Investigating What a "Place of Safety" is in
Mysticism

Abstract
In Islamic mysticism as well as in mystical literature, the concept of "safe
position" is sometimes spoken of. This study seeks to investigate what a
"safe position" is in mystical texts. In the path of the emergence of creation,
everything that has been created has a secure position, which is what has
been established for it at the same time as its constant and secret value. In
the process of ascent, it is a position that if the seeker reaches, he is no
longer afraid of losing his spirits and being thrown out of the path of conduct
and behavior. In this position, the seeker of God is safe on the shore and will
be one of the light-bearers who is not afraid of his spirit being seized, let
alone of worldly fear and sorrow. In religious texts, the term "safe place" and
also the title "Mahmoud place" refer to the "safe place" of Islamic
mysticism. His "safe conduct" is in two parts. Each of the garlic houses has
an expected level for each seeker who, when he reaches that level, reaches
the safe position of that house and can enter the next house of Sirusluk.
Sometimes mystics speak of a position within other houses and authorities,
which they refer to as a "safe position". Reaching the level of "certainty"
leads to reaching this safe position. A position that the seeker will never be
disturbed by and will not have the fear and sorrow of leaving God.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

چیستي «مقام امن» در ادبیات عرفاني
عادل مقدادیان
ابوالفضل تاجیك



استادیار ،گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه بینالمللی اهلبیت علیهمالسّالم ،تهران ،ایران
استادیار ،گروه ادیان و عرفان ،دانشگاه بینالمللی اهلبیت علیهمالسّالم ،تهران ،ایران

در عرفان اسالمي و در ادبيات عرفاني گاه از مفهومي تحت عنوان «مقام امن» صحبت شده است .این
پژوهش کتابخانهاي درصدد بررسي چيستي «مقام امن» در متون عرفاني است .در سير نزول ،هر عين
خارجي ،مقام امني دارد .یعني همان چيزي که در عين ثابت و سرّ قدرش ،براي او رقم خورده است .در سير

تاریخ دریافت9211/36/99 :

چکیده

صعود ،سخن از مقامي است که اگر سالک به آن دست یابد ،دیگر خوف از دست دادن روحيات و بيرون
خواه د بود که بيم قبض و تلوین معنوي براي او نيست ،چه برسد به آنکه خوف و حزن دنيایي او را آزار
دهد .در متون دیني نيز کليدواژه «مقام امين» و همچنين عنوان «مقام محمود» بيشباهت با «مقام امن»
موردنظر عارفان ادیب و شاعر مسلمان نيست .هرکدام از منازل سير ،سطح مورد انتظاري دارد که هرگاه
سالک به آن سطح برسد به مقام امن آن منزل رسيده و ميتواند وارد منزل بعدي سيروسلوک بشود .گاهي

تاریخ پذیرش9211/93/93 :

رانده شدن از مسير سير و سلوک را ندارد .در این مقام ،سالک الي اهلل در ساحل امن است و از سبکباراني

نيز عارفان صحبت از مقامي در طول سایر منازل و مقامات ميکنند که از آن تحت عنوان «مقام امن» یاد
نخواهد داشت .فرضيهي وجود «مقام امن» و بيان چيستي آن در ادبيات عرفاني ،مسئلهي پژوهش حاضر
است.
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کردهاند .مقامي که سالک با رسيدن به آن هيچگاه بيقرار نميشود و خوف و حزن دوري از نزد خدا را
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مقدمه
در توضيح حدیث نبوي «االرواح جنود مجنّده» (منسوب به امام صادق )691 :که ميفرماید
ارواح به گروههایي تقسيمبندي شدهاند ،ابوبکر واسطي عارف قرن چهارم ميگوید« :این
ارواح بهاندازهي مقاماتشان در دستههاي مختلف تقسيم ميشوند .یعني پارهاي از آنان در
مقام توبه ،عدّهاي در مقام ورع و زهد ،تعدادي در مقام فقرند افرادي در مقام صبر و رضا و
توکّل و مقامات دیگر» (سراج طوسى.)52 :6665 ،
مقام در عرفان جایگاه ثبات است .در مقابل ،حال گذرگاه است و زوالپذیر (همو:
 .)889مسئلهي این تحقيق آن است که مشخص کند یک مقام عرفاني در چه شرایطي در
روح سالک نهادینه ميشود بهگونهاي که هيچگاه از روح او محو نگردد و به تحقيق در
خصوص این سؤال ميپردازد که در ميان منازل السائرین ،مقامي داریم که «مقام امن» مطلق
قلمداد شود بهگونهاي که سالک با ورود به آن مقام ،تا آخرین لحظه زندگياش از وصل
الهي خارج نشود و خوف سير قهقرایي را نداشته باشد.

پیشینه پژوهش
در پيشينهي این تحقيق باید بيان کرد در مورد مقامات عرفاني در کتابهاي منازل و
مقامات اشاراتي وجود دارد .بعضي از منازل نویسان مقام طمأنينه و برخي مقام ثقه را با
توصيفاتي نزدیک به اوصاف «مقام امن» یاد کردهاند .در اشعار عرفاني «مقام امن» مکرّراً به
کار رفته است .امّا شارحان اشعار عرفاني مستقالًّ بابي در توضيح آن باز نکردهاند ،و صرفاً
به بيان معناي لغوي «مقام امن» پرداختهاند.
قرآن کریم فرمود پرهيزکاران در «مقام امين» به سر ميبرند (دخان .)96 :به مناسبت
همين آیه در تفاسير عرفاني و فلسفي و تفسيرهاي ادبي ـ عرفاني گاه اشارهاي گذرا به
توضيح واژگاني این مفهوم شده است .چنانکه صاحب تفسير الميزان مينویسد« :واژه
«مقام» به معناى محل قيام است؛ یعنى محل ثبوت و پابرجایى هر چيز و به همين جهت محلّ
اقامت را نيز مقام گفتهاند .کلمه «امين» صفتى است از «أمن»؛ یعنى نرسيدن مکروه .بنابراین
معناي آیه این است که پرهيزکاران در روز قيامت ،در محلى امن از هر ناخوشایندي و از
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تمام نامالیمات ،ثابت و مستقر خواهند بود» (طباطبائي ،6567 ،ج .)656 :63یا طبري در
تفسير خود معتقد است مصداق مقام امين در قيامت ،ميتواند همان باغهایي باشد که
چشمههایي در زیر درختانش جاري است( .طبري ،6562 ،ج )36 :29امّا در بررسي مفهومي
فقط بعضي اشاره کردهاند که «مقام امين» با تعبير «مقعد صدق» (قمر )99 :در جاي دیگر
قرآن یکسان است .عدّهاي از تفاسير ادبي نيز با این نگاه مخالفاند چراکه در دو تعبير
«مقام صدق» و «مقام امن» ،مصدر بهعنوان نعت در یک ترکيب وصفي آمده است امّا تعبير
«مقام امين» مجاز در نسبت است ،چراکه «امين» صفت «صاحبمقام» است ولي به «مقام»
نسبت داده شده است (آلوسي ،6569 ،ج.)688 :68
در ذیل این آیه در دستينههاي متقدّمان صوفيه نيز گاه اشاراتي زیبا وجود دارد مثالً
سلمي در بيان رابطه ایمان و امن و پرهيزکاري ميگوید ایمان هر آن چيزي است که
موجب امان شود و تقوا نيز موجب امان است چونان که خداي ميفرماید« :الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ
أَمِينٍ» (سلمي ،6816 ،ج )271 :6امّا در جستجوي تقریباً جامعي که نویسندگان این پژوهش
انجام دادهاند ،هيچ تحقيقي مستقالً به بررسي چيستي مفهوم «مقام امن» که در عرفان ادبي ما
بارها بهکاررفته ،نپرداخته است.
فرضيه ابتدایي پژوهش این است که در ميراث ادبيات عرفاني ما ،سخن از یک مقام
تحت عنوان «مقام امن» به ميان آمده است که سالک در آن مقام ،حقيقت را آنگونه که
هست درک ميکند .لذا جنبه نوآورانه این پژوهش ،ارائه «مقام امن» بهعنوان یک مقام
عرفاني و بررسي مفهومي این مقام و وجوه معنایي آن با استفاده از ميراث ادبي عرفاني
است.
این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهاي شامل متون روایي و عرفاني و اشعار عرفاني
و به روش توصيفي ،تحليلي نگاشته شده است.

مقام امن الهي و مقام امن پیامبر اکرم
با بررسي کاربرد «مقام امن» در ادبيات عرفاني ،ميتوان به این نتيجه رسيد که عارفان از دو
نوع مقام امن صحبت کردهاند« :مقام امن ثبوتي» و «مقام امن سلوکي».
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مقام امن ثبوتي ،مقامي است که هویت هر موجودي با بودن در آن مقام ثبوت
مي یابد .با این توضيح ،خدا نيز مقام امن ثبوتي خویش را دارد که در ادامه خواهد آمد .بنا
بر آموزه هاي عرفان محي الدّیني ،خدا در سرّقدر همه موجودات ،مقام امن ثبوتي هر یک
را مقدّر نموده است .مقامي که هر یک از موجودات جبراً و به تعبير قرآني «کُرهاً»
(آلعمران ،)38 :در آن مقام قرار گرفتهاند .از همين رهگذر است که ابن عربي سرّقدر را
که ثبوت جبري دارد ،غير از قدر ميداند .او ميگوید «سرّ القدر غير القدر و سرّه عين
تحکّمه في الخالئق» (ابن عربي ،بيتا ،ج)19 :2
در این تحقيق جعل اصطالح مقام امن ثبوتي در ادبيات عرفاني غایت مسيري است
که در عرفان نظري به آن «صراط وجودي» ميگویند و در مقابل« ،مقام امن سلوکي»
نهایت سير و سلوک عملي در «صراط سلوکي» است .همچنان که گفتهاند« :إعلم أنّ
الصراط صراطان :صراط وجوديّ و صراط سلوکي( ».آملي ،سيدحيدر ،6522 ،ج)268 :1
در مقام امن سلوکي ميزان بهرهمندي سالک از قرب سلوکي و قرار گرفتن در صراط
مستقيم ،تناسب مستقيم با شناخت و تالش او دارد .چنانکه در آیه شریفه آمده است« :ليس
لإلنسان إال ما سعي» (نجم )86 :لذا اصطالحات «مقام امن ثبوتي» و «مقام امن سلوکي»
استنتاج نگارندگان این تحقيق از بررسي کاربرد مقام امن در ميراث ادبي ـ عرفاني فارسي
است.
«مقام امن ثبوتي» هر موجود ،همان مرتبهاي است که زیبندهي هر موجود است که در
آن مقام باشد ،لذا «مقام امن الهي» نيز یعني مقامي ثبوتي که شایستهي خداي متعال است.
این مقام ،همان عدم درک کنه ذات او و به عبارتي اعتقاد بهنوعي عرفان تنزیهي است.
چنانکه در توضيح مقام حيرت گفتهاند :کمال علم به خدا اذعان به عدم درک اوست و
عجز از درک بهواسطهي ادراک؛ بزرگترین ادراک خداست( .ابن عربي ،6589 ،ج62 :6
و غراب)53 :6561 ،
براي وجود خداي متعال جز مقام امن ثبوت ،متصوّر نيست درحاليکه سایر
موجودات باید با سير و سلوک به مقام امن خویش برسند .از این مقام امن الهي که همان
مقام تنزیه اوست تحت عنوان «مقام تمام فوق تمام» نيز یاد شده است .شناخت عرفاني
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خدایي که تمام فوق تمام است و در مقام تنزیه خویش مستغرق است به ميزان تجلّي او بر
سالکان الي اهلل در مراتب سير صعود ،قابلدرک است:
تجلّــي دومـــت و احــدیت اوليـســـت

کـــه واحـــدیت دوم بـــدو گرفتـــه قـــوام

مقام امن ربـوبي بهشـت عـدن صـفات

طربســـراي الـــوهي تمـــام فـــوق تمـــام

(صفاي اصفهاني ،32 :6887 ،قصيده في الحکمة و الموعظة)
مقام امن الهي همان مقامي است که باید از تفکّر به آنهم دوري کرد و همان جایگاهي
است که فرمودهاند به آن فکر نکنيد و وقتي کالم بدان جا رسيد متوقف شوید .این مرتبه
قابل شناخت براي ما نيست ،چراکه خداي متعال بزرگتر از آن است که به وصف ما
درآید( .شيخ صدوق 6863 ،ق 868 :باب )51
در تعابير قرآني ،سخن از «مقام محمود» براي پيامبر اکرم به ميان آمده که قریب
المعني با «مقام امن» در نگاه عارفان است .خداي متعال خطاب به پيامبر اکرم ميگوید نافله
شب را بهجاي آور تا تو را به مقام محمود برسانيم.
ابوطالب مکّي تفسير آیهي شریفهي «عَسىأَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً» (إسراء:
 )76را اینگونه توضيح ميدهد که معناي مقام محمود براي پيامبر آن است که خدا او را بر
عرش مينشاند .عرش مکان ربوبيت است و از همين رهگذر پيامبر به مشيت خدا ،در دنيا از
هر سراب قدرتي بينياز است و وقتي همين مقام را در آخرت به حبيب خویش ميدهد او
در جاللت فوق همه مرسلين خواهد بود (مکى ،6567 ،ج .)686 :2بر اساس تفاسير روایي
«مقام محمود» پيامبر اکرم ،مقام «شفاعت» است (عياشي ،6838،ج.)865 :2
در بينش تصوّف شيعي ،پيامبر اکرم نه صاحبمقام محمود بلکه خودِ مقام محمود
هستند .گنابادي در تفسير همين آیه ميگوید مقام معيت حقّي در ميان خلق (سير مع الحقّ
في الخلق) همان مقام محمود است .ازنظر وي ،این مقام یک مقام مستقل و جداي از سایر
مقامات بوده و آخرین مقام و مرتبهي سير سلوکي هر سالک ميباشد.
انّه قام في المقام المحمود و صار بنفسه مقاما محمودا ،و المقام المحمود هو آخر
مقامات السّالک و هو مقامه مع الحقّ في الخلق (گنابادي ،6583 ،ج)598 :2
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به نظر ميرسد که مقام محمود به معناي مقام ستودني براي هر مخلوق است و از این
لحاظ هر موجودي مقام محمودي در خور سرّقدر خویش دارد .در ادامه خواهيم دید که
تقابلي از نوع مطلق و نسبي ميان مقام امن و مقام محمود وجود دارد ،یعني مقام امن مقام
مطلق است و ضعف و شدت بر آن ساري و تاري نيست اما مقام محمود ،مقام امن نسبي
است و حسب همين نسبي بودن است که مقام سائران سلوک با وجود محمود بودن ازلحاظ
شدت و ضعف ميتواند نسبت به یکدیگر محمود و محمودتر باشد .این تشکيکي بودن
مقام محمود باعث شده که در تعابير عرفان و ادب عرفاني ،گاه از مقام امن تحت عنوان
مقام محمود یاد شود.

مقام امن موجودات در سیر نزول
«مقام امن» یا همان «مقام محمود» ماسوي اهلل ،از جمادات گرفته تا کون جامع ،به اختالف
مراتبشان متفاوت است .توضيح عرفاني روایت رسول خدا (ص) که فرمودند همهي شما به
کاري بپردازید امّا بدانيد هر کس براي آنچه خلقشده ،در همان مدار آسان و بي تکلّف
حرکت ميکن د ،اشاره به حرکت روان و سير آسان هر موجود ،در مسيري است که براي
آن مسير خلقشده و اقتضاي «مقام محمود و مقام امن» اوست .متن روایت این است:
«اعملوا فکل ميّسر لما خلق له» (شيخ صدوق)891 :6863 ،
پيدا کردن «لما خُلِق له» خویشتن کشف آن چيزي است که ابن عربي از آن با نام
«سرّالقدر» یاد ميکند و در این پژوهش بهعنوان «مقام امن ثبوتي» ناميده شده و در لسان
آیات و روایات به آن «مقام محمود» هر فرد گفته شده است.
این «مقام امن ثبوتي» حتّي براي جمادات نيز هست .در ميان جمادات ميتوان به نظام
و مدار خورشيد و ماه و رفتن آنها بهسوي «سرّ القدر» و «لما خلق له» و «مقام امن ثبوتي
خویش» اشاره کرد (یس 83 :تا  .)58بسياري از موجودات ،بي اختيارِ خویش در مقام امن
خود در حرکتند .در این ميان براي بنيآدم درک مقام امن و قرار گرفتن در مسير سلوک،
به توفيق الهي وابسته است.
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مقام امن و مـي بـي غـش و رفيـق شـفيق

گــرت مــدام ميسّــر شــود زهــي توفيــق
(حافظ شيرازي)869 :6839 ،

بدان معنا که گاه خدا جذبهاي ایجاد ميکند که پسازآن انسان موفّق به سلوک و کسب
مقام امن سلوکي ميگردد .و گاه انسان رفتاري انجام ميدهد که باعث ایجاد جذبه و قرار
گرفتن انسان در مقام امن سلوکي ميشود .عدم تطبيق مقام امن ثبوتي با مقام امن سلوکي
انسان ،باعث قلق و اضطراب و خوف و حزن ميشود و از سوي دیگر ،حرکت در مسير این
تقدیر عهد الست براي هر موجودي ،باعث طمأنينه او ميگردد .بنابراین مقام امن سلوکي،
جز با حرکت در مقام امن ثبوتي به دست نميآید.

مقام امن سلوکي
همهي موجودات بهمقتضاي «رَبُّنَا الَّذي أَعْطى کُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى» (طه )98 :در
شرایطي به این دنيا ميآیند که «احسن تقویم» آنان یا به عبارت عرفاني مقام امن ثبوتي آنان
در عين ثابتشان است و هيچ نقصي در تقدیر آنان نيست .امّا به مرور ،خود را از آن مقام امن
ثبوتي دور ميکنند .قرآن کریم در این رابطه بهصراحت گفته است« :إِنَّ اللَّهَ ال یُغَيرُ ما بِقَوْمٍ
حَتَّى یُغَيرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد )66 :بر همين اساس نياز است که با برنامهي سلوکي یا به
تعبير قرآني آن« ،تهجّد» ،دوباره با رفتن بهسوي مقام امن سلوکي ،مقام امن ثبوتي خویش
را بازیابي کند .ابن عربي در تفسير آیهي «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ عَسى أَنْ یَبْعَثَکَ
رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً» که در آن سخن از تأثير تهجّد شبانه در وصول به «مقام محمود» است،
به همين حقيقت اشاره کرده و ميگوید« :عسي» در کالم الهي به معناي «شاید» و «اميد
است» نميباشد بلکه اگر خدا ميگوید« :عسي» ،حتماً آن مسئله اتّفاق ميافتد .مقام محمود
همان مقام امن سلوکي است که رسيدن به آن باعث قرار گرفتن در مدار ثناء الهي ميشود.
(ابن عربي ،6589 ،ج)615 :6
بنابراین آنچه عارفان بهعنوان سير و سلوک از آن یاد کردهاند بازگشت انسان به همان
مقام محمود و مقام امن ثبوتي اوست .ازنظر عارفان ،تفکّر شيطاني تفکّر «ممّا خلقتني»
(اعراف 62 :و ص )71 :و تفکّر عرفاني تفکّر «لما خلقتني» (ذاریات )91 :است .لذا عارفان
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واصل این توصيه ميکنند که در هر مرتبه یا مقامي که هستند از خدا بخواهند تا تمام
تمرکزشان را بر صفات و روحياتي که در آن مرحله باید به دست آورند ،متوجّه بگرداند:
«اللهم فرغني لما خلقتني له و ال تشغلني بطلب ما قد تکفلت لي به» (شيخ مفيد،6568 ،
ص  ،677باب الدّعاءبين الرّکعات)
در نگاه عرفاني مهم این نيست که انسان در هر مسيري بهترین باشد بلکه هر فردي
باید شایسته براي بایستهي خویش باشد .بنابراین در سلوک اهليت متناسب با مقام ثبوتي
خویش مهم است .به بيان امام صادق« :خدا تو را در آنچه برایت نهي کرده نبيند و در
آنجایي که برایت امر کرده مفقود نيابد!» (کراجکي 6568،ق ،ج 2ص  )618این بدان
معناست که سالک پيوسته باید در مسير مقام امن ثبوتي خویش باشد و دائم به تکميل این
مقام محمود بپردازد .به عبارتي مقام محمود و مقام امن ،به معناي انتهاي یک سير و توقّف
در آن نيست بلکه به معناي تمرکز در یک کمال و فهم بيشتر آن است .خواجه عبداهلل
انصاري در منازل السّائرین مي گوید :جنيد جایز دانسته ولي من واجب ميبينم که سالک
هرگاه به مرحله اي باالتر از مرحله پيش رسيد از مقام باال به مرحله قبل خویش بنگرد و آن
مرحله را با شناخت جدیدي تکميل و تصحيح کند (انصاري.)27 :6567 ،
بودن در هر موقعيتي که خداي متعال براي هر موجودي ميخواهد و نبودن در غير
موقعيت خویشتن ،گاه باجبر و کُره اتفاق ميافتد و گاه به اختيار سالک است .ابن عربي
دراینباره ميگوید بنا بر آیهي شریفه «وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ» (صافات )615 :فقط اِنس و
جنّ ،مقام معلوم خود را از پيش نميدانند و باید تاآخریننفس بروند تا معلوم شود مقام
معلوم آنان چيست .تفاوت ميان ثقلين ب ا سایر موجودات در سرّقدرشان این است که آنها
سرّ قدر خود را بهصورت سلوکي به دست ميآورند (ابن عربي ،6589 ،ج.)296 :6
در نگاه عرفاني ،اوّلين صفت فعل الهي ،رحمت است .خدا همه موجودات را براي
آنکه به آنها رحمت آورد خلق کرده است (هود  663و  .)666ازآنجاکه خدا مخلوقات را
بنا بر اسم رحمان خلق کرده است اگر کسي جویاي این صفت باشد ،صفت رحمت ،مقام
امني براي سکناي خود پيدا ميکند و در دل این فردِ مرحوم قرار ميگيرد و او را دوباره از
اسفل سافلين به احسن تقویم باز ميگرداند:
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تمامت دلم از عشق شد پدید و چو دیـد

مقــام امــن ،نهــان شــد در او تمامــت عشــق
(صفا اصفهاني :6887 ،غزل )73

امّا اگر به دنبال هواي نفس برود رحمت الهي از او دور ميشود و او از بودن در ميان
مرحومين ،محروم ميشود:
خودسريها از مقام امن دور افتادن است

ناله تا انداز شوخي ميکند از دل جداست
(بيدل دهلوي :6866 ،غزل )669

از همين رهگذر است که امام خميني ميان سلوک اختياري که براي جنّ و انس است و
روایت خدا «رحمت» کند هر کس که جایگاه (یعني سرّقدر و مقام امن ثبوت) خویش را
بشناسد ،ارتباط برقرار کرده و ميگوید« :سالک را در این مرتبه ادب آن است که به قلب
خود بفهماند که نزول او از نشئه غيبيّه و هبوط نفس از محلّ اعالى ارفع به ارض سفالى
طبيعت و ردّ او به اسفل سافلين از احسن تقویم براى سلوک اختيارى إلى اهلل و عروج به
معراج قرب و وصول به فناء اللّه و جناب ربوبيّت است ،که غایت خلقت و نهایت مقصد
اهل اهلل است ،مىباشد  ...سالک باید بداند از دار کرامت اهلل آمده و در دار عبادت اهلل واقع
است و به دار جزاء اهلل خواهد رفت» (خميني 686 :6833 ،و .)682

«مقام امن» در سیر صعود
پيش از ورود به این بحث باید تفاوت حال (مرحله) با مرتبه و فرق این دو با مقام را بيان
کنيم .حال ( )Situationیا مرحله جایگاه ثبات نيست .حقيقتي است که حلول ميکند و
پس از مدّتي رحل اقامت افکندن ازآنجا عبور ميکند .اگر این حال ،حقيقتي باشد که در
روح ثبات یابد بهگونهاي که در مراحل بعد هم آثار آن براي پيشرفت سالک مفيد باشد به
آن مرتبه ( )Levelميگویند .امّا مقام ( )Stageروحيهاي است که محلّ اقامت سالک
ميگردد( .الهيجي ،بيتا )21 :کاشاني معتقد است« :جمله مقامات در بدایات ،احوال باشند
و در نهایات مقام شوند» (کاشاني .)69 :6829 ،همو ميگوید:
«مراد از مقام مرتبهاي است که در تحت قدم سالک آید و محلّ استقامت او گردد و
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زوال نپذیرد .پس حال که نسبت به فوق دارد در تحت تصرّف سالک نياید ،بلکه وجود
سالک محلّ تصرّف او بود .و مقام که نسبت به تحت دارد محلّ تصرّف سالک بُوَد .و
ازاینجهت صوفيان گفتهاند االحوال مواهب و المقامات مکاسب» (کاشاني.)629 :6829 ،
البته کاشاني دیدگاه مخالف سهروردي را اینگونه نقل ميکند که «چيزى که چون
برق المع گردد و فى الحال منطفى شود ،اسم حال بر او درست نياید ».سهروردي معتقد
است که آنچه در دل سالک بياید و نماند «الیح و المح و المع و طالع و طارق و باده»
ناميده ميشود و نه حال .بنابراین به نظر ميرسد از نگاه سهروردي رابطه حال و مقام صرفاً
یک رابطه تشکيکي بوده و فقط ضعف و شدت بر آن ساري است .اینکه هجویري
ميگوید« :راه خدا بر سه قسم است :یکي مقام و دیگري حال و سه دیگر تمکين»
(هجویري )229 :6879 ،در تطبيق این دو تقسيمبندي ،حال مقامي است که به قوام نهایي
نرسيده است و مقام نزد هجویري همان مرتبه و منزل و تمکين همان مقام امن هر منزل
است .به همين مناسبت ترمذي گوید مقام در ميان عارفان همان ملکهاي است که براثر
صفاتي که بر روح سالک نازل شده است ثبوت یافته و حال از نگاه عارفان ،تأثيرپذیري
مقطعي قلب بهواسطهي وارداتي است که از ناحيه خداي متعال سرازیر ميشود و البته اگر
مجموعهاي از حاالت با یکدیگر جمع بشوند ،ثبات یافته و مقامي را ميسازند و در غير این
صورت هر حال بهتنهایي بهسرعت از بين ميرود .و از همين رهگذر است که عارفان در
سلوک به مقامات اعتماد مينمودند و به حاالت توجهي نميکردند.
« اعلمان المقام ،عند المحققين ،هو الملکة الثابتة لما ینازله السالک من الصفات و
الحال ،عندهم عبارۀ عن تأثر القلب بالواردات من المحبوب؛ االّ انّ ذلک سریع الزوال ،و
لهذا قالوا :الف حال ال یحصل منها مقام واحد» (ترمذي.)571 :6522 ،
اکنون مسئله ي موردبحث این است که آیا ممکن است سالک به حدّي برسد که
هيچگاه امکان بازگشت ،اخراج و رانده شدن و تنزّل از مرتبهي معنوياي که در آن قرار
دارد او را تهدید نکند؟
اگر آنگونه که هجویري بيان ميکند باشد که «مقام ازجملهي مکاسب و حال
ازجملهي مواهب؛ پس صاحبمقام به مجاهدت خود قایم بود و صاحبحال از خود فاني
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بود ،قيام وي به حالي بود که حقتعالي اندر وي آفریند» (هجویري )229 :6879 ،پس
خروج از یک مقام به سوء اختيار سالک ممکن است .امّا پارهاي دیگر از صوفيان معتقد
بودهاند مالک امن شدن و غيرقابلبازگشت شدن یک مقام آن است که سلوک به آن مقام
جذبهاي باشد نه اکتسابي:
«هر که به نفس خویش به مرتبهاي رسد ،زود [از] آنجا بيفتد ،و هر که را به مرتبهاي
برسانند در آن مقام ثابت تواند بود»( .عطار نيشابوري ،القسم الثاني ،79 :ذکر ابوعبداهلل بن
الجال)
بر همين اساس عارفان ،جذبه را عامل رسيدن به مقام امن دانسته و مجذوبان سالکي
که گاه از آنان به مجنون تعبير شده است را در یافتن مقام امن ثبوتي موفّقتر ميدانند تا
سالکان مجذوبي که ميخواهند با عقل و منطق خویش به سلوک بپردازند.
در جنــــون یــــابي مقــــام امــــن دوســــت

انـدر ایـن ميـدان ســر نـادان چـو گوســت

در جنــون عاقــل ز خــود گــم گشــته اســت

تــا در ایــن دیــوانگي پــي بــرده اســت
(عطار)636 :6871 ،

بر همين اساس مولوي خواهان آن است که بياختيار خویشتن به مقام امن رسانده شود:
حيات یابد آن جـا را اگـر چـه مـرده بریـد

حــالل گــردد آن جــا اگــر حــرام بریــد

هزار بند چـو عشـقش ز پـاي جـان بگشـاد

مــرا دو دســت گرفتــه بــه آن مقــام بریــد
(مولوي ،878 :6835 ،غزل )625

دو نوع مقام امن سلوکي
مقام امن سلوکي ،در طول سير الي اهلل یک معنا و درنهایت سير معنایي دیگر ميیابد .در
مسير ،مقام امن ،عبارت است از رسيدن به باالترین حدّ هر مقام و بهرهمندي از احوال آن
مقام بهمقتضاي مرتبه سالک  .بدان معنا که در ميان سالکان الي اهلل که مثالً در مقام تسليم
هستند لزوماً همه نباید به یک اندازهي کمّي و به یک حالت کيفي از مفهوم تسليم بهرهمند
باشند ،بلکه به مراتب ذوقشان و ظرفيت وجودي از مفهوم آن مقام مطّلع و بهرهمند هستند.

مقدادیان و تاجیك | 110

در این حالت مقایسه دو نفر که کدام تسليمترند اشتباه است چون مقام تسليم ،براي هرکدام
از آنها معنایي متفاوت دارد.
گفته شد که به نظر ميرسد عارفان ،مقام محمود را همان مقام امن تشکيکي در نظر
گرفتهاند .با این نگاه مقام محمود ،نسبي و مقام امن ،مطلق ،تلقّي ميشود .سهروردى درباره
این تشکيکي بودن مقام امن نسبي (مقام محمود) ،نظر دیگري دارد .او برآنست که «هيچ
سالک را پيش از تصحيح مقامى که قدمگاه اوست ترقّى به مقامي فوق آن ميسّر نشود و
لکن قبل الترقّى از مقام اعلى ،حالى بدو نازل شود که بهواسطه نزول آن ،مقام وى مستقيم
گردد ،تا ترقّى او از مقامى به مقامى به تصرّف حقّ و موهبت الهى بود نه به کسب خود .و
تا ترقّى از ادنى به اعلى نزدیک نشود از اعلى بادنى حال نازل نگردد( ».کاشاني:6829 ،
)627
امّا مقام امن مطلق که خود مقامي مجزّا و در طول سایر مقامات دیگر است ،جایگاهي
است که سالک در آنجا آن چنان همّتش عظيم گردیده که مسائل جزئي در نزد او حقير
است.
«(سالکان) چون مطالب کلّى جویند ،جان و تن را در پى آن ترک گویند و فوات آن
سهل گيرند« .قالُوا ال ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبنا مُنْقَلِبُونَ» و این معنى دست ندهد الّا در مقام أمن
حقيقى که فضيلت شجاعت بدان منتهى شود و کمال آن جز به حصول این ممکن نگردد»
(کاشاني.)568 :6838 ،
چنين سالکي در جرگه ي صادقان یعني آن دسته از مؤمنان که به عهد الست خود
صادقانه وفا نمودهاند (احزاب ،)28 :درآمده است.
راه صادقان پيش گيرد که «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (توبه:
 )666تا از مواهب صادقان نصيب یابد که «وَ ما کانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِیمانَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ» (بقره )658 :و چون آن مواهب بر جان او فایض شود از دار الغرور ،یکباره
روى بگرداند و در سلک سالکان مندرج گردد و در بحر ذکر منغمس شود ،انغماسى که
هرگز سر از آن به در نياورد آنگاه به مقام امن رسيده باشد و کمال ایمان یافته (قطب،
)166 :6835
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در آن «مقام امن سلوکي» که خود یکي از مقامات است ،سالک به اعتصام ميرسد و
دیگر خوف بازگشت از مسير را ندارد .اینکه چنين مسئلهاي در دنيا امکانپذیر است،
درحاليکه اصالً نام دنيا در قرآن «متاع الغرور» (آلعمران 639 :و حدید )28 :گذاشته شده
است که به معناي سراب گونه بودن و غيرثابت بودن مسائل در این دنياست و در مقابل
فقط پس از مرگ است که انسان به «دار المقامة» (فاطر )89 :و «دارالقرار» (غافر)86 :
خواهد رسيد ،در ادامه موردبررسي قرار خواهد گرفت.

چگونگي وصول به مقام امن
امانت در لغت ،مصدر است و به شيء خارجياي که در امنيت قرار گرفته است اطالق
ميشود (مصطفوي ،6813 ،ج ،6ص  .)698امّا امانت عرضهشده به انسان چيست؟ آنچه از
قرآن و روایات استنباط ميشود این است که «لِما خُلِقَ له» انسان ،رسيدن به خليفة اللهي
است( .بقره ) 88 :این مقام خليفة اللهي جز با رسيدن به مقام توحيد ،ایجاد نميشود .توحيد
عرفاني ،اقرار به عدميت ما سوي اهلل است و از نظر عارفان مقام امن و احساس امنيت ،جز با
این نوع توحيد امکان نخواهد داشت.
هرجا عدم به تهمـت هسـتي رسـيده اسـت

بایــد حيــا بــه لــوح جبيــنم رقــم کنــد

پرواز ميکـنم چـهکـنم جـاي امـن نيسـت

دامـــي نبيـــافتمکـــه پـــرم را بهـــم کنـــد
(بيدل دهلوي ،6866 ،غزل شماره )6563

سالک الي اهلل وقتي به مقام امن ميرسد که بار «امانت» را حمل کند و به این واسطه با
بياعتنایي به جنبهي عدمي خود یعني ظلم و جهل به نهایت جنبهي وجودي یعني مقام
توحيد برسد .به دیگر سخن همانگونه شيخ محمود شبستري ميگوید ظلومبودن و
جهول بودن تعليل چرایي قبول حمل امانت نيست بلکه علّت غایي عرضهي حمل امانت
است .به این معنا که ظلومي و جهولي دو مقوله عدمياند که در این آینهي عدم ،قرار بود
صورت وجود نمایان شود یعني جنبهي بشري (ظلومي و جهولي) انسان بود که این قابليت
را در او ایجاد ميکرد که روي دیگرش بهسوي اسماء اهلل قرارگرفته و تصویر وجودي
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اسماء اهلل را در خود بيابد و اگر انسان ظلوم و جهول نبود نميتوانست خليفة اهلل باشد:
نـــه آخـــر علّـــت غـــایي در آخــــر

همــــي گــــردد بــــه ذات خــــویش ظــــاهر

ظلــــومي و جهــــولي ضــــدّ نورنــــد

و ليــــــکن مُــــــظهِر عـــــين ظهــورنــــــد

چـــو پشـــت آینـــه باشـــد مکــــدّر

نمایــــــد روي شــــــخص از روي دیگــــــر
(شبستري 657 :6836 ،و  ،653بيت  218تا )219

توحيد که از آن در روایات به حصن الهي یاد شده است (عيون اخبارالرضا ،ج ،)689 :2
مقام امني است که نتيجه آن در درجه پایين ،مخلِص شدن و در درجه اعلي ،مخلَص شدن
است .بهگونهاي که خدا بندهاش را خالص ميکند
چون که مخلِص گشت مخلَـص بـاز رسـت

در مقــام امــن رفــت و بــرد دســت
(مولوي)286 :6878 ،

قلب را ازآنجهت قلب گفتهاند که دائماً در حال زیرورو شدن است( .حسيني زبيدي،
 ،6565ج  )881 :2اگر ميخواهيم قلب را بر چيزي ثابت کنيم باید او را در راستاي آن چيز
حفظ نمایيم .این معنا را در لسان شرع ،تقوا مينامند .تقوا از (وقي ،یقي) به معناي
نگهداشتن است .قرآن کریم بهصراحت عنوان ميکند که اهل تقوا در مقام امن به سر مي-
برند« .إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ» (دخان )96 :چنين فردي دائماً در حرز محبوب خویش
است حتّي اگر آسمان به زمين بيفتد .در بعضي تفاسير عرفاني گفته شده است که رسيدن به
مقام امن ،حاصل نگه داشته ش دن از جانب الهي است و اعتصام حاصل تقوا و نگهداشتن
خود در بدایت امر است (اصفهاني ،6816 ،ج.)31 :6
تقوا در مراتب مختلف متفاوت است تا به تقواي توحيد برسد .در این مرتبه از
تقواست که سالک بهجاي آنکه خویشتنداري کند ،به ملکيت خدا درآمده و معتصم به او
ميشود و این خداي مليک مقتدر است که عبد موحّد را حفظ ميکند .به همين خاطر
قرآن از مقام امن به «عندیت» یاد ميکند« :إِنَّ الْمُتَّقينَ في جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ * في مَقْعَدِ صِدْقٍ
عِنْدَ مَليکٍ مُقْتَدِرٍ» (قمر 95 :و )99
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مقام عندیت سالک را بهجایي ميرساند که دیگر چرا برایش مطرح نباشد زیرا همه
امور را ازآنجهت که در نزد خداست زیبا ميبيند و آنچنانکه ميفرماید «ما رایت اال
جميال» (مجلسي :6588 ،ج )661 ،59و لذا سالک در مقام امن و محمود خویش ،حامد
خداست و در مقام امن وقوف دارد.
نيم عمرت به شکایت شـد و نيمـي در شـکر

حمد و ذم را بهل و رو به مقام محمود

چه فضولي تو؟ که این آمد و آن بيرون شد

کــارافزایي تــو غيــر نــدامت نفــزود

پاي در باغ خـرد نـه ،بطلـب امـن و خـالص

سربنه ،پاي بکش زیـر درختـان مـرود
(مولوي ،6235 :6835 ،غزل )8551

«عندیت» همان توحيد محض است که به تعبير خواجه عبداهلل انصاري «توحيد قائم به قِدم»
و توحيد خاصّ الخاصّ است( .انصاري )656 :6567 ،بنابراین ،آنگاه که عارف به «مقام
امن» برسد ،در «حضرت الهي» از حضرات خمس قرار دارد و همهچيز را همافق با خداي
خویش ميبيند و لذا شهادت او در مورد خدا ،همان شهادت ازلي و ابدي الهي در مورد
خودش خواهد بود یعني همانگونه که خداي متعال شهادت ميدهد« :شَهِدَ اهللُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ
هُوَ» (آلعمران )63 :او هم در «مقام عندیت» ،خدا را ازلي و ابدي ميبيند و به وجود او
شهادت ميدهد (طارمي .)916 :6877 ،این نوع توحيد با رسيدن به مقام محمود و مقام امنِ
عندیت خدا براي سالک حاصل ميشود.
مرا ز هر دو جهان حضرت تو مقصود است

که حضرتت به حقيقت مقام محمود است
(ساوجي :6817 ،غزل )58

برخي مفسّران در ذیل آیهي «فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبهِ» ،مقام امن را همان عندیت دانستهاند و
معتقدند فقط مالئکه مقرّب و شهدا و برخي از اهل تزکيه نفس موفّق به وصول به این مقام
ميشوند.
«(عند) در لغت به معني قرب و نزدیکى است پس چنين کسى که به تمام قُوا و مشاعر
تسليم حق گردید مقام عندیت پيدا مىکند که تنها عدهاى از نفوس زکيه بشر و مالئکه
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مقربين دانسته در آن مقام راه یابند در شأن نفوس زکيه شهدا است «بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبهِمْ
یُرْزَقُونَ» (بقره )656 :و در شأن مالئکه مقربين است «إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبکَ ال یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ
عِبادَتِهِ» (اعراف( »)289 :اصفهاني ،6816 ،ج)56 :2
بنا ب ر آنچه تا اینجا بيان شد ،راه رسيدن به مقام امن رسيدن به توحيد و عندیت
پروردگار است و راه رسيدن به این مقام ،نگه داشته شدن بنده از سوي رب است و راه
اینکه خدا بنده را براي خویش خالص گرداند که جزو مخلَصين (یوسف )25 :باشد ،آن
است که سالک آنچنان تقوا بورزد و خویش را در رضایت خدا نگه دارد که جزو
مخلِصين (غافر )65 :قلمداد شود و این با تقواي اعضاء و جوارح حاصل نميشود و نياز به
تقواي قلب دارد .تقواي قلب است که قلب را از تقلّب و نفس را از اضطراب بازميدارد و
انسان را به «مقام امن» ميرساند.
هر دم به جـانبي کشـدت نفـس مضـطرب

و القلــب ال یــــزال مُحبــاً لمــــا یــــزول

ره در مقــــام خلــد نيابـــي و جـــاي امــن

تا در سـراي دل نـدهي خـویش را نـزول
(نشاط اصفهاني :6876 ،غزل )619

در روایات راه رسيدن به مقام اعتصام و درنتيجه رسيدن به مقام امن ،التجاء به خاندان
رسالت و در پناه آنان بودن معرفي شده است« .عصمة لمن لجأ إليهم و أمن لمن استجار
بهم» (کوفي )883 :6568 ،همچنان که در حدیث سلسلة الذهب گفته شده است که توحيد
یعني حقيقت «ال اله االّ اهلل» حفاظ خداست و هر کس وارد این حفاظ شود دیگر از عذاب-
ها در «مقام امن» قرار دارد( .شيخ صدوق)289 :6812 ،
نکته مهمّ حدیث سلسلة الذّهب این است که هنگاميکه کاروان اندکي حرکت کرد
حضرت فریاد برآوردند که وارد شدن به مقام توحيد شرایطي دارد که من (دارندهي مقام
والیت در آن زمان) از شروط رسيدن و باقي ماندن در این مقام امن هستم:
هــــر کــــه او را مقتــــدا ســــازد برســــت

در مقـــام امـــن و آزادى نشســـت
(مولوي)565 :6878 ،
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قلب سالک به هر ميزاني که بيتاهلل شده باشد ،به همان ميزان در امن و عدم تقليب قرار
خواهد داشت .بنابراین رسيدن به مقام امن به فارغ کردن قلب براي خداست که این همان
توحيد عرفاني است.
و حقّ جلّ و عال مىفرماید« :وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً( »...بقره)629 :؛ و بيت
در لغت به معني مأوى و منزل ،و مثابة به معني مرجع است ،و بهحسب صورت منظور بيت
اللّه الحرام و «خانه کعبه» است و بحسب تأویل اشاره به بيت قلب انسان است؛ زیرا که قلب
عارف کامل ،بيت اللّه معنوى است چنانکه «کعبه» بيت اللّه ظاهرى است» (رازشيرازي،
 ،6818ج)511 :6
بنا بر آنچه تاکنون گفته شد «نهایت مقام امن سلوکي» رسيدن به «مقام توحيد» و
طریقت رسيدن به آن ،اخذ از اهلبيت و ثمره رسيدن به این «مقام محمود» قرار گرفتن در
مرتبه مخلَصين است .اکنون باید به بررسي امکان وصول به «نهایت مقام امن سلوکي» در
دنيا و پيش از مرگ پرداخته شود.

مقام امن پیش از مرگ
ظاهر سخنان عارفان پيرامون این مسئله که آیا رسيدن به «نهایت مقام امن سلوکي» پيش از
مرگ براي انسان امکانپذیر است یا تا زماني که انسان در این دنياست در خوف به سر
ميبرد ،متفاوت است.
حافظ در جایي بيان ميکند که عالَم فراق هيچگاه جایگاه وصول به «مقام امن»
نخواهد بود:
مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم

جرس فریاد ميدارد که بربندید محملها
(حافظ شيرازي)669 :6839 ،

برخي عارفان ميگویند حتّي کسي که به مرحلهاي از سلوک رسيده است که آیات الهي
به او دادهشده نيز ممکن است به علّت اتّباع هوا به جایي برسد که از مرتبه خود سقوط کند
(ر.ک به تفاسير عرفاني پيرامون بلعم باعورا ذیل آیه اعراف 679 :و  ،)671امّا این فرضيه
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مطرح است که وصول به مقام توحيد بتواند همان مقام امني باشد که سالک با رسيدن به آن
مقام ،دیگر خوف بازگشت از راه خدا را نداشته باشند و آنگونه که حافظ بيان ميکند در
مقام امن دائمي باشد:
مقــام امــن و مــي بــي غــش و رفيــق شــفيق

گــرت مــدام ميسّــر شــوم زهــي توفيــق
(حافظ شيرازي)869 :6839 ،

واقعيت مسئله این است که بعضي اهل سلوک ،ادّعاهایي در مورد خود یا مرشدشان مطرح
کردهاند مبني بر آنکه صاحب مقامي شدهاند که مصون از فتن هستند و خوف از دست
رفتن مقام امن را براي خویش ندارند:
اگـــر بجنبـــد تيـــــز تمــــــام روي زميـــــن

بمــوي مــن نتوانــد شکســت داد و شــکن

مرا کـه در کنـف امـن وحـدت اسـت مقـام

حــدود ملــک مصـــونست از فنــون فــتن

(صفا اصفهاني ،661 :6887 ،قصيده در حکمت و موعظه و نکوهش اهل دنيا)
در متون عرفاني به این مطلب اشارهشده که اهل تقوا در معرض هالک و از دست دادن
مقامات هستند مگر آنکه به مرحله یقين رسيده باشند( .منسوب به امام صادق)887 :6588 ،
برخالف علم ،یقين مسبوق به شکّ است و لذا در روایات ،شکّ ،ضدّ یقين شمرده شده
است .یقين زالل و خنک شدن قلب و آرامش دروني است و لذا خدا به داشتن یقين
توصيف نميشود درحاليکه به داشتن علم موصوف ميگردد .ابوهالل عسکري ميگوید
به کسي یقين کننده گفته ميشود که بعد از حيرت به علم رسيده باشد( .عسکري:6588 ،
 ،78الفرق بين العلم و اليقين)
ازآنجاکه همه صاحب مقامات در معرض هالکت و از دست دادن مقام خویش
هستند ،خداوند متعال مىفرماید« :وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِيَکَ الْيَقينُ» (حجر )66:نباید این
مطلب را ازنظر دور داشت که یقين موجود در آیه شریفه در تفاسير (طبرسي :6872 ،ج،1
 )857-855به رسيدن زمان مرگ تفسير گردیده است .لذا عمدهي عارفان معتقدند «مقام
امن» در دنيا و تا زماني که زندهایم ،صرفاً یک مقام تشکيکي است که هر مرتبهي آن در

 | 111متن پژوهی ادبی | سال  | 72شماره  | 99بهار ()0417

الیهاي از خوف فرو رفته است لذا سالک در هر مرتبه از امن که باشد بازهم امکان زیادت
«مقام امن» را دارد و بر همين قياس خوف از دست رفتن «مقام امن» نيز براي او هست.
عارفــــــان ز آننــــــد دائــــــم آمِنــــــون

کـــه گــــذر کردنـــد از دریــــاى خــــون

امْنشـــان از عـــينِ خَـــوْف آمـــد پدیـــد

ال جَـــــرَم باشـــــند هـــــردم در مَزیـــــد

امـــن دیـــدى گشـــته در خـــوفى خَفـــى

خـــوف بـــين هـــم در اميـــدياي صَـــفى
(مولوي)676 :6835 ،

بنابراین ميتوان گفت ،مقام امن در این دنيا همان مقام بيقراري است و اگر سالک دائماً
بيقرار و خائف باشد ،قرار و امن ميیابد:
جملــه بــىقراریــت از طلــب قــرار تســت

طالــب بــىقــرار شــو تــا کــه قــرار آیــدت
(مولوي)619 :6835 ،

مولوي بهصراحت عنوان ميکند که هر مقامي که سالک در آن دچار امنيت خاطر شد،
مقام خوف اوست و باید خائفاً یترقّب ،از آن مقام فرار کند و هر مقامي که سالک در آن
لرزان باشد که مبادا آن مقام را از دست بدهد« ،مقام امن» آن سالک است:
مقام خوف آن را دان که هستي تو در آن ایمن مقام امن آن را دان که هستي تو در او لرزان

(مولوي)131 :6835 ،
لذا به همين مناسبت عارفان هر نوع امني پيش از مرگ را بالي راه سالکان ميدانند و
ميگویند:
در طریق عشقبازي امـن و آسـایش بالسـت

ریش باد آن دل که با درد تـو خواهـد مرهمـي
(حافظ شيرازي)925 :6839 ،

به تعبير واضحتر ،آنهایي سبکبار خواهند بود که به ساحل (خالص از دنيا) رسيدهاند و االّ
در منزلي که هرلحظه صفير مرگ ميآید نه ميتوان به بقاي نعمات دنيایياش مغرور شد و
نه ميشود تا زمان بودن در این دارالغرور ،بر بقاي مقام امن معنوي آن دل بست.
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نکته مهمّ پایاني اینکه تنها کساني ميتوانند پيش از مرگ ادّعاي بودن در «مقام امن» را
نمایند که یقين آنان پيش از مرگ به حدّي رسيده باشد که دنيا براي آنها حجابي نباشد.
ظاهراً این افراد جز اهلبيت عليهمالسّالم که صاحبان والیت تامّه هستند و به مقام «لو کشف
الغطاء ما ازددت یقيناً» (دیلمي ،6562 ،ج 2ص  )262رسيدهاند ،نميتوانند باشند .البته
چهبسا پارهاي صوفيان بر مبناي آموزهي موت اختياري که برگرفته از روایت منسوب نبوي
«موتوا قبل أن تموتوا» (ترمذي )965 :6522 ،است بگویند امکان رسيدن به یقين پيش از
مرگ بدن ،با مرگ اختياري یعني دور شدن از هرگونه تمایل به دنيا ،امکانپذیر است.
همانطور که از بعضي از آموزههاي سلطان ولد ،چنين برميآید که قائل به امکان رسيدن
به مقام امن در پيش از مرگ است .این مقام اگر به سالکي عنایت شود ،دیگر خداي متعال
روحياتي را که به او داده است از او بازپس نخواهد گرفت مگر آنکه بنده به اختيار خود،
دست از لوازم آن مقام بردارد و از آن مقام سقوط کند.
اى خنــک آن کــو چنيــنش گشــت حــال

مانـــــد دائـــــم در پنـــــاه ذو الجـــــالل

در مقـــام امـــن بـــىخـــوفى نشســـت

شــاد خــرم گشــت و از غــم بــاز رســت

بـــىپـــر خـــوف و رجـــا پـــران شـــد او

زد ســـبو بـــر ســـنگ پـــيش بحـــر هـــو
(سلطان ولد)93 :6871 ،

بحث و نتیجهگیری
با بررسي مفهوم عرفاني «مقام امن» که در متون نثر و نظم عرفاني بسيار به کار رفته است به
این جمعبندي ميرسيم که این مقام به دو دستهي «مقام امن ثبوتي» و «مقام امن سلوکي»
تقسيم ميشود« .مقام امن ثبوت» براي همهي موجودات حتّي خداي متعال وجود دارد و
همان مقامي است که سزاوار است هر موجود به بودن در آن مقام ،تحميد و تمجيد شود.
امّا «مقام امن سلوکي» حاصل صراط سلوکي و سير صعود عرفاني است .این مقام گاه در
اشعار عرفاني بهعنوان باالترین حدّ هر یک از منازل که براي سالکان الي اهلل رسيدن به آن
امکانپذیر است به کار رفته است که در این معناي نسبي« ،مقام امن» همان «مقام محمود»
ميباشد که تشکيک در آن راه دارد و براي هر فرد متناسب با سرّقدر خود اوست .در این
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معنا سالک با وصول به مقام امنِ هر منزل ،از سوي پير و مرشد خویش اجازه ورود به منازل
بعدي سلوک را پيدا خواهد کرد .امّا در طول سایر منازل سلوکي ،یک «مقام امن مطلق» نيز
وجود دارد که سالک با وصول به آن ،به ثبوت و امنيت ميرسد و خوف از دست دادن
مراتب عرفاني براي او از بين ميرود .در این پژوهش ثابت شد که در ادبيات عرفاني ،این
«مقام امن مطلق سلوکي» همان مقام توحيد است .راه رسيدن به آنهم تقواست امّا تقوا به
معناي اعتصام .اگر سالک به مقام اعتصام ،یعني نگه داشته شدن بهجاي خویشتنداري و
خودنگهداري ،برسد از مرتبهي مخلِصين به زمرهي مخلَصين واصل ميشود .در این مرتبه
است که سالک پيش از مرگ به مرتبه «یقين» بهواسطهي مرگ اختياري عرفاني نائل
ميشود .عموم عارفان معتقدند وصول به «مقام امن مطلق» در دنيا و پيش از مرگ ،فقط
براي صاحبان عصمت کلّيه است و دیگران پس از مرگ به این مقام امن واصل ميشوند،
لذا با بررسي کليدواژه «مقام امن» در ميراث عرفاني منثور و منظوم این نتيجه که «مقام امن»
در دنيا مساوي با «مقام بيقراري عاشقان» و «مقام خوف» است ،دور از واقع نيست.
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