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طمأنینه در ابتدای ّ
تطور معنایی خود از سوی صوفیان نه بهعنوان مقامی از غایات سلوک الی
ّ
ّ
الله بلکه بهعنوان وســیلهای در مسیر ســیر الی الله مطرحشده است و مقصود از آن اطمینان
به قول الهی بوده اســت .یحیی بن معاذ ،اطمینان به موعودهای الهی را از اســباب شادمانی
و آرامــش میدانــد (رازی  )121 :1423بعدها ،طمأنینه بهعنوان یکی از احوال ناشــی از علم و
حاصل مقــام یقین موردنظر صوفیان قــرار گرفت (ابن عجیبــۀ  .)85 :2005حکیم ترمذی نیز
پذیرش توحید را عامل طمأنینه میداند و اگر از توحید ســخن به میان میآورد ،برخاســته از
این طمأنینه درونی و محل آن قلب سالک است (ترمذی .)35 :1426
ســراج طمأنینه را بهعنوان یکی از احوال ســیر و ســلوک مطرح میکند .البته باید توجه
داشت که ازنظر ابونصر سراج ،حال اعطایی و حلول به قلب است و مقام جز با سیر و سلوک
قابلدستیابی نیست؛ لذا از نگاه سراج ،حال از مقام باالتر است (ابونصر سراج 42 :1914).
از ابوســلیمان دارانی ،عارف قرن دوم ،نقل شــده که گفته است هنگامیکه نفس قوت
ّ
ّ
خود را به دســت آورد ،به طمأنینه خواهد رسید« :النفس اذا احرزت قوتها اطمأنت» (ترمذی
ّ
 )67 :1426سراج ،طمأنینه را پس از حال انس آورده است؛ اما صدسال بعد ،خواجه عبدالله
انصاری طمأنینه را بهعنوان یک مقام پس از مقام ســکینه آورد و مراتب ســهگانهای را برای
آن ترســیم نمود که هر مرتبه ،ویژگیهای خاص خــودش را دارد( .انصاری  )99 :1417از آن
زمــان ،طمأنینه بار معنایــی مجزایی برای خود پیدا کرد .عارفان دیگــر نیز مطالب جدیدی
ّ
پیرامون طمأنینه مطرح کردند .طمأنینه در سیر تاریخ تصوف از زمانی که خواجه عبدالله آن
را بهعنوان یکی از مقامات مطرح کرد ،در همین معنا باقی ماند.
امام خمینی ،مقام طمأنینه نفس را پس از علم و ایمان و پیش از مشــاهده قرار میدهند
و آن را فرای علم حتی علم خاص انبیا دانســته و معتقدند طمأنینه یکقدم پیش از مشاهده
ْ
اســت« .مقام ّ
سوم ،مقام «اطمینان و طمأنینه نفس» است که در حقیقت مرتبه کامله ایمان
َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ
ً
َ
َ َ
ُ
لکن ِلیطم ِئن قلبى و شاید اشاره به
است .قال تعالى م ِ
خاطبا ِلخ ِ
ؤمن؟ قال بلى و ِ
لیله :ا و لم ت ِ
این مرتبه نیز پس از این بیاید» (امام خمینی .)12 :1370
البته این پســینی بودن و پیشــینی بودن از نگاه امام خمینی بهصورت تشــکیکی است و
لذا طمأنینه ازنظر ایشان از مراتب علم است؛ اما منبع این علم ،شهود حقیقت است« .باالتر
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َّ
آنکه خداى تبارکوتعالی به جناب ختمیمرتبت -اعرف خلق الله على االطالق -دســتور
ْ
ُْ
مىدهد به کریمه شریفه َو قل َر ِّب ِز ْدنى ِعلما» (امام خمینی .)196 :1370
توجه امام خمینی به این حدیث ،از چند جنبه بســیار مهم اســت .نخست اینکه پرده از
رابطۀ مستقیم میان علم و طمأنینه برمیدارد .دوم اینکه معنای ضمنی درخواست افزایش علم
ّ
این است که از نگاه امام خمینی علم یک حقیقت مشککه بوده و تا زمانی که به محوضت
کامل برسد ،قابل زیادشدن خواهد بود .ابتناء علم و آ گاهی محض از نگاه امام ،بر رسیدن
به مقام شــهود متوقف است .سوم اینکه بر اســاس دیدگاه عارفان ،علم محض ّ
تحیر آفرین
ّ ً
اســت و میان روایت باال و حکمــت ّ
تحیرا» رابطۀ مســتقیمی وجود دارد .البته
«رب زدنی
تحیر خالف آرامش نیســت .همانطور که در آموزههای ابن عربی نیز رفع این ّ
این ّ
تحیر از
ّ
سالکان واصل ،درحالیکه ارادۀ الهی که کل یوم هو فی شأن است ،جایی برای سکون در
بشــارت رب به عبد راه دیگری ندارد (ابن عربی
بنده باقی نمیگذارد ،جز با افاضۀ ُبشــری و
ِ
 1994ج .)208 :14
دو نکتــۀ بدیــع و نوآورانه عرفان امــام در تبیین این مقام ،یکی اعتقــاد ضمنی به وجود
حاالت نفســانی محض و غیر التفاتی در قالب بررسی مفهوم طمأنینۀ محض است که امام،
این نظریه را بر اســاس گرایــش به کمال مطلق توضیح میدهند و دوم بیان یک مقام شــبه
عرفانی در سطح اجتماع که می توان از آن تحت عنوان «طمأنینه اجتماعی» یادکرد.
رابطۀ طمأنینه با ایمان و علم

پیش از امام خمینی ،عارفان دیگری نیز از رابطۀ میان طمأنیه با ایمان و علم سخن گفتهاند.
َ
از نگاه ترمذی ،ایمان آوردن بدون اذن الهی امکانپذیر نیســت و قرآن هم در آیۀ َ
«و ما کان
َّ ْ َّ
َْ
َْ
ــس أن ُت ْؤ ِم َن ِإال ِب ِإذ ِن الل ِه» (یونس .)100:به همین معنا اشــاره دارد .ترمذی معتقد اســت
ِلنف ٍ
چون نفس ســالک مطمئنه است ،دوست داشتن خوبیها از درون او میجوشد و بر اساس
یک دریافت درونی ،کفر و نادرستی و نافرمانی خدا را بد خواهد دانست همانطور که آیۀ
َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
وق َو ْالع ْ
صیان» (حجرات:
«حبب ِإلیکم ِالیمان و ز ینه ِفی قل ِوبکم و کره ِإلیکم الکفر و الفس
ِ
 )7این مطلب را بیان میکند (ترمذی .)35 :1426
َ
ِنفری هم طمأنینه را مرتبط با عقل و علم میدانســت .او معتقد بود که دشــمنی هوای
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نفس به واســطۀ طمأنینه عقل ،آنقدر ادامــه مییابد تا عقل به آنچه آرامش دارد ثبوت یابد.
ازنظر او نهایت دســتیافت عقل ،همان مسائلی است که بعدازاین منازعه عقل و هوا ،عقل
ّ
به آن طمأنینه مییابد .این حد نهایی عقل ،ازقضا همان گوهر اولی است که برای او به ودیعه
نهاده شده و تمام دیدگاههای او بر اساس آن تقدیر یافته است (نفرى .)323 :2007
امــا نگاه امام خمینی در خصــوص رابطۀ علم و ایمان با طمأنینه ،نــگاه تکاملیافتهای
اســت .در نگاه امــام خمینی طمأنینه حتی از باالترین مراتب ایمــان ،یعنی ایمان انبیا که از
علم خاص لدنی آنها نشأت میگیرد نیز باالتر است« .حضرت ابراهیم علیهالسالم به مقام
َ َ
بزرگ ایمان و علم خاص به انبیاء علیهمالســام قناعت نکرد ،عرض کردَ :ر ِّب ِارنى ک ْیف
ْ
ّ
ُ
تحیى ال َم ْوتى از ایمان قلبى خواســت ترقى کند به مقام اطمینان شهودى» (امام خمینی :1370
.)196
بهغیر از تعبیر «طمأنینه قلبی» که در آرای امام ،مرتبه کاملۀ ایمان است ،ایشان از «طمأنینه
شــهودی» بهعنوان یکی از غایــات عرفانی یادکرده و در اثبات آن ،به ماجرای درخواســت
حضرت ابراهیم برای زنده شــدن مردگان استشــهاد می کنند .امام خمینی معتقدند اطمینان
مقامی باالتر از ایمان و بر مبنای شــهود اســت .به همین علت مرتبۀ بعد از طمأنینه ،شــهود
است .به عبارتی می توان گفت در منزل طمأنینه ،سالک شهود را بهصورت حال تجربه کرده
و در مرتبۀ مشاهده این شهود به ثبات رسیده و مقام قلمداد میشود .امام خمینی مراتب این
ّ
ترقی از ایمان به طمأنینه را به این صورت بیان میکند که ابتداییترین مرتبه ،ادراک عقلی به
ِ
واسطۀ برهان است ،آنگاه رسیدن همین برهان به قلب سالک به واسطۀ ریاضت است ،سپس
در اثر اســتقرار حقیقت در قلب ،ایمان به آن حقیقت شکلگرفته و بهمرور تبدیل به طمأنینه
قلب میشود و درنهایت طمأنینه به مشاهده میرسد (ر .ک .به :امام خمینی الف .)161 :1388
به نظر میرســد مقصود از تعبیر «اطمینان شهودی» همان حالت نفسانی غیر التفاتی و
محض است .به عبارتی« ،اطمینان محض» مشابه «آ گاهی محض» از نگاه فورمن و یکی
از حاالت نفســانی محضه اســت که در آن عارف عین آن حالت گردیده است« .پیشنهاد
میکنم که به تقســیم دوتایی معرفتشناختی جیمز ،یکشکل سوم علم را نیز اضافه کنیم:
عالم به چیزی علم پیدا میکند به این صورت که خود آن
علم هوهویتی .در علم هوهویتیِ ،
چیز میشود» (فورمن .)188 :1384
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در عرفان اسالمی ،راه وصول به صفات محض و غیر التفاتی ،بازگشت به نفس خویش
در ابتــدای آفرینش و مقام اســتوای آن اســت .امام خمینی با بیان حدیثــی از امیرالمؤمنین
ّ
علیهالسالم در بیان انواع نفس باالترین مراتب نفس را نفس کلیه الهیه دانسته و معتقد است
این نفس همان نفســی اســت که خدای متعال در ابتدای امر آفرینش برای انســانها خلق
َ َ ُ
«و َنفخت ِف ِیه
کرده اســت و برای آن دو رکن رضا و تســلیم را قرار داده بود و آن را با بیان
ُ
وحی» به خود نسبت داد .اگر نفس دوباره به رب خویش رجوع و عود نماید به همین
ِمن ر ِ
ّ
حالت یعنی نفس کلیه الهیه بازگشته است (امام خمینی ب .)121 :1378
ّ
از نگاه امام خمینی ســالک با رسیدن به نفس کلیة الهیة ابتدای خلقت خویش« ،نفس
ّ
ّ
اللــه» میگردد« .نفس الله مطلق» که مظهر همۀ اســماء جمالی و جاللی و مربوب کامله
ّ
اسم «الله» است و در اوج این طمأنینه محض نیز قرار دارد ،حقیقت محمدیه است که چون
مربوب و مظهر اسم جامع نیز هست ،باالترین و واالترین مصداق مقام طمأنینه نفس و قلب
ّ ّ
را داراســت .از همین رهگذر اســت که امام خمینی از طمأنینهای که رسول خدا صلی الله
علیه و آله و سلم در آن قرار دارند تحت عنوان «دار الخلوت انس ّ
محمد» یاد میکند (امام
خمینی .)110 :1370
طمأنینه در سایر منازل سلوک

پسازآنکــه از منظر صوفیان ،طمأنینه بهعنوان یک حال به طمأنینه بهعنوان یک مقام عرفانی
تبدیل شد تقسیم ثالثی مقامات عرفانی در خصوص مقام طمأنینه نیز جاری گردید .ابونصر
ســراج ،طمأنینه را به سه قســمت عام و خاص و خاص الخاص تقسیم میکند (ابونصر سراج
 .)67 :1914طمأنینۀ عوام به یاد نمودن خداســت .بهــرهای که عامۀ مردم از این نوع طمأنینه
میبرند آن اســت که به آنچه میخواهند میرســند و از همین روســت که نفسشــان آرام و
مطمئن است .یاد کنندگان خدا درمییابند که جز خدا هیچکس قادر به رساندن یا مانعشدن
خیر بر بنده نیســت؛ اما طمأنینه خاص ،آرامش بهواســطه رســیدن به خواستهها نیست بلکه
خــواص ازآنجهت طمأنینه دارند که به قضاوت الهــی راضیاند و در ابتالئات او صابر ،از
همین رهگذر کارهایشــان را با اخالص و حفظ حرمتها پیش میبرند و چون در امورشان
چنیناند ،سکون و طمأنینه دارند .صاحبان طمأنینه خاص الخاص ،بدان درجه رسیدهاند که
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عظمت و هیبت الهی ،علیرغم اطاعت آنها جایی برای آرامش به ســبب اطاعت برایشــان
باقی نمیگذارد به عبارتی طاعتشــان را در آستان غایت بزرگی او قصور میبینند ،چراکه او
همان اســت که خود را به نداشــتن مثل و کفو و همتا توصیف کرده است ،ظاهر اینان اگر
طمأنینه دارد؛ ّاما ّ
سرشان به سبب وقوف به عظمت الهی هیچگاه آرام نیست .در آستانه حال
«مشــاهده» هستند و چون پیوسته در حال عطش به شهود محبوبشان هستند ،آرامششان جز
با پیوســته بودن و آن به آن بودن این شــهود ممکن نیست .در دریایی از احدیت غرقاند که
هیچ وهمی به آن راه ندارد .خواجه عبدالله انصاری نیز این تقســیم ثالثی را با بیانی متفاوت
و شاید در پارهای جنبهها ،کاملتر انجام داده است (انصارى .)100 :1417
اما امام خمینی ،یک تقســیمبندی جدید بر تقســیمبندی طمأنینه بهعنوان حال و مقام و
تقســیمبندی مقام طمأنینه به حالت ثالثی افزوده است .ایشان در نظری بدیع ،عالوه بر قائل
شــدن به یک مقام ّ
مجزا تحت عنوان «مقام طمأنینه» ،معتقدند ثبات ســالک در هر مقام از
منازل سیر و سلوک ،طمأنینه آن مقام است؛ یعنی طمأنینه به یک معنا ،در تمام مراتب سلوک
تکرار میشــود .ایشــان در تأویل عرفانی نماز و در بحث از وجوب طمأنین ه در حالت قیام
و قعود و ســجود و ذکر ،این مســئله را مطرح می کنند که چنین طمأنینهای مساوق و همتراز
باطنی نیز دارد و آن طمأنینۀ ســالک در همۀ مواقف و منازل سلوک خویش است .بهعنوان
مثال در باب ســجده میگوید« :و طمأنینه در این مقام تمکین این حضرت است؛ چنانچه
ّ
رفع رأس نیز تمکین و انس تجلیات دیگر است» (امام خمینی الف .)107 :1378
امام خمینی میگویند شــیطان بســیار تالش میکند طمأنینه سالکی را که هنوز به مرتبه
ّ
تمکین نرســیده است برهم بزند و در بســیاری از موارد هم موفق میشود .ایشان دو راهکار
برای بازگشــت طمأنینه در این موارد مطرح می کنند ّاول بیاعتنایی و مخالفت با شــیطان و
دوم استعاذه به خدا از شر شیطان (امام خمینی ب  .)407 :1388رابطه میان نفوذ شیطان و داشتن
اضطراب آنچنان بهعنوان یک مبنای عرفانی موردتوجه امام خمینی بوده اســت که پایههای
بینش سیاســی خود را بر این مبنا اســتوار کردهاند« :گمان نکنید که کاخ سفید یا کرملین
اآلن آرام نشســتهاند و با وضع آرام زندگى مىکنند .آنها با اضطراب زندگى مىکنند و این
اضطراب براى این اســت که آنها تبع شیطان هستند و شــیطان نمىگذارد که طمأنینه پیدا
بشود در قلب انسان» (امام خمینی  1385ج .)77 :20
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ً
از دیگر نظرات انحصاری امام خمینی در مورد طمأنینه نفس که کامال متفاوت با ســایر
َ ِّ
ْ
ک» خارج از انحصار
عارفان است ،این است که ضمیر (ک) را در عبارت «ار ِج ِعی ِإلى رب ِ
نظام اسمائی معنا می کنند؛ یعنی اگر سایر عارفان در این آیه معتقد به بازگشت هر عبدی به
ربی هستند که مربوب اسم ویژۀ آن رب بودهاند ،امام خمینی میگویند نفسی که در معرض
ّ
مطمئنه نشــده و قلبی که مربوب بعضی از اسماء باشد هنوز
عبودیت یک اســم باشد ،هنوز
قلب ســلیم نیست .صاحب نفس مطمئنه و قلب ســلیم ازنظر امام خمینی ،از ذیل ربوبیت
عبد رب مطلق خواهد بود .به عبارتی امام خمینی ،صاحب
تمام اسماء خارجشده اســت و ِ
هر طمأنینهای غیر از طمأنینه محض را دارنده قلب ســلیم و نفس مطمئنه نمیدانند (ر.ک.
به :امام خمینی .)415 :1387
ثمرات طمأنینه ازنظر امام خمینی

ً
ی إلى َر ِّ
عموم عارفــان با بهرهگیری از آیات «یا َأ َّی ُت َهــا َّالن ْف ُس ْال ُم ْط َمئ َّنة * ْ
راض َیة
ک
ب

عــ
ج
ار
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
َ ُ
ی ِعبادی* َو ْادخلی َج َّنتی» (فجر )27 - 30 :ســه ثمره را برای نفســی که
َم ْر ِض َّیة * ف ْادخلی ف 
مطمئنه شده بیان کردهاند .عارفان معتقدند هر منزل از منازل سلوک و هر روحیه از مقامات
ّ
ســیر الی الله اثراتی ایجاد میکند که با اثرات ســایر مراحل متفاوت است .مقام طمأنینه نیز
از این اصل خارج نیســت .شــاید بتوان تمام آنچه در بیانهای متفاوت آمده است در سه اثر
قرآنی که در آیات پایانی سورۀ فجر بیانشده است؛ یعنی راضیه و مرضیه شدن نفس ،داخل
شــدن در میان بندگان منتســب به خود خدای متعال و داخل شدن در ّ
جنت خود اوّ ،
مدرج
دانست.
اختیار ســاکنان مقام رضا در مقام طمأنینه
 .1راضیه و مرضیه شــدن نفس :درجۀ ترک
ِ
چنان پر رنگ میش��ود ک��ه ّ
حتی فکر اختیاری را از آنان س��لب میکنــد .مولوی با آنکه
بههیچوجــه به جبر کالمی معتقد نیســتّ ،اما یک جبر عرفانی کــه حاصل مقام رضا برای
ّ
سالکان الی الله است را معرفی میکند.
امر شد بر اختیارى مستند
اختیارش اختیار ما کند
(مولوی  1373دفتر پنجم.)767 :

اگر سالک به تدبیر الهی از اختیار خود راضیتر باشد و امور را به او تفویض کند و با قلب

 138پژوهشنامۀ متین

سـال بیست و دوم  /شمـارۀ هشتاد و نه  /زمستان 1399

و زبان خود تســلیم او باشــد (بکــرى  ،)48 :1421خدا هم از او راضــی خواهد بود و نفس او
مرضیه میگردد و اتصال رضایت الهی با رضایت بنده باعث میشــود که نفس ســالک به
طمأنینه دست یابد.
«قال ســهل اذا اتصل الرضا بالرضوان اتصلت الطمأنینة فطوبى لهم و حسن مآب؛ گفت
چون رضا با رضوان پیوسته گردد آرام متصل گردد» (مستملی بخاری  1363ج .)1314 :3
 . 2داخل شــدن میان عباد او :عبودیت در نگاه امام صادق حقیقتی اســت که کنه و
درونش به ربوبیت باز میگردد .کســی که به مقام بندگی دستیافته باشد ،ربوبیت الهی او
را موردحمایت قرار میدهد و نواقصی که اقتضای ســهو و نســیان و جهل مخلوق است با
تأییدات ربوبی برطرف میشــود .اگر بندگی کامل باشــد تأییدات مخفی ربوبی را به دنبال
خود دارد (امام صادق .)7 :1400
صاحب نفس مطمئنه بدان جهت که بهســوی رب خود رجوع کرده و این رجوع نیز با
رضایت دو ســویۀ عبد و رب بوده اســت ،از دومین ثمرۀ اطمینان نفس نیز بهرهمند خواهد
ّ
شــد .ترکیب صمیمانه اضافه عبد به ضمیر متکلم که در ادبیات عرب به آن اضافه تشــریفی
میگویند نشان دهندۀ ارتباطی خاص میان رب با سالک است.
هست رب الناس را با جان ناس
اتصالى بىتکیف بىقیاس
(مولوی  1373دفتر چهارم.)521 :

روح مؤمن که در ابتدای خلقت به شــرف انتســاب به ساحت الهی نائل آمده است ،با
برداشته شدن موانع دوباره در مقام عبودیت به ّ
رب و سرمنشأ خود بازخواهد گشت.
ّ
 .3وارد شــدن در جنت خدا :بهش��ت در ادیان الهی مأمن نهایی انسانهاست .جایی
که دیگر واهمه وجود ندارد ،واهمه از هر نوع کمبود ،واهمه از نرســیدن به مقصود و واهمه
از نارضایتی محبوب که در یک حصر اســتقرائی ســه عامل خوف و حزن آفرین برای نوع
بشــر اســت .به همین خاطر است که در آیات قرآن از بهشــت تحت عنوان مقعد صدق یاد
ش��ده اس��ت« .علما و حکما در ّ
جنات و نهراند و اولیا در مقعد صدقاند و انبیا عند ملیک
مقتدراند» (نسفى .)390 :1362
امام خمینی سه ثمرۀ طمأنینه یعنی راضیه و مرضیه شدن نفس ،داخل شدن در میان عباد
و داخل شــدن در ّ
جنت الهی را بر اســاس مذاق وحدت گرایانه معنا می کنند .اینکه نفس
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هم راضیه باشــد و هم مرضیه ،نشــان از برداشته شــدن دوئیت و جزئیت است .از نگاه امام
خمینی ســالک در مقام طمأنینه و با رسیدن به نفس راضیه و مرضیه ،فقط مربوب یک اسم
حرف)؛ عبد خدا نیست که فقط از آن جنبه
الهی نبوده و از یک جهت (به تعبیر قرآنی علی ٍ
مورد رضایت خدا باشــد و تنها از آن لحاظ با خــدا ارتباط برقرار کند و به خدا به خاطر آن
ّ
صفتش طمأنینه یابد« .تو برگرد به ســوى خــداى «خودت»«َ :ر ِّبک»ِّ .
مطمئنه»
رب نفس
ِ
(امام خمینی  1385ج .)207 :14
ّ
اثر دیگر طمأنینه یعنی وارد شدن در میان عبادالله هم از نگاه امام خمینی به این معناست
که شــخص به حقیقت اخالص دســت یابد و از تمامی صبغهها و رنگها ّ
اعم از حجاب
کدر و ظلمانی یا حجابهای نورانی ّ
مبرا باشد .این نوع عباد و بندگان ،در همۀ جنبهها عبد
هستند و مربوب همۀ اسماء الهی شدهاند .به عبارتی اینان به لقاء الهی مطلق واصل گردیده
و پردۀ اسماء و صفات را که پردۀ پندار است دریده و به ّ
جنت ذات راه یافتهاند.
راضى و مرضى بودن جذبه حبیب و محبوبى است که خود مرکب سیر الى
َّالله است و نتیجه دخول در جرگه عباد َّالله است -که از تمام صبغهها ّ
مبرى
جنت ذات که ّ
و به حقیقت اخــاص موصوفند و ثمره آن دخول در ّ
جنت
َّ
لقاء الله است مىباشد (امام خمینی .)415 :1387
ّ
تفاوت گذاشــتن میان عباد الله یا عباد صالح و امثال این نوع اضافات تشریفاتی در مقام
ّ
مقایســه با اضافۀ عباد به ضمیر متکلم وحده ،از نگاه عرفانی امام خمینی نیز مخفی نمانده
َّ
َ ُ
است« .ف ْادخلى فى ِعبادى نه عباد الله ،عباد صالحین نه« .عبادى» .با این ریزهکارى» (امام
خمینی  1385ج .)207 :14
ّ
از همیــن رهگذر امام خمینی میان جنتهایی که عباد مختلف وارد آن میشــوند فرق
«الجنة» را «بهشت دیگران» معرفی کرده و می گوید این ّ
ّ
جنت
قائل میشوند .امام لفظ عام
برای «عباد صالح» است و مخصوص «عبادى» نیست .ایشان عبارت «ادخلى ّ
جنتى» را به
جنت لقاءّ ،
ورود به ّ
جنت ذات و نه جنت دیگران دانسته است .امام در توصیف این بهشت
ِ
ّ
می گوید« :این جنتى اســت که انتســاب به هیچ جا ندارد ،ال به «هو»» (امام خمینی 1385
ج .)207 :14
نــگاه امام خمینی به مفهــوم ّ
جنت که صاحبان طمأنینۀ محــض و در رأس آنان ،پیامبر
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خاص این ّ
خدا واردش میشــوند جالب اســت .ایشــان ویژگی ّ
جنت را کــه آن را با دیگر
مواقف آخرت و از جمله ّ
جنت نعیم متفاوت میکند بحث زندگانی و تداوم زندگی در آنجا
نمیدانند چون بر طبق آیه قرآن تمام بخشهای آخرت دارای حیات دائمی است (عنکبوت:
 .)64از نگاه امام خمینی آنچه بهشــت منتســب به خدا را از ســایر قســمتهای آخرت و
ســایر ّ
جنتها متفاوت میکند حیات و زندگی در نزد خود خداســت نه صرف زنده ماندن
همیشگی در آن عالم.
این حیات و این روزى غیر از زندگى در بهشــت و روزى در آن است .این
َّ
َّ
لقاء الله و ضیافة الله مىباشــد .آیا این همان نیست که براى صاحبان نفس
ُ
َ ْ ُ
بادی َو ْادخ ِلی َج َّن ِتی که فرد بارز آن ســید
مطمئنه وارد اســت فادخ ِلی ِفی ِع ِ
َّ
شهیدان -سالم الله علیه -است (امام خمینی  1385ج .)325 :18
امام خمینی بنا بر همین ویژگی مطرح در ادبیات عرفانیشان در خصوص آخرت ،معتقد
ّ
مشکک بودن طمأنینه قلب هستند .تشکیکی که از طمأنینه محض؛ یعنی مقام ّ
«جنتی» و
به
مقتدر» شروع میشود و تا اضطراب محض ،با سه اثر اندوه همیشگی ،آرزوی
ملیک
«عند
ٍ
ٍ
غیرقابل برآورده شدن و ناامیدی ،ادامه دارد .سه اثری که برگرفته از حدیث امام صادق علیه
السالم است.
ّ
کســى که تعلق داشته باشــد دلش به دنیا؛ تعلق پیدا کند قلبش به سه چیز:
اندوهى بىزوال و آرزویى که به او رسیده نشود و امیدى که به او نائلنشود
و اما اهل آخرت هر چه به دار کرامت حق نزدیک شــوند ،قلبشان مسرور و
مطمئن شود و از دنیا و ما فیها منصرف و گریزان و متنفر گردند (امام خمینی
ب .)128-129 :1388
بر اســاس همین نگاه تشکیکی اســت که امام خمینی طمأنینه را حاصل از تداوم هیبت
میدانند و معتقدند سالک در برخورد با هیبت جمال ،در ابتدای امر دچار اضطراب شده و
در ادامۀ سلوک ،این اضطراب که اضطراب ممدوح است تبدیل به طمأنینه میگردد.
هیبت و عظمت و سطوت جمال آنها را فرو گیرد و حالت خشوع در مقابل
جمال محبوب براى آنها دست دهد؛ و این حالت در اوائل امر موجب تزلزل
ْ
تمکین حالت انس رخ دهد و وحشــت و
قلب و اضطراب شــود و پس از
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ّ
اضطراب حاصل از عظمت و ســطوت مبدل به أنس و سکینه شود و حالت
طمأنینه دســت دهد؛ چنانچه حالت قلب خلیل الرحمن علیه السالم چنین
بوده (امام خمینی .)13 :1370
امــام خمینــی در بیان معنای رجوع ،معتقدنــد رب در آغاز آفرینش با اســماء جمالیه،
ظهور مینماید و در بازگشــت که از آن به رجوع یا قبض یاد می کنند با اسماء جاللیه ظهور
مییابد .امام خمینی با نگاه عرفانی آنچه را مربوط به قبض یا انطواء و جمع شــدن آسمان یا
رجوع یا عود در آیات قرآن وارد شــده است ،به همین بازگشت به سوی ّ
رب تأویل میبرند.
ایشان میگویند خدا در انفتاح کتاب تکوین به مانند کتاب تدوین با رحمانیت و رحیمیت،
ربوبیت خویش را آغاز میکند و در مرتبه بازگرداندن عبد به ساحت ربوبی خویش ،او را به
جنبۀ جاللیۀ ّربانیتش بازمیگرداند .به همین خاطر در روز بازگشت که مالک آن ،به فحوای
ً
ْ ِّ
منحصرا ّ
رب العالمین اســت ،از خود با دو صفت جاللیه «الواحد» و
یوم الدین»،
ِ
«مال ِ
ک ِ
ِ
ّ
«القهار» یاد میکند (امام خمینی .)64-65 :1395
بسترهای طمأنینه در نگاه امام خمینی

مهم ترین مورد از بسترهای ایجاد طمأنینه در نگاه امام خمینی ،معالجه نمودن ّ
حب دنیاست
حب دنیا و ّ
«عالج قطعى اکثر مفاسد به عالج ّ
حب نفس است؛ زیرا که با عالج آن ،نفس
داراى ســکونت و طمأنینه شــود و قلب آرامش پیدا کند و داراى ّقوه و ملکه اطمینان شود»
(امام خمینی .)254 :1387
حب دنیا یعنی ّ
حب دنیا و مهمترین بخش ّ
از بیــن بردن ّ
حب نفس ،باعث ایجاد شــرح
صدر میشود .شرح صدر مهم ترین عامل برای دستیابی به معرفت خداست و معرفت خدا
بسترساز ایجاد و تقویت طمأنینه است.
انسانى که داراى شــرح صدر باشد ... ،سعه وجود چنین انسانى ،به قدرى
اســت که بر تمــام واردات قلبى غلبه کند و از ظــرف وجودش ،هیچ چیز
لبریــزى نکند؛ و این ســعه صدر ،از معرفت حق تعالى پیدا شــود؛ در مو ّاد
ّ
مســتعده الیقه انس بــا خدا ،قلب را به مقام اطمینان و طمأنینه رســاند (امام
خمینی .)337 :1387
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همانطــور که امیرالمؤمنین علیهالســام میفرمایند که «اگر حلیم نیســتی خودت را به
حلم بزن چون در اکثر موارد شــبیه قرار دادن خویش با یک روحیه ،باعث کسب آن روحیه
میشــود» (شــریف رضی  506 :1414ح  ،)203امام خمینی از ابزار تلقین و تظاهر برای به دست
آوردن و تثبیــت یــک مقام غافل نبوده و این مهم را نیز در کســب طمأنینه لحاظ می کنند.
ّ
ّ
ظاهریه ،وقار و ســکینه و طمأنینه را اعمال کند -گرچه با تکلف و
«انســان اگر در اعمال
به خود بندى -کم کم در باطن روح ،این ملکه شــریفه طمأنینه و ّتثبت حاصل شود؛ و این
ملکه شریفه ،مبدأ بسیارى از خیرات و کماالتست» (امام خمینی .)358 :1387
ّ
یکی دیگر از بســترهای ایجاد و تقویت طمأنینه که در آثار امام خمینی بسیار مورد توجه
قرار گرفته است مسألۀ ذکر است« .آنى که اطمینان مىآورد و نفس را از آن تزلزل که دارد
ّ
َّ
َّ
و خواهش که دارد بیرون مىآورد «ذکر الله» است .نه ذکر الله به اینکه با لفظ ،ما ال إله إل
َّ
َّ
ْ َّ ْ
الله بگوییم .ذکر اللهى که در قلب واقع مىشود ،یاد خدا ،توجه به او :أال ِبذک ِر الل ِه َتط َم ِئ ُّن
ْال ُق ُل ُ
وب» (امام خمینی  1385ج .)206 :14
در عرفان امام خمینی به ذکر به عنوان بســتری بــرای ایجاد و تقویت مقام طمأنینه توجه
ویژهای شــده است .امام معتقدند ذکر ،طمأنینۀ قلب ایجاد میکند به شرط آنکه با اطمینان
خاطر و سکونت قلب انجام شود و طمأنینۀ ظاهر ،در زمان ذکر لحاظ شود« .از آداب ّ
مهمه
ً
خصوصا عبادات ّ
ّ
ذکریه ،طمأنینه اســت؛ و آن غیر از طمأنینهایست که فقهاء
قلبیه عبادات،
َّ
رضوان الله علیهم در خصوص نماز اعتبار کردهاند» (امام خمینی .)16 :1370
ً
البتــه این ارتباط ،دائما به صورت دو ســویه اســت .به این معنا کــه همانطور که ذکر با
داشتن طمأنینه ظاهر ،سازندۀ طمأنینه قلب است ،اگر قلب طمأنینه نداشته باشد ،به صورت
طبیعی اذکار در وجود سالک تأثیری نخواهد داشت (امام خمینی .)17 :1370
ذکــر در نگاه امام خمینی فقط حمد زبانی نیســت بلکه به معنــای حرکت در راه حق
است« .حرکت در راه حق و عمل به آن ،خود تفکر آزاد و ذکر خداست که موجب طمأنینه
اســت» (امام خمینی  1385ج  .)471 :18امام خمینی معتقدند ذکر دائم زمانی ایجاد میشــود
که قوۀ خیال ســالک نیز تحت تأثیر طمأنینۀ نفس او قرار گرفته باشــد به گونهای که از یاد
رب خود به چیزهای دیگر مشغول نشود .راه حل این مهم نیز ترک دنیا نیست چرا که بسیار
میشــود که تارکان دنیا هم گرچه در خارج دنبال دنیا نیســتند؛ اما مانند دیگران ،در ساحت
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خیال به غیر رب خویش مشــغول هســتندّ .
«فرار بودن خیال خود مصیبتى اســت که تارک
دنیا نیز به آن مبتال اســت؛ و تحصیل ســکونت خاطر و طمأنینه نفس و وقوف خیال از امور
ّ
مهمهایســت که به اصالح آن عالج قطعى حاصل شــود و پس از این به آن اشاره مىکنیم»
(امام خمینی .)43 :1370
ّ
اگر ّقوۀ خیال به کمند ســالک درآید و نفس او مطمئنه شود ،شاید نه تنها نیاز نباشد که
َ
ترک دنیا نماید ،بلکه به سبب انس سالک به ربی که با او طمأنینه دارد ،همۀ عالم را از وجهه
یلی ّاللهی دوســت بدارد« .کار به جایى رسد که ْ
قلب الهى الهوتى شود و حضرت الهوت
ّ
ّ
ّ
عبودیت بکلى فانى و مختفى شــود
در تمام مراتب باطن و ظاهر تجلى کند؛ و در این حال،
و ّ
ربوبیت ظاهر و هویدا شــود؛ و در این حال ،قلب سالک را طمأنینه و انسى دست دهد و
همه عالم محبوب او شود» (امام خمینی .)61 :1370
امــام خمینی معراج هر فرد را یافتن ذکر ّاللهــی میدانند که باعث طمأنینۀ ّ
تام و محض
برای همان فرد بشود .این نوع معراج قلبی که حاصل طمأنینه محض قلبی است جز با وصول
به فنــاء فی ّالله امکان ندارد .امام خمینی حدیث ّ
«الصالة معــراج المؤمن» را نیز بر همین
مبنا تفسیر می کنند« .به حسب باطن و حقیقت ،معراج قرب حق است و حقیقت وصول به
جمال جمیل مطلق است و فناى در آن ذات مقدس است ،که فطرت بر آن عاشق است؛ و
عقلیه ّ
طمأنینه ّ
تامه و راحت مطلقه و سعادت ّ
تامه به آن حاصل آید» (امام خمینی .)143: 1370
امام خمینی حال رضا را از دیگر بســترهای ســازندۀ طمأنینه میدانند .ایشان میگویند
رضا باعث کمال یافتن ایمان ســالک میشــود و کمال ایمان نیز چیزی جز طمأنینه نیســت
(ر.ک .به :امام خمینی .)86 -87 :1370
امــام خمینــی رضا را اثر منحصر به فرد طمأنینه نمیدانند بلکــه اعتقاد دارند هر یک از
برهــان علمی و ایمان قلبــی و طمأنینه ،رضا را به مرور تکمیل می کنند و در نهایت این مقام
مشاهده است که رضا را به کمال نهایی میرساند (ر.ک .به :امام خمینی .)171 :1387
طمأنینۀ محض در نگاه امام خمینی

ً
َّ
آیــا حقیقتی به نام طمأنینه محض و بدون متعلق داریم یا هر طمأنینهای لزوما دارای نســبت
ّ
است و «به» متعلقی وابسته است .اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد ،می توان نتیجه گرفت
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که عارف در مرتبهای از ســیر و سلوک در حالتی قرار میگیرد که بی آنکه به چیزی قرار و
ً
آرام بیابد در فراخنایی از طمأنینه خواهد بود .روح او صرفا در اطمینان است نه آنکه مطمئن
به چیزی باشد.
در منازل عرفانی گاه سخن از به دست آوردن مقاماتی است که محوضت و عدم داشتن
ّ
ً
ّ
متعلق دربارۀ آنها بیمعناست و لزوما آن حال و مقام باید «به ـ از» چیزی تعلق داشته باشد.
ّ
بــه عنوان مثال توبه در باالترین حالت خود یعنی توبه نمودن از علت توبه و بعد توبه نمودن
ّ
ّ
ّ
از دیدن آن علت ،دارای نســبت «از» چیزی اســت .یا توکل در باالترین مرتبهاش که توکل
ّ
به قطع از اسباب است به گونهای که متوکل ،وجود خود را نیز احساس نمیکند؛ اما نسبت
ٌ
توکل به «متوکل به» وجود دارد .بنا بر گزارش صوفیان آن زمان که عارفی به طمأنینه محض
ّ
با خود خدای متعال دست مییابد دیگر منازلی چون توکل و رجاء و صبر و امثالهم بی معنا
میشود .چون تمام این صفات حاکی از جستجوی متعلقی هستند که هنوز به دست نیامده
است و از نقص و نیاز برمیخیزد و حال آنکه پس از یافتن ،انسان به یافته خود طمأنینه دارد
و تعلق به یافته بیمعناست.
احمــد خضرویــه روزی پیش بایزید گفت« :یا رب امید ما را از خویشــتن
بریــده مکن!» بایزید گفت« :یا رب امیدهای ما از خویشــتن بریده کن!»
شــیخ االســام گفت :آنچه احمد گفت عام راســت و آنچه بایزید گفت
ّ
خــاص را که امید علت اســت ،امید بر ناموجود بود بر یافت ِکی باشــد؟!
(جامی )31 :1343

تفکــر در مــورد حقیقت «آ گاهی» در قرن نوزدهم بنا بر نیاز بــه بحث در اثبات یا رد از
سوی مخالفان و موافقان تجربهگرایی شروع شد .در سال  1991فورمن کتاب «مسأله آ گاهی
ّ
محض» را نوشت و به مخالفت با ساختگرایان پرداخت که مدعی بودند همۀ آ گاهیهای ما
چه حسی و چه غیرحسی برخاسته از پیش زمینههای ذهنی است .فورمن میگفت ما حقیقتی
بــه نام آ گاهی محض داریم که خود دو بخش اســت :آ گاهی محض به صورت ســمادی
مطلق؛ و آ گاهی محض به صورت سمادی فعال .سمادی مطلق یک حالت بدون محتوا که
در آن هیچ امکانی برای پاسخ دادن به محرک های جهان خارج وجود ندارد و سمادی فعال
که در آن شخص می تواند در صورت لزوم به جهان خارج پاسخ دهد (فورمن .)53 :1384
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در نگاه عرفانی امام خمینی طمأنینه نیز از این نوع حاالت عرفانی است .ایشان معتقد به
دو نوع طمأنینه هســتند .نخست رسیدن به طمأنینه محض که یکی از ویژگیهایش ،دوام و
همیشــگی بودن آن است و با وصول به ساحت الهی امکان خواهد داشت و دوم طمأنینه به
ذکر خداست که درمانی موقتی و در طول مسیر سیر و سلوک ،برای رفع سرگشتگی قلمداد
میشود (ر.ک .به :امام خمینی .)212 -213 :1385
ّ
امام خمینی در وصیت به فرزند خویش ،بیان می کنند که اگر انسان به ذکر الله مطمئن
نگردد به هرچه که دســت یابــد ،باز تقاضای دریافت چیزی باالتر از آن را خواهد داشــت
ّ
(ر.ک .به :امام خمینی  .)213 :1385ایشان مسألۀ ذکر را در ایجاد طمأنینه ،آن قدر مؤثر میدانند
که آثاری چون دخول در میان عباد خود خدا و وارد شدن به ّ
جنت منتسب به خود او را ،از
اثرات طمأنینه به ذکر خدا میدانند« .آنکه انسان را از تزلزل بیرون مىآورد ذکر خداست .با
یاد خداست که تزلزلها ریخته مىشوند؛ اطمینان پیدا مىشود» (امام خمینی  1385ج .)210 :14
امام خمینی طمأنینه محض را حاصل کمال مطلق معرفی کرده و معتقد اســت ّاتصال و
ّ
فنا در کمال مطلق ،انســان را آرام میسازد نه سلطه به تمام ماسوی الله که هریک بخشی از
کمال را حائز میباشــند (ر.ک .به :امام خمینی  1385ج  .)206 :14مثالهای عینی که مردم در
زندگی روزمرۀ خود با آنها در ارتباطند ،برای تفهیم مطالب بلند عرفانی یکی از ویژگیهای
ســخنرانیهای عمومی امام خمینی اســت .در مســألۀ طمأنینه محض و ارتباط آن با کمال
مطلق ،امام خمینی از همین نوع مثالها استفاده میکنند.
َْ
ّ
مطمئنه»؛ یعنى آن نفســى که دیگر هیچ خواهشى ندارد ...آن وقت
«نفس
مطمئن مىشــود که به کمال مطلق برسد .کمال مطلق آن وقتى است که او
باشد؛ غیر او نباشد در کار .توجه به ریاست ،توجه به سلطنت ،توجه به عالم
ماده ،توجه به عالمهاى دیگر به غیب ،به شــهادت ،هیچ نباشد .یاد منحصر
شده باشد به یاد خدا .آنجا نفس «مطمئن» مىشود (امام خمینی  1385ج :14
.)206-207
از همیــن رهگذر اســت که طمأنینۀ محض بــه عنوان یک حالت نفســانی غیرالتفاتی،
ً
در نــگاه عرفانی امــام خمینی کامال امکان وجودی دارد .امام خمینــی برای تبیین این نوع
طمأنینه ،دوســت داشــتن فطری کمال مطلق را به عنوان دلیل بیان مینماید و آن را مبتنی به
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تشکیک نوری توضیح میدهد.
ّ
مطمئنه» وارد شــده است در یک منبع نور و در یک کمال مطلق و
«نفس
رسیده است به آن چیزى که عاشق او بود ... .هیچ فطرتى نیست که بگوید
بــس .مىگوید اى کاش که بود واى کاش که به ما مىرســید! آنجایى که
تمام مىشــود و اى کاشها تمام مىشود [و آن در] آنجایى است که انسان
به علم مطلق برسـ�د و فانى بشـ�ود این قطره در آن دریا (امام خمینی  1385ج
.)207-208 :14
فطری دانســتن طلب کمال مطلق از نظر امام خمینی جز با رسیدن به مقام عرفانی فنای
ّ
مطلق معنا پیدا نمیکند و در همان مرتبه نیز طمأنینه محض ایجاد میشود .ایشان فنای کلی
را منتهاى قرب نوافل و اضمحالل مطلق و تالشى ّ
تام دانسته و معتقدند اگر حالت «صحو»
پس از این تالشــی براى سالک دست دهد ،سالک الی الله حالت انس و طمأنینه پیدا کند
(امام خمینی ب .)591 :1388
امــام معتقدند قلبها ،در منزل فنا و در برخورد با عظمت جالل الهی متفاوتند .عدهای
از ســالکان قلبشان در حالت حیرت باقی میماند و اگر آنی بشارت الهی از قلب آنها قطع
شــود ،دچار صعق میشوند و متالشی می گردند و عدهای به طمأنینه بر اساس صحو دست
خواهند یافت و به مقام تمکین میرسند (ر.ک .به :امام خمینی .)96 :1370
این تجلیات عالی تر ،طلب همان کمال مطلق است که باعث طمأنینه محض میگردد.
امام خمینی وجود کمال مطلق را که باعث طمأنینۀ محض خواهد شد بر اساس قاعدۀ لزوم
وجود شیئی در خارج که در درون انسان نیاز به آن قرار داده شده است ،اثبات می کنند.
عشق فعلى محال است بىعاشق فعلى ،بىمعشوق فعلى .این از ادله محکم
ِ
ثبوت کمال مطلق است .پس این قدر دنبال این ورق و آن ورق و این جبهه
و آن جبهه و این طرف و آن طرف نگردید .زحمت ندهید خودتان را ،شما
ســیر نخواهید شد .دنبال چیزى بروید که شما را شاداب کند؛ مطمئن کند
نفس شما را (امام خمینی  1385ج .)209-210 :14
ً
امــام خمینی معتقدند همه افراد بشــر فطرتا به دنبال کمال مطلقنــد؛ اما در مصداق آن
اشــتباه می کنند و لذا همیشــه در اضطراب باقی میمانند (ر.ک .به :امام خمینی  1385ج :14
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ّ
ً
 .)208-209نهایتا آنکه امام خمینی منتهای ســیر ســالکان الی الله را رســیدن به کمال مطلق
دانسته و میگویند:
هیچ چیز انسان را ســیر نمىکند مگر اینکه تربیت بشود که با این تربیت به
منتها سیرى که در این ِسیر آن منتها تمام چیزهایى است که انسان مىخواهد
و آن رســیدن به کمال مطلق [است] .به کمال مطلق اگر رسید این طمأنینه
برایش حاصل مىشود (امام خمینی  1385ج .)505 :12
البته انحراف در تشــخیص کمال مطلق ،عامل تشــدید اضطراب و ایجاد عذاب روحی
می باشد و از همین روست که امام خمینی ،در بیان اینکه چگونه می توان به طمأنینه محض
دســت یافت ،راهکار آن را تبعیت از فطرتی میدانند که عاشق کمال مطلق است .جهل در
تشــخیص قدرت یا علم مطلق یا فراموش کردن و انحراف از آن ،باعث دوری از طمأنینه و
احساس عذاب میگردد (ر.ک .به :امام خمینی  1385ج .)209 :14

فوایدطمأنینه

کمترین فایدۀ طمأنینه از نگاه امام خمینی ،پوشاندن عیوب قلب و باالترین فایدۀ آن رسیدن
به مرتبۀ توحید اســت .امــام خمینی در تأویل نماز و حواشــی و ارکان آن ،ســتر عورت را
پوشــاندن زشتیهای قلب با کســب اطمینان قلبی میدانند« .در نزد اهل ایمان ،ستر مقابح
قلوب است به لباس طمأنینه» (امام خمینی الف .)49 :1378
از همیــن رهگذر اســت که امــام در خصوص اثر مســتقیم توحید بر ســاختن طمأنینه
میگوید:
قلبى که در آن نور توحید و معرفت کمال مطلق تابیدهشــده باشــد ،دارای
َّ
طمأنینه و ثبات و تأنى و قرار اســت .دلى که نورانى به معرفت حق -جل و
ِّ
َعال -شــده باشــد ،مجارى امور را به قدرت او مىداند و خود و جدیت و
حرکت و سکون خود و همه موجودات را از او مىداند و زمام امر موجودات
را به دســت خــود آنها نمىدانــد .چنین قلبى اضطراب و شــتابزدگی و
بىقرارى ندارد (امام خمینی .)362-363 :1387
امــام خمینی طمأنینــه نفس را در مقام توحید مهم میدانند نه اســتدالل عقلی را .دلیل

 148پژوهشنامۀ متین

سـال بیست و دوم  /شمـارۀ هشتاد و نه  /زمستان 1399

ایشان بر این مطلب آن است که گاه میشود فردی سواد علمی اقامۀ دلیل برای اثبات وجود
خــدا یا اثبات وحدانیــت او را ندارد ،یا نمی تواند صفات جمال و جالل او را بشناســد ،اما
درعینحــال نفس او بــر تمامی آن مطالب طمأنینه دارد ،بهگونــهای که برخالف پارهای از
اثباتکنندگان وجود خدا و ثابتکننــدگان وحدانیت او و توضیحدهندگان صفاتش که در
مقــام عمل نمی توانند وجود و کفایت خدا را احســاس کنند ،این افراد صاحب طمأنینه ،نه
ً
تزلزلی دارند و نه اضطرابی و در مقابل پدید آورندۀ خویش کامال خاضعند .اگر سواد اثبات
مطلب میتوانســت جای طمأنینه نفس را بگیرد ،در رأس همۀ اثباتکنندگان خدا ،شــیطان
بایــد دارای طمأنینۀ نفس میبود (مرتضوی لنگرودی  1386ج .)315 :4امام معتقدند که طمأنینه
می تواند اصیل نباشد.
ّ
ممکن اســت فردی احســاس اطمینان کند درحالیکه این اطمینان ،طمأنینه به ذکر الله
ّ
و طمأنینه بالله نبوده و بلکه طمأنینه به ســبب رضایت به زندگانی دنیا باشــد (یونس .)7 :امام
خمینــی در مــورد چنین فردی که از وضعیت موجودش آرامــش دارد و حتی ازنظر معنوی
هــم گمان میکند که دارد خوب عمــل میکند (کهف ،)104 :اما ربش از او راضی نبوده و
نفس او مرضیۀ رب خود نیست ،تعبیر منحصربهفردی تحت عنوان «استدراج در مقامات» را
بهکاربردهاند« .و هر یک از این مقامات را استدراجى است ّ
خاص به خود که سالک را در
آن هالکت عظیم است» (امام خمینی  .)12 :1370امام خمینی این استدراج عرفانی را اینگونه
توضیح میدهند« :اســتدراج در این مقام آن است که به تفریعات کثیره ّ
علمیه پرداخته و به
جــوالن فکر براى این مقصد براهین کثیره اقامه کنــد و از منازل دیگر محروم ماند و قلبش
َّ
به این مقام عالقهمند شــود و از نتیجه مطلوبه که وصول الى فناء الله است غافل شود» (امام
خمینی .)11 :1370
دیگر فوایدی که امام خمینی ،مترتب به کسب مقام طمأنینه میدانند شامل عناوین ذیل
است:
 .1کســب استقامت« :نفســى که داراى ثبات باشــد ،از نامالیمات روحى از حوصله
بیرون نرود و در مقابل ناگوارها پابرجا بایســتد و از طمأنینه و ثبات او کاسته نگردد؛
َ
ــتق ْم َکما ُأم ْر َت َو َم ْن َ
َ ْ َ
تاب َم َعک» اشارت به این مقام نفس
و شــاید آیه شریفه «فاس ِ
ِ
باشد» (امام خمینی .)359 :1387
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 .2پیروزی در برابر شیطان و حزب ّ
جن و انس او« :طمأنینه نفس و ثبات قدم است که
انسان را در مقابل حزب شیطان نگهدارى کند و بر لشکرهاى جهل و شیطنت غلبه
دهد» (امام خمینی .)360 :1387
 .3چیره شدن بر ّقوه غضبیه و شهویه« :طمأنینه نفس و ثبات است که انسان را بر ّقوه
غضب و شهوت چیره کند» (امام خمینی .)360 :1387
 .4حفظ ایمان تا انتهای زندگی دنیا« :حفظ ّقوه ایمان و دین با طمأنینه نفس و سکونت
روح ،بسهلى و آسانى ّ
میسر است و تا َدم آخرین ،انسان را در مقابل بادهاى تند عالم
محفوظ کند» (امام خمینی .)361 :1387
 .5عدم تأثیرپذیری از محیط نامناســب اطراف« :طمأنینــه نفس و ثبات قدم ،نگذارد
اخالق و اطوار اجانب و منافقین در انســان رخنه کند و انسان را نگذارد دستخوش
ّ
حوادث شــود .انســان با ثبات و طمأنینه نفس ،خود یک ملت واحده است که اگر
ســیلهای اخالق زشــت و بىدینى تمام مردم را ببرد ،او چون کوه آهنین در مقابل
همهچیز ایستادگى کند و از تنهائى وحشت نکند» (امام خمینی .)361 :1387
 .6تأثیرگذاری و اصالح محیط فاســد اطراف« :انسان با ثبات و طمأنینه مىتواند تمام
وظایف فردى و اجتماعى را انجام دهد و در هیچ مرحله از زندگانى ّ
مادى و روحانى
براى او لغزشى و خطایی دست ندهد» (امام خمینی .)361 :1387
 .7ســیر مع الحق الی الخلق به جهت هدایت خلق« :و چون حال طمأنینه و اســتقرار
نفســانیه و وســاوس ّ
ّ
ابلیسیه مطمئن شد ،براى
و اســتقامت در خود دید و از حاالت
ارشاد خلق و تعلیم و تربیت بندگان خدا و خدمت به نوع ،به آمیزش و خلطه پردازد
و خود را مهیا و آماده کند که تا مىتواند از خدمت به بندگان خدا بازننشــیند» (امام
خمینی .)387:1387
طمأنینۀاجتماعی

یکــی دیگر از نظریات خاص امام خمینی در مســئلۀ طمأنینه ،خلــق مفهوم جدیدی تحت
ّ
عنوان طمأنینه اجتماعی اســت .امام خمینی معتقدند همانطور که یک فرد با ســیر الی الله
می تواند به طمأنینه قلب دست یابد ،یک جامعه نیز که در مسیر خدا قرار بگیرد به طمأنینهای
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جمعی دســت مییابد« .اگر ماها همه بتوانیم دستبهدســت هم بدهیم و این نهضت را به
نتیجه برســانیم بهطوریکه محتواى این جمهورى اسالمى تحقق پیدا بکند و آن طورى که
دستورات اســام است عمل بشود ،براى همه گروهها رفاه هســت ،آرامش قلبى و طمأنینه
هست» (امام خمینی  1385ج .)265 :11
امام خمینی راه کسب طمأنینه اجتماع را عدم ّ
تفرق عنوان می کنند و معتقدند هرچقدر
یک جامعه مجتمعتر باشند ،طمأنینۀ جمعی آنان نیز بیشتر است« .این جداییها اسباب این
مىشود که تزلزل پیدا بشود؛ و هر چه باهم مجتمعتر باشید ،طمأنینه بیشتر حاصل مىشود و
به مقصد زودتر مىرسید» (امام خمینی  1385ج .)44 :11
اگر ثمرۀ طمأنینه فردی ،اســتقالل روحی است ،ثمرۀ این طمأنینه اجتماعی نیز استقالل
جامعه اســامی اســت و ازنظر امام خمینی این طمأنینه ،بهترین نعمت خدا به یک اجتماع
است.
ُ
یک مملکــت اگر چنانچه متزلزل باشــد ...،طمأنینه نباشــد در قلوب ما،
استقالل روحى نباشد ،ما قیام به پاى خود نکنیم ،این خوشیها دیگر طعمى
ندارد؛ و اگر چنانچه ما مطمئن بشــویم به اینکه مســتقل هستیم و خودمان
هســتیم و آقا باالسر نداریم ،خوف اینکه یکوقت آنها به ما هجوم بکنند،
ُ
یا یکوقت آنها کارشکنى در کارهاى ما بکنند نداشته باشیم ،این طمأنینه
روحى ،بهترین چیزى اســت که براى انســان هست؛ و من مژده مىدهم به
َّ
ُ
شــما که ان شاء الله این طمأنینه براى شما بهزودی حاصل بشود (امام خمینی
 1385ج .)43 :11
ً
این طمأنینــه جمعی ،لزوما با باال بودن آمارهای خوب اقتصادی همچون تولید ناخالص
ارتباط ندارد بلکه حاصل باال بودن ضریبهای نشــاط و عدم دلهره و احســاس امنیت در
یک جامعه است؛ بنابراین ممکن است قدرتمندترین یا ثروتمندترین افراد جامعه جهانی این
طمأنینه را نداشته باشد« .این آرامش خاطر از همه نعمتها باالتر است .این اطمینان از همه
نعمتها باالتر اســت .انسان ممکن است که صد تا پارک داشته باشد ،لکن اطمینان خاطر
نداشته باشد .شــما خیال مىکنید که اآلن این رئیسجمهوری امریکا خیلى اطمینان خاطر
دارد؟ دلهره ندارد؟» (امام خمینی  1385ج .)237 :14
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بهترین راه برای رســیدن به طمأنینه اجتماعی در یک جامعه ،عمل برای خداســت .این
عمل باعث افزون شــدن نعمتهای خفیة الهی ازجمله طمأنینه جامعه میگردد« .شاید ماها
هم نتوانیم درســت بفهمیم نعمتهای ّ
خفى الهى را؛ نعمت طمأنینه ،نعمت آرامش ،نعمت
ســکینه قلب .اطمینان قلب ،در شما گروهها و در گروههای به نظر آنها مستضعف ،هست
و در آن باالها نیست ،آن باالها ،همه اضطراب است» (امام خمینی  1385ج .)264:14
طمأنینه اجتماعی نعمتی اســت که باعث ایجاد غرور و سرافرازی حقیقی و غیر کاذب
خواهد بود .غروری که از عنایت و حمایت الهی نشــأت میگیرد و باعث هراس دشــمنان
چنین جامعۀ با طمأنینهای میشــود .از همین روست که امام خمینی در مقام مناجات با رب
خــود ،او را بر نعمت طمأنینــه اجتماعی مردمش تحمید میکند« .اگر غرور و ســرافرازى
هست براى آن است که موردعنایت و حمایت ذات مقدس تو هستند .تو ،طمأنینه و سکینه
را در دل آنان نازل فرمودى و رعب و وحشت را در قلوب دشمنان آنان که دشمنان اسالمند
انداختى» (امام خمینی  1385ج .)155 :16
کلمات ایشان در مورد طمأنینه نشان از رسیدن و یافتن است نه نقل از دیگران و بافتن که
به تعبیر خود ایشــان «یافتن غیر از بافتن اســت و ساختن جدا از پرداختن»(امام خمینی :1370
 13مقدمــه) از همین رو ،امام خمینی با احســاس طمأنینه فردی و دیدن افقهایی از پدیداری
قراری
طمأنینــه اجتماعی در مملکت خویش و جهان اســام و جامعــۀ جهانی ،در اوج بی ِ
دنیا سخن از طمأنینه و آرامش به زبان میآورد« .با دلى آرام و قلبى مطمئن و روحى شاد و
ضمیرىامیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و بهســوی جایگاه ابدى
سفر مىکنم» (امام خمینی ج .)90-91 :1388
نتیجهگیری

در ســپهر اندیشــه امام خمینی قلب مطمئن و دل آرام از غایات ســلوک محسوب میشود.
امام خمینی در ســیر و سلوک معنوی خویش این غایت را همیشه مدنظر داشته است و بروز
رفتاری آن نیز درسیرۀ ایشان مشهود است .در جنبۀ عرفان علمی (نظری) ،امام خمینی ضمن
طرح این موضوع و بحث پیرامون آن ،آرایی بدیع و نو نیز بیان کرده اســت که به دو مســئله
طمأنینه محض و طمأنینه اجتماعی در این خصوص اشــاره شــد و این فرضیه اثبات گردید
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که مقام عرفانی طمأنینه در اندیشــه امام با اضمحالل فردیت ســالک و رســیدن به توحید
شــکلگرفته و در چنین مرتبهای سالک «از ـ به» چیزی طمأنینه ندارد بلکه در همه حاالت
طمأنینه محض دارد .به باور امام این مســئله در مــورد یک اجتماع توحیدی نیز قابل لحاظ
است .بر اســاس انسانشناسی امام خمینی طمأنینۀ یک انسان نشانگر رسیدن او به استقالل
روحی اســت همانگونه که در جهانشناسی ایشان ،طمأنینۀ یک اجتماع حاکی از استقالل
آن اجتماع و ّاتکا آنان بر خودشــان اســت .از منظر معرفتشناســی نیز ،امام خمینی قائلند
اضطراب ،ناشی از اشتباه در تشخیص کمال مطلق و در مقابل ،طمأنینه حاصل درک کمال
مطلق است.
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