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  :كيدهچ

همراه شده است و تفكيك اين دو  "احوال"در متون عرفاني معموال با  "مقامات"نام 
در فرهنگ اسالمي آنچه . مقوله از يكديگر، با توجه به نظرات متفاوت عرفا، دشوار است

شد ابتدا به صورت مفاهيم ايماني، اخالقي و معنوي در قرآن احوال و مقامات عرفاني ناميده 
مطرح شده بود و به تدريج در عمل اصحاب و تابعين و ديگر ) ص(رسول خدا كريم و سنت 

شد و خلعت اصطالحات عرفاني مسلمانان راه يافت و به عوامل سير و سلوك باطني تبديل 
غايت اين پژوهش نماياندن سير دگرگوني تعريف اصطالح مقام و آميختگي آن با . يافت

ترين متن موجود صوفيان تا تاليفات قرن ششم يممفهوم اصطالح حال نزد عرفا از ميان قد
متون گوناگون صوفيه، اختالف نظر مشايخ در اين زمينه مطرح  است و ضمن مقايسه
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  مقدمه 

 تعريف اصطالحات و به ويژه دو اصطالح بنايي آموزشي صوفيان، يكي از مباحث زير
ني از جمله اللمع، التعرف، كشف تقريبا در اكثر امهات متون عرفا. است» مقام«و » حال«
از حال و مقام سخن به ميان آمده است و نويسندگان اين ... لمحجوب، رساله قشيريه و ا

. بندي و مصاديقِ پيرامون اين دو اصطالح را مطرح كننداند تعاريف، تقسيمها كوشيدهكتاب
آن عصر بوده و  ندگان و عرفا پيداست كه حال و مقام از مباحث پر مناقشهاز توجه نويس

در . ها تعريف دقيق نداشته استمفهوم و مصداق آن به درستي آشكار نبوده است و تا مدت
كالبادي و شرح آن توسط مستملي  التعرف ابومنصور اصفهاني، الخاصنهجمكي،  القلوبقوت

با آن كه . ده اما تعاريف و مراتب واضح و يكسان نيستاز حال و مقام سخن به ميان آم
اند اما رفع شبهه نشده است ابونصر سرّاج، قشيري و هجويري اين دو اصطالح را تعريف كرده

اين اختالف نظر . و حتي مصاديق حال و مقام در تعاريف قشيري و هجويري متفاوت است
يابد و سهروردي در عوارف ادامه مي در تعريف، تعداد، مراتب و مصاديق تا زمان سهروردي

  )188 -178صص: 1364سهروردي، . (كندالمعارف به اين اختالف نظرها اشاره مي
به رغم پيوستگي مفهوم حال و مقام، به دليل تنگناي مقال، اين پژوهش پس از تعريف 

ت اختصاص مقاما اين دو اصطالح، تنها به بيان ديدگاه بزرگان دين و عرفا درباره و مقايسه
  .يابدمي

  حال و مقام در اصطالح عرفان و عارفان
حاالت و مقامات عارفان، همان منازلي و مواقفي است كه سالك بايد بپيمايد تا قرين 

اند كه غايت تصوف، البته صوفيان همواره تاكيد كرده. ساحت ربوبي شده يا بدان قرب يابد
ر كردن از همه فضايل و احوال و مقامات داشتن فالن فضيلت يا مقام و حال نيست بلكه گذ

و نيل به وصال خداوند است، اما براي وصال آن وجود متعال، آدمي نخست بايد آن فضايل 
  .را تجربه كرده باشد

صوفيان در مورد تجارب نفس در سير و سلوك، مابين منازل روحاني گذرا با منازل 
و ديگري را ) جمع آن مقامات(ار را مقام هستند و در اصطالح، منازل پايدپايدار تمايز قائل

ها صوفيان به تفصيل، مسئله احوال و مقامات و اختالف آن. نامندمي) جمع آن احوال(حال 
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از آنجا كه هر عارفي بر حسب تجارب و احوال خود اين دو . اندرا با يكديگر توصيف كرده
ر معارض شده است، در حالي هاي آنان در ظاهر با يكديگمقوله را توصيف كرده لذا گزارش

  :كه شبستري گويدچنان. كه در باطن اقوال آنان گزارشگر يك نوع از واقعيت اليوصف است
  اند از منزل خويشنشاني داده      در اين ره اوليا باز از پس و پيش

  در افهام خاليق مشكل افتاد       ها چون به وفق منزل افتادسخن
  )74: 1382:شبستري(

حال و مقام و اختالف مابين اين دو، به كرات در متون كالسيك تصوف تعاريف تخصصي 
  . آمده است

يكي از اولين كساني است كه تعريف نسبتا دقيقي از دو ) 378فوت (ابونصر سرّاج 
: كندو احوال را چنين بيان مي او معناي مقامات. اصطالح حال و مقام ارائه كرده است

ها و مجاهدات و رياضات و بريدن از انجام عبادت مقامات توقف در پيشگاه خداست در«
ها درآيد احوال چيزهايي هستند كه در دل درآيند و يا دل در آن. خلق و پيوستن به خدا
وي مصاديق مقامات را به ترتيب توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل، » .همچون صفاي ياد خدا

خوف، رجا، شوق، انس، طمأنينه، رضا ذكر كرده و احوال را شامل مراقبه، قرب، محبت، 
  )97: 1382سرّاج، . (مشاهده و يقين دانسته است

حال و مقام را اين گونه يكي از مĤخذ معتبر اوليه تصوف،  ،كشف المحجوبهجويري در 
مقام جاي اقامت بنده باشد اندر راه حق و حق گزاردن و رعايت كردن وي « : كندتعريف مي

كه صورت بندد بر آدمي و روا نباشد كه از ا ادراك كند، چندانمر آن مقام را تا كمال آن ر
كه بگزارد چنانكه ابتداء مقامات توبه باشد آنگاه انابت، آنگاه مقام خود اندر گذرد بي از آن

زهد، آنگاه توكل و مانند اينها و روا نباشد كه بي توبه دعوي انابت كند و بي زهد دعوي 
آن باشد كه از حق به دل پيوندد، بي آنكه از خود آن را به و باز حال، معني ... توكل كند

پس مقام عبارت . كسب دفع توان كرد چون بيايد و يا به تكلف جلب توان كرد چون برود
بود از راه طلب و قدمگاه وي اندر محل اجتهاد و درجت وي به مقدار اكتسابش اندر حضرت 

ي و لطف وي به دل بنده بي تعلق و حال عبارت بود از فضل خداوند تعال. حق تعالي
 افضال و مقام از جمله اعمال بود و حال از جمله مجاهدت وي بدان؛ از آنچه مقام از جمله

پس صاحب مقام به مجاهدت خود قايم بود و صاحب حال . مواهب مكاسب و حال از جمله
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: 1390هجويري،(» .از خود فاني بود و قيام وي به حالي بود كه حق تعالي اندر وي آفريند
274(  

حال نزديك قوم معنايي است كه بر دل درآيد بي آنكه «: آمده است قشيريه رسالهدر 
ايشان را اندر وي اثري باشد و كسبي و آن از شادي بود يا از اندوهي يا بسطي يا قبضي يا 

ات شوقي يا هيبتي يا جنبشي، احوال عطا بود و مقام كسب و احوال از عين جود بود و مقام
» .شوداز بذل مجهود و صاحب مقام اندر مقام خويش متمكّن بود و صاحب حال برتر مي

  )92: 1367قشيري، (
در نزد عارفان هر «: چنين آمده است» حال«ذيل مدخل  فرهنگ اصطالحات عرفانيدر 

چه به محض موهبت بر دل پاك سالك راه طريقت از جانب حق وارد شود بي تعمد سالك 
 نامند و چون دائمي شد و ملكهگردد، آن را حال مير صفات نفس زائل ميو باز به ظهو

  )307: 1375سجادي، (» .خوانندسالك گشت مقام مي
كند كه به تمايز مشابهي قايل است و تاكيد مي التعريفات جرجاني در اثر مشهور خود،

بدون جهد و حال در زبان اهل حق، موهبتي است كه «: مقام، اكتسابي و حال موهبي است
حال با ظهور صفات ... شود، مثل حزن، قبض، بسط، هيبت و طلب بر قلب انسان وارد مي

احوال ... شودحال، هنگامي كه ادامه يابد و ملكه شود مقام ناميده مي. رودنفس از ميان مي
ت مقامات با جهد فراوان به دس. احوال از چشمه جود . نام دارند اند و مقامات مكاسبمواهب

  )56: 1321: جرجاني( » .آيندمي
اند اما  تعداد اندكي از قبيل حارث غالب صوفيان تمايز بين حال و مقام را پذيرفته

  . اندمحاسبي هم هستند كه به دوام حال مانند مقام اعتقاد داشته
ها داللت دارد تا اين كه آدمي ويژگي گذرا بودن حال بر ضرورت اصرار و تداوم كوشش

تواند حالي داشته باشد تا او را از تا حصول آن مقام، صوفي مي. قرب مدام نايل گرددبه مقام 
سعدي در گلستان به زيبايي ويژگي حال را اين گونه به . معمول وجودش فراتر برد مرتبه

  :اختصار بيان كرده است
  گهر پير خردمندكه اي روشن      يكي پرسيد از آن گمگشته فرزند

  چـــرا در چاه كنعانش نديدي      ن شنيديز مصــرش بوي پيراه
  دمي پيدا و ديگر دم نهان است      بگفت احوال ما برق جهان است
  ميگـهي بر پشت پاي خود نبين      ميگـــهي بر طارم اعلـــي نشين
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   فشانديسر دست از دو عالم بر      ديـي بمانـش در حالـاگر دروي
  )9، حكايت2، باب1384سعدي، (

كه برخي از صوفيان چنانهم. توانند تداوم يابندرخي از احوال ميكه گفته شد بچنان
دوام و ثباتي كه  مقامات را با ويژگي. اندمقامات دانسته متاخّر تعدادي از احوال را در زمره

  .توان به شمارش درآوردتر ميدارند در قياس با احوال راحت
اين . صوفيان اختالف نظر وجود داردتعريف، ترتيب و تعداد مقامات و احوال نزد  درباره

  :شوندموارد اختالف به سه دسته تقسيم مي
از نظر عرفا مقام كسبي است و با مجاهده و رياضت به دست : اختالف در تعريف -1

سرّاج، . (آيد ولي حال موهبتي الهي است كه از جانب پروردگار بر دل صوفي وارد شودمي
، معيار  »كسب و موهبت«بنابراين ). 92: 1367،قشيري :275: 1390 ،؛ هجويري97: 1382

. با اين حال تعريف و تفكيك بين حال و مقام آسان نبوده است. تشخيص حال از مقام است
 .قشيري و كالبادي مرزي بين حال و مقام قايل نيستند

هاي عرفاني خويش براي نويسندگان كتب عرفاني بنابر تجربه: اختالف در ترتيب -2
اند و گوناگوني اين تجربيات باعث شده است كه ترتيب و درجاتي اتخاذ نمودهمقام يا احوال 

و حتي با آنكه حال و مقام . ترتيب وصول احوال يا مراتب اكتساب مقامات متفاوت ذكر شود
اي از يكديگر دو جلوه از يك سير و سلوك صوفيانه است، گاه با هم امتزاج يافته و يا شاخه

اي از احوال مقام را زيرمجموعه نهج الخاصثال ابومنصور اصفهاني در براي م. اندمعرفي شده
 )131 - 94صص: 1369پورجوادي، . (داندمي

حارث . اندهر كدام از عرفا براي مقام مصاديقي دز نظر گرفته: اختالف در مصداق -3
برخالف وي سرّاج رضا را ) 275: 1390هجويري، . (داندمحاسبي رضا را از جمله احوال مي

به نظر قشيري صوفيان ). 106: 1382سرّاج، (. داندهاي روحي ميتكامل در مقام آخرين پله
. اندخراسان رضا را از جمله مقامات و صوفيان عراق رضا را از جمله احوال به حساب آورده

. كندمصاديق حال و مقام را از هم تفكيك نمي التعرفو مستملي در ) 295: 1367قشيري،(
 .نظرها درباره مصاديق حال و مقام تا قرن ششم ادامه يافته استاين اختالف 

گيري تصوف، تعداد مقامات و احوال محدود هاي اول شكلدر سال: اختالف در تعداد -4
رود ولي در آثار شقيق بلخي تنها از چهار منزل سخن مي آداب العبادات در رساله. بود

يابد و به حدود چهل مقام و حال افزايش ميها نيمه دوم قرن چهارم و بعدتر، تعداد آن
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سرّاج از هفت مقام و ده حال سخن . كندكالبادي در تعرف سي مقام را ذكر مي. رسدمي
 درجات المعامالتسلمي در . كندسي مقام را ذكر مي شرح تعرفمستملي در . گويدمي

نزل و ميدان در در قرن پنجم خواجه عبداهللا از صد م. دهدچهل و چهار لفظ را شرح مي
هزار و يك  مشرب االرواحبرد و روزبهان بقلي در نام مي صد ميدانو  منازل السائرين
  . دهدمقام را شرح مي

  منشاء اصطالح مقامات
... در پاسخ به اين سوال كه منشا مقاماتي چون توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل، رضا و 

قرآن است كه تالوت و ختم آن همواره نزد اولين مأخذ اين اصطالحات، : چيست بايد گفت
-اوين اخالقي و معنوي به نظر آمدهاول عن زهاد و عباد متصوفه رايج بوده است و در مرحله

اند به عناوين و اند و سپس با طرز تأويلي كه صوفيه در آيات متضمن اين الفاظ داشته
  )150 -149: 1385كوب، زرين: ك.ر. (انداصطالحات عرفاني مبدل شده

اند گواه بر همين آيات زير كه در كتب و تأليفات عرفا بسيار مورد استناد قرار گرفته
  :اندمطلب

  ) 8: تحريم(نصوحاً  هيا ايها الذين آمنوا توبوا الي اهللا توب
  )59عنكبوت، (الذين صبروا و علي ربهم يتوكلون 

  )54مائده، (فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم و يحبونه 
  )28فاطر، (يخشي اهللا من عباده العلماء انّما 

 مرضيه راضيه كارجعي الي رب المطمئنه تها النفس28و 27فجر، (يا اي(  
 الحميد الي اهللا و اهللا هو الغني ها الناس انتم الفقراء15فاطر، (يا اي(  

  )46الرحمن، (و لمن خاف مقام ربِه جنَّتان 
  )110كهف، (فَلًيعملً عمال صالحا  فمن كان يرجو لقاء ربه

و خصوصا ) ع(و ائمه) ص(توان در احاديثي كه پيامبرپس از قرآن، منشاء مقامات را مي
  :اند مشاهده كردبيان نموده) ع(حضرت علي

اربع من اعطيهنّ فقد اعطي خير الدنيا و االخره، قلباً شاكراً و لساناً ): ص(قال رسول اهللا
كه درباره شكر، ) 541: 1369پورجوادي، . (علي البالء صابراً و ثقه بما تكفل اهللاذاكراً و نفساً 

  .ذكر و صبر است
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كه در خصوص انس و ) 145: 1، ج1374آخوندي،. (المومنُ آلف مألوف: قال رسول اهللا
  .الفت گرفتن است

ع(قال علي :(وهمن تألف الناس احب) .كه درباره انس و محبت است) 146: همان.  
كه ) 96: 7جزء . تافيض كاشاني، بي. (ترك الخطيئه ايسر من طلب التوبه): ع(قال علي 

  .درمورد توبه است
) 427: 1ج. تاآمدي، بي. (زهد المرء فيما يفني علي قدر يقينه بما يبقي): ع(قال علي 

  .كه درمورد زهد است
در قرآن و سنت محققان عرفان اسالمي نيز اين مطلب را كه اصطالحات عرفاني ريشه 

  )201: تا، بيمطهري: ك.ر. (كننددارند تاييد مي
  زمان پيدايش احوال و مقامات

مردي از علي » )ع(هاي علي ذكري از بزرگي«ابونصر سرّاج طوسي در باب  بنا به گفته
صبر، يقين، : ايمان را چهار بنياد است«: حضرت فرمود. معناي ايمان پرسيد درباره) ع(

ها درست باشد امام اگر اين گفته. صبر ده مرتبه دارد و نيز يقين و داد و جهاد. عدل، جهاد
: 1382سرّاج طوسي، (» .احوال و مقامات سخن رانده است نخستين كسي است كه درباره

همين حديث ذكر شده است با اين تفاوت كه در آن، هريك از چهار  البالغهنهجدر ) 176
شوق، هراس، زهد و انتظار؛ يقين بر  صبر بر چهار پايه«: دانركن به چهار قسم تقسيم شده

ها، پند گرفتن از حوادث روزگار و واقعيت چهار پايه بينش زيركانه، دريافت حكيمانه
انديش، دانش عميق، نيكو داوري فكر ژرف پيمودن راه درست پيشينيان؛ عدل بر چهار پايه

ي امر به معروف، نهي از منكر، پايه كردن و استواري در شكيبايي؛ و جهاد بر چهار
  )259: ص14البالغه حكمت نهج. (»راستگويي و دشمني با فاسقان استوار است

روند تبيين مقام و بررسي آراء و نظرات بزرگان دين و عرفا درباره منازل سير و 
   سلوك

م شرح بيشتر عرفا هنگا. صافات آمده است سوره164اي است قرآني كه در آيه مقام واژه
برابرهايي » درجه«، و »ميدان«، »منزل«اصطالحات . انداصطالح مقام به اين آيه استناد كره

خواجه عبداهللا . اندسلمي، سرّاج و روزبهان واژه مقام را به كار برده. مقام هستند براي واژه
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ا تاليف ر صيد ميدانو  السائرينمنازلانصاري منزل و ميدان را به كار برده و بر اين اساس 
  .سلمي در درجات المعامالت درجه را به معناي مقام گرفته است. كرده است

براي روشن شدن . مفهوم اصطالح مقام در متون عرفاني دگرگوني فراوان يافته است
  .گرددترين منابع تا قرن ششم بررسي ميتطور معنايي آن، سير تاريخي معنا از قديم

  ) ع(ديدگاه امام صادق
ترين منابع موجود در اين باره ابتدا كنيم بايد به تبيين آرا امام م از كهناگر بخواهي

ـ  التفسير سلمي نقل شده استدر تفسير منسوب به ايشان ـكه در حقايق) ع(صادق
اند؛ از جمله هاي مختلفي بيان كردهامام در تفسير چند آيه مراحل سلوك را با نام. بپردازيم

و اوحينا إلي موسي إذ استسقاه قومه أنِ اضرِب بِعصاك «: رافاع سوره 160در تفسير آيه 
نامند و مي "چشمه"امام هر مرحله از سلوك را » الحجر فانبجست منه اثنتي عشره عينا

- ها ميكنند اهل معرفت هر كدام در مقام خود و به قدر خويش از اين چشمهبيان مي
زده چشمه را دوازده مرحله براي رسيدن به ايشان در ادامه دوا) 30: 1369سلمي، . (3نوشند

فمن شرب من عين منها يجد حالوتها و يطمع في العين التي هي «دانند كه معرفت مي
: است از اين دوازده چشمه عبارت. »ارفع منها، من عين الي عين حتي يصل الي االصل

، يقين، عقل، توحيد، عبوديت، اخالص، صدق، تواضع، رضا، طمأنينه و وقار، سخا و توكل
اين  خود معرفت است كه از آن، همه انس و خلوت و آن چشمه محبت و دوازدهم چشمه

در سطور آخر، ساختار ) ع(چنان كه ديديم امام صادق ) همان جا. (ها جوشيدن گيردچشمه
كنند و اين مي  ديگر است به وضوح بيان اي به چشمهعرفاني را كه صعود از چشمه تجربه
  .مقامات و احوال را در بردارد عرفا درباره آمدي از عقيدهدرپيش

» تبارك الذّي جعل في السماء بروجا«: فرقان سوره 61 امام در جاي ديگر، در تفسير آيه
دانند و بدين طريق آسمان را با وجه شبه بلندي و داشتن بروج، استعاره از دل انسان مي

ماند فرمايند سالح دل به يمن اين بروج برقرار ميو ميشوند براي دل دوازده برج قائل مي
ان االثني عشر برجا من الحمل و الثور الي اآلخر العدد بها صالح الدار الفانيه و «كه همچنان

پشت سر را ها ها منزلي است كه سالك در سلوك خويش بايد آنهر يك از اين برج. »اهلها

                                                 
 .عين من تلك العيون قدرها يشرب كل اهل مرتبه في مقام من -3
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ايمان، معرفت، عقل، يقين، اسالم، احسان، توكل،  :اين دوازده برج عبارت است از. بگذارد
  .خوف، رجا، محبت، شوق، وله

از انواري سخن » اهللا نور السموات و االرض«: نور سوره 35 همچنين امام در تفسير آيه
ها ،بعضي كمتر و بعضي آورند كه به طور متفاوت به مومنان داده شده است آنبه ميان مي

) ص(ها تنها به پيامبر اسالمو تمامي آن. برندود از آن بهره ميبيشتر، به اقتضاي حال خ
حفظ قلب، : بردها نام مياين انوار چهل تاست كه حضرت بدين ترتيب از آن. داده شده است

خوف، رجا، حب، تفكر، يقين، تذكر، نظر، علم، حيا، حالوت ايمان، احسان، نعمت، فضل، آال، 
رت، حيات، انس، استقامت، استكانت، طمأنينه، عظمت، كرم، لطف، قلب، احاطه، هيبت، حي

جالل، قدرت، قوت، الوهيت، وحدانيت، فردانيت، ابديت، سرمديت، ديموميت، ازليت، بقا، 
  )143: 1373نويا،. (كليت و نور هويت الهي

به خوبي روشن است كه چشمه، برج و نور در كالم امام در همان معنايي به كار رفته كه 
اند اما تنوع تعداد اين منازل در متون عرفاني آن معنا را پيدا كرده) ازل و مقاماتمن(بعدها 

خود قصد  دهد كه امام با وجود توصيف تجربهنشان مي) ع(در تفسير منسوب به امام صادق
  .نداشتند كه نظريه منسجمي براي آن بپردازند

  )194/ 174ف (ديدگاه شقيق بلخي
و ذوالنون ) 830/ 215ف(عارفاني باشد كه قبل از دارانيشقيق بلخي شايد از نخستين «

سير معنوي را به سوي خداوند به نحوي بارز و متمايز مشخص كرده ) 856/ 245ف(مصري 
مسير و مدارج اين حركت معنوي را يكي پس از ديگري  العباداتآداب وي در رساله. است

 -خواندها را اهل صدق ميكه آن-به ترتيب نشان داده و همچنين وضع معنوي روندگان را 
      منزل به جاي مقام در رساله شايد بتوان گفت با به كار بردن واژه. بيان كرده است

شقيق ( » .، شقيق بلخي در كاربرد اين اصطالح بر همه پيشي جسته استالعباداتآداب
منحصر در  شقيق در اين رساله مراحلي را كه اهل صدق بايد طي كنند) 107: 1366بلخي،

از شقيق شنيدم كه منازلي كه : احمد به من گفت: ابوعقيل گفت«. چهار منزل دانسته است
: اندپردازند چهار منزل است و اهل صدق خود بر سه دستهاهل صدق در آن به عمل مي

از اين دو منزل بيرون . برنداند كه در منزل زهد و خوف به سر ميي اول كسانيدسته
اند كه در منزل شوق به بهشت دوم كساني دسته. شناسندها نميزلي جز آنروند و من نمي
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سوم  روند؛ و دستهشناسند و از آن بيرون نميبرند و منزلي در وراي آن نميبه سر مي
گذارند، پس به منازل را به سوي خدا يكي پس از ديگري پشت سر مي اند كه همهكساني

گيرد و چون به هايشان به پروردگارشان تعلق ميرسند و دلآسايش و رحمت خدا مي
هايشان آكنده از اميد به رحمت گردند و دلمند ميروند از لذت مناجات با او بهرهخلوت مي

انس و  مايه. شودهايشان غالب ميچنين است كه خدا بر دلگردد و اينو لطف خدا مي
  .تهايشان در دنيا كسي جز خدا نيسسكون و سرور شادي دل

   نامد و در جاي ديگر از رساله خويش شقيق بلخي هر مرحله از سلوك را منزل مي
اولها الزهد و الثاني الخوف و : انّ المنازل التي يعمل فيها اهلُ الصدق اربع منازل: گويدمي

نويا، : (و نيز رك) همان. (»الثالث الشوق الي الجنّه  الرابع المحبه هللا هذه منازل الصدق
  )207، 1ج: 1384، دهباشي، 184 -182صص: 1373

  )243ف (ديدگاه حارث محاسبي
حارث محاسبي يكي از كساني است كه به تبيين مفهوم و تعريف حال و مقام توجه 

نفس توجهي  هجويري نام او را به عنوان رهبر محاسبيان كه به ورع و محاسبه. كرده است
داند كه خصوص احوال و مقامات، آن مي خاص داشت ذكر كرده است و طرفه كالم او را در

برخالف بيشتر عرفا، رضا را از جمله احوال پنداشته است كه طرح اين مسأله موجب 
محاسبي در ) 268: 1390هجويري،. (اختالف عقيده صوفيان در خراسان و عراق شده است

صايا آمده كه در كتاب الو(ذكر مراتب رسيدن به خدا كه در كتاب القصد و رجوع الي اهللا 
 مسائلي را مطرح كرده است كه با مفهوم مقامات و احوال كه بعدا در اللمع و رساله) است

وي در اولين مرتبه از . قشيريه آمده متناسب است ولي نام مقام يا احوال بر آن ننهاده است
سپس به ترتيب از ورع، زهد، عقل، صدق، اخالص، ريا، اعجاب، فرح . كندتوبه ياد مي

مل، شكر، صبر، رضا، معرفت، اعتبار، طهارت قلب، حكمت، حديث نفس، حزن، محبت، بالع
با توجه به اين كه هنوز در قرن سوم معناي دقيقي از . بردنام مي... مراقبه، حياء، و خوف و 

هايي براي مقام در بندي را مصداقتوان اين گونه درجهحال و مقام وجود نداشته است مي
  )106: 1986ي، محاسب. (نظر گرفت

  )286ف(ديدگاه حكيم ترمذي
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به بيان منازل سلوك پرداخته  االولياختممحمدعلي حكيم ترمذي در كتاب مشهور خود 
ترمذي در فصل چهارم اين كتاب تعداد اين منازل را دويست و چهل و هشت هزار . است
يكصد و بيست . راول، وسط، آخ طبقه: كندبندي ميها را در سه طبقه دستهشمارد و آنمي

 وسط اختصاص دارد و ديگر منازل به دو طبقه و سه هزار و هشتاد و هفت منزل به طبقه
كند و اعتقاد دارد در اين منازل را به عالم رداء كبريا مخصوص مي البته او مجموعه. ديگر

 ترمذي همچنين  منازل را. عالم افراد عظمت حدود هزار و بيست منزل بيستر وجود دارد
منازل حسي در دنيا را همان احوال عرفاني . كندبه دو دسته حسي و معنوي تقسيم مي

العاده انجام دهد و منازل حسي در تواند كارهاي خارقها ميآن داند كه سالك به وسيلهمي
منازل حسي در دو جهان بيشتر  مجموعه. داند كه خود صد درجه داردآخرت را بهشت مي
منازل معنوي . ل است كه هر منزل، خود منازل ديگري را در بردارداز يكصد و ده منز

ها دست نيافته ندويست و هشتاد و چهار منزل است كه پيش از امت اسالم كسي به آ
: آينداين منازل در چهار مقام گرد مي. تمام اين منازل مخصوص عارفان مسلمان است. است

ها منازل بت الهي كه از هر يك از اين مقامعلم لدني، علم نور، علم جمع و تفرقه و كتا
  .)212-211، صص1ج: 1384دهباشي،.(گيردزيادي سرچشمه مي

  )286ف (ديدگاه ابو سعيد خرّاز
او در . ابوسعيد خرّاز از جمله عارفاني است كه مراحل سير و سلوك را تبيين كرده است

خواند و در توصيف حيروريه ميو ) تيهاً- از تاه(خود سالكان را اهل تيهوهيه  الضياءكتاب 
گويد كه در درياي نور و وحدت الهي گم گشته و در برابر ذات الهي دچار حيرت آنان مي

گيرد و هر مرتبه را در منزلي جاي خرّاز هفت مرتبه براي اين گروه در نظر مي. اندشده
اين منازل . شودميدهد و براي اين منازل و مراتب تقدم و تاخّر و ترتيب و تسلسل قائل  مي

  :عبارت است از
و بشِّر الّذين آمنوا « سالكاني در اين منزل قرار دارند كه مصداق آيه: منزل اهل االشارات

اين گروه از خداوند انوار و  بهره. روندبه شمار مي) 2/يونس(»اّن لهم قدم صدقٍ عند ربهِم
  .اشارات است

اند كه خود را در پاكي علم نگاه دارند؛ زيرا سالكان اين منزل در پي آن: منزل اهل العلم
  .شودتر ميها افزونتر شود رويت آنها پاكمعتقدند هر چه علم در آن
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به همه چيز پشت . برند اين گروه در جهادي روحاني به سر مي: منزل اهل مجاهده 
شوند و ها هرچند در پي تزكيه نفس هستند، در احوال خود دچار دگرگوني ميآن. كنندمي

  .برنددر تلوين به سر مي
اند كه با عنايت حق تعالي به قرب او اين گروه از خاصان حق: منزل اهل خصوصيت

  .انددست يافته
ها و يابند و تلخيدر اين منزل سالكان از تعلقات دنيوي انقطاع مي: منزل اهل تجريد

روند و از ها از صدق فراتر مينآ. يابندپذيرند و به زهد مطلق دست ميهاي روزگار را ميرنج
  .آشامندمحبت مي باده

ساكنان اين منزل بر احوال خود استيال و غلبه دارند و از ثبات روحي : منزل اهل تمكين
روند و از برگزيدگان ها با عنايت خداوند از عالم شهود به عالم غيب ميآن. برخوردارند

سالكان اين منزل بر ديگر سالكان و صوفيان : منزل اهل محاباه. روندخداوند به شمار مي
ها را جايي برده كه پيوندشان با جهان گسسته است و به هيچ چيز خداوند آن. برتري دارند
ابوسعيد  .كنندها در قرب حضرت حق ملكوت و كبرياي او را مشاهده ميآن.انددل نبسته

ب منازلي در نظر گرفته است الصفات براي اهل قرخرّاز در ديگر كتاب خود با عنوان كتاب
  .)209-208، صص 1همان، ج. (وجد، دهشت و فراموشي: كه به ترتيب عبارت است از

  )295ف(ديدگاه ابوالحسين نوري
ابوالحسين نوري از ديگر عارفاني است كه مراحل سلوك را با ديدگاهي نو مطرح نموده 

ند كه در آن سالك بايد از كاو حركت به سوي خدا را به يك سفر دريايي تشبيه مي. است
عارف تا از سه دريا نگذرد به عظمت پروردگارش راه نبرد؛ يكي درياي «. سه دريا بگذرد

اما درياي ربوبيت چنان است كه . ربوبيت، دو ديگر درياي مهيمنيت، سه درياي الهوتيت
، پس )برب، مربو.(اوست چون در آن فرو رود داند كه پروردگار، خداست و خود پرورده

هاي خدا و چشمش در عبرت دلش در بحر فكر غواصي كند و زبانش به يادكرد نعمت
گرفتن از حال خوش و آسايش دنيا و نفسش به خدمت و جستجوي رضاي خدا مشغول 

اي و انديشه باشد و در اين حالت سزاوار است كه طاعت را دريايي انگارد و خدمت را سفينه
بردش و هاي الهي را بادي بداند كه ميان و يادكرد نعمتدر حال خوش و آسايش را بادب

كشاند وزد و آن را به درياي مهيمنيت ميباد منت بر سفينه مي. عبرت را سكّاندار آن سفينه
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شايسته است كه پلي از شوق و محبت و توبه . اي در كار نيستو در اينجا ديگر سفينه
ماند و چون به آن دريا رسيد نه سفينه مي. برسد بسازد و بر آن بگذرد تا به درياي الهوتيت

سزد كه خود را تسليم سازد و در آب اندازد تا باد الفت و موج كرامت برسد و او را نه پل، مي
صص : 1373نويا، (» .يابدبه ساحل برساند و در اينجاست كه عظمت خداي تعالي را درمي

289-290(  
  )308فوت بعد از(ديدگاه ابوبكر واسطي

ها را برد و تعداد آنبوبكر واسطي براي تبيين مراحل سلوك از اصطالح مقام بهره ميا
وي . ذهول، حيرت، سكر و صحو: گويد مقام واجدان چهارتاستاو مي. شماردچهار برمي

شنود، سپس به كند كه اول نام دريا را ميها به كسي مانند ميواجد را در پيمودن اين مقام
اندازند؛ در اين رود و سرانجام امواج او را به كنار ميبعد در آن فرود مي شود وآن نزديك مي

  )193: 1364سهروردي، . (حال سالك به مقصود رسيده است
  )386ف(ديدگاه ابوطالب مكي

طي ارائه . دو اصطالح حال و مقام را تفكيك نكرده است القلوبقوتابوطالب مكي در 
و في الشكر مقامان عن مشاهدتين اعالهما مقام « : شودبحث شكر اين آميختگي ديده مي

شكور و هو الذي يشكر علي المكاره و البالء و الشدائد و الالواء و ال يكون كذلك حتي يشهد 
ذلك نعما توجب عليه الشكر بصدق يقينه و حقيقه زهده و هذا مقام في الرضا و حال من 

  )416: 1ج: 2007مكي، (» المحبه
توبه، صبر، شكر، رجا، : ات اليقين به نه مقام اشاره كرده استهم او در تقسيم مقام

البته او خوف، رجا، صبر و شكر را گاه مقام ) 361: همان. (خوف، زهد، توكل، رضا و محبت
و قد ...فاشبه مقام الصبر، مقام الخوف، و اشبه مقام الشكر مقام الرجا«: داند و گاهي حالمي

وف علي الرجا من حيث اتفقوا علي فضل العلم علي العمل اتفق اهل المعرفه علي تفضيل الخ
فالصبر حال من مقام الخوف فقرب حال الصابر في الفضل من مقامه و الشكر حال من مقام 

  ) 403: همان. (»الرجا كذلك يقرب حال الشاكر
الزم به ذكر است كه ابوطالب مكي به رغم آشنايي با اختالف نظر عرفا در باب تعريف دو 

 - ويژه از زمان حارث محاسبي مطرح شده بوده كه از دوران قبل از او ب-ح حال و مقاماصطال
  .از تعريف دقيق اين دو اصطالح امتناع ورزيده است
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  )378ف(ديدگاه ابونصر سرّاج
تعداد و ترتيب مقامات عرفاني حاكي از اختالف نظر  هاي مختلف دربارهبيان ديدگاه

ترين منابع ترين و دقيقي است؛ اما شايد يكي از مناسببندعارفان و صوفيان در تقسيم
 اللمعبندي ابونصر سرّاج در كتاب عرفاني براي تبيين تعداد و ترتيب مقامات سلوك، تقسيم

آورد هركدام از مقامات و حاالت مي باشد؛ اگرچه ابونصر سرّاج در توضيحاتي كه درباره
ور ندارد و گاه از مقام هم به حال تعبير چندان تقيدي بر مرزبندي بين دو اصطالح مزب

زهد پايه احوال پسنديده و منازل «: گويداز آن جمله در بيان مقام زهد مي. كند مي
اما ) 46: 1382: سرّاج(» .نيكوست و آن نخستين گام خداجويان و از غير خدابريدگان است

مي متصوفه اهميت و هايي دارد كه به عنوان يكي از نخستين آثار تعلياين كتاب ويژگي
ارزش زيادي در ميان منابع و متون عرفاني يافته است و ديگر متون عرفاني كه از قرن 

از اين رو صاحبان متون . انداند تحت تاثير اين كتاب قرار داشتهچهارم به بعد نگاشته شده
كه -ت مقام اين هف .اندها و احوال عرفاني پذيرفتهبندي سرّاج را درباره مقام بيشتر تقسيم
توبه، ورع، : است از عبارت -برد و  نزد صوفيه نيز اين مشهورتر استها نام ميسرّاج از آن

  .زهد، فقر، صبر، توكل و رضا
  )385ف(ديدگاه ابوبكر محمد كالبادي

قولي از مشايخ  صوفيه هركدام از مقامات سلوك را با نقل تعرفابوبكركالبادي در كتاب 
اگرچه . كندتعريف و بيان مي...ل عبداهللا، ابومحمد رويم، ذوالنون و چون جنيد بغدادي، سه

: 1371كالبادي،(» .خبر خواهيم دادن از بعضي مقامات اين طايفهاكنون همي«: گويداو مي
شوند و كالبادي حتي بندي حاالت و مقامات در كنار هم مطرح مياما در اين تقسيم) 376

غلبه حالي است «: گويدبرد مثال در تعريف غلبه ميه كار ميرا ب) حال( در تعاريف نيز واژه
كه اندر بنده پديد آيد كه نتواند اندر آن حال اسباب ديدن يا ادب نگاه داشتن، و اين مغلوب 

). 411: همان(» او را از وي بستده باشد تا تمييز نتواند كردن ميان هرچه او را پيش آيد
توبه، زهد، صبر، فقر، : برد عبارت است ازها نام ميز آنچه كالبادي تحت عنوان مقامات اآن

تواضع، خوف، تقوي، اخالص، شكر، توكل، رضا، يقين، ذكر، انس، قرب، اتصال، محبت، 
. تجريد و تفريد، وجد، غلبه، سكر، غيبت و شهود، جمع و تفريق، تجلي و استتار، فنا و بقا

  )443 -377صص: همان(
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  )407ف (يديدگاه ابوسعيد واعظ خرگوش
انتباه، حيا، توبه، خوف، : ابوسعيد واعظ بدين گونه است تهذيب االسرارترتيب مقامات در 

رجا، اجتهاد، مخالفه الهوي، صبر، رضا، شكر، قناعت، سخا، انابت، احتراس، توكل، تفويض، 
اين عناوين ) 81: 2006نيشابوري، . (فراغ، نظر، خشوع، تفكر، تملق، تشوق، انابه، نصيحت

دهد مصاديق حال و مقام نزد ابوسعيد واعظ به مانند عرفاي ديگر با هم آميخته شان مين
ذيل نام بردن اين مقامات نظر عرفاي ديگر مانند سهل » في ذكر مقامات«او در باب . است

كند و ي تعداد و ترتيب مقامات بيان ميرا درباره... تستري، محاسبي، جنيد، خراز، شبلي و 
ي مقامات، تعداد و توان نظر ساير عرفا را دربارهها چند صفحه از كتابش ميبا خواندن تن

  )83-81صص :همان.(ترتيبشان دانست
  )412ف(ابوعبدالرحمن سلمي

سلمي، همچنان كه از نام آن پيداست، كتابي است در بيان درجات و  المعامالتدرجات
ي كرده است اما در چند جا از گذاراگرچه سلمي عنوان كتاب را درجات نام. مقامات سالكان

او . برد و در حقيقت اين رساله در خصوص مقامات و احوال صوفيان استمقام و حال نام مي
و التوبه الرجوع من كلّ «: گويدداند و ميي خويش توبه را حال ميدر همان ابتداي رساله

يگر توكل توكل را او در جايي د) 477: 1369سلمي، (» .حالٍ مذمومٍ الي كلّ حالٍ محمود
  )481: همان(» .و التوكل استواء الخال عند الوجود و العدم«: داندنيز مصداقي از حال مي

ها هدف سلمي تعيين مصداق براي حال و مقام نيست و او پس از بيان اما با وجود اين
ا، تفكر، توبه به تعريف از انتباه، انابت، تقوي، خوف و رجا، زهد، اخالص، وفا، فقر، جود و سخ

  .پردازدمي... حيا، عنايت، رضا، تصوف، خُلق و 
  )434ف (ديدگاه اسماعيل بن مستملي بخاري

كالبادي است، تعريف دواصطالح حال و مقام و تعداد  التعرف، كه ترجمه شرح تعرفدر 
مستملي قايل به سي مرتبه در سير و سلوك است كه آن را از . ها روشن نيستو مراتب آن

دارد مثال  اللمع هايي بااين كتاب شباهت. كندكند و به فنا و بقا ختم ميمي توبه آغاز
داند و را حال مي) 1810ص(، خوف و رجا)1496ص(، صحو)1487ص(مستملي سكر

  .از نظر وي مقام است كه در اللمع نيز به همين صورت است) 1744ص(زهد
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هر مقامي را آغازي است و «: اي از مقام شمرده شده استدر اين كتاب حال زيرمجموعه
همچنين ) 1146: 3ج: 1373مستملي،(» .ميان ايشان احوالي است متفاوت نهايتي و

. مستملي درباره ترتيب مقامات سكوت اختيار كرده و تنها زهد را مقام اول دانسته است
  )1743: 4ج: همان(

  )465فوت (ديدگاه ابوالقاسم قشيري
در اينجا نيز اگرچه . ند ديدگاه كالبادي استهمان رساله قشيريهديدگاه قشيري در 

بندي قشيري قصد دارد در هر بابي به شرح يك مقام بپردازد اما حاالت نيز در اين تقسيم
توبه، مجاهده، خلوت و عزلت، تقوي، ورع، زهد، : ها عبارت است ازاين باب. يابندراه مي

و تواضع، مخالفت نفس و خاموشي، خوف، رجا، حزن، گرسنگي و بگذاشتن شهوت، خشوع 
هاي او، حسد، غسبت، قناعت، توكل، شكر، يقين، صبر، مراقبت، رضا، عبوديت، ذكر عيب

ارادت، استقامت، اخالص، صدق، حيا، حريت، ذكر، فتوت، فراست، خُلق، جود و سخا، غيرت، 
  )466-135صص: 1367قشيري،. (واليت، دعا، فقر

  )469فوت بعد از (ديدگاه ابوالحسن هجويري
بدان كه مقام به رفع ميم اقامت «: نويسددر تعريف مقام مي المحجوبكشف هجويري در

بود و به نصب ميم محل اقامت بنده باشد اندر راه حق، و حق گزاردن و رعايت كردن وي مر 
آن مقام را تا كمال آن را ادراك كند چندان كه صورت بندد بر آدمي و روا نباشد كه از مقام 

كه ابتداي مقامات توبه باشد، آنگاه انابت، چنان. كه حق آن بگزاردذرد بي از آنخود اندر گ
و روا نباشد كه بي توبه دعوي انابت كند و بي انابت . آنگاه زهد، آنگاه توكل و مانند اين

هجويري درباره مقامات ) 274: 1390هجويري،(» .دعوي زهد و بي زهد دعوي توكل كند
گيرد اما بندي خاصي براي آن در نظر نميكند و تقسيمميدر صفحات گوناگون صحبت 

مقام تمكين : برد عبارت است ازها نام ميمقاماتي كه در صفحات گوناگون كتاب خود از آن
و استقامت، مقام جمع و تفرقه، مقام ارادت، مقام خلّت، مقام رجا، مقام سكر و صحو اوليا، 

كه درنقل قول از ابوبكر واسطي از آن نام -شفمقام شفقت، مقام صبر، مقام قرب، مقام ك
  ، مقام مشاهدت و مقام فنا و بقا-بردمي

  )481ف(ديدگاه خواجه عبداهللا انصاري
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بندي مراتب خواجه عبداهللا يكي از مشايخي است كه به طور مفصل و منظم به دسته
سفر متناسب  نهاده كه با سير و السائرينمنازلاو نام كتاب خود را . سلوك پرداخته است

پردازد كه سالك بايد سلوك خود را با آن در اين كتاب به معرفي و شرح مراحلي مي. است
كند و اين ده وي ابتدا سلوك را به ده بخش كلي تقسيم مي. آغاز كند و به انتها برساند

بندي كرده بدين اي كه خواجه دستهمنازل صدگانه. داندده منزل مي بخش را اساس و پايه
  :رتيب استت

انصاري، . (يقظه، توبه، محاسبه، انابت، تفكر، تذكر، اعتصام، فرار، رياضت، سماع: بدايات
1361 :25(  

، زهد، ورع، تبتل، رجا، )خويينرم(، خشوع، اخبات)ترس دايم(حزن، خوف، اشفاق: ابواب
  .رغبت

، رعايت، مراقبت، حرمت، اخالص، تهذيب، اسفقامت، توكل، تفويض، ثقه: معامالت
  .تسليم

  .صبر، رضا، شكر، حيا، صدق، ايثار، خلق، تواضع، فتوت، انبساط: اخالق
  .قصد، عزم، اراده، ادب، يقين، انس، ذكر، فقر، غنا، مقام مراد: اصول
  .احسان، علم، حكمت، بصيرت، فراست، تعظيم، الهام، سكينه، طمأنينه، همت: هاوادي
، برق، )آشفتگي(د، دهشت، هيمان، عطش، وج)تپش(محبت، غيرت، شوق، قلق: احوال

  .ذوق
 ، وقت، صفا، سرور، سرّ، نفس، غربت، غرق، غيبت)چشم برافتادن(لحظ: واليات

  .، تمكّن)ناپيدايي(
، بسط، )در دست حق نگاه داشته شدن(مكاشفه، مشاهده، معاينه، حيات، قبض: حقايق

  .، اتصال، انفصال)به خود آمدن(سكر
، تجريد، تفريد، )دريافت(، وجود)تبديل جامه(يق، تلبيسمعرفت، فنا، بقا، تحق: نهايات

  )السائرين، ترجمه روان فرهاديمنازل: براي آگاهي بيشتر رك. (جمع، توحيد
وجود دارد كه موضوع آن  صد ميداندر ميان آثار خواجه عبداهللا، كتاب ديگري با عنوان 

را ) منزل به منزل(فر و حركت مشابهت دارد؛ عنوان اين كتاب نيز س منازل السائرينكامال با 
. در اين كتاب هم مراتب و درجات سير و سلوك معرفي شده است. كندبه ذهن متبادر مي

گذرانند و روندگان به سوي حق درجه درجه مي«درجاتي است كه  منظور خواجه از ميدان
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منزل  كنند تا بهشوند يا خود منزل به منزل قطع ميبه قبول و قرب حق تعالي مشرّف مي
  )16: 1373انصاري، (» آخرين كه آن منزل ايشان را مقام قرب است نايل آيند

  
  ديدگاه امام محمد غزالي

محمد غزالي در مورد ترتيب و درجات حال و مقام سكوت اختيار كرده است ولي چون 
غزالي، (داند را توبه مي» اول قدم مريدان و بدايت سالكان« كيمياي سعادتدر جلد دوم 

او پس از . سير و سلوك از نظر وي توبه باشد پس قاعدتا بايد اول درجه) 317: 2ج: 1368
او در اين كتاب به احوال و . گويدتوبه از صبر، شكر، خوف و رجا، فقر و زهد سخن مي

غزالي يك جا نيز . ها ندارداما تعريف و مصداقي از آن) 307: همان( كندمقامات اشاره مي
ها را در زهد، محبت، توكل، خوف، رجا، رضا و شوق كند و آنميسخن از مقامات دين 

بدان كه رضا به قضاي حق تعالي : گويدو در جاي ديگر مي) 480: همان. (داندمنحصر مي
  )606: همان. (بلندتر مقامات است و هيچ مقام وراي آن نيست

  )547ف(الدين مظفر عباديديدگاه قطب
تعريفي از مقام ارائه نشده است اما در ركن دوم  "هالتصفيه في االحوال المتصوف"در 

كتاب كه مربوط به اعمال مبتديان و متوسطان و منتهيان است درجات متعدد را به اين 
  :كندترتيب ذكر مي

ارادت، توبه، رياضت، زهد، خوف، رجا، صبر، ذكر، استغفار، حرمت، : اعمال مبتديان
  خدمت

  الص، حفظ حواس، خلوتشكر، رضا، تقوا، اخ: اعمال متوسالن
  توكل، تسليم، صدق، يقين، حفظ خاطر، تجريد، استقامت: اعمال منتهيان

. در اين ركن نوشتيم... مقامات و درجات را : كندنويسنده در پايان اين بخش ذكر مي
شود كه مفاهيم، مصاديق و مراتب حال و مقام در نظر او معلوم مي) 135: 1347عبادي، (

  .ه استچندان روشن نبود
  )606ف(ديدگاه روزبهان بقلي

مشارب "در . يكي ديگر از عرفا كه به طرح مقامات توجه كرده روزبهان بقلي است
، روزبهان نيز در تفكيك حال و مقام به اكتساب و اعطا توجه كرده هزار مقام يا "االرواح
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و حال از  مقام از جمله اعمال بود و حال از جمله افضال و مقام از جمله مكاسب«: است
مقام آن بود كه «: روزبهان مقام را چنين گفته است) 400: 1382روزبهان، (» جمله مواهب

چون در آن تمام شود او را صاحب مقام گويند وراي . بنده را متهيأ شود مثل صبر و شكر
تمام اتصاف به خلق حق در ) 164/ صافات(» و ما منا الّا له مقام معلوم«مقام مقام است 

روزبهان مقام را مقدمه براي كسب ) 400: 1382روزبهان، (» .تلوين مقام استعين 
خصوصياتي چون صبر و شكر دانسته است و با اين عقيده، شكر از نظر او برخالف نظر اكثر 

  .شودعرفا، مقام محسوب مي
تعريف وي از . كندروزبهان در تعربف حال و مقام دو اصطالح مكان و وقت را مطرح مي

مكان اهل «: داندمتناسب با مقام است با اين تفاوت كه وي مكان را از مقام باالتر ميمكان 
تر است زيرا كه توطن مكان از مقام عالي. اند بر احوال به نعت تمكينكمال را بود كه مسلط

اصل مكان . و تربيت قلب در نور غيب بي تغير صاحب مقام تغير نگيرد. حال است در قلب
  ) 400: همان(» .در سرّ قلب به نعت تجلي در همه اوقات شهود حق است

 )632ف(ديدگاه شيخ اشراق
چنان كه از نام و آغاز اين  -اي است كه رساله "التصوفكلمه"در بين آثار شيخ اشراق 

اگرچه . در شرح مقامات صوفيان و برخي از مسائل برهاني نوشته شده است -رساله پيداست
ه شده و منابع تحقيق و پژوهش تحقيق ما متون عرفاني فارسي اين رساله به عربي نوشت

هاي گوناگون درباره آن، است؛ اما جهت حفظ سير تاريخي آشنايي با مقامات و بيان ديدگاه
سهروردي در اين رساله در فصلي با عنوان . شودبا نگاه اجمالي نظر شيخ اشراق نيز بيان مي

پردازد و تعريف مقام و حال، به تعريف خاطر مي پس از در شرح برخي از اصطالحات صوفيه
كان متعلقا بالجنبه العاليه -هو ما يرد علي النفس من السوانح الداعيه الي امر ما «: گويدمي

پس از آن او خاطر را به خاطرالشيطان، خاطرالنفس، ) 122: 2536، سهروردي(» .او السافله
-ند و به تعريف كوتاهي از هركدام ميكخاطرالملك، خاطرالروح و خاطرالحق تقسيم مي

: گويدپردازد اما آنچه كه قابل ذكر است اين است كه شيخ پس از تعريف خاطرالروح مي
را مقام به حساب  "خاطر"دهد كه او و اين نشان مي» فاذا عبر هذا المقام فهو خاطرالحق«

كند و به تعريف ان ميبي -ها از يكديگربدون تفكيك آن-سپس مقامات و حاالت را . آوردمي
توبه، اراده، رجا، خوف، زهد، صبر، : ها عبارت است ازپردازد كه اين مقام و حالهركدام مي
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شكر، توكل، رضا، معرفت، شوق، تواجد، بسط، قبض، لوائح، سكينه، جمع، تفرقه، غسبت، 
  )127 -122صص: همان. (سكر، صحو، انس، توحيد، مكاشفه، مشاهده، وقت، فنا، محو

  
  بحث و نتيجه

اند؛ گروهي تنها در به جهت اهميت بحث مقام و حال بسياري از عرفا بدان پرداخته
اند و سخنان خود از عناوين و اصطالحات آن نام برده و تعريف مختصري از آن ارائه داده

- بندي آن همت گماشتهطور مفصل به تبويبه گروهي ديگر به طور پراكنده و گروهي نيز ب
  :آيدرسي آراء و نظرات و تاليفات آنان، نتايج زير به دست ميبا بر. اند

توان تعريفي را كه اند ميي كه عرفا از حال و مقام ارائه دادهددبه رغم تعاريف متع )1
مقام از جمله مكاسب، در اختيار اعمال و پايدار : اند پذيرفتكار بردهه اكثريت آنان، آن را ب

 .ز اختيار و زودگذر استاست و حال از جمله مواهب، خارج ا
 .اصطالحات حال و مقام را بايد از آيات قرآني و احاديث دانست ريشه )2
: هاي مختلفي داردمقامات در متون عرفاني فارسي تقسيمات گوناگون و نام )3

، )به نظر ابوالحسين نوري( ، بحر و دريا ))ع(براساس سخنان امام صادق (چشمه، نور و برج 
به نظر (، ميدان و منزل )در سخنان شقيق بلخي( ، منزل )رمذيبه نظر حكيم ت(عقبه 

روزبهان بقلي  و مقام به عقيده) جنيد به عقيده( ، قصر و مانع، حجاب)خواجه عبداهللا انصاري
  .و بسياري از عرفاي ديگر

گذاري، تنوع و تعدد آرا درباره تعداد مراحل سير و سلوك به در كنار اين تنوع نام )4
هاي مختلف باعث شده كه عرفا و فاصله ميان ديدگاه. خوردتري به چشم ميصورت گسترده

ابوالحسين نوري معتقد به  .هاي متفاوت داشته باشندنويسندگان در مراحل سلوك ديدگاه
گذر از سه دريا براي رسيدن به عظمت پروردگار است؛ شقيق بلخي تعداد منازل را در چهار 

مصيبت نامه از پنج وادي حس و خيال و عقل و دل و جان داند؛ عطار در مقام منحصر مي
برد؛ در بين عرفا نخستين كسي كه مراحل سلوك را هفتگانه دانسته حكيم ترمذي نام مي

و پس از او از بين تقسيمات هفتگانه سلوك تقسيم ) در رساله منازل القاصدين(بوده است 
نطق الطير از اهميت زيادي برخوردار بندي ابونصر سراج در اللمع و تقسيم بندي عطار در م

صد ميدان، رساله علل المقامات و منازل  -است؛ خواجه عبداهللا انصاري در سه اثر خود 



  161 )140- 163( سير تطور احوال و مقامات عرفاني تا قرن ششم هجري
   

االرواح از هزار مقام سخن از صد مقام سخن گفته است؛ روزبهان بقلي در مشرب -السائرين
چنين از قول ذوالنون گفته و همچنين روزبهان از قول جنيد از هزار قصر و هزار مانع و هم

ها اين منازل مي تواند ده. بندي مقامات پاياني نيستاز هزار علم نام برده است؛ براي تقسيم
هزار گانه باشد چنان كه حكيم ترمذي در كتاب خود ختم االوليا تعداد اين منازل را 

 .دويست و چهل و هشت هزار منزل مي شمارد
گردد كه گاهي برخي از عرفا شكار ميبا مالحظه مصاديق مقامات نزد عرفا آ )5

اند؛ يا گروهي كرده اند كه عرفاي ديگر آن را در بحث حال تعريفمقاماتي را ذكر كرده
 .اند كه بر مفهوم حال منطبق استمقاماتي را متذكر شده

تقدم و تاخّر مقامات في نفسه اهميت چنداني ندارد اما در سير و سلوك صوفي  )6
خويش  يابد و سالك با توجه به عقيدهاي ميو مقامات اهميت ويژه براي رسيدن به درجات

 .همواره در پي رسيدن به باالترين مقامات است
ترين تحول در بحث احوال و مقامات عرفاني تا پايان قرن ششم ترين و مهماساسي )7

و هر توسط ابونصر سرّاج در قرن چهارم و خواجه عبداهللا انصاري در قرن پنجم انجام يافته 
هاي چهارم و بنابراين قرن. انديك در زمان خود به آن توسعه و تكامل قابل توجهي بخشيده

 .آيدپنجم از نقاط عطف بحث احوال و مقامات عرفاني به حساب مي
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