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  یکدر تعداد و ترتیب مقامات سلوعارفان چرایی اختالف 
  

    sharifi@sharifi49.irی امام خمینیدانشیار موسسه آموزشی و پژوهش/  احمدحسین شریفی
  14/12/1392ـ پذیرش: 15/8/1392دریافت: 

  يدهكچ
طـور  انـد بـه  نون نتوانسـته کهاي علم عرفان عملـی اسـت. عارفـان تـا    ترین رسالتی از مهمکتبیین مقامات و منازل سلو

اختالفات فاحشـی میـان    ،نند. در این زمنیهکدف مطلوب مشخص تعداد این منازل و مقامات را تا رسیدن به ه ،مشخص
اي یا ذوقی بـودن ایـن بحـث    توان نشانۀ سلیقهه این اختالفات را هرگز نمیکآنان وجود دارد. مدعاي این مقاله آن است 

بـراي توجیـه    لل فراوانـی عماهیت علم عرفان عملی چنین اقتضایی دارد.  :توان گفتمی گوناگون،ه به دالیل کبل ،دانست
ر اجمالی یـا تفصـیلی، اخـتالف در اصـلی یـا اسـتطرادي بـودن طـرح         کرد. اختالف در ذکر کتوان ذچنین اختالفاتی می

بنـدي، تنـوع و   ننده، اختالف در معیار و بنیان ترتیـب ک، توجه به وضعیت سؤالكو منتهاي سلو أمقامات، اختالف در مبد
یا اصالت ندادن به اعداد خاص مثل هفت و چهل و صد و هزار، و خلط میـان   ی عارفان، اصالت دادنکتعدد تجربیات سلو

  ی دانست.کر مقامات و منازل سلوکتوان از اهم دالیل اختالف در تعداد و ترتیب ذمقامات و حاالت را می

  .كم، منازل، حاالت، سلوعمل، مقا ،عرفان ها:کلیدواژه
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  مقدمه
برخـی از بزرگـان    علـت، اسـت. بـه همـین     »یکمقامات و منازل سلو«له در عرفان عملی، ئترین مسمهم

). بـر  27 ، ص1384فنـاري،   .كنـد (ر. اهردکـ معرفی » علم منازل آخرت«اساساً عرفان علمی را با عنوان 
هاي عمدة عارفان بیـان منـازل   مشغولیی از دلکی ،هاي طرح مباحث عرفانیاز نخستین سال ،این اساس

و » مقـام «و » منـزل «تبیـین مفهـومی    بـراي ه کـ هـایی  ضمن تالش ،در این میانی است. کو مقامات سلو
 که یـ کـ اند به تحلیل و تعیین تعداد منازل و مقاماتی پرداخته ،اندداشته» حال«ردن تفاوت آنها با کروشن 

باید طـی نمایـد. امـا اختالفـات فراوانـی در تعیـین تعـداد و         ،كبراي رسیدن به هدف نهایی سلو کسال
دو عـارف را پیـدا    گاه نتوانین ترتیب این مقامات و منازل در میان آنان پدید آمده است. شاید هیچهمچن

اي اسـاس  ن اسـت موجـب شـود عـده    کـ له ممئوحدت نظر داشته باشند! این مس ،ه در این زمینهکرد ک
ضـمن تعریـف    دارداي و وابسته به دیدگاه عارف بدانند. این نوشتار سعی عرفان عملی را ذوقی و سلیقه

هاي آنها، پس از اشـاره بـه اختالفـات موجـود در بیـان تعـداد و       و بیان تفاوت »حال«و  »مقام«و  »منزل«
  .دی، به تحلیل چرایی این اختالفات بپردازکترتیب مقامات و منازل سلو

  »مقام«و  »حال«تعريف 
از هریـک   اعتباري است.حقیقت بیش نیست. اختالف آنها  کی» مقام«و » منزل« ،در اصطالحات عرفانی

 نظـر شـود و از ایـن   نامیده می» منزل«ند، کاز آنها عبور می که سالکنظر ی از این کهاي سلومراحل و پله
تـاب  کدر ابتـداي   خواجه عبداهللا انصـاري شود. ه میخواند» مقام«ند کمدتی در آنجا توقف می که سالک

ی از آن هـزار مقـام،   کـ و هـر ی «... وجود دارد  كهزار مقام در سیر و سلو :گویدباره میدر این صد میدان
  ).15- 14 ، ص1389(انصاري،  »رونده را منزل است و پاینده را مقام

بایـد بـا اختیـار     که سـال کـ هایی است ها یا ایستگاهجایگاه ،اساس دیدگاه مشهورمقامات یا منازل بر
یابد. به تعبیر دیگر، ایـن منـازل    مالقات رب و قرب الهی دستآنها را پشت سر بگذارد تا به مقام  ،خود

 مـی یمقامـات، امـوري ثابـت و دا    بیشـتر ه همه یـا  کاند. عارفان نیز قبول دارند »سبیک«و مقامات اموري 
و  »رضـا «مقـام   ،اسـت  کسـال زمانی که تا  کمثال، سالراي هستند. ب کیعنی همواره همراه با سال است؛

دیگـر نیـازي بـه     ،از وصول به منـزل بـاالتر   پسه کگونه نیست ا خواهد داشت؛ اینر »تسلیم«و  »لکتو«
شـود و  وارد مـی  کاختیار به درون سـال ه بیکمقام پیشین نداشته باشد. اما احوال یا حاالت اموري است 

یـا نـه، اخـتالف اسـت.      سـت ا مـی یه آیا حاالت داکوشد تا از آنها بهرة الزم را ببرد. در اینکباید ب کسال
حـاالت را   عربـی ابـن محققان، ازجملـه   بیشترمی. اما یدادانند و برخی آنها را غیرمی مییبعضی آنها را دا

  گوید:می »حال«و  »مقام«در تعریف  قشیري). 192تا، باب عربی، بیدانند (ابنمی مییغیردا
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سی جـاي  کلف، و مقام هر کاز طلب و جهد و ته بنده به منازلت متحقق گردد بدو، به لونی کمقام آن بود 
ـ ه از این مقام به دیگر نیارد تا حکی و آنچه به ریاضت بیابد، و شرط آن بود کایستادن او بود بدان نزدی م ک

ه ایشان را اندر وي کآنه بر دل درآید بیکاي است قوم، معنی کنزدی» حال... «این مقام تمام به جاي نیارد
 .آن از شادي بود یا از اندوهی، یا بسطی یا قبضی یا شوقی یـا هیبتـی یـا جنبشـی     سبی، وکاثري باشد و 

سب، و احوال از عین جود بود و مقامات از بذل مجهود، و صـاحب مقـام انـدر    کاحوال عطا بود و مقام 
  .)91، ص 1387 قشیري،( شودن بود و صاحب حال برتر میکمقام خویش متم

  گوید:باره میدر این ۀالهدایمصباح تاب کدر  اشانیکعزالدین محمود 
و در آمد  ،فرود آید که از عالم علوي گاه گاه به دل سالکصوفیان، واردي است غیبی  کنزدی »حال«مراد از 

اي است از مرتبه »مقام«شد. و مراد از کاز مقام ادنی به اعلی  ،مند جذبۀ الهیکه او را به کگاه شد بود تا آن
ه نسبت به کآید و محل استقامت او گردد و زوال نپذیرد. پس حال  کقدم سال ه در تحتک كمراتب سلو

ه نسبت به تحت کمحل تصرف او بود، و مقام  که وجود سالکنیاید، بل کفوق دارد، در تحت تصرف سال
و  ،»اسـب کاالحوال مواهب و المقامات م«اند: بود، و از این جهت صوفیان گفته کدارد، محل تصرف سال

؛ »مقام«خوانند و بعضی  »حال«چیز را بعضی  که یکقوال مشایخ در احوال و مقامات از اینجاست اختالف ا
  ).125 ، ص1387اشانی، ک( مقامات در بدایت حال باشند و در نهایت مقام شوند... ۀچه جمل

  اختالف در تعداد حاالت و مقامات
باید براي وصـول بـه مطلـوب نهـایی      که سالکد، دربارة تعداد حاالت و مقاماتی شه اشاره ک گونههمان

سـت و  اهم در تعداد آنها اخـتالف   ؛ند، اختالفات زیادي در میان عارفان مسلمان وجود داردکخود طی 
به بیـان دیـدگاه برخـی از بزرگـان      ،اساس ترتیب تاریخیبر ،هم در ترتیب و چینش آنها. در این قسمت

  پردازیم:تصوف و عرفان اسالمی می
عنوان نخستین اثر در حوزة عرفـان  )، به1366(بلخی،  آداب العباداتتاب کق) در 194(م شقیق بلخی

المنازل التی یعمل فیها اهل الصـدق اربـع منـازل:     انّ«ند: کی را چهار منزل معرفی میکعملی، منازل سلو
بلخـی،  (» ل الصدقو الرابع المحبۀ هللا. و هذه مناز ،و الثالث الشوق الی الجنۀ ،و الثانی الخوف ،اولها الزهد

پردازند چهار منـزل اسـت: زهـد، خـوف، شـوق بـه       ه اهل صدق در آنها به فعالیت میکمنازلی  ).1366
  محبت به خدا. ،بهشت

 دانسـت: ق)، از عارفان قرن سوم هجري، مقامات و منـازل را هفـت منـزل مـی    258(م بن معاذیحیی
 ،ثم المحبـۀ  ،ثم الشوق ،ثم الرضا، ثم الخوف ،ثم الزهد ،الدرجات التی یسعی الیها ابناء االخرة سبع: التوبۀ«

تنـد هفـت   که اهل آخرت به سـوي آنهـا در حـال حر   کمنازلی  )؛64 ق، ص1407(اصفهانی،  »ثم المعرفۀ
  منزل است: توبه، زهد، رضا، خوف، شوق، محبت و معرفت.
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در  عطـار نیشـابوري  نقل براساس  ق)، از دیگر عارفان قرن سوم هجري،286یا  279(م ابوسعید خراز
است با افتقـار،   »تحیر«دانست: اول مقامات اهل معرفت ی را چهار منزل میکمقامات سلو ،رة االولیاءکتذ

اسـت بـا انتظـار. و نرسـد هـیچ مخلـوقی        »بقا«است با انتباه، پس  »فنا«است با اتصال، پس  »سرور«پس 
  ).490 ، ص1383نیشابوري، عطار ( رسید: گوییم» نرسید؟ سی گوید: پیامبرکباالي این. اگر 

تـب  کهاي مشهور مدارد. وي از شخصیت مقامات القلوبتابی با عنوان کق) 295(م ابوالحسین نوري
ریم، مقامـات قلـوب را چهـار مقـام     کـ در این رساله، با استناد به آیـاتی از قـرآن    نوريبغداد بوده است. 

رده اسـت:  کـ را بـا چهـار نـام معرفـی     » قلب«یم، رکخداوند در قرآن  :گویده وي میکداند. توضیح آنمی
أفمـن  : «فرمایـد خداي متعال مـی زیرا  ؛داندرا جایگاه اسالم می »صدر«او ». لب«و » فؤاد«، »قلب«، »صدر«

زیـرا قـرآن    ؛دانـد را معدن ایمان مـی  »قلب«و  ؛)22(زمر:  »شرح اهللا صدره لالسالم فهو علی نور من ربه
را سرچشـمۀ   »فـؤاد «و  ،)7(حجـرات:   »مکم االیمـان و زینـه فـی قلـوب    کحبب الینّ اهللا کو ل«فرماید: می

را معـدن توحیـد    »لـب «و  ،)11(نجـم:   »ذب الفـؤاد مـا رأي  کـ ما «د: فرمایزیرا قرآن می ؛داندمعرفت می
 »ت و االرض و اختالف اللیل و النهار آلیات الولـی االلبـاب  واانّ فی خلق السما«گوید: نامد. قرآن میمی
  گوید:دیگر میکاز این چهار مقام و رابطۀ آنها با یهریک  در تعریفوي پس  .)190عمران: (آل

بـراي حـق    ااثبات صفات واال و اسماي حسن »معرفت«منزه داشتن حق است از دریافته شدن. و  »توحید«
ـ ها را شیفته دارد به لواي حق ه قلبکهایی است وابستگی به گسستگی از همۀ سود و زیان »ایمان«و  ،است
ـ ارهاست به خداي کتسلیم و سپردن همۀ  »اسالم«و ـ  جلعزو ار و نهان. و این نورها در کدر آشـ عزوجل 

و اسالم جز با ایمان درست نیاید.  ،و ایمان جز با معرفت ،معرفت جز با توحید .باطن موحدان موجود است
ه ایمان ندارد کو آن  ،ه معرفت نیست ایمان نیستکو آن را  ،نیسته توحید نیست معرفت کسی را کپس 

  ).1368ندهد (نوري،  ياو را سودش دیگر ردارکو  ار و رفتارکس اسالم ندارد کو هر  ،اسالم ندارد
نـد:  کبیـان مـی   ذیـل ، هفت مقام را به ترتیب اللمع فی التصوفتاب کق) در 378(م ابونصر سراج طوسی

  ل و رضا.کفقر، صبر، توتوبه، ورع، زهد، 
ی کمقام سـلو  هفدهتا)، الباذي، بیک( التعرف لمذهب اهل التصوفتاب کق) در 380(م الباذيکر کابوب

ر، انـس،  کـ ل، رضا، یقین، ذکر، توک، اخالص، شاند: توبه، زهد، صبر، فقر، تواضع، خوف، تقوکر میکرا ذ
  قرب، اتصال و محبت.

شـمارد:  ) نـه مقـام را برمـی   2007ی، کـ (م قوت القلوبمند تاب ارزشـ کق)، در 386(م یکابوطالب م
  ل، رضا و محبت.کتوبه، صبر، شوق، رجا، خوف، زهد، تو

ه کـ ) عناوین و موضـوعاتی را  1369(سلمی،  درجات المعامالتتاب کق) در 412(م ن سلمیاابوعبدالرحم
ـا  است، هر ذیلموضوع  44ند مجموعاً کر میکعنوان مقامات ذبه ـلو   را نمـی چند همۀ آنه ـازل س ی کتـوان از من
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ـا،    کـ ل، اخالص، وفا، فقر، جود و سـخا، تف کرجا، زهد، تو ،، خوفادانست: توبه، انابه، تقو ـا، عنایـت، رض ر، حی
تجریـد، فراسـت،    ،حقیقـت، معرفـت، یقـین، تفریـد     ،تواجد، حق ،وجود ،تصوف، خُلُق، زیارت، سماع، وجد

  و تفرقه.بقا، جمع،  ،ر، فناکین، موافقت، مشاهده، انس، سالیقعین ،الیقینعشق، صدق، شوق، علم ،محبت
نـد: توبـه، انجـام    کر مـی کـ )، نوزده منزل را ذ1369(سلمی،  العارفین كسلوتاب کهمین نویسنده در 

ل، تفـویض،  کـ ، ورع، زهد، خوف، رجـا، صـبر، رضـا، تو   شده هاي مقررالیف دینی در زمانکوظایف و ت
  تفرقه. و ،ین، جمعکاشفه، فنا و بقا، تمکفقر، متسلیم، مجاهده، حیا و اراده، 

نـد:  کر مـی کـ ) چهل منـزل را ذ 1367 ،اصفهانی( نهج الخاصتاب کق) در 418(م ابومنصور اصفهانی
صبر، رضا، خـوف، رجـا، معاملـه، رعایـت،      ل، فقر،کتوبه، اراده، صدق، اخالص، محاسبه، ورع، زهد، تو

ون، طمأنینـه،  کت، سـ کـ محبت، شوق، سـماع، وجـد، حر   ادب، ریاضت، فتوح، رغبت، رهبت، حقیقت،
  ر، غربت، ورود، همت.کاشفه، سرّ، یقین، معرفت، تصوف، غیرت، مکمشاهده، مراقبت، م

ق) منازل سیر را یـازده مرحلـه   1413سینا، (ابن تنبیهاتالشارات و االق) در نمط نهم از 428( سیناابن
  استیفاز، انقالب، تغلغل، مشیت، تعریج، تردد، و وصول.: اراده، ریاضت، وقت، توغل، ذکر کرده است

) و 334- 253، ص1389(انصـاري،   صـد میـدان  تـاب  ک) در دو 481- 396( خواجه عبداهللا انصـاري 
ر مقامـات  کـ چند ترتیـب ذ هر ،)1385(القاسانی،  ندکی را بیان میک، صد منزل و مقام سلومنازل السائرین

  ر متفاوت است.  دیگکتاب در جاهایی با یکدر این دو 
 گنجانـد و مقامات و منازل را در ده بخش اصلی مـی  منازل السائرینتاب کدر  خواجه عبداهللا انصاري

ه آن کـ  ،شود. بخـش اول صد باب میکی ،ه در مجموعکند کها را به ده باب تقسیم میاز آن بخشهریک 
) انابـه،  4) محاسـبه، ( 3) توبـه، ( 2() یقظـه،  1نامد، مشتمل بر این ده باب است: (می» هابدایت«را بخش 

  ) سماع.  10ریاضت و ( )9) فرار، (8) اعتصام، (7ر، (ک) تذ6ر، (ک) تف5(
) 13) خـوف، ( 12) حـزن، ( 11مشتمل بر این ده باب است: ( ،گویدمی» ابواب«ه آن را ک ،بخش دوم

  ) رغبت.20و ( ،) رجا19) تبتل، (18) ورع، (17) زهد، (16) اخبات، (15) خشوع، (14اشفاق، (
ـاب    کتعبیر می» معامالت«ه از آن به ک ،بخش سوم ـتمل بـر ده ب ) مراقبـت،  22) رعایـت، ( 21اسـت: (  ذیـل ند، مش

  ) تسلیم.30و ( ،) ثقه29) تفویض، (28ل، (ک) تو27) استقامت، (26) تهذیب، (25) اخالص، (24) حرمت، (23(
ـاب اسـت: (  گذاري شده است، مشنام» اخالق«ه با عنوان ک ،بخش چهارم ) 32) صـبر، ( 31تمل بر این ده ب

  ) انبساط.  40و (، ) فتوت39) تواضع، (38) خلق، (37) ایثار، (36) صدق، (35) حیا، (34ر، (ک) ش33رضا، (
 )43) عـزم، ( 42) قصـد، ( 41( :است مشتمل بر ده باب ،نامدمی» اصول«ه آن را بخش ک ،بخش پنجم

  ) مقام مراد.  50) غنا و (49) فقر، (48ر، (ک) ذ47انس، () 46) یقین، (45) ادب، (44( اراده،
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ـان، ( 51ه مشتمل بر ده باب اسـت: ( کنام دارد » هاوادي« منازل السائرینبخش ششم  ) 53) علـم، ( 52) احس
  ) همت.60) طمأنینه و (59ینه، (ک) س58) الهام، (57) تعظیم، (56) فراست، (55) بصیرت، (54مت، (کح

) غیـرت،  62) محبـت، ( 61( گیـرد: بـر مـی  این ده باب را در ،شودنامیده می» احوال«ه ک ،بخش هفتم
  ) ذوق.  70( ، و) برق69) هیمان، (68) دهشت، (67) وجد، (66) عطش، (65) قلق، (64) شوق، (63(

) صـفا،  73) وقـت، ( 72) لحـظ، ( 71مشتمل بر این ده بـاب اسـت: (  » والیات«بخش هشتم یا بخش 
  ن.  ک) تم80) غیبت و (79) غرق، (78) غربت، (77) نَفَس، (76) سرّ، (75) سرور، (74(

ـاب   ،شودمعرفی می» حقایق«ه با عنوان ک ،بخش نهم ـاهده،  ) 82(اشـفه،  کم )81( :ذیـل اسـت  مشتمل بر ده ب مش
  انفصال.) 90(و  ،اتصال )89(صحو،  )88(ر، کس )87(بسط،  )86(قبض، ) 85(حیات،  )84(معاینه،  )83(

) 93) فنـا، ( 92) معرفت، (91مشتمل بر این ده باب است: (» نهایات«بخش دهم یا بخش  سرانجامو 
  ) توحید.100و ( ،جمع )99) تفرید، (98) تجرید، (97) وجود، (96) تلبیس، (95) تحقیق، (94بقا، (

 نـد کمقام را بیان می 1001 ،مشرب االرواحتاب کق) در 606(م  شیخ ابومحمد روزبهان بقلی شیرازي
 آنها مشتمل بر پنجـاه فصـل   بیشتره کرده کتاب خود را در بیست باب تنظیم ک). نویسنده، ق1426(بقلی، 

 پـس  :گویدمی ،تابکی از مقامات. نویسنده در تبیین چرایی تدوین این کو هر فصلی نیز ناظر به ی ستا
ل الهی نایل آمـدم و  جمال و جال ةی شدم و به مشاهدکموفق به طی مقامات سلو ،ه با عنایت الهیکاز آن

الهـی و عمـل بـه    رگزاري به درگاه کبه پاس ش ،در مقامات و حاالت سیر نمودم و به مقام توحید رسیدم
طالبـان ایـن طریـق و    ه کتصمیم گرفتم  )11ضحی: ( »فحدث کو اما بنعمۀ رب«ه ک ،دستور حضرت حق

از میـان مقامـات عارفـان و بـا      لت،عان راه عرفان را از برخی مقامات عارفان مطلع سازم. به همین کسال
الهـی و عارفـان چـه     يه اولیاکردم تا خوانندگان بدانند کهزار مقام انتخاب  ،توجه به میزان فهم مخاطبان

  مقاماتی دارند و از چه منزلتی در درگاه الهی برخوردارند.
المجـذوبین؛ بـاب   تاب به این شرح است: بـاب اول: فـی مقامـات    کگانۀ این هاي بیستعناوین باب

ین؛ باب سوم: فی مقامات السابقین؛ باب چهـارم: فـی مقامـات الصـدیقین؛ بـاب      کدوم: فی مقامات السال
پنجم: فی مقامات المحبین؛ باب ششم: فی مقامات المشتاقین؛ باب هفـتم: فـی مقامـات العاشـقین؛ بـاب      

فـی مقامـات المقـربین؛ بـاب      هشتم: فی مقامات العارفین؛ باب نهم: فی مقامات الشـاهدین؛ بـاب دهـم:   
یازدهم: فی مقامات الموحدین؛ باب دوازدهم: فی مقامات الواصلین؛ باب سیزدهم: فـی مقامـات النقبـاء؛    
باب چهاردهم: فی مقامات االصفیاء؛ باب پانزدهم: فی مقامات االولیاء؛ باب شانزدهم: فـی مقامـات اهـل    

فین؛ بـاب هجـدهم: فـی مقامـات الخلفـاء؛ بـاب       االسرار من النجباء؛ باب هفدهم: فـی مقامـات المصـط   
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تـاب  کدر ایـن   روزبهانه کنوزدهم: فی مقامات البدالء؛ باب بیستم: فی مقامات االقطاب. نخستین مقامی 
فـی  «است و آخرین مقام نیز با عنـوان  » فی مقام الروح فی بدو امرها قبل دخولها فی الجسد«ند کبیان می

  است.» هلیکمقام علم االسماء ال
نـد: طلـب،   ک) هفت مقام را بیـان مـی  1374نیشابوري، عطار( منطق الطیرق) در 627( عطار نیشابوري

  و فنا. ،رت، فقرید، حیعشق، معرفت، استغنا، توح
ر ک)، چهارده مقام را ذ1363(سهروردي،  آداب المریدینتاب کق) در 563 - 480( ابونجیب سهروردي

  ل.کو تو ،محاسبه، اراده، زهد، فقر، صدق، تصبر، صبر، رضا، اخالصند: انتباه، توبه، انابت، ورع، کمی
 31) 1369(طوسـی،   اوصـاف االشـراف  تاب ارزشمند ک) در ق672ـ597( خواجه نصیرالدین طوسی

توبـه، زهـد، فقـر،     ،ند: ایمان، ثبات، نیت، صدق، انابه، اخـالص کمقام و منزل را با ترتیب خاصی بیان می
اراده، شـوق، محبـت، معرفـت،     ،رکر، خوف، رجا، صـبر، شـ  کخلوت، تف ا،، تقومراقبه ،ریاضت، محاسبه

  .»القراردار«وحدت. و فنا یا و  ،ل، رضا، تسلیم، توحید، اتحادکتو ،ونکس ،یقین
قـدم بـیش نیسـت و آن     کیـ  كراه سـیر و سـلو   :انددر مقابل، برخی از بزرگان عرفان اسالمی گفته

 ،ی اوکـ انسان و میـزان دوري و نزدی  گوناگونقدم بر حسب حاالت  کاست. اما همین ی» ردنکبندگی «
  فرماید:می زاده آملیحسنها و مراحلی تقسیم شود. استاد ن است به منزلکمم

ـیش از دو تـا نیسـت. اینهـا هـم درسـت        کهایشان فرمودند تابکها هم در بعضی ه منزل دو تاسـت و ب
وي دوسـت گـذاردن.   کی قدم بر کو ی ،م بر سر نفس نهادنمنزل قد کاند. دو مقام و منزل است: یفرموده

  .)127زاده آملی، ص حسن( جهاتی درست فرمودند ک... اینها همه به ی

  يكعلت اختالف عددي مقامات و منازل سلو
ش و قـوس  کـ منزل در  کمنزل تا هزار و ی کتعداد منازل و مقامات از ی ،شوده مشاهده میک گونههمان

این تعـدد و تفـاوت   ه علت کآید این است ه به ذهن میکسؤالی  ،شاهدة این اختالفاتاست! طبیعتاً با م
هر تعـدادي از امـور    ،میل و سلیقۀ خودبراساس  سیکاي است و هر چیست؟ آیا صرفاً اعتباري و سلیقه

ه ایـن اختالفـات وجـه    کـ و یا این ؟رده استکی بیان کمنازل و مقامات سلوعنوان به ،ه خواسته استکرا 
  معقول و موجهی دارد؟

  رد:کر کتوان ذچند وجه را می ،در توجیه این اختالفات

  اختالف در اجمال و تفصيلالف. 
عـارف   که یـ کـ به این معنـا   ؛از نوع اختالف به اجمال و تفصیل است ،این اختالفات در بسیاري موارد
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ـ للی تصمیم به بیان تفصیلی عبناي بر اختصار داشته است و عارفی دیگر به  مثـال،   رايمقامات و منازل. ب
تعـداد مقامـات را    سببو به همین  بناي بر تفصیل داشته مشرب االرواحدر  روزبهان بقلیسی همچون ک

 ،بـه هنگـام طـرح مقامـات     ،قوت القلوب حجـیم تاب کدر  یکابوطالب ماما  ،مقام رسانده است 1001به 
  رده است.کمقام بسنده  نهر کدلیل به ذ روي،ینبدبناي بر اختصار داشته و به 

  مقامات اصلي يا استطرادي بودنب. 
اند؛ امـا برخـی   اند و دغدغۀ دیگري نداشتهشده زکمتمری کر بیان مقامات و منازل سلودبرخی از عارفان 

ـ  به بیان منازل و مقامات پرداخته ،استطراديصورت به دیگر در نـوع چیـنش آنهـا دقـت      روي،ندیانـد. ب
نـد بـه   کسـعی مـی   عـوارف المعـارف  تـاب  کدر اواخـر   سهروردي ،لامثبراي اند. تهار نگرفکچندانی به 

هم در تعداد آنها و هم در نـوع چیـنش    سبب،اي داشته باشد. به همین به مقامات و منازل اشاره ،راختصا
عطـار  نـده مطـرح شـده اسـت. امـا      کپراصـورت  بـه  تقریبـاً  ،هارده و مطالب او در این بابکآنها دقت ن
 رو،ازایـن اي بدیع، داشـته اسـت.   ، بناي بر طرح مقامات و منازل طریقت به شیوهمنطق الطیردر  نیشابوري

  ار گرفته است.کدقت خود را به  ،در چینش و ترتیب میان آنها
  كو منتهاي سلو أاختالف در مبدج. 

نظـر مشـهور   براساس  ت راکحر أت ما دارد. اگر مبدکو مقصد حر أتعداد مقامات و منازل بستگی به مبد
ه کـ متـر از آن اسـت   کتعداد مقامات به مراتـب   ،نیمکآغاز  »یقظه«یا  »توبه«ه از کبه این صورت  ،بگیریم

انجـام داده اسـت.    مشرب االرواحدر  روزبهان بقلیه کاري کت را از عوالم قوس نزول بگیریم؛ کحر أمبد
ت را از ایمان و ثبـات در ایمـان   کآغاز حر اوصاف االشرافدر  خواجه نصیرالدین طوسیو اگر همچون 

از  که فرض را بر برخـورداري سـال  کبگیریم تعداد منازل و مقامات متفاوت خواهد بود با زمانی در نظر 
  گیریم.سطح فضایل اخالقی می

  نندهكتوجه به حال و وضعيت سؤالد. 
ـ  ردهکـ ی اقدام کنازل سلوبه بیان مقامات و م ،بسیاري از عرفا در پاسخ به سؤال و مخاطبِ ویژه راي انـد. ب

ه در آنهـا بـه تشـریح    کـ  ،را العارفین كسلوو  المعامالتدرجاتتاب کهر دو  ابوعبدالرحمان سلمیمثال، 
ــات ســلو  ــازل و مقام ــه، ی پرداکمن ــان  خت ــرادي خــاص بی ــدر پاســخ پرســش اف ــاب ک. ه اســتدرک ت

 شـت نگانـد،  کی را براي وي بیـان  کسلود درجات رکه از او تقاضا کی کسرا در پاسخ  المعامالتدرجات
محققـان و مراتـب    كرا نیز در پاسـخ سـؤالی دربـارة چگـونگی سـلو      العارفین كسلوحجم مکو رسالۀ 
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اندیشـمند و محقـق، در نگـارش ایـن دو رسـاله حـال        عالم و کیعنوان به وي شت.وان نکمقامات سال
  رده است.ک رعایتننده را کسؤال

گویـد، در پاسـخ   تاب میکه خود او در مقدمۀ کگونه را، آن منازل السائرین هم خواجه عبداهللا انصاري
ی را بـراي آنـان تـدوین نمایـد، بـه      کند مراحل سلوستخواه از او میکاي از مریدانش به درخواست عده

 ،آوريپرهیز از تطویل و جلـوگیري از مـالل  راي ب :گویدرشتۀ تحریر درآورد. خود او در همان مقدمه می
خواجـه عبـداهللا   ام. اگـر  ردهکتر مقامات خودداري ام به اختصار سخن بگویم و از بیان تفصیلیردهکسعی 

منـزل،   یکصـد جـاي  ن بـود بـه  کـ مم ندکرعایت نندگان را کخواست حال مخاطبان و سؤالمین انصاري
  را تبیین نماید. تانیکر کابوبمنزل مورد اشارة  یکهزار

 امیـر حسـینی هـروي   خود را در پاسخ به سؤاالت  گلشن رازۀ منظوم شیخ محمود شبستري همچنین
  پرسد:از او می امیر حسینی هرويوقتی  سبب،به همین  ه است.درکق) مطرح 718(م

  ه او مرد تمام است؟که را گویم ـک    دام است؟ کمسافر چون بود، رهرو 
داشته اسـت، بـه پاسـخ او     امیر حسینی هرويه از سطح دانش و معلومات کوي نیز با توجه به شناختی 

  ).352- 311، ابیات 1371پردازد (شبستري، می

  بندياختالف در معيار و بنيان ترتيب.  ه
 شبستريمثال، راي نند. بکبیان  ترتیب ظهور انبیابراساس  اند ترتیب مقامات راوشیدهکبرخی از عارفان 

 ه درکـ و با توجـه بـه این   یعنی با توجه به ترتیب ظهور انبیا ؛ندکبر همین اساس سیر می گلشن رازدر 
ی از کمل و اتم یکدام از آنها مظهر اکهر  ،ی از این صفات غلبه داشته و به تعبیر دیگرکاز پیامبران یهریک 

ین، کـ وهیـده، تم کی از افعال و صـفات ن ک: توبه، تجلیه و پاخته استاند، به بیان مقامات پردامقامات بوده
منـازل و   ،ی خـود کتجربیات معنـوي و سـلو  براساس  ل، رضا، تسلیم، فنا. برخی دیگر از نویسندگانکتو

المقدمه یا حتـی علـت و معلـول    اند حالت مقدمه و ذيردهکاند. برخی دیگر سعی ردهکمقامات را مرتب 
ته و مقام سوم ه مقام دوم را محصول یا نتیجۀ مقام نخست دانسکبه این صورت  ؛نندکمیان مقامات ایجاد 

خواجه و  آداب العباداتدر رسالۀ  شقیق بلخیمثال، راي را محصول و نتیجۀ مقام دوم و به همین ترتیب. ب
  اري انجام دهند.کاند چنین ردهکسعی  ،اوصاف االشرافتاب کدر  نصیرالدین طوسی

  انكهاي علمي و عملي سالاختالف در توانمنديو. 
ه در سـفر  کـ رد ایـن اسـت   کـ تـوان بیـان   ی مـی کر منازل سلوکه براي اختالف در ذکوجه دیگري 
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ه کـ سـی  کداراي مبـدأ و مقصـدي اسـت.     کانی، سـال کـ روحانی و معنوي نیز مثل سفر مادي و م
ند، کگذاري میت خود را نشانهکند، طبیعتاً مسیر حرکنخستین بار این راه یا بخشی از آن را طی می

سـراهاي  اروانکـ هـا و  هاي امـن و اسـتراحتگاه  ایستگاه ند وکمی گوشزد مییر عالکخطرات را با ذ
بـازتري بتواننـد ایـن مسـیر را      تر و با چشمانان بعدي راحتکند تا سالکمورد اعتماد را معرفی می

سان نیسـت و بـا توجـه بـه     کان از خطرات محیطی یکهمۀ سال ه شناختکنند. با توجه به اینکطی 
دو ایستگاه و استراحتگاه  کسال کی - مثالً –ن است کمم ،تهاي افراد متفاوت اسه توانمنديکاین

 30ت مـداوم بـه میـزان    کدیگر توان حر کند، اما سالکدیگر مشخص کیلومتر از یک 30را با فاصلۀ 
ایستگاه و استراحتگاه دیگري هـم داشـته باشـد و بـه همـین       کلیومتر را نداشته باشد، و نیاز به یک

  ایستگاه دیگري را نیز در نظر بگیرد. کمیان این دو استراحتگاه، ی سبب،

  يكاختالف در تجربيات سلوز. 
دام کـ ه هرچند هر کرد این است کر مقامات و حاالت بیان کتوان براي اختالف در ذه میکدیگري علت 

االمـر و واقـع را   نفسه گویا صرفاً کاند اي سخن گفتهگونهی بهکنندگان منازل و مقامات سلوکاز توصیف
ه کـ و بـا توجـه بـه این    ،ی خود هستندکنندة تجربیات سلوکآنها گزارش ،دهند، اما در حقیقتگزارش می
و  ،و عـارف اسـت   کهمگی حاصل تجربیات سـال  ،یکی و همچنین مقامات و منازل سلوکحاالت سلو

ی خـود  کو سـیاق سـلو   کهر شخصی حاالت و تجربیات اختصاصـی خـود را دارد و داراي سـب    چون
  آید.اختالف پیش می ،یکهنگام بیان منازل و حاالت سلو طبیعتاً ،است

  اصالت دادن به برخي اعدادح. 
ی دیگـر از  کـ ی ،ید عملی برخی از نویسندگان بر تحفظ بر برخی اعداد مثل هفت، چهل، صد یا هـزار کتأ

هیچ تـوجهی بـه    ،نویسندگان به احتمال زیادعلل اختالف در تعداد مقامات و منازل است. البته برخی از 
امالً بـا توجـه و آگـاهی نسـبت بـه      کاند. اما برخی دیگر نداشته ،اندردهکه بیان کتعداد مقامات و حاالتی 

خواهد منازل را ه میکآن سبببه  خواجه عبداهللا انصارياند. ردهکر کآنها را ذ ،شمارگان مقامات و حاالت
بـراي رعایـت عـدد     ابومنصور اصـفهانی ند. کر کصد منزل ذکند، یکند، سعی میکن به تعداد اسماء اهللا بیا

روزبهان  .ندکنند چهل منزل و حال را بیان که بار معنایی خاصی در فرهنگ اسالمی دارد، سعی میک ،چهل
  د.دارند، هزار مقام را بیان کنقل شده است تأیید  خضرحضرت ه از کرا اي ه جملهکبراي آن بقلی



   ۴۷ چرايي اختالف عارفان در تعداد و ترتيب مقامات سلوكي

  خلط ميان مقامات و حاالتط. 
ه بسیاري از عارفان و نویسـندگان بـه   کی این است کنهمین وجه اختالف در تعداد مقامات و منازل سلو

مخلوط و درهـم  صورت به و آنها را ل نشدهیر منازل عرفانی، تمایزي میان مقامات و حاالت قاکهنگام ذ
ه از کـ انـد و یـا تفاسـیري    ردهکاند؛ اما برخی دیگر عالمانه و آگاهانه این دو را از هم جدا بحث ردهکبیان 

عـارف جـزء منـازل یـا مقامـات       کچیز نـزد یـ   که یکبه این صورت  است؛ اوتدادند متفآنها ارائه می
ابتـداي بـاب    در سـهروردي س. کد یا بعیآحساب میجزء حاالت به ،و نزد عارفی دیگرود رشمار میبه

ه کـ گونـه  همـان » ماننـد. دیگر میکبه ی ،حال و مقام از غایت اشتباه«گوید: می عوارف المعارفتاب ک 58
علت اصلی اختالف در تعـداد منـازل و    ،مصباح الهدایهتاب کدر  اشانیکعزالدین محمود  ،قبالً اشاره شد

ه کـ اختالف اقوال مشایخ در احوال و مقامـات از اینجاسـت   «گوید: داند و میله میئمقامات را همین مس
 ،حـال باشـند و در نهایـت    ،مقامـات در بـدایت   ۀچیز را بعضی حال خوانند و بعضی مقام؛ چه جمل کی

  ).125 ، ص1387(کاشانی،  »مقام شوند

  گيرينتيجه
ی در میـان  کد و ترتیب مقامات و منـازل سـلو  ه علت اختالف در تعداکسؤال اصلی این نوشتار این بود 

ضـمن بیـان    ی در این جهـت ندارنـد؟ ایـن نوشـتار    کصوفیان و عارفان مسلمان چیست؟ چرا هیچ اشترا
ه این اختالفات به هـیچ  ک دوشید این حقیقت را نشان دهکی، کاختالفات در تعداد و ترتیب مقامات سلو

عرفـانی   كگریزناپـذیر در سـلو   یه ناشـی از واقعیـات  کبل ،اي و ذوقی و اعتباري نیستامري سلیقه ،وجه
داشـته  گونـاگونی  علـل  توانـد  ه این اختالفات میکروشن شد  ،آمدهعملهاي بهاست. با توجه به بررسی

از: اختالف در اجمال و تفصیل، اختالف در اصـلی یـا اسـتطرادي بـودن     است  آنها عبارت ه اهمکباشد 
، اخـتالف در معیـار و   كو منتهاي سلو أهاي صوفیان، اختالف در مبدنوشتهها و تابکبحث مقامات در 

در ی و کان، اختالف در تجربیـات سـلو  کهاي علمی و عملی سالبندي، اختالف در توانمنديبنیان ترتیب
  خلط میان مقامات و حاالت. نهایت

ان در بیـان مقامـات و   رسد به سادگی نتوان انتظار داشت عارفـ رشده، به نظر میکات ذکبا توجه به ن
ارتبـاط   كه سـلو کـ برسـند. بایـد توجـه داشـت      به وحدت رویه ،ی و چگونگی ترتیب آنهاکمنازل سلو

و با توجه به اختالفات طبیعی در ایـن   ،دارد کها و استعدادها و تجربیات معنوي سالتنگاتنگی با توانمند
در آینده نیز تداوم داشته باشـد و ایـن    -  همچون گذشته –ه این اختالفات کتوان انتظار داشت امور، می

  ند. ماهیت این علم چنین اقتضایی دارد.کام علم عرفان عملی وارد نمیکالبته هیچ خللی در استح

۴۸     ۱۳۹۲سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان  
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