر مبنای آن در عهد الست ،جواب «بلی» را بر زبان رانده ،حرکت
خواهد کرد .شیخ اشراق معتقد است ،رسیدن به مقام «تجرید» ،سبکباریی در سالک ایجاد
مینماید که باعث سرعت بازگشت به «وطن» و وصول به آن عالم اعلی ،میشود.
فایدة التجرید سرعـة العود الى الوطن االصلىّ و االتّصال بالعالم العلوىّ . . .فما فایدة التجرید
و الخفّـة ،ان لم یکن حاصله الوصول؟ (سهروردی،ج ،3ص .) 267

سهروردی در فلسفة اشراقی خود معنای تجرید را از ال به الی آموزههای صوفیانه برگرفته
است .پیشتر از او و در سدة چهارم ،ابونصر سراج« ،تجرید» را به معنای حقایق مجزایی میداند
که برای قلوب هر یک از سالکان ،چون جریدهای گشوده میشود و در آن شهودهای
مرتبة الوهیت( ،مطابق ظرفیت هر سالک) برای او به نمایش درمیآید ،البته هنگامی که دیگر از
بشریت سالک ،یعنی از وجود مخلوقی و اعتباری او ،که چیزی جز کدورت نیست ،اثری باقی
نمانده باشد.
التّجرید ما تجرّد للقلوب من شواهد األلوهیّـة إذا صفا من کدورة البشریّـة (سراج طوسی،
ص .)328

تجرید در تقسیم بندی عارفان ،در قسمت نهایات قرار میگیرد .البته در هر کدام از مراتب سیر
از بدایات و ابواب گرفته تا حقایق و نهایات ،برای سالکان طریق ،نوعی از تجرید وجود دارد .در
بدایات ،تجرید ،مجرد شدن از مخالفت با خدا و لذتهای طبیعی و عادتها و اضافات پست یا
یا اضافات پاک دنیا و ترک همة آنهاست .اما در نهایات« ،تجرید» ،رسیدن به مقامی از خالص
شدن است که برای عارف واصل ،دیگر ،دو چیز به معنای خود و خدا وجود ندارد تا بخواهد از
خودیت جدا گردد .لذا در این مقام ،عارف از معنای خود «تجرید» که در آن شائبة دوئیت وجود
دارد دست میشوید و «تجرید» او به «تفرید» منتهی میشود:
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التجرید و هو فی النهایات تجرید اإلخالص عن شهود التجرید و صورته فی البدایات التجرید
عن المخالفات و اللذات الطبیعیـة و المألوفات و الزخارف الدنیویـة و الطیبات و فی األبواب...
(کاشانی ،1387 ،ص .)738
 .6وطن یا وطنها؟

در قرن ششم مسئلة چیستی و کجایی «وطن» نظم و سیاق قابل قبولی در بیانات صوفیان پیدا کرده
بود .روزبهان بقلی در مشرب االرواح ،فصلی مستقل برای توضیح «وطن» در نظر گرفته و «وطن»
را مقام عاشق میداند در وقتی که به نهایت سیر خود رسیده باشد و با آنچه (از ازل) ارادهاش را
داشته است ،قرار یافته باشد
الوطن مقام العاشق حیث انتهى حاله مع الحق و استقر به القرار مع مراده (بقلی شیرازی،1276،
ص .)123

پیش از این و در آغاز قرن پنجم ،در کتب منازل و مقامات و به طور مشخص در کتاب منازل
السائرین خواجه عبداهلل انصاری ،مقامات در دستهبندیهایی که از بدایات برخاسته و از طریق
ابواب و معامالت تا به حقایق و نهایات ختم میشد تقسیم گردیده بود .لذا صوفیه ،از آن پس
هرگاه از اصطالحی که در عرفان عملی کاربرد داشته باشد صحبت میکردند ،اکثراً جایگاه آن
را نیز در این مراتب عرفانی میگفتند .روزبهان« ،وطنها» را جایگاه اهل نهایات میداند .اما تعبیر
جمعی که روزبهان به کار میبرد با علم به این مسئله است که وطن هر فرد متباین با وطن فرد
دیگر است ،لذا به جای تعبیر «وطن» ،از تعبیر «اوطان» استفاده میکند .روزبهان میگوید «وطنها»،
همان مقاماتی است که سالکان رسیده به مرتبة «نهایات» به آنها دست مییابند.
و األوطان مقامات أهل النهایات الذین تمکنوا و استقاموا فی مقام المشاهدة ال یتزلزلون
بالخطرات و ال یحتجبون بالعوارض عن رؤیـة جمال القدیم و کشف اآلالء و الکرم
(همانجا).

به باور عارفانی چون روزبهان بقلی ،اهل نهایاتی که به آنچه باید در تقدیر خود میرسیدهاند،
رسیدهاند و کامالً در مقام مشاهده مقیم شدهاند و با خطرات سیر دچار تزلزل نمیشوند و حواشی
(ظلمانی یا نورانی موجود در مسیر سیر) آنها را از اصل موضوع ،یعنی رؤیت جمال قدیم و پرده
برگرفتن از نعمتهای درونی و آفاقی الهی باز نمیدارد ،هر یک به وطن مخصوص خویش
رسیدهاند .اینان با این پرده برگرفتن ،به «حضور» میرسند.

فصلنامة علمی – پژوهشی آینة معرفت ،سال هفدهم ،شمارة پنجاه و یكم  ،تابستان 51
__________________________________________________________________________________________

اینکه در نگاه متصوفه« ،معرفت حضوری» برتر از «مقام یقین» است ،به همین علت است که به
قول علی بن سهل صوفی (ف« ،)307 .حضور» ،همان راه یافتن به وطنهایی است که برای هر
یک از سالکان تعیین شده بود و بنا بوده هر سالک به میزان وطن خود ،حقیقت اشیا و هویت الهی
را بفهمد ،اما «یقین» برخاسته از رسیدن افراد به مقامات و مراتب باال و خطیر است که باعث زالل
شدن روح و دریافتها و کشفهایی میشود که زداینده شک است:
الحضور أفضل من الیقین ألن الحضور وطنات و الیقین خطرات (سلمی ،ص.)188

شیخ روزبهان بقلی« ،حب الوطن من االیمان» را اینطور معنا میکند که دوست داشتن
(بازگشت به حالت طمأنینهای ) که قلب در حضرت ربوبیت داشته است عبارت دیگر ایمان
داشتن است.
قال علیه السالم« :حب الوطن من اإلیمان» أراد به وطن القلب فی حضرة الرب تعالى (بقلی
شیرازی ،1276 ،ص.)123

بـرای روزبهـان ،مسئـلة «وطن» فقط در عـرفان عملـی معنـا پیـدا نمـیکرده است بلکه او،
معرفتشناسی عرفانی خود را بر مبنای «حب وطن» بنا نهاده است .روزبهان هر یک از سه نوع
توحید ذاتی و صفاتی و افعالی را وطن مرتبة مادون خود دانسته و در غایت امر ،سبب ایجاد
وحدت افعالی و جریان حکمت به جوارح سالک را ،بدان علت میداند که اعضا و جوارح
سالکان وطنهای روحهای عاشق آنها میباشند .از همین رهگذر است که هر کدام از ارواح
مشتاق سالکان ،خواستار مشاهدة حضرت قدیم ،از پس پردة ربوبیت (اسم مخصوص خودش)
است.
الذات وطن الصفات و الصفات وطن الوصف و النعت و األوصاف و النعوت وطن األفعال و
األفعال وطنات األرواح العاشقـة الطالبـة مشاهدة القدم فی مشاهدة االلتباس(همانجا) .

این نگاه پایهی بحثهای عرفان علمی (نظری) ،در باب «وطن» و «طمأنینة» حاصل از وصول به
وطن را در میراث مکتوب متصوفه مستحکم نمود ،که با ظهور عرفان علمی «ابن عربی» صورت
منسجمتری پیدا کرد.
 .8بازگشت به وطن عامل طمأنینه مطلق

آیا ما حالت نفسانی مطلق داریم؟ آیا حالت نفسانی میتواند بدون متعلق باشد؟ در میان فالسفة
غرب ،کتز معتقد است ایدة تجربة خالص اگر دارای تنـاقص درونـی نباشـد ،در بهترین حالت
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ایدة پوچ و تهی است .از دیدگاه او این مسئله حتی با در نظر داشتن تجارب آن مقاصد عالی و
نهایی که در تجربههای عرفانی به وقوع میپیوندد ،مثل خدا وجود ،نیروانا و غیره درسـت نیست.
دیوید آرمسترانگ استداللی را به نفع آگاهی محض عنوان میکند .او میگوید برای همه
پیش آمده است که در حین رانندگی در مسیر همیشگی خود ناگهان متوجه شوند که به مقصد
رسیدهاند ،بیآنکه به خیابانها و کوچهها و مسیری که طی کردهاند توجهی داشته باشند .این
چیزی شبیه به همان آگاهی صرف است .الیکن معتقد است یک حالت آگاه حالتی است که
شخص «از» بودن در آن حالت مطلعاست و چون همین کلمه «از» داللت به حیثیت التفاتی دارد،
ما حالت درونیی نداریم که غیرالتفاتی باشد .از همین رهگذر است که رانندة غافل نیز در پس
زمینة خود ،آگاهی التفاتی دارد و ما نمی توانیم محتوای آگاهی را بزداییم و آگاه باشیم ،بدون
آنکه از چیـزی آگـاه باشیم.

8

با این مقدمه ،می توان پذیرفت که به لحاظ فلسفی انکار حالت نفسانی غیر التفاتی مورد وفاق
نیست .امّا آیا می توان کالم عارفانی چون ابن عربی را دال بر عقیده به حالت غیر التفاتی طمأنینه
محض دانست؟
 .8 .6ابن عربی و طمأنینه محض

در متقدّمترین کتابهای عرفانی گفته شده است «طمأنینه» مرتبهای بلند است و برای بندهای
ایجاد میشود که عقل و ایمان و علم و خاطر و وجودش به کاملترین مرتبه خود رسیده است.
االطمأنینة حال رفیع و هى لعبد رجح عقله و قوى ایمانه و رسخ علمه و صفا ذکره و ثبتت
حقیقته (سرّاج طوسی ،ص.)67

ابن عربی به صراحت میگوید که «طمأنینة مطلق» و به اصطالح غیر التفاتی ،در دنیا برای هیچ
مخلوقی امکان پذیر نیست ،مگر اینکه صریحاً مورد خطاب و بشارت «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّـةُ*
ارْجِعـی إِلـى رَبّـِکِ راضِیَـ ًة مَرْضِیَّـةً* فَادْخُلی فی عِبادی* وَ ادْخُلی جَنَّتی» قرار گرفته باشد:
الدنیا ما هی دار طمأنینـة لمخلوق فاإلنسان ما دام حیا إذا کان کافرا یرجى له اإلسالم و إذا
کان مسلما یخاف علیه الکفرة فإنها ما هی دار طمأنینة لمخلوق ما لم یبشر (ابن عربی،1332 ،
ج ،8ص.)170

شیخ اکبر سپس می گوید فردی که مورد بشارت قرار گرفته است ،خوف عاقبت و نرسیدن به
وطن را ندارد که بدان علت ،طمأنینه و آرام و قرارش مخدوش باشد .اما به حکم حیا ]از اینکه
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در عالَم دوئیتِ بدن قرار دارد[ و خشوع ]از اینکه وجود ماهیت یافته و از عالَم اشباح خارج
شدهاش خود ذنبی است که هیچ ذنبی با آن قابل مقایسه نیست[ ،به ظاهر حاالت خائفین را دارد
و حال آنکه این از حیا و خشوع است نه از خوف بدایت و ترس از نرسیدن به وطن در نهایت.
و مع البشرى یرتفع الخوف لصدق المخبر و یبقى الحکم للحیاء و الخشوع؛ فخوف المبشر و
اصفراره للحیاء خاصـة ال للخوف(همانجا).

چنانکه پیامبر اسالم نیز بسیار زیاد استغفار مینمودند و اشک میریختند و هنگامی که از ایشان
پرسیده میشد شما که بر اساس آیة «لِیَغْفِرَ لَکَ اهللُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ»( فتح ،)7/خوف
سابقة ازل و ترس از عدم الحاق به وطن را ندارید و ذنب وجودیتان هم با رسیدن به مقام «تدلی»
مورد غفران قرار گرفته است ،چرا اینطور گریه میکنید که از حال میروید ،جواب میدادند که
«همین طور است ،اما آیا بندة شکوری نباشم؟
سؤال این است که آیا این بشارت برای غیر رقیقة محمدیه نیز ،در این دنیا ،دست یافتنی است؟
پاسخ ابن عربی این است که این امر به صورت خیلی شاذ و نادر ممکن است اتفاق بیفتد .او
برای تفهیم سخن خود دو مقدمه بیان میکند.
مقدمه اول ابن عربی ،مبتنی بر اصل «فعال لما یُرید» بودن خدای متعال است .اگر سالک مرید
است و خدا مراد ،پس ارادة سالک مقهور ارادة مراد خودش است و هنگامی که کسی در مرتبة
ارادة الهی ایستاد ،دیگر «سکون» و طمأنینة ناشی از آن ،برای چنین شخصی بی معنا میشود .چرا
که ارادة الهی ایستایی ندارد و خدا دائماً «فعّال لما یُرید» است ،لذا ساکن بودن در همواره تسلط
ارادهای که همواره غیر ساکن و فعال است ،یعنی چیزی خودش نباشد و از معنای حقیقی
خودش خارج گردد که این هم منطقاً شدنی نیست .ابن عربی دوباره تکرار میکند که اگر
سالک مخاطب بشارت «ای نفس مطمئنه!» قرار بگیرد ،این امر شدنی است .اما این ندا غیر از
رسول خدا ،برای هیچ فرد دیگری پیش از مرگ ،به صورت مطلق دست یافتنی نیست و همه باید
میان خوف و رجاء متقلب باشند.
الوقوف مع إرادة اهلل ال یتمکن معها سکون أصال ألنه خروج عن حقیقـة النفس و الشیء ال
یخرج عن حقیقته إذ خروج الشیء عن حقیقته محال (همان ،ج ،12ص .)708

مقد مه دوم ابن عربی این است که تمام بشارتهایی که در طی مسیر سلوک الی اهلل ،در روح
سالک« ،سکینه» به وجود میآورد برای موردی معین و افزون بر آن دارای وقتی محدود است و
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فقط در آن مورد و در آن زمان و برهه است که سالک ،از طریق «بشارت موقت و معین» ،سکون
و طمأنینهای را در وجود خود احساس میکند .ابن عربی عنوان میکند طمأنینة معین و موقت،
همان «یقین» است و «طمأنینه مطلق و غیرالتفاتی» چیز دیگری است .لذا نتیجة این دو مقدمه آن
است که اکثر سالکان الی اهلل در نهایت به «یقین» دست مییابند و نه به «طمأنینه».
تکون البشرى معینـة موقتـة و حینئذ یکون له السکون إلیها و هو الیقین (همانجا).

عموم افراد قادر به تمایز گذاردن میان «یقین» و «طمأنینه» نیستند .عالوه بر آثار متفاوت این دو
مقام ،این دو تمایز ذاتی نیز با یکدیگر دارند« .یقین» به واسطة علم و اطالع پدید میآید و حتی
در مرتبة «حق الیقین» نیز ،سالک احساس و ادراک خود را در مورد حقیقتی که با تمام وجودش
در آن قرار گرفته ،دارد و این یعنی ادرارک یقین کننده ،عیناً همان علم ایجادکنندة آن حقیقت،
به آن حقیقت نیست و دوئیت باز هم بین موجِد حقیقت با واجد حقیقت ،قابل تصور است .کما
اینکه کسی که در آتش قرار گرفته است ،سوزش خود را احساس میکند نه اینکه هدف
برفروزندة آتش از آن آتش و چرایی قرار گرفتنش در آتش را درک کند .اما در «طمأنینه»
فردی که به اطمینان میرسد ،درک و وجدانی که از آن حقیقت که نسبت به آن طمأنینه یافته،
برایش ایجاد میشود ،عیناً همان علت و هدفی است که در مرتبة علمِ برفروزنده و ایجاد کنندة
آن حقیقت ،بوده است.
 .8 .2تفاوت طمأنینه محض (طمأنینه بازگشت به وطن) با یقین

شیخ اکبر که هیچگاه خاطرة تعریض مالئکه به فرمایش الهی را در فقرة «أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ
فیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَک» ( بقره )30/را فراموش نمیکند ،اینجا
هم به انتقام تعریضی به مالئکه میزند .میگوید در پارهای از منقوالت آمده است که مالئکه از
مکر الهی خائفند که مبادا دچار استدراج شوند و در سابقة ازلی شقاوت آنان رقم خورده باشد و
حال آنکه «خوف» و «یقین» با هم جمع نمیشوند .این بیان کنایه از این است که مالئکه به «یقین»
کاملی دست نیافتهاند.
و قد ورد أن المالئکـة یخافون من مکر اهلل و ال یقین مع الخوف (همانجا)

سپس ابن عربی به ادامة بحث خود باز میگردد و میگوید :اگر بنده ،دلش به این حقیقت
قرار و آرامش داشته باشد که خدا «فعّال لما یُرید» است (و لذا از هیچ حادثه و مسئلة غیرمترقبهای
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نیز بیقرار نشود) یقینش هیچ گاه زائل نمیشود و به عبارتی صاحب یقین مطلق شده و از مرحله
یقین معین و موقت ،که دارندة آن با قبض و بسط ،بی آرامش میشود خالص شده است.
البته به سکون بر اثر ایمان به «فعّال لما یشاء» بودن خدا نیز میتوان «یقین» گفت ،اما نکته
اینجاست که اثری که این اعتقاد باقی میگذارد ،خالف اثری است که مطلوب ما از یقین بوده
است و صدالبته تا آن اثر مورد نظر به یقینی بار نشود ،دیگر آن یقین ،یقینی که عارفان و اهل اهلل
منظورشان است نخواهد بود و آن اثر قرار یافتن و طمأنینه و متالطم نشدن است.
فإن سکن العبد إلى قوله فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ ،ال یزول عنه ،فذلک السکون قد یسمى یقینا و لکن
یورث فی المحل خالفَ ما یُطلَب من حکم الیقین الذی اصطلح علیه أهل اهلل(همانجا)

ابن عربی ،میگوید اصالً ما میتوانیم بپذیریم که یقین در میان همة مخلوقات وجود دارد ولی
نکتهای که باقی میماند این است که یقین باید متعلقی داشته باشد« .یقین» برخالف «طمأنینه» یک
وصف التفاتی است و فقط در مسیر عرفان و رسیدن به سعادت عرفانی هم نیست که معنا دارد.
«یقین» صفتی عمومی در همه چیز است عرفانی بودن آن به این است که گزاره و متعلقی که یقین
به آن صورت گرفته است ،عرفانی باشد.
و أما نحن فالیقین عندنا موجود فی کل أحد من خلق اهلل و إنما یقع الخالف بما ذا یتعلق
الیقین فالیقین صفـة شمول و لیست من خصوص طریق اهلل التی فیها السعادة إال بحکم متیقن
ما (همان ،ص .)703

پس «یقین» غیر از «طمأنینه» است« .طمأنینه» بی تعلق است و حتی قید اطالق را نیز ندارد ،اما
«یقین» دارای نسبت و متعلق است .به طمأنینة دارای نسبت و تعلق و التفات ،مجازاً «طمأنینه» گفته
میشود .هر طمأنینة دنیایی نیز که بر اساس آیة «إِنَّ الَّذینَ ال یَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ
اطْمَأَنُّوا بِها» برای انسانها ایجاد میشود و قلب انسانها بدان آرام میگیرد و حتی طمأنینههای
معنویی که در منازل پایینتر سیر و سلوک به واسطة علتی ،پدید میآید و قلب انسان را به سکون
و آرامش میرساند« ،طمأنینه» عرفانی نیست و لذا به تعبیر محی الدین عربی ،قابل تکیه نیست و
میتواند از بین رفتنی باشد ،بلکه باید گفت حتماً زائل میگردد:
کل طمأنینة یسکن القلب بها ال یعول علیها (ابن عربی ،1367 ،ج ،1ص)3

محمود غراب ،شارح ابن عربی دلیل این گفتة ابن عربی را اینطور بیان میکند که اصوالً
منقلب بودن صفت ذاتی قلب است و به خاطر همین تقلب دائمیاش به آن قلب گفته شده ،پس
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طمأنینة واقعی که در قلب سالک ،در این دنیا پیش میآید ،سکون نداشتن قلب و جا به جایی
دائمی آن میان خوف و رجاء است (ابن عربی ،1212 ،ص ،132پاورقی).
«طمأنینه» عرفانی ،که بر اثر حصول به «وطن» و «تجرید محض» اتفاق میافتد ،حقیقتی جز
اتحاد علم و عالم معلوم و محو وجود انسان در «وطن» نخستین یعنی حضرت الوهیت و محو شدن
در جایگاه و مرتبة اعیان ثابته نیست و این اتفاق ،به غیر از روح رسول خدا ،برای افراد نادری
تحقق مییابد و عموم مخلوقات ،طمأنینة مطلق را تا پیش از ترک قفس دنیا و رفتن به گلشن
رضوان درک نخواهند ک رد .به قول لسان الغیب ،چگونه امکان طیران در فضای حضرت غیب
الغیوب که عالم تجرید محض است ،برای کسانی که در پایینترین منزل ترکیب هستند ،امکان
پذیر باشد:
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس

که در ســراچه تــرکیب تخــته بند تنم
(حافظ :278 :غزل )327

نتیجه

صوفیان در میراث خود به یک حالت روحی به نام «طمأنینه محض» معتقدند .طمأنینه نزد آنها
آثاری چون حصول وقت ،ایجاد سماع ،آرامش یافتن به پارهای از افراد و اشیاء بر اساس تعارف
پیشینی ارواح و از همه مهتر ،تجرید و خالصی از دوبینی را به دنبال دارد.
اما طمأنینه مطلقه ،بر اثر بازگشت نفس به وطن ایجاد میگردد .وطنی که در عهد الست
خویش سابقة حضور در آن را داشته است« .وطن» همان حضرت ربی یا همان حضرت غیب
مطلق یا همان حضرت علمیه است که همة موجودات پیش از ورود به این دنیا و در زمانی که در
عالم اشباح ،به صورت اعیان ثابت هستند ،در آن حضرت وجود دارند و بر مبنای آن در عالم
ارواح و ابتدای عالم ذر ،اقرار به عهد الست نمودهاند .رسول خدا و افراد نادری از اولیا وطن
خویش را در این جهان بازیافته و سایرین ،جز پس از مرگ و وصول به وطن رضوانی یا ناری
خود نمیتوانند به «طمأنینة» مطلق دست یابند .اما رشحهای از رشحات آن وطن را گاهی در
زمانی محدود دریافت میکنند تا هم «طمأنینه» معین و موقتی را احساس کنند و هم شوق وطن و
تالش برای سلوک در وجود آنان زنده بماند .نکته مهم دیگر آن است که «وطن» برای هر نفس،
مجزاء و بر اساس سرقدر خود اوست .بنابراین ،طمأنینه افراد نیز از یکدیگر متفاوت است .نفس
مطمئنه هر سالک وصول به وطن تعیین شده برای او ،در عین ثابتش است.
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طمأنینهای که ذکر ایجاد میکند در مقابل اضطرابی که نسیان ایجاد میکند ،طمأنینهای که
علم ایجاد میکند در مقابل اضطرابی که جهل ایجاد میکند و طمأنینهای که دخول در امواج
بحر احدیت ایجاد می کند در مقابل اضطرابی که رفت و آمد تدابیر الهی و سرعت گذران
تقدیرات 3،برای غیر عارفان ایجاد میکند ،رشحهای از رشحات طمأنینة سالکان ،پس از بازگشت
به اوطان خود و عین ثابت مقدرشان است .در عرفان اسالمی ،پاسخ این پرسش که آیا طمأنینه
همیشه التفاتی است و علت می طلبد یا از آن دسته صفات و مقاماتی است که میتواند غیرالتفاتی
بوده و یک حالت درونیِ بیمتعلّق باشد ،اینگونه بیان شده است که خطاب بشارتآمیز
«نـفس مطمـئنه» تنهـا نقطهای است که انسان در آنجا بیهیچ علـت عرضیای ،همیشه در
آرامش است و به «مقام امن» دست یافته است« .طمأنینه» غیر التفاتی ،پیش از وصول به «وطن»
امکان ندارد.
یادداشت

 . 1الرجوع یقتضى ابتداء األرواح قبل حصولها فى األشباح ،فإن لها فى مواطن التسبیح و التقدیس
إقامـة و الغائب إذا رجع إلى وطنه من سفره فلقدومه أثر عند محبّیه و ذویه  . . .و یقال المطیع
إذا رجع إلى اللّه فله الزّلفى و الثواب و الحسنى .و العاصی إذا رجع إلى ربّه فبنعت اإلفالس و
خسران الطریق؛ فیتلقى لباس الغفران (قشیری ،ج ،7ص.)73
« .7لَرادُّکَ إِلى مَعادٍ» فى الظاهر إلى مکـة  ..و کان یقول کثیرا« :الوطن الوطن» ،فحقق اللّه سؤله.
و اما فی السّرّ و اإلشارة فإنه «فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ» أی یسّر لک قراءة القرآن و المعاد هو
الوصف الذی کانت علیه روحک قبل حلول شجّک من مالدغات القرب و مطالعات الحق
(همان ،ص.)83
« .3الوقت سیف قاطع» تمثیلی در ادبیات صوفیانه است و به همین مطلب که گفتیم اشعار دارد
(رک .هجویری ،ص.)287
« .2السّماع رسول غالب» سماع قاصد و پیک پیامى است از جانب مقصود و وطن که غالب است
بر دل بهنحوىکه موانع را رفع مىکند و سماع از هر آوازى که به یاد آورد عهد ازل را براى
اهل حال و سلوک سماع است حتى آواز طیران و حرکت اشجار و آواز باد و آواز در نه
فقط منحصر به آواز خوش و مزمار باشد .على زعم بعضهم (حالی اردبیلی ،ج ،1ص.)76
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 .7در ایـن بـاره رک .پـورجـوادی نصـراهلل ،عهد الست ،تهران ،فرهنگ معاصر،1333 ،
ص 133 -177مقاله پنجم :اصل سماع.
« .6سمنون محبّ رحمه اللّه گوید السّماع نداء من الحق لالرواح و الوجد عبارة عن اجابـة
االرواح لذلک النّداء و الغشى عبارة عن الوصول الى الحق و البکاء اثر من آثار فرح الوصول.
و این بکا که سمنون یاد کرد نوعى است از انواع بکاء که آن را بکاء فرح خوانند .چه سبب
بکا یا خوف بود یا شوق یا فرح یا وجدان .و شیخ االسالم در عوارف آورده است که بکاء
وجدان دیگر است و بکاء فرح دیگر .بکاء فرح آن است که کسى از فرط سرور بگرید
چنانک ناگاه فرزند یا محبوبى منقطع الخبر از سفر بازآید ،محبّ مشتاق را از غایت فرح
گریه پدید آید ...و اما بکاء وجدان آن است که چون لمحهیى از لوامح حق الیقین طارق
شود و صدمه قدم بر حدوث آید بقیه وجود واجد که سمت حدثان دارد در تصادم قدم و
حدوث بطریق ترشح برخیزد و اثر این حال در صورت توکف قطرات عبرات ظاهر
شود»(کاشانی ،ص.)130
 .7اشاره به خطبه امیرالمؤمنین علیهالسالم که در انتهای آن چنین آمده است« :فصعق همام صعقـة
کانت فیها نفسه فقال امیر المؤمنین علیه السالم اما و اللّه لقد کنت أخافها علیه ،ثم قال :هکذا
تضع المواعظ البالغـة بأهلها»(بهایی،ج ،3ص.)270
 .8پوراسماعیل ،یاسر ،تابستان « ،1388نظریات مرتبه باالتر درباره آگاهی» ،ذهن ،سال دهم،
شماره  ، 7پیاپی ،38ص.177 -176
 .3إن اختالف تدبیرک و سرعـة طواء مقادیرک منعا عبادک العارفین بک عن السکون إلى
عطاء و الیأس منک فی بالء (فیض کاشانی ،1387 ،ص.)207
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______  ،رسالة نسب الخرقـة و الباسها( الطریق الى اهلل) ،تصحیح محمود محمود الغراب،
چ ،7دمشق ،دار الکاتب العربى.1212 ،
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حافظ شیرازی ،شمس الدین محمد ،دیوان حافظ ،مصحح :باهتمام محمد قزوینى و قاسم غنى،
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حالج ،حسین بن منصور ،طواسین( دیوان الحالج) ،مصحح :محمد باسل عیون السود ،دارالکتب
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نصر ـ نجفقلى حبیبى ،چ ،7تهران ،مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگى.1377 ،
شیخ بهایى ،کشکول شیخ بهایی ،چ ،6بیروت ،اعلمى 1203 ،ق.
صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى اهلل علیهم ،مصحح :کوچه
باغى ،محسن ،چ ،7قم ،مکتبـة آیـه اهلل المرعشی النجفی 1202 ،ق.
عطار نیشابورى ،فرید الدین ،تذکرة األولیاء ،مصحح :رینولد آلین نیکلسون ،مطبعه لیدن.1307 ،
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قشیرى ،ابوالقاسم ،لطائف اإلشارات ،چ ،3مصر ،الهیئـة المصریـة العامه للکتاب.1381،
کاشانى ،عز الدین محمود ،مصباح الهدایـة و مفتاح الکفایـة ،تهران ،نشر هما ،بیتا.
کاشانى ،مال محسن فیض ،مجموعه رسائل فیض ،مصحح :محمد امامى کاشانى ،تهران ،مدرسه
عالى شهید مطهرى.1387 ،
مستملى بخارى ،اسماعیل ،شرح التعرف لمذهب التصوف ،مصحح :محمد روشن ،تهران ،اساطیر،
.1363
مکى ،ابـوطالب ،قوت القلوب فى معاملـة المحبوب ،مصحح :باسـل عیـون السود ،بیروت،
دارالکتب العلمیـة 1217 ،ق.
مولوى ،جالل الدین محمد بلخى ،مثنوى معنوى ،مصحح :توفیق سبحانى ،تهران ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت ارشاد اسالمى.1373 ،
هجویرى ،ابو الحسن على،کشف المحجوب ،چ ،2تهران ،طهورى.1377 ،
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