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نسخۀ نویافته ای از " چهل مقام” ابوسعید ابوالخیر
محمد باقر کمال

الدینی1

چکیده
ابوسعید ابوالخیر (440_357ه ).یكی از بزرگترین عارفان جهان اسالم است که آثار منتشر شده او ،یعنی «اسرار التوحید فی مقامات شیخ
ابوسعید ابوالخیر» و «حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر» از مهمترین منابع عرفانی به حساب می آید .کتاب ارزشمند اسرار التوحید اطالعات
بسیار روشنی از منش عرفانی ابوسعید به دست می دهد؛ به طوری که بسیاری از محققان با پژوهش های خود ،توانسته اند نكات روشن و
آموزنده ای از زندگی و شیوة ابوسعید از این کتاب استخراج کنند .حاالت و مقامات ابوسعید نیز کتاب ارزشمند دیگری است که کمک
شایانی به شناخت هرچه بیشتر روحیات و خلقیات ابوسعید می کند.
اما آ نچه از دیرباز در بین اهل پژوهش رایج بوده این نكته است که گویا اثر دیگری از ابوسعید ابوالخیر با نام «مقامات» وجود داشته و از
بین رفته است .گرچه مدتی است که پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی ،از جمله استاد شفیعی کدکنی ،با دقت و بررسی فراوان نسخه هایی
از این اثر ماندگار را معرفی کرده اند و برخی از آنها به چاپ رسیده است ،اما هنوز در مورد «مقامات» نكات ناگفتة فراوانی وجود دارد.
در این مقاله که به شیوة توصیفی_ تحلیلی و با رویكرد پژوهشی نگاشته شده است ،ضمن بررسی آثاری که به معرفی «مقامات» پرداخته
اند ،نسخة خطی نادری ا ز این اثر ارزشمند معرفی خواهد شد .این نسخه با حمد و ثنای خدای متعال آغاز شده و سپس چهل مقام عرفانی
از جمله نیستی ،انابت ،توبه ،ارادت ،مجاهده و ...در آن مورد بحث قرار می گیرد.
کلمات کلیدی :نسخة خطی ،ابوسعید ابوالخیر ،مقامات ،چهل مقام
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دربار خلفا و ملوک و امرا تحصـــیل کرده بودند ،منافه و

ابوســـعید ابوالخیر یكی از عارفان بزرگ فارســـی

هم چشمی بزرگی در میان آنان به وجود آمد و رقابت ها

زبان است که آثار به جای مانده از او برای پژوهشگران

و مســابقت ها و خصــومات علمیه و مشــاجرات ادبیه به

و عالقه مندان به عرفان و ت صوف ب سیار حائز اهمیت

غایت قصــوی و ذروة علیای خود رســید .هر نویســنده

ا ست .تاکنون با همت پژوه شگران ،دو اثر از ابو سعید

عالوه بر کو شش در ح سن خط و ح سن ادای معانی و

ابوالخیر به چاپ رسیده است .یكی «حاالت و سخنان

حسن الفاظ سعی می کرد که از شعرا و اشعار و الهامات

ابو سعید» و دیگری «ا سرار التوحید فی مقامات شیخ

ایشان استفاده کند و چیزی عاریت گیرد .و این معانی نیز

ابو ســعید» .موارد دیگری که از ابوســعید چاپ شــده

با تطوّر و تحوّلی که از طول زمان و ضـــعف عادات و

ا ست ،همه از این دو اثر ا ستخراج شده ا ست .مانند

آداب کهنه پیدا آمده بود همدست گردید و یكباره انقالب

«رباعیات ابوسعید» و . ...اما با پژوهش هایی که توسط

بزرگی در فن نثر نویسـی نمایان گشـت و از این انقالب

بزرگان زبان و ادبیات فارســی انجام گرفته اســت ،اثر

شــیوة نثر تغییر کرد و موازنه و مزدوج و قرینه ســازی و

ارزشــمند دیگری با نام «مقامات ابوســعید» یا «چهل

صنایع دیگر داخل نثر شد تا کار به مقامه نویسی انجامید

مقام» نیز به آثار این عارف پر آوازه ا ضافه شده ا ست.

و صد سال بعد اثر آن انقالب در زبان دری نمایان گردید

اثری که تا چندی قبل ت صور بر این بود که نابود شده

و نثر فنی در ایران نیز به تقل ید عرب به وجود آ مد.

ا ست ،اما با همت شخ صیت های مختلف ،و به ویژه

(بهار)240 :1370،

گرفته ا ست .در این مقاله نیز ن سخة دیگری از مقامات

 .2مقامه نویسی در لغت و اصطالح:

استاد شفیعی کدکنی چاپ شده و در اختیار عموم قرار
معرفی می شــود .نســخه ای کهن و نادر که می تواند
اطالعات مفیدی را در اختیار پژوهشـــگران و عالقه
مندان قرار دهد و اثری بر آثار شیخ میهنه بیافزاید.

دکتر شوقی ضیف در معنای لغوی مقامه می نویسد:
"اگر به شـــعر جاهلی رجوع کنیم« ،مقامه» را به دو معنا
خواهیم یافت :الف :مجلس و انجمن قبیله .ب :جماعت
حا ضر در مجلس یا انجمن .اما در ع صر ا سالمی ،به این

 .1نگاهی کوتاه به پیدایش مقامه و مقامه نویسی:

معنا به کار رفته است :مجلسی که در آن شخصی در برابر

در اواخر قرن چهارم هجری ،از متفرعات فن قصص

خلیفه یا دیگران می ایســتد و از روی وعظ ســخن می

که در آن زمان در نثر عربی شهرت و رواجی تمام داشت،

گوید .و بدیع الزمان همدانی آن را به معنای قصــه گویی

فنی جدید ابداع شد که مبتكر آن بدیع الزمان همدانی ،نام

و ایراد سخن در مجلس استعمال کرده است ،چه آن فرد

«مقامات» بر آن نهاد و ســپس نثر نویســان دیگری که در

نشسته باشد و چه ایستاده( ".شوقی ضیف ،بی تا)7 :

زبان عربی و فارســـی از آن تقلید کردند؛ همین عنوان را

دکتر علی ابوملحم نیز م قا مه را در ل غت به مع نای

برای آن برگز یده و به کار برد ند( .خطیبی،1375،ج:1

مجلس و جماعتی از مردم و خطبه و پند و روایتی که در

)543

میــان اجتمــاع مردم ایراد می شـــود آورده اســــت.

اســتاد ملک الشــعرای بهار در این مورد می نویســد:

(ابوملحم2002،م)7 :

"در قرن چهارم به واســـطة ترقی ادب و کثرت کتب و

اما در اصطالح مقامات قسمی است از اقسام قصص

ازد حام ک تاب و قرب و منزلتی که مول فان و کات بان در

که با صـــرف نظر از تكل فات لفظی و معنوی که در آن
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هدف ا صلی ا ست؛ از جنبة دا ستانی هیچ گونه ارزش و

ادبیات عرب را نزد ابو سعید عناز آموخت ،سپس برا

تنوعی ندارد و مق صود نوی سنده از ابداع و ان شاء آن این

ادامة تحصــیل به مرو رفت و نزد ابو عبد الله خضــر ،

ا ست که بتواند با فراغ بال و و سعت مجال ،هرچه بی شتر

مدت پنج سال متف و مختلف (فقه تطبیقى میان مذاهب

صناع لفظی و بدیعی به خ صوص سجع را در آن به کار

اربعه) را فراگرفت .پس از مرگ خضــر  ،به محضــر ابو

برده و در لغت پردازی و ترکیب سازی ،نهایت هنر خود

بكر قفال رفته و پنج ســـال نزد و فقه خواند .در این

را ارائه دهد .ابن الطقطقی در این خصوص نوشته است:

زمان بسیار از بزرگان علما عصر مثل ابو على سنجى

"از مقامات ،جز تمرین در فن ان شاء و وقوف بر مذاهب

و ناصر مروز و ابو محمد جوینى هم درسان و بودند.

نظم و نثر و برخی حكم و تجارب ،فایدة دیگری حاصل

بعد از  378ق به ســـرخس رفت و نزد ابو على زاهر بن

نمی شود( ".خطیبی)547 :1375،

احمد فقیه به تكمیل تحصیالت خویش پرداخت .پس از

دکتر انزابی نژاد نیز در خ صوص تفوّق صنایع لفظی

مرگ و از طری لقمان سرخ سى به خانقاه ابو الف ضل

و بدیعی بر جنبة داستانی در مقامه نویسی می گوید" :می

حسن سرخسى راه یافت و تحت تأثیر سخنان پیر خود،

توان گفت که سـ ـه بهره از چهار بهره و بلكه بیش تر از

علوم رسمى و علوم ظاهر را به یكسو نهاد و از جانب او

کو شش و خالقیت مقامه نویس به بافت کالم معطوف و

نزد ابو عبد الرحمن ســلمى راه یافت و پس از مرگ و

م صروف می شود و به همین سبب جنبة دا ستانی اثر،

به آمل طبر ستان رفت و حدود یک سال مقیم خانقاه ابو

ضعیف است؛ تا به حدی که خواننده را تمایلی به شنیدن

العباس قصـاب آملى شـد و از دسـت او نیز خرقة تبرک

مو ضوع دا ستان نی ست ،بلكه در پی آن ا ست که صنایع

گرفت .ابو سعید در علوم تف سیر ،حدیث ،فقه و ت صوف

لفظی و بدیعی کالم را ب شنا سد و غوامض سخن را در

تبحر داشت و کرامات بسیار نیز به و منسوب است.

یابد( ".حمیدی،1372،مقدمه)7 :

و

حد یث را از ابو على شـــبویى و ابو بكر جوزقى

همچنین پرفسور هامیلتون معتقد است" :تمام استادی

آموخت .بسیار از علما حدیث و تصوف از ابو سعید

هایی که در طرز پرداخت مقامه به کار می رود ،در دست

اجازة روایت حدیث داشتند .حسن سمرقند در مجلس

های با ذوق و هنر خال آن خال صه می گردد .بع ضی از

و ح ضور مىیافت و ابو بكر عبد الله ن سّاج و ابو على

منتقدان جدید اظهار عقیده کرده اند که مقامه در ادبیات

فارمد و ابو عمر و بشخوانى از مریدان ابو سعید بودند.

سامی ،مرحله اوجی را در ارائة موضوعات ادبی نشان می

اشعار بسیار به ابو سعید منسوب است که در مجموعه

دهد .در عم این جریانات ،همان مراحل تجهیز فزاینده

ا به نام «رباعیات ابو ســعید» گرد آمده اســت ،اما آنچه

زمینه های ادبی متداول در بین اقوام آریایی و ســـامی

مســـلم اســـت اینكه دو رباعى و یک بیت بیشـــتر از او

وجود دارد که اساسی ترین شان عبارت است از حماسه،

نیســت .شــعردوســتى بیش از حد ابو ســعید و خواندن

درام و نوول( ".هامیلتون)47 :1362،

شــعرها مناســب در حاالت مختلف و گفتن همان دو
رباعى ســبب شــده وجود او نیز مانند خیام مرکز برا

 .2نگاهی به زندگی ابوسعید ابوالخیر:

انتســاب رباعیها عاشــقانه و عارفانه گردد .ابو ســعید

ابو سعید ابو الخیر (  440 - 357ق) ،عارف و صوفى

سرانجام در میهنه درگذشت و در همانجا به خاک سپرده

اشعر  .در میهنه یكى از قرا شمال خراسان به دنیا آمد.

شد .احوال و کرامات و در دو کتاب «اسرار التوحید» و

قرا ئت قرآن را در زاد گاه خود ،نزد ابو مح مد ع ناز و

«حاالت و سخنان ابو سعید» به و سیلة نوادگان و گرد
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آمده است( .نصیری)166 :1384،

تا سف را دا شته ام که چرا ب سیاری از حكایاتی که عطار

عطار نیز دربارة این عارف نامی می نویســـد" :ابو

درین کتابها به نام ابوســـعید ابوالخیر آورده اســـت ،در

سعید فضل الله بن ابى الخیر احمد بن محمّد بن ابراهیم،

حاالت و ســـخنان و در اســـرار التوحید وجود ندارد".

یكى از چند چهرة اســتثنائى در تاریخ عرفان و تصــوّف

(شفیعی کدکنی)68 :1380،

ایرانى ا ست که در سال  375ه .در میهنه نزدیک مرو به
دنیا آمده ،و پس از ســیر و ســفرها بســیار در نیشــابور
ماندگار شده ،و به دلیل دانش و سیع ،شخ صیّت ب سیار
نافذ ،و نكتهدانى و ظرافت و مهرورز بى مانندش ،در
همان سالها اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنج هجر
در سراسر جهان اسالم تا اندلس ،نام او بر زبان دلآگاهان
و فرزانگان روزگار بوده ا ست .سالها پس از درگذ شت
بوسعید ،دو تن از نوادگان او حاالت و روایات و سخنان
او را در دو ک تاب که هر دو از دالویزترین آ ثار ادب
صوفیانة فارسى است ،گرد آوردهاند .این دو کتاب ،یكى
اسرار التوحید فى مقامات شیخ ابى سعید  ،اثر محمّد بن
منوّر است ،و دیگر حاالت و سخنان بوسعید از جمال
الدّین ابو روح فضل الله( ".عطار)869 :1386،

ایشـــان پس از تحقی و بررســـی فراوان ،امتیازات
مقامات نویافته را به این ترتیب اعالم می کنند:
 .1حكایاتی از زندگی ابوســـعید ،که پرتوهایی بر
جوانبی از زندگینامة او می افكند.
 .2حكایاتی از زبان ابوســعید که شــیوة مجالس او را
روشنتر می کند.
 .3شعرهایی که برای اولین بار در تاریخ ادب فارسی
یافت ده و مورد بررسی قرار می گیرد.
 .4روایتی دیگر از شان نزول بعضی شعرهای منقول
در دیگر مقامات های او در اختیار ما قرار می دهد.
 .5چند شــطح درخشــان و شــگفت آور او را که در
هیچ جا دیده نشده است ثبت می کند.
 .6بعضـــی اشـــارات به جغرافیای تاریخی حوادث
زندگی او دارد.

 . 3نکاتی پیرامون ن سخۀ معرفی شده تو سط ا ستاد
شفیعی کدکنی:

 .7واژگانی را عر ضه می دارد که در فرهنگ ها کمتر
دیده می شوند.

اســتاد شــفیعی کدکنی که همواره تالش فراوانی در

 .8اقوال فراوانی از شــیخ نقل کرده که در هیچ جای

زمینة بازنویســی نســخ خطی و تصــحیح آثار مربوط به

(دیگر) دیده نشده و همه زیبا و ژرف و در کمال اهمیت

عرفای بزرگ ایران زمین انجام داده اند ،در خصـــوص

است.

مقامات ابوسعید نیز نسخه ای نادر و نویافته را معرفی می

 .9ترجمة فارسی زیبا و درخشانی از بعضی عبارات

نمایند .یكی از دالیلی که ایشان را به انجام چنین جستجو

عربی شیخ یا دیگران آورده است که در حاالت و سخنان

و موفقیتی واداشـــته اســـت ،توجه به این نكته بوده که

و اسرار التوحید گاه دیده نمی شود.

چطور عطار داســتان هایی از ابوســعید نقل می کند و آن
داستان ها در «اسرار التوحید» و «حاالت و سخنان» وجود

 .10تفاوت در جزئیات و حتی «پیرنگ» داســـتانها".
(همان)69 :

ندارد .ایشـان می نویسـد" :در طول سـالهایی که در باب
تذکره االول یاء ع طار و مجمو عة مثنوی های او ،یعنی

 .4نگاهی به گزارش دکتر ایرج افشـــار از مجموعۀ

منط الطیر و مصــیبت نامه و اســرار نامه و الهی نامه به

 555دوشنبه:

تحقی پرداخته ام ،و در آســتانة نشــر اســت ،همواره این

ا ستاد ایرج اف شار پس از تو ضیحات ارز شمندی که
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در مورد مجموعة  555دو شنبه ارائه می دهند ،ا شاره ای

می خور ند تا در حرام و شـــب هت نیفت ند .م قام چ هارم

هم به مقامات ابوســعید دارند .ایشــان در مورد مجموعة

«ارادت» اســت .همه عالم راحت خواهند و با آن ،مال و

 555می نوی سند" :مجموعه ای به شمارة  555مورخ در

نعمت و ایشـــان محنت خواهند و با آن ملک و والیت.

کتابخانة فرهنگ ستان علوم تاجیك ستان در شهر دو شنبه

مقام پنجم «مجاهدت» اســـت .مردم جهد کنند تا ده با

هســت که آوازة آن نخســتین بار به مناســبت مقداری از

بیسـت کنند و ایشـان جهد کنند تا بیسـت ،نیسـت کنند.

غزلیات حافظ که در هامش بعضــی از اوراق آن نوشــته

مقام ششم «مراقبت» است .مراقبت ،نگاه داشتن بوَد نفس

شده ا ست در دنیای ادب فار سی پراکنده شد و مرحوم

خود را در خلوت تا الجرم پادشــاهِ عالم ،معصــوم دارد

میرزااف آن غزلها را در کتاب کوچكی در ســال  1972به

ای شان را از مع صیت .مقام هفتم « صبر» ا ست .اگر بالی

چاپ رســـان ید و به نام چ هل و ســـه غزل پراک ند".

کونَین بر ایشـــان گمارند ،اندر آن آه نكنند و اگر محبّتِ

(افشار1417،ق)1345 :

عالمیان بر ایشـان فرود آید ،جز در کوی صـبر راه نكنند.

در مورد مقامات ابوســـعید در بخش مندرجات در

مقام ه شتم «ذکر» ا ست .به دل او را دانند و به زبان او را

حا شیه نو شته اند" :ر سالة مقامات به نقل از ابو سعید ابی

خوانند .هرگه که درمانند ،راه جز به درگاه او ندانند .مقام

الخیر در چهل مقام و چون بخشـــی از آن نســـخه افتاده

نهم «ر ضا» ا ست .اگر شان برهنه دارد ،خ شنود با شند و

بوده به همان (شكل) بر روی صفحة مجزائی نوشته و به

اگرشــان گرســنه دارد ،خشــنود باشــند و هرگز در کوی

صفحه چسبانیده شده است .رقم پایان کتابت این ا ست

اختیار منزل نكنند .مقام دهم «مخالفتِ نفس» است .هفتاد

«تمت المقامات بعون اهلل و الصـــلوه علی رســـول اهلل»

سـال نَفْس های ایشـان می نالد در آرزوی یكی نعمت و

14ب21الف( .همان)1366 :

نیابد مگر رنج و محنت .مقام یازدهم «موافقت» است .بال
و عافیت و عطا و منع به نزدیکِ ایشـــان یكی بود .مقام

 .5نگاهی به مقامات ابوسعید ابوالخیر:

دوازدهم «ت سلیم» ا ست .اگر تیر ق ضا از کمین گاهِ بال بر

مقامات اربعین ،یا چهل مقام ،اثری عرفانی اســت که

ای شان تاختن آرد ،خود را در منجنی ت سلیم نهند و پیش

نگاهی به مراتب ســـیر و ســـلوک دارد و این مراتب در

تیر بال باز شـوند و جان و دل خود را سـپر سـازند و در

چهل مقام شرح داده شده است " :شیخ أبوسعید أبوالخیر

برابر تیر قضا بازایستند .مقام سیزدهم «توکل» است .نه از

فرمود که عارف را چهل مقام بباید تا قدم او در کوی

خل چیزی خواهند و نه از ح  .او را از بهر او پرستند و

عرفان در ست آید .مقام اول «نیّت» ا ست .عارف را باید

سؤال و گفتار در میان نه .الجرم پاد شاهِ عالَم ای شان را به

که نیت چنان بود که اگر دنیا و نعمتش و عقبی و جنتش

آرزو رســـاند به وقتِ حاجت و شـــمار در میان نه .مقام

و بال و محنتش بدو ن شان دهند ،دنیا و نعمتش به کافران

چهاردهم «زهد» اسـت .از همه دنیا مرقعی دارند به صـد

ایثار کند و عقبی و جنتش به مؤمنان ایثار کند و خود بال

پاره از کر باس و گلیم و َن مَد پاره .آن مرقع به نزد یک

و محنت اختیار کند .مقام دوم «إنابت» اســـت .اگر در

ایشان فاضل تر است از سقالطون و مقراضی ،هزار باره.

خلوت باشد ،خدا را بیند ،تغیّر عالم سَر ایشان را نجنباند

مقام پانزدهم «عبادت» ا ست .همه روز م شغول با شند به

و بالی ح  ،مرغ مهر ایشــان را نپراند .مقام ســیّم «توبه»

خواندن قرآن و تسـبیح و همه شـب ایسـتاده باشـند .تن

ا ست .همه خل توبه کنند از حرام و حرام نخورند تا در

هاشان در خدمت ،کوشان ،دل هاشان از عش و محبّتِ

عذاب گرف تار ن یای ند .ایشـــان تو به کن ند از حاللی که

احدیّت ،جوشــان ،ســرهاشــان از پی مشــاهده ملک،
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خروشــان .مقام شــانزدهم «ورع» اســت .از هر طعامی

به شت و نعمت در دیده ای شان به ذره یی ن سنجد .مقام

نخورند و از هر لباسی نپوشند و با هر کسی ننشینند( .و)

بیست وهشتم «محبّت» است .از همه کون دوستیشان با

جز صــحبتِ ح تعالی نگزینند .مقام هفدهم «إخالص»

یكی بود ،محبت شان یكی بود؛ زیرا که ظاهر و باطن شان با

ا ست .همه شب نماز کنند و همه روز روزه دارند ،چون

یكی بود .تن هاشــان از شــوق می گدازد .دل هاشــان در

نفس ایشــان در طاعت نیاید و طاعت بینند ،پنجاه ســاله

ح ضرت القدس نازد .نه اندی شه فرزند دارند و نه از آن

طاعت به یكی شربت آب بفروشند و به سگی یا به کسی

عیال و نه اندیشــه دنیا دارند و نه از آن مال .مقام بیســت

دهند ،آنگه گویند :ای نفس! دانســـتی که آنچه تو کردی،

ونهم «وجد» است .در دنیاشان نیابند ،در گورستان نیابند،

خدای را ن شاید؟ مقام هجدهم « صدق» ا ست .یک قدم

در قیامتشــان نیابند ،بر صــراطشــان نیابند ،در حضــرت

بی راســـتی ننهند و یک نَفَس به جز از راســـتی نزنند.

صمدیّت باشند؛ آنجا که ایشان باشند ،ح باشد و ایشان.

زبانشــان از دل خبر دهد و دلشــان از ســر خبر دهد و

مقام سی ام «قرب» ا ست .اگر گویند بار خدایا همه اهل

اســرارشــان از حضــرت خبر دهد .مقام نوزدهم «خوف»

کفر و طغیان را و همه شرک و ع صیان را در کار ما کن،

است .چون در عدل او نگرند ،از بیم بگدازند و به طاعت

پاد شاهِ عالَم گفتار ای شان ردّ نكند .مقام سی ویک «تفكر»

هیچ امید نه .مقام بی ستم «رجاء» ا ست .چون در ف ضل او

ا ست .مون س شان نام او بوَد .آرام ش شان پیغام او بوَد .مقام

نگرند ،از شـــوق می نازند و بیم و فَزَع در میان نه .مقام

سی ودوم «و صال» ا ست .اگرچه شخص ای شان در دنیا

بیســـت ویكم «فنا» اســـت .نفس خویش را در بوته فنا

بود ،دلشان به مولی بود .مقام سی وسیم «کشف» است.

بگدازند و از هرچه مادون او اســت ،فنا شــوند .زبانشــان

میان ح و دل های ایشـــان حجابی نَبوَد ...و هیچ چیز

حدیث دنیا نگوید .جز نام او بر زبان ایشـــان نرود .تن

ایشان را حجاب نشود .مقام سی وچهارم «خدمت» است.

هاشان جز به طاعت نجنبد .سرهاشان جز به حضرتِ او

یک طرفه العین از بســاطِ خدمت خالی نباشــند و یكی

جوالن نكند .مقام بی ست ودوم «بقا» ا ست .اگر به را ست

لحظه از دیدار دوســت غایب نباشــند .مقام ســی وپنجم

نگرند ،ح را بینند و اگر به چپ نگرند ،ح را بینند؛ در

«تجرید» اســت .اگرشــان به دوزخ برند ،گویند مرحبا و

همه حال او را بینند .باقی گردند به بقای او ،راضی گردند

اگر شان به به شت برند ،گویند مرحبا .نه به به شت شاد

به قضای او ،شادی کنند به فضل و عطای او .مقام بیست

گردند و نه از دوزخ ترسند .از دوستی برنگردند و از همه

وسـ ـیّم «علم الیقین» اســـت و چون به دیده علم الیقین

دنیا با ایشان چیزی نباشد .مقام سی وششم «تفرید» است.

درنگرند ،از علی تا ثَری بینند و هیچ حجاب در میان نه.

در دنیا غریب با شند در میان خل  .اگر شان بزنند ،از ره

مقام بیست وچهارم «ح الیقین» است .چون به دیده ح

نشوند و اگرشان بنوازند ،فریفته نشوند .مقام سی وهفتم

الیقین درنگرند ،از همه م صنوعات و مخلوقات درگذرند

«انبســاط» اســت .اگر پادشــاه عالم به وقتِ مرگ ،مَلِک

و بی چون و چگونه در ح نگرند و حجاب در میان نه.

الموت را بدیشــان فرســتد ،فرمانش نبرند؛ تا از دوســت

مقام بیســـت وپنجم «معرفت» اســـت .از همه کونَین و

عالم ن شنوند ،جان ن سپارند و از منكر و نكیر باک ندارند.

عامیان ح را شنا سند و اندر شناخت شان تهمت نه .مقام

از قیامت نیندیشـــند ،تا قدم در فردوس اعلی ننهند و

بیســت وشــشــم «جهد» اســت .به دل و جان او را می

ننگرند در صـــورت حور و قصـــور تا نبینند دیدار مَلِک

پرســتند و در طاعتشــان شــبهت نه .مقام بیســت وهفتم

غَفور .مقام ســی وهشــتم «تحقی » اســت .جمله باشــند

«والیت» ا ست .دنیا و آخرت در همّت شان نگنجد و همه

حیران و از خل گریزان و در حلقه درگاهِ او آویزان .مقام
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سی ونهم «نهایت» است .به منزلگاه رسیده باشند .بادیه

معرفت ،بیست و ششم والیت ،بیست و هفتم محبت،

های محنت بریده باشـــند و به دیده دل ،ح را دیده

بیست و هشتم فقر ،بیست و نهم تبدیل ،سی ام قرب،

با شند .مقام چهلم «عرفان» ا ست .عارف آن بوَد که از

ســی و یكم انس ،ســی و دوم وصــال ،ســی و ســوم

همه مرادها صـــافی بوَد .باطنش از آفت صـــافی بوَد.

کشف ،سی و چهارم مخاطره ،سی و پنجم تجرد ،سی

گفتارش از سهو و لغو غیبت صافی بوَد .چ شمش از

و ششم تقدیر ،سی و هفتم انبساط ،سی و هشتم تحیر،

ج هان دوخ ته بود و با ح آویخ ته بود .و این چ هل

ســی و نهم به منزل رســد و چهلم تصــوف اســت و

مقام ،هر مقامی از آن پیغامبری اســـت از پیغامبران ـ

درویشی( .برگرفته از نسخة خطی نادری از مقامات)

علیهم السّالم ـ اول ،آدم و آخر ،محمّد ـ صلوات اهلل
علیهما و عَلی ســـائِر األنبیاءِ و المرســـَلین و المَالئِكَهِ
المقرَّبین ـ آمین" (دامادی)61_58 :1375،
 . 6نســخۀ خطی چهل مقام ابوســعید ،مندرج در
حاشیۀ نسخۀ خطی :555
یكی از نســـ خه های خطی نادر از
مقامات ابو سعید ،ن سخه ای ا ست که در تاجیك ستان
نگهداری می شود .مقامات در حاشیة صفحات نسخه
نو شته شده ا ست و شامل چهل مقام ا ست .در این
نسخه ترتیب مقامات نسبت به نسخه های معرفی شدة
قبلی تفاوت دارد .به عنوان مثال در این نســـخه مقام
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 .10عطار ،محمد بن ابراهیم ،1386 ،تذکره االولیاء ،محمد

الیقین ،بیســـت و چهارم عین النفس ،بیســـت و پنجم

استعالمی ،تهران :زوار

صهبای نور ،سال دوم ،شماره دوم،بهار 1396

84

 .11نصیری محمد رضا ،1384 ،اثر آفرینان ،تهران :انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی

 .12هامیلتون ،الكساندر ،1362 ،درآمدی بر ادبیات عرب،
ترجمة یعقوب آزند ،تهران :امیرکبیر

