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چکیده

روزبهان بقلی در مشرباالرواح ،طرحی جاام در بااب مزااز سارر

الیاهلل ارائه میدهد .هرچزد او در دیگر آثار خود بهصورت پراکزاد

مطالبی را در باب مراحل سرر و سلوک عرفانی مطارح کارد اسات،

در این کتاب باه آرا پراکزادخ خاود در ایان زمرزاه نسام و ساامانی

می بخشد .روزبهان برن بزد و حق ،هزار مقام درنسار مایگرارد و باه

تشااریج جزئرااات آن ماایپااردازد .تمااامی مقااامهااایی کااه و در
مشرباالرواح از آن یاد میکزد ،از یک نوع نرست .مقام از مزسار او
معزایی گسترد و فراگرر دارد و مزحصر به مزاز سارر الایاهلل نرسات.
پرش از روزبهان نرز این دیدگا در برن عرفاا مطارح باود اسات کاه
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برن بزد و حق ،هزار مقام وجود دارد؛ اما روزبهان برا نخساترن باار
به نامگذار و شارح جزئراات ایان مراحال مایپاردازد .طبقاهبزاد

روزبهان از مراحل سرر الیاهلل وجو اهمرات بسارار دارد کاه آن را

از دیگر تقسرمبزد هاایی کاه در ایان زمرزاه صاورت گرفتاه متماایز
می کزد؛ از جمله ایزکه در این طارح ،بارن مراحال سارر و سالوک و
مراتب اولرا سازگار و هماهزگی ایجاد شد است .روزبهان طبقاات

اولرا را به برست گرو تقسرم میکزد و جزئرات مقاماات هار طبقاه را

بهتفصرل بران میکزد .برن طبقات مختلف عرفاا و مقاماات هار طبقاه

در این طرح ارتبااطی معزاادار برقارار اسات .باا توجاه باه سارر کلای
مقامات ،هدف از مقالا حارار ،بررسای مباانی نسار دیادگا هاا
روزبهان در باب مراحل سرر و سلوک عرفانی است.

واژههای کلیدی :روزبهان بقلی ،سرر و سلوک ،مشارباالرواح،
مقام ،هزار مقام.

مقدمه

روزبهان بقلی ،از جمله شخصرتها تأثررگذار در سرر تطور عرفان اساممی اسات.

بررسی و تحلرل آثار و تبررن مبانی مشرب عرفاانی و از چزاد جهات حاائز اهمرات
است :او ایزکه و در دور ا مهم در سرر عرفان اسممی میزیسته اسات .در قارن
ششم هجر  ،ثبات نسابی -کاه در ساد هاا پرشارن بار آثاار عرفاانی حااکم باود-
بهتدریج از مران میرود و زمرزهها تغررر و دگرگونی فاراهم مایشاود .هرچزاد کاه
مبانی عرفانی در آثار عرفا این زمان هزوز دستخوش تغررر نشد است ،نوآور ها
بسرار در حرط موروع و نرز شروخ بران آن در آثار عرفانی به چشم میخورد .طرح
بسرار از این موروعات ،زمرزهها تحو را در قرن هفتم فراهم میکزد؛ بزاابراین،
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این دور را میتوان بهنوعی دورخ انتقا دانسات .روزبهاان بقلای در ایان مراان ساهم

بسزایی داشته است .هرچزد که روزبهان از جمله عرفا سازت او عرفاانی 1شازاخته

میشود ،بسرار از دیدگا ها او زمرزاهسااز طارح مباحاد جدیاد در سازت دوم
عرفانی شد است .درواق  ،آثار روزبهان ،حلقا واساطی بارن آثاار سازت او و دوم
عرفانی محسوب میشود .اهمرت دیدگا هاا او در ایان زمرزاه تاا جاایی اسات کاه
برخی محققان معتقدند آرا و بهطاور مساتقرم بار ابان عربای تاأثرر داشاته اسات.
شباهتها بسرار برن آثار روزبهان و ابن عربی وجود دارد .کاار ارنسات بار آن
است که در گذر مرراث صوفره ،تزها شخصرت برجستها که میتاوان او را از مزسار
جهانبرزی عرفانی به بهترین وجه با روزبهان مقایسه کرد ،محیالدین ابن عربی اسات
(ارنست .)33 :1383 ،بررسی و تحلرل آثار روزبهان ،نهتزها باه شازاخت بهتار مشارب
عرفانی و میانجامد ،بلکه در تبررن مبانی عرفانی سزت دوم نرز راهگشا خواهد بود.
یکی دیگر از وجو اهمرت آثار روزبهان آن است که دیدگا ها عرفانی و در
آثار بسرار از بزرگان ادب فارسی تأثرر بسازایی داشاته اسات .بارا شازاخت آثاار
عرفااایی همچااون عطااار ،مولااو  ،عراقاای ،اوحااد کرمااانی و حاااف  ،آشاازایی بااا
دیاادگا هااا روزبهااان راارور اساات (روزبهااان بقلاای ،1366 ،مقدمااه .)84 :تااأثرر
روزبهان بر کسانی چون حاف تا آنجاست که برخی محققان معتقدند حاف بارش از
هر اندیشمزد دیگر از آثار روزبهان تأثرر پذیرفتاه اسات (ابراهرمای دیزاانی:1383 ،
.)395
با وجود اهمرتی که دیادگا هاا روزبهاان در سارر تطاور عرفاان اساممی دارد،
تاکزون پژوهش جام و قابل توجهی در زمرز بررسی مشرب عرفاانی و تحلرال آثاار
و انجام نشد است؛ البته در بااب سرگذشات و شارح احاوا او آثاار در دسات
است؛ از جمله «تحف اهل عرفان» اثر شرفالدین ابراهرم و «روحالجزان» شمسالدین
عبداللطرف که از قدیمی تارین مزااب در بااب زنادگی روزبهاان اسات و محمادتقی
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دانشپژو در روزبهاننامه ( )1347به تصحرج این دو اثر پرداخته است .کار ارنست
هم در کتاب روزبهان بقلی :تجرب عرفانی و شطج والیت در تصوف ایرانای ()1383

برشتر به گزارش احوا روزبهان نسر داشته است؛ اما برا شازاخت بهتار آرا و مباانی
فکر روزبهان الزم است گذشته از پارداختن باه زنادگی و احاوا او ،آثاار و باا
روش علمی بررسی و تحلرل شود .البته انجام این امر با دشوار هایی روباهرو اسات:
آثار روزبهان مبتزی بر عرفان ناب و خالص و به تعبرر کاار ارنسات نشاأتگرفتاه از
یک مزب زناد  ،مساتقل و قاائمباهذات اسات (ارنسات .)35 :1383 ،گازارش و براان
دریافتهاا شاهود و مکاشافههاا غربای ،قسامت عماد ا از آثاار او را شاامل
میشود و این امر در بسرار موارد سبب شد است که فهم آثار و با مشکل مواجه
شود .عمو براین ،بران تجربرات عرفانی در آثار روزبهان با زبانی تصویر و سرشاار
از آرایهها ادبی همرا است .استفاد از صور خرا  ،تمثرلها فراوان و استعار ها
بیبدیل ،زبان نوشتهها او را به سرحد تکلف میرساند .این ویژگی در تمامی آثاار
روزبهان نمایان است .استخراج و تحلرل مبانی فکر روزبهان از خم زباان ادبای و
تصویر آثارش ،مستلزم آشزایی کامل با روح حاکم بر آن است.
آثار روزبهان از مزسر طرح مبانی عرفانی و شروخ بران آن یکدست نرست .در بارن

این آثار ،مشرباالرواح ویژگیها درخور توجهی دارد .سبک و سراق این کتااب

با دیگر آثار روزبهان متفاوت است .در این کتاب ،طرحی جام و تفصارلی در بااب
مزاز سرر و سلوک ارائه شد است .هرچزد که در دیگر آثار روزبهان هام اشاارات
پراکزد ا در باب مبانی طریقت عرفانی ،مراحال آن و تعاداد ایان مراحال مشااهد
میشود ،شرح و بسط این مزاز و تشریج جوانب مختلف آن برا اولرنباار در ایان
کتاب مطرح میشود .روزبهان معتقد است که سالک در سررالیاهلل ،مزااز متعادد
را پشت سر میگذارد و از جمل این مزااز  ،باه مرازان فهام ساالکان ،هازار مزاز را
انتخاب کرد و در این کتاب به شرح و بسط آنها پرداخته است .این طرح ،تزهاا باه
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تبررن مزاز سرر و سلوک عرفانی اختصاص نادارد؛ بلکاه روزبهاان در رامن آن باه
تبررن مراتب اولرا نرز میپردازد .درواق  ،طرح روزبهاان ،تلفرقای از مزااز سالوک و
مراتب اولراست .برا آشزایی با این طبقهبزد  ،توجه به پرساشهاا زیار رارور
است:
 .1مبانی طبقهبزد روزبهان در ارائ این طرح چرست؟
 .2تعداد مزاز سرر و سلوک از مزسر روزبهان چرست؟
 .3چه ارتباطی برن مزاز سرر وسلوک و طبقات اولرا برقرار است؟
 .4مراتب اولرا و جایگا آنان در سرر و سلوک عرفانی چگونه است؟
در این مقاله با توجه به وجو اهمرت این طبقهبزد  ،مبانی نسار سارر و سالوک

عرفانی در مشرباالرواح بررسی و تحلرل میشود.

 .1مبانی طبقهبندی منازل سیر و سلوک در مشرباالرواح
تقسرمبزد روزبهاان در مشارباالرواح از مراحال ساررالیاهلل ،دربرگررنادخ طرحای
جااام و نااو اساات .ایاان طاارح ،وجااو اهمراات بساارار دارد کااه آن را از دیگاار

طبقهبزد هایی که در این زمرزه صورت گرفته است ،متمایز میکزد:
الف) نخسترن ویژگی درخور توجه این طبقهبزد  ،تعداد مراحلی است کاه ساالک
در سررالیاهلل پشت سر میگذارد .روزبهان معتقد است برن بزد و حق ،مزاز متعادد
و فراوانی وجود دارد و تا زمانی که سالک این مزاز را پشت سر نگذارد ،نمیتواناد
حقرقت محبت و مشاهدخ حقرقی را بچشد (روزبهان بقلی .)9 :1426 ،دربارخ مزااز و
مراحاال طریقاات و تعااداد و ترترااب آنهااا در متااون عرفااانی تااا قاارن هفااتم هجاار ،
هماهزگی وجود ندارد .با توجه به تفاوتهایی که در حاالت و معاملاههاا ساالکان
مشاهد میشود ،برداشتها آنان از مراحل سالوک متفااوت اسات .البتاه از مزسار
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عرفا ،را حق یکی برش نرست؛ اما اخاتمف وجاو آن باه اخاتمف احاوا ساالکان
طریق حق مربوط است .حکرم ترمذ در بران این اختمف چزرن میگویاد« :فأعلَم ْْ
أنَّْالطرقمْشتیْوْطریقُْالحقِْمفردةٌْوْسالکونمْطریقْالحقْأفرادْوْمعْأنَّْطریقمْالحقِّْ
مفردةٌْفإنَّهْتختَفُْوجوهُهاْباختالفِْأحوالِْسالکِیها( »...ترمذ  .)12 :1428 ،از مزسر
و  ،احوا سالکان طریقالیاهلل به نسبت اعتدا یا انحراف مازاج و حالات روحاانی
آنها و شدت و رعف آن متفاوت است.
فاصل مران دیدگا ها مختلف در این زمرزه تا حد است که عد ا  ،سلوک را
در سه مرحله خمصه کرد اند و گروهی تعداد ایان مراحال را هازار یاا حتای برشاتر
دانستهاند .در حقایقالتفسرر سلمی ،سخزی از امام جفعر صادق (ع) در تفسارر آیا «وَْ
أموحَیناْإلیْموسیْإذْْاستسقاهُْقمومُهُْأنِْاضْربْبَعَصاکَْالحَجَأرمْفمانََْجَْسَأْْمنأهْاَنمتأاْ
لَشرمةمْلَیناً» (اعراف )160 :نقل شد است .ایشان از مراحل سرر و سالوک باا عزاوان
«عرن» به معزا چشمه یاد مایکززاد و مراحال رساردن باه معرفات را دوازد چشامه
میدانزد (سلمی .)30 :1369 ،شقرق بلخی ( )17 :1973مزاز اهل صادق را در چهاار
مرحله خمصه میکزاد .در مراان مشاایخ عرفاانی ،خواجاه عباداهلل انصاار یکای از

مزسمترین و مفصلترین دساتهبزاد هاا را ارائاه داد اسات .و در مزااز الساائرین،

مقامات و مزاز سالوک را در د بخاش طبقاهبزاد کارد اسات :بادایات ،اباواب،
معاممت و  . ...هریک از این بخشها خود داراى د باب است و بدینترترب ،کتاب
درمجموع ،صد باب دارد .مطالب هریک از این ابواب هم به نوب خود در سه درجاه
تزسرم شد است :درج عامه ،درج سالک و درج محقق .صدمردان همچزاانکاه از
نام آن پرداست ،در صد مزز و برا مبتدیان تصوف تزسرم شد است.
در آثار روزبهان ،به صورتها مختلفی به تعداد مراحال سارر و سالوک اشاار

شد است .و در رسالةالقدس از هفت مقام عرفانی ایانچزارن یااد مایکزاد :توباه،
ورع ،زهد ،فقر ،صبر ،توکل و ررا .روزبهان این هفت مقام را بزا هفتصدهزار مقام
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می داند که با ممارسات مایتاوان باه آن دسات یافات (روزبهاان بقلای.)41 :1381 ،
همچزرن در جایی دیگر ،فاصل هر مقام تا مقام بعد را در سررالیاهلل هفتادهزار مقام
میداند« :از مقام توبت تا مقام مراقبت هفتادهزار مقام است و در هر مقامی هفتادهزار
خطاب است .تا مقام بر مرد تمام نشود ،تواتر خطاب است و از مراقبت تا باه معرفات
هفتادهزار مقام است ...از مقام مشاهد تا مقام توحرد هفتادهزار مقام است که اولاش
صحو است و آخرش اصطمم است و سااحلش فزاا فزاا اسات و لجاهاش بقاا بقاا

است( »...همان .)53 :روزبهان در مشرباالرواح براان مایکزاد کاه باه فراخاور فهام

سالکان به شرح و تبررن هزار مزز از این مزاز متعدد و کثرر میپردازد .عرفا پرش
از روزبهان نرز از این مزاز هزارگانه یاد کرد اند .خواجه عبداهلل انصار  ،ساخزی از

ابوبکر کتانی در این زمرزه نقل میکزد« :مران بزد با اهلل هزار مقام است :یکا ناور و
یک ظلمت .هر بزد که نور او درست گشت ،از مقاام هرگاز باازنگردد» (خواجاه
عبداهلل انصار  .)88 :1362 ،روزبهان ،پرشرز این بحد را به خضر برمیگرداناد .و
بران میکزد که از خضر نقل شد است که برن بزد و ماوال هازار مقاام وجاود دارد.
و در این زمرزه ،سخزان مشابهی را نرز از ذوالزون مصار  ،بایزیاد بساطامی و جزراد
نقل میکزد .تعابرر عرفا در باب این مزاز  ،متفاوت است .ذوالزون آن را «هزار علم»،
جزرد «هزار قصر» و ابوبکرکتاانی «هازار مقاام» مایناماد (روزبهاان بقلای.)9 :1426 ،
هرچزد پرش از روزبهان نرز عرفا از مراحل هزارگان سرر و سلوک نام برد اند ،ابتکار
روزبهان در آن است که برا نخسترنبار به نامگذار  ،شرح و تبررن ارتباط برن ایان
مزاز میپردازد.
ب) روزبهان در رمن شرح و تبررن مزاز سرر و سلوک ،سادات اهل طریقت را نراز
به طبقاتی تقسرم میکزد .و برست طبقاه را بارا کساانی کاه قادم در را طریقات
گذاشتهاند درنسر مایگرارد کاه باهترتراب عبارتزاد از .1 :مجاذوبرن .2 ،ساالکرن.3 ،
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سابقرن .4 ،صدیقرن .5 ،محبرن .6 ،مشتاقرن .7 ،عاشقرن .8 ،عارفرن .9 ،شااهدین.10 ،

مقربرن .11 ،موحادین .12 ،واصالرن .13 ،نقباا  .14 ،أصافرا  .15 ،أولراا  .16 ،أهال-
األسرار من الزجبا  .17 ،مصطفرن .18 ،خلفا  .19 ،بدال  .20 ،أقطاب و غراث.
روزبهان در هر باب از کتاب به شرح مقاماتی میپردازد که این دساته از ساالکان
پشت سر می گذارند .هر طبقه از عرفا در حدود پزجا مقام را پشت سر میگذارناد و
پس از عبور از این مقامات ،برا ورود به طبق بعد شایساتگی پرادا مایکززاد .نکتا
در خور توجه در باب ایان طبقاات آن اسات کاه تلفرقای از مزااز سارر و سالوک و
مراتب اولرا در این طبقهبزد مشاهد میشود .درادامه ،به بررسی برشتر ایان ویژگای
پرداخته میشود.
ج) تمامی هزار مقامی که روزبهاان از آن یااد مایکزاد ،از یاک ناوع نرسات .تزاوع
مفاهرمی که با عزوان مقام در مشرباالرواح از آن یاد میشود ،دایرخ معزایی مقاام را

بسرار گسترد میکزد .غالب مقامات را میتوان در یکی از دستهها زیر جا داد:
 .1دستها از این مقامها از جمل مزاز سرر و سلوک است؛ مانزد:

 یقسه :مقام چهلوپزجم از مقامات مجذوبرن (روزبهان بقلی.)25 :1426 ،
 توبه :مقام چهلوهشتم از مقامات مجذوبرن (همان.)26 :
 ورع :مقام چهارم از مقامات سالکرن (همان.)29 :
 زهد :مقام پزجم از مقامات سالکرن (همان.)30 :
 خوف :مقام سیونهم از مقامات سالکرن (همان.)42 :
 رجا :مقام چهلم از مقامات سالکرن (همان).
 ررا :مقام چهلوچهارم از مقامات سالکرن (همان.)43 :
... 
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 .2یکی از وجو اهمرت مشرباالرواح ،تفاسرر عرفانی است کاه روزبهاان

از آیات قرآن ارائه میدهد .غالب مقاماتی کاه روزبهاان بارا ساالکان

طریقت برمیشمرد ،برگرفته از آیات و روایات است و البته روزبهاان باا
ابتکار خود به شرح و تفسرر آی مورد نسر میپردازد .شاروخ روزبهاان در
بهر گرر از آیات قرآن ،ظرافتها فراوانی دارد که پارداختن بادان،
مجالی دیگر میطلبد .در بسرار موارد ،کلمها در آیا قارآن او را باه
مفهومی هدایت میکزد .برداشتی که روزبهان از لفا ماورد نسار دارد،
غالباً با معزا ظاهر آن متفاوت است .برا نمونه میتوان به مقاامهاا
زیر اشار کرد:
 صمت :مقام هفتم از مقامات سالکرن اسات .روزبهاان باا اساتزاد باه آیا
شریف «وَْإِذاْقُرِئمْالْقُرْآنُْفماستممِعُواْلمهُْوَْأمنْصِتُواْلمعَََّکُ ْتُرْحَمُونم» (اعراف:
 ،)204صمت را حکمتی میداند کاه باعاد انقطااع وسوساههاا و جما
همتها پراکزد از طریق نهی حق (أمنْصِتُوا) مایشاود .صامت باه ایان
معزا ،نوعی موت طبرعی است از زیاد گوییها کثرر و انشراح صادر از
شزردن خطاب خاص حق (روزبهان بقلی.)31 :1426 ،
 سکرزه :مقام سرزدهم از مقامات سابقرن است .روزبهان باا اشاار باه آیا
شریف زیر به شرح و تفسرر این مقام میپاردازدَّْ َُ« :أمنْأَملمْالََّأهُْسَأکْینمتمهُْ
لََىْْرَسُولِهِْوَْلََمىْالْمُؤْمِنینم» (توبه( )26 :ر.ک :همان.)52 :
 قتا  :مقام چهلودوم از مقامات محبرن است .روزبهان در بران این مقاام،
به آی شریف قارآن «وَْقاتَُِواْفِیْسََِیلِْالََّأهِْ» (بقار  )190:نسار دارد .و
برا قتا  ،مراتبی درنسر میگررد :قتا با نفس ،قتا باا شارطان ،قتاا باا
قلب و قتا با روح (همان.)52 :
... 
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 .3برخی از مقاماتی که روزبهان در رمن هزار مقام از آن یاد مایکزاد ،از
مقول مزاز و مراحل سلوک نرست؛ بلکه توصارها اخمقای یاا عبااد
است که عمل بدان ،سالک را در مسرر سلوک یار میرساند؛ مانزد:
 مقام تصفر قوت :مقام سرزدهم از مقامات سالکرن (همان.)33 :
 مقام کسب [روز حم ] :مقام چهااردهم از مقاماات ساالکرن (هماان:
.)34
 مقام ایثار :مقام برستوچهارم از مقامات سابقرن (همان.)52 :
 مقام مشورت :مقام سیوششم از مقامات سابقرن (همان.)57 :
 مقام شفقت بر خلق :مقام چهلویکم از مقامات سابقرن (همان.)58 :
... 
 .4قسمت عمدخ این مقامها را میتاوان از مقولا مکاشافات ،وقاای غربای،
کرامات و شطحرات برشمرد؛ مانزد:
 مقام تسخرر آتش :مقام نوزدهم از مقامات اصفرا (همان.)248 :
 مقام سجود شمس و قمر و نجوم باه عاارف :مقاام سایودوم از مقاماات
اصفرا (همان.)251 :
 مقام حررت برن عرش و کرسی :مقام سیوسوم از مقامات اولراا (هماان:
.)264
 مقام خزدخ خداوند به چهرخ عارف در نرمهشب :مقام سرزدهم از مقامات
مصطفرن (همان.)281 :
 مقام رؤیت ابلرس و حلرهها او :مقام برستونهام از مقاماات مصاطفرن
(همان.)285 :
 مقام رؤیت مردگان در قبور :مقام سیودوم از مقامات مصطفرن (همان).
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 مقام رؤیت انوار عسمت و کبریا در لباس شرر بر قل کاو قااف ،هزگاام
خوردن تمامی انبرا و اولرا :مقام پزجا از مقامات خلفا (همان.)300 :
 مقام خوردن طعام از بهشت :مقام سیویکام از مقاماات اقطااب (هماان:
.)321
... 
1ـ .1بدایت سیر و سلوک عرفانی :جذبه

اولرن طبقا عرفاا در مشارباالرواح باه مجاذوبرن اختصااص یافتاه اسات .در طارح

روزبهان ،سررالیاهلل با جذبه آغاز میشود .از مزسر روزبهان کسی میتواند قدم در را

سرر و سلوک بگذارد که جذب حق نصرب او شود .در متون عرفانی غالباً از جذبه در
کزار سلوک یاد میشود .حکرم ترمذ  ،از جمل نخسترن کسانی است که بهتفصارل

به بحد در باب جذبه پرداخته است .و در ختماالولرا ،فصلی را باه شارح و تفسارر

جذبه و بران ویژگیها مجذوبرن اختصاص داد است (ترمذ .)421 -416 :1422 ،

یْإِلمیهِْمَنْْیشاءُْوَْیهدیْإِلمیهِْمَنْْینیبُ» (شور  ،)13 :اجتبا
ترمذ در تفسرر آی «یجتمَ ْ
و برگزیدن حق را به جذب الهی تفسرر میکزد؛ بزابراین ،شخص برگزید کسی است
که خداوند قلب او را به سمت خود جذب میکزد و پروسته با عزایت خود به پرورش
و تزکر قلب و نفس او میپردازد؛ تا جایی که او را به باالترین مرتب اولرا مایرسااند
(همان .)407 -406 :از مزسر ترمذ  ،مجذوب کسای اسات کاه خداوناد او را بارا
نزدیکی به حضرت انس خود برمیگزیزد .چزرن کسی ،بدون تحمل رنج مکاسب باه
مقامات نائل میشاود« :المجذوبْمنْاصطفاهْالحقْتعالیْوْاختصأهْبحرأرةْانسأهْوْ
طهرهْبماْقدسه؛ْفحازْجمیعْالمقاماتْبالکَفةْالمکاسأبْوْالمتالأبْ» (هماان.)503 :
و اصحاب جذبات را به سه دسته تفسارم مایکزاد :مجاذوب غرار ساالک ،ساالک
مجذوب و مجذوب سالک (هماان) .طبقاهبزاد هاا دیگار نراز در بااب طبقاات
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مجذوبان و سالکان در متون عرفانی وارد شد است (برا نموناه ر.ک :ساهرورد ،
36 :1375؛ روزبهان بقلی2008 ،م ،ج39 :3؛ نسفی 76 :1386 ،و 126؛ نسافی:1379 ،
.)75
پرش از روزبهان ،این بحد در برن عرفا مطرح بود است کاه آیاا در ساررالیاهلل،
جذبه اهمرت برشتر دارد یا سلوک و آیا مقام مجذوبان باالتر است یاا ساالکان؟ در
طرح روزبهان ،جذبه مقدم بر سلوک و مجاهد است و سالکان ،دومارن طبقا عرفاا
هستزد .از مزسر روزبهان ،اهمرت جذبه در آغاز را سلوک تا جایی است که و آن
را جایگزین یقسه و انتبا میکزد .بهطور کلی ،در بسارار از متاون عرفاانی ،یقساه و

انتبا بهعزوان نخسترن مزز سرر و سلوک معرفی شد اسات؛ اماا در مشارباالرواح،

جذب حق بر دیگر مزاز سلوک ،مقدم است .پرش از روزبهان نرز برخی عرفا بر ایان
باور بود اند که جذبه ،مقدم بر سلوک و مجاهد است .یحری بن معااذ راز معتقاد
بود است اگر خدا قومی را دوست داشته باشد ،آنان را به سمت خود جذب میکزد
(یحری بن معاذ راز  .)35 :1423 ،و محبت خادا باه شاخص مجاذوب را بارش از
محبت به شخص مجاهد میدانسته است« :به او مجذوبان را ما خواهاد و باه آخار
مجاهدان را» (عطاار نرشاابور  .)319 :1386 ،مرباد هام جذبا الهای را ما ثرتر از
سلوک و مقدم بر آن معرفی کرد است« :سعادت بزادگان در عزایات اسات و آنجاا
که عزایت است ،پرروزى را چه نهایت است .کار جذب اله دارد ،مغزاطرس عزت و
کشش عزایت؛ هرکجا کشش بود ،آنجا کوششا باود؛ هرکجاا صادق باود ،آنجاا
تصدیق بود» (مربد  ،1371 ،ج .)143 :4
هرچزد برخی عرفا بر اهمرت جذبه در سرر و سلوک تأکرد کرد اند و گاا آن را
مقدم بر سلوک دانستهاند ،روزبهان برا اولرنبار از جذبه بهعزوان اولرن مزز سارر و
سلوک نام میبرد .نگا و به موروع جذبه ،نگاهی تاز و متفاوت با آرا معماو
عرفا است .جذبه از مزسر روزبهان ،خاص روح انسان است؛ زمانیکه هزوز باه جسام
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نپروسته است .روزبهان در این فصل ،با استزاد به حدید «کنْْکنَاًْمخفیاًْفمعحَََُْْأنْ
ألرفْفخَقْْالخَقمْلِکیْأعرف» و آی شریف «قل الرّوحُ من أمرِ ربّی» (إسارا )85 :
به طرح ماجرا خلقت روح میپردازد؛ بزابراین ،مجذوب درواق روح انسانی است.
این جذبه در هزگام خلقت روح و در عالم امر و حتی پرش از آن که روح باهواساط
ایجاد حق ،هستی برابد و امر حق بر آن جار شود ،نصرب روح میشاود .عرفاا روح
را لطرفترین و نورانیترین مخلوق الهی میدانزد .ابن عطا هم با اشار به ایان نکتاه،
روح را لطرفها میداند که پرش از جسم آفرید شد است .بهواسط روح است که
دریچه ا از کشفرات و معانی غربی برا انسان گشود میشود (سالمی ،1369 ،ج:1
 )120و مشاهدخ حق نصرب او میشاود« :وْغذاءْالروحْألَْوْهأوْمشأاهدةْالحأقْوْ
السماعْمنهْوْترکْااللتفاتْالىْالمکوناتْبحال» (همان.)116 :
ْ
سرر کلی مقامات مجذوبرن ،بهگونها است که میتوان آن را باه دو دسات کلای
تقسرم کرد .1 :مقام او تا برستم :تا ایزجا روح هزوز به صورت انساانی متصال نشاد
است؛  .2مقام برستم تا آخر :از این مقام ،روح باه صاورت متصال مایشاود .پاس از
اتصا روح به قالب است که بزد به ظلمت طبرعت دچار و بهواساط هاوا نفساانی
محتجب میشود .با رسردن به این حجاب ،غمی ناشزاخته وجود او را فرامایگرارد و
سپس به مقام یقسه و انتبا و توبه و انابه وارد میشود .آخارین مقاام مجاذوبرن ،مقاام
مخالفت نفاس اسات و پاس از آن ،مقاماات ساالکرن آغااز مایشاود .ایان فصال از

مشرباالرواح ،سرآغاز سرر و سلوک عرفانی اسات .ساالک باهترتراب ،مقامااتی را

پشت سر میگذارد که مرتب وجود او را ارتقا میدهد.

1ـ  .2ارتباط طولی مقامات و تلفیق منازل سلوک و طبقات اولیا

روزبهان برگزیدگان حق را برمبزا نزدیکای و تقارب باه خداوناد ،باه برسات طبقاه

تقسرم میکزد .برمبزا این طبقات میتوان به بررسی دیدگا هاا او در بااب مزااز
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سرر و سلوک پرداخت .سالک در سررالیاهلل ،مزازلی را پشت سر میگذارد .روزبهان
برمبزااا مرحلااها کااه سااالک در آن قاارار دارد ،بااه معرفاای و نامگااذار طبق ا او
میپردازد؛ بهعزوان مثا  ،وقتی شخص به مزز عشق وارد میشاود ،از طبقا عاشاقان
محسوب میشود .چزانکه از طرح روزبهان آشکار میشود ،برن مقاامهاا هزارگاناه
ارتباط طولی وجود دارد .در جدو زیر ،بدایت و نهایت مقامها هار طبقاه نماایش
داد شد است:
مقام اول

مقام آخر

طبقات عرفا
1

مجذوبرن

مقامْالروحْفیْبدوْأمرهاْ...

مخالفةْالنفسْ

2

سالکرن

تدارکْ

لنایْْ

3

سابقرن

سالمْْ

نجاتْ

4

صدیقرن

التَارْ

کالءتْ

5

محبرن

وقْْ

محَةْاهللْالمحَینْ
ْ

6

مشتاقرن

فرارْ

شوقْفیْمقامْالمشاهدهْ

7

عاشقرن

ذوقْ

فصلْ

8

عارفرن

بدایةْ

9

شاهدین

الَحظْ

دلوتْ

10

مقربرن

انفرادْ

انَساطْ

11

موحدین

رؤیةْالغیوباتْبالعینْالظاهرةْ

لَمْ

12

واصلرن

صَغةْ

رؤیةْالقدمیةْفیْنفسهْ

13

نقبا

حَ ْ

رفعْالعَادةْالکثیرةْلنْالمحبْ

14

اصفرا

فیْالنارْ
النورْ ْ
رؤیةْ ْ
ْ

رؤیةْاألشیاءْ

15

اولرا

الالنْ

مقامْالثناءْالخاصْ

وجدانْالعارفْنورْاسماءْاهللْبوصفْ
التجَیْ
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مقام اول

مقام آخر

طبقات عرفا
16

نجبا

بروزْالصفاتْ

صالبةْقََهْفیْالفترةْوْتمکینهْفیْالغیَةْ

17

مصطفرن

النعمةْوْاالستدراجْ

انکشافْالنارْ

18

خلفا

بکاءْفیْالرحکْ

19

بدال

20

اقطاب

بعینْجمیعالصفاتْ
ْ
رؤیةْ ْ
الکلْ
ْ
فیْاشکالاألفعالْ
ْ
مقامْتعَ ْالمالئکةْحقائقْ
العَومْمنه ْ

انوارالعظمةْوْالکَریاءْفیْ
رؤیة ْ
ْ
الجَلالقافْْ...
لَیرأسْ ْ
األسد ْ
لَاس ْ
ْ
مقامْنقصانْالوجدْوْزیادةْالحَ ْ
مقامْلَ ْاألسماءْالکَیةْ

سالک در هر طبقه ،پزجا مقام را پشت سر میگذارد .مقام آخر هر طبقه ،با مقاام
او طبق بعد پروند میخورد؛ بهعزوان مثا  ،در طبقا او  ،پاس از ایزکاه ساالک باه
مقام یقسه و انتبا میرسد و سپس در پی توبه و درنهایت ،مخالفت با نفس برمیآید،
به طبق بعد وارد میشود .آخرین مقاام طبقا او (مجاذوبرن) ،مقاام مخالفات نفاس
است .اولرن مقام طبق بعد (سالکرن) ،مقام تدارک است .سالکی که در پی مخالفات
نفس برآمد است ،به مقام تدارک میرسد؛ یعزی در پی جباران گزاهاان و خطاهاا
گذشت خود برمیآید .مقاماتی که در این فصل (مقامات سالکرن) مطرح میشود ،بر
تزکر نفس و باه تعبرار دیگار ،سالوک عملای اساتوار اسات .مجاهاد  ،ورع ،زهاد،
ریارت و تهذیب ،از جمل این مقامات است .نهایت مقامات سالکرن ،عزایت اسات.
سالک با عبور از این مقامات به جایی میرسد که در کزف عزایت حق قرار میگررد
و خداوند از سر لغازشهاا او درمایگاذرد و او را باه خاود نزدیاک مایگرداناد؛
بزابراین ،در واق  ،عزایت حق نترجاها اسات کاه در اثار تزکرا نفاس بارا ساالک
حاصل میشود .پس از ایزکه سالک باا اساتفاد از تزکرا نفاس باه پاکسااز درون
میپردازد ،خداوند او را در هالها از عزایات خود قرار مایدهاد و باه مقاام ساابقرن
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میرساند .سومرن طبق عرفا در مشرباالرواح ،سابقرن هستزد .مقامات سابقرن با مقام
سممت آغاز میشود .ارتباط معزادار برن عزایت ،بهعزوان آخارین مقاام ساالکرن و

سممت بهعزوان اولرن مقام سابقرن برقرار است .سالکی که عزایت حق نصرب او شد
است ،به مقام سممت میرسد و بهواسط صارانت حاق ،از قهار او در اماان مایماناد.

بدینترترب ،ارتباط طولی مقامات در تمامی بخشها مشرباالرواح حف میشود

و البته بررسی تمامی مقامات و ارتباط مران آنها مجالی دیگر میطلبد.

عمو بر مقامها هزارگانه ،برن طبقات مختلف عرفا نرز ارتباط معزادار برقارار
است؛ بزابراین ،سرر در مدارج کما  ،با جذبه آغاز میشود .طبق بعاد باه ساالکرن
اختصاص یافته اسات .پاس از ایزکاه شاخص باهواساط فار

حاق ،از جذبا الهای

برخوردار میشود ،بهمزسور تزکر نفس ،به سرر و سلوک عملی رو میآورد؛ بهنسر
میرسد که روزبهان در ابتدا مقاماات سالوک ،باهترتراب از جذباه و سالوک یااد
میکزد تا دیدگا خود را در باب تقدم جذبه بار سالوک نشاان دهاد .پاس از ایزکاه
سالک ،قدم در را سررالیاهلل مینهد ،بهتدریج در اوصااف وجاود او تغررار ایجااد
میشود و مرحلهبهمرحله به طبق باالتر از سادات اهل طریقت نائل میشود .سالک
بهترترب ،طبقات سابقرن ،صادیقرن ،محبارن ،مشاتاقرن ،عاشاقرن ،عاارفرن ،شااهدین،
مقربرن ،موحدین و واصلرن را پشت سر مایگاذارد .برمبزاا ایان طبقاات مایتاوان
مراحل سرر و سلوک را از مزسر روزبهان ،بهترترب چزرن معرفی کرد :سبقت ،صدق،
محبت ،شوق ،عشق ،معرفت ،مشاهد  ،قرب ،توحرد و وصل .هرچزد که طرح برخی
از این مراحل -مانزد سبقت -در کمم روزبهان تازگی دارد و پارش از و باا عزاوان
مزاز سررالیاهلل از آن یاد نشد اسات؛ اماا روزبهاان باه شارو ا مبتکراناه ،آن را از
مراحل سلوک برمیشمرد .نکت درخور توجه در باب ایان مراحال آن اسات کاه از
طبق واصلرن به بعد ،تفاوتی ماهو در مراحل سرر و سلوک ایجاد میشاود .تاا ایان
مرحله (وصل) ،سالک در پی دسترابی به وصا حق بود و در این مرحله ،ساالک باه
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این هدف دست مییابد .آخرین مقامهایی که روزبهان برا شاخص واصال درنسار
میگررد ،بهترترب عبارت است از :فزا (مقام چهلوهشتم از مقاماات واصالرن) ،فزاا
فزا (مقام چهلونهم از مقامات واصلرن) و درنهایات ،رؤیات قادمرت در نفاس خاود
(مقام پزجاهم از مقامات واصلرن) .پاس از ایزکاه شاخص واصال وجاود خاود را در
وجود حق فانی میکزد ،در این فزا تا جایی پرش میرود که حقتعالی او را از فزا هم
فانی میکزد و در این مقام ،تزها حق باقی میماند .سپس سالک باه ناوعی شازاخت و
معرفت دست مییابد که روزبهان با عزاوان «رؤیةْالقدمیةْفیْنفسه» از آن یااد کارد
است .روزبهان این مقام را «سر عسرم از علمی مجهو » مایداناد (روزبهاان بقلای،
1426ها  )330 :و معتقد است تأویل آن را تزها کسی میداناد کاه بادان دسات یافتاه
باشد .در این حالت ،علم حق به سمت شخص واصل سرازیر میشود .وصل از مزسار
روزبهان ،حلق واسطی است که مزاز سرر و سلوک را به مراتب اولرا پروند میدهد.
به تعبرر دیگر ،مراتبی را که روزبهان پس از وصل ناام مایبارد ،مایتاوان از مراتاب
واصمن درگا الهی دانست :نقبا ،اصفرا ،اولرا ،نجبا ،مصطفرن ،خلفا ،بدال و اقطاب .با
توجه به ایزکه روزبهان ،حد و نهایتی برا سررالیاهلل درنسر نمیگررد ،حتی شخصای
که به وصل رسرد نرز سرر او در مدارج کما پایان نمیپذیرد؛ بلکه رسردن به وصا
حق ،خود سرآغاز سرر دیگر است که معارف وجود ساالک را ارتقاا مایدهاد.

نقبا ،اولرن طبقه پس از واصلرن هستزد .نقرب از مزسر روزبهان کسی است که با طی-
کردن مراحل سرر و سلوک به مرتب فزا و بقا پس از فزاا رسارد اسات .بسارار از
مقاماتی که روزبهان برا نقبا و نرز دیگر طبقات اولرا برمیشمرد ،از مقول مکاشفات
و وقای غربی است؛ بهعزوان مثا  ،مقامات اصفرا بهترترب عباارت اسات ازْ.1 :رؤیأْةْ
النورْفیْالنارْ.2ْ،دخولْالحررةْبغیرْاإلذنْْ.3ْ،مقامْالخَرْلنْاألحوالْبأالْإذنْْ.4ْ،
مقامْالجرأةْفی ْإسقاطْاألدبْْ.5ْ،مقامْاالنسالخْلنْالحدَانْْ.6ْ،مقأامْسأماعَْنأاءْ
الحقْلَیأْه (هماان .)244 -243 :برخای مقاماات ایان دساته از عرفاا نراز برگرفتاه از
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اوصاف و ویژگیها آنان است .بهعزوان مثا  ،حلم از مقامات نقباا (هماان )231 :و
عزت و صولت و سطوت (همان ،)271 :از مقامات نجباا اسات .روزبهاان باا ظرافات
تمام به بران اوصاف و شرح کرامات واصمن حق میپردازد.
بزابراین ،بهطور کلی میتوان طرح روزبهان را تلفرقی از مزاز سررالیاهلل و مراتب
واصمن به حق دانست .وصل ،نقطا محاور اتصاا ساالکان و واصامن اسات .در
شکل زیر ،نحوخ ارتباط طولی طبقات برستگان عرفا نمایش داد شد است.

 .2طبقات اولیا

در نسر حکما و عرفا ،مقام و مراتب تمامی م مزان برابار نرسات .مباحاد بسارار در

باب مراتب خلق ،مراتب م مزان ،برگزیدگان خلق و اولرا در آثار عرفانی مطرح شد
است .عرفا در باب تعداد این مراتب و نام هر طبقه ،دیادگا هاا گونااگونی دارناد.
روزبهان بقلی نرز از جمل کسانی است که در مشرباالرواح ،به ارائ طرحی تاز در

این زمرزه میپردازد .برا شزاخت بهتر دیدگا ها او ،آشزایی با آرا مشاهور عرفاا
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در این زمرزه ررور مینماید .بههمرنجهت ،ابتدا به بران معرفی دیادگا هاا عرفاا
در این زمرزه میپردازیم .سپس وجو امتراز طبقهبزد روزبهان را بررسی میکزرم.
2ـ .1طبقهبندی اولیای الهی در کـمم عرفـا :از مزسار عرفاا ،مراتاب تماامی
انسانها برابر نرست و هر انسانی برمبزا نزدیکی و تقرب به خداوند ،در یکی از ایان
مراتب قرار میگررد .طبقهبزد ها گوناگونی از مراتب خلق و نراز مراتاب اولراا در
متون عرفانی مطرح شد است .ابن عطا از جمل نخسترن کساانی اسات کاه باه ارائا
طرحی در این زمرزه میپردازد .و مراتب م مزان را به شش دساته تقسارم مایکزاد:
مرسلرن ،انبرا ،صدیقرن ،شاهدا ،صاالحرن و ما مزرن .از مزسار و  ،پاایرنتارین مرتبا
مرسلرن ،باالترین مرتب انبرا محسوب میشود و پایرنترین مرتب انبرا ،بااالترین مرتبا
صدیقرن است .مراتب بعد نرز بههمرنترتراب اسات؛ یعزای پاایرنتارین حاد مرتبا
نْألَأىْ
باالتر ،باالترین حد مرتب پایرنتر محسوب میشود« :أدنأىْمنأازلْْالمرسأَْی ْ
مراتبْالنَیینْوْأدنىْمنازلْاألنَیاءْألَىْمراتبْالصدّیقینْ،وْأدنىْمنازلْالصأدّْیقینْ
ألَىْمراتبْالشهداءْ،وْأدنىْمنازلْالشهداءْألَىْمراتبْالصأالحْینْ،وْأدنأىْمنأازلْ
الصالحینْألَىْمراتبْالمؤمنین» (کمباد .)43 -42 :1933 ،
حارث محاسبی در آدابالزفوس ،بهترترب مقربان درگا حاق را باه چهاار دساته

تقسرم میکزد .1 :محبون .2 ،قائمون بحجته عزد خلقه .3 ،انبرا .4 ،صادیقون .از مزسار
و محبان بهواسط محبتی که در این دنرا به حقتعالی دارناد ،مقاربتارین افاراد در
درگا الهی هستزد (محاسبی.)196 :1428 ،

مستملی بخار نرز در شرح تعرف به معرفای مراتاب خلاق مایپاردازد و در ایان

مران ،از مقام اولرا یاد میکزد .و بران میکزد که مراتب انسانها همرشه ثابت اسات
و در از هم مراتب ارواح بر همرن سراق بود است .مراتب خلق از مزسر و عبارت
است از .1 :عام م مزان .2 ،اولرا .3 ،شهردان .4 ،صدیقان .5 ،انبراا .6 ،رسال .7 ،مقاام
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حضاارت مصااطفی (ص) .نهایاات مقااام هاار طبقااه ،باادایت مقااام طبق ا بعااد اساات و
بدینترترب ،مقام عام م مزان برتر از مقام کافران است و مقام اولرا برتر از مقام عام
م مزان است ...و مقام اولوالعزم ،برتر از مقام عام انبرا است و مقام حضرت مصاطفی
(ص) برتر از هم مقامهاست و جز حقتعالی ،کسی نهایت مقام ایشان را نمیشزاساد
(مستملی بخار  ،1363 ،ج .)50 :1
بزابراین ،از مزسر عرفا ،اولرا اهلل از جمله برگزیدگان الهای هساتزد کاه مقاام آناان
برتر از عام م مزان است .برا اولرا اهلل نرز در متون عرفانی مراتبی درنسر گرفته شد
است .در این زمرزه ،عرفا غالباً به حدیثی از پرامبر اکرم (ص) استزاد میکززد« :إنْلَّأهْ
لَْوْجلْفىْاالرضَْالَمائةْقَوبه ْلَىْقَبْآدمْلَیهْالسالمْ،وْلَّأهْتعأالىْفأىْ
الخَقْأربعونْقَوبه ْلَىْقَبْموسىْلَیهْالسالمْ،وْلَّأهْتعأالىْفأىْالخَأقْسأَعةْ
قَوبه ْلَىْقَبْابراهی ْلَیهْالسالمْ،وْلَّهْتعالىْفىْالخَقْخمسةْقَوبه ْلَىْقَبْ
جَریلْلَیهْالسالمْ،وْلَّهْتعالىْفىْالخَقَْالَةْقَوبه ْلَأىْقَأبْمْیکائیأْلْلَیأْهْ
السالمْ،وْلَّهْتعالىْفىْالخَقْواحدْقََهْلَىْقَبْإسرافیلْلَیهْالسالمْ.فأاذاْمأاتْ
الواحدْأبدلْالَّهْلَْوْجلْمکانهْمنْالثالَةْ،وْإذاْماتْمنْالثالَةْأبأدلْالَّأهْتعأالىْ
مکانهْمنْالخمسأةْ( »...اباونعرم اصافهانی بایتاا ،ج 9 :1؛ مرباد  ،1371 ،ج 562 :2؛
نسفی.)80 -79 :1386 ،
برمبزا این حدید ،برگزیدگان حق در زمرن شش طبقه اند .تعداد هار طبقاه نراز
ثابت و مشخص است؛ گرو او  ،سرصد نفار ،گارو دوم ،چهال نفار ،گارو ساوم،
هفت نفر ،گرو چهارم ،پزج نفر ،گرو پزجم ،سه نفر ،گرو آخر ،یک نفار .هرچزاد
که در این حدید ،نام هر طبقه از اولرا ذکر نشد اسات ،عرفاا بارا هریاک از ایان
طبقات ،نامی درنسر گرفتاهاناد .هجاویر از جملا کساانی اسات کاه برمبزاا ایان
حدید ،به شرح مراتب اولرا و وصف ویژگیها آنان میپاردازد .و معتقاد اسات
اولرا اهلل دو دسته هستزد :گرو او کسانیاند که از نسر خود و خلق پوشرد اند .ایان
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گرو  ،نهتزها یکدیگر را نمیشزاسزد ،بلکه از جما حا خود نرز بیاطمعزاد .تعاداد
این دسته از اولرا ،چهارهزار تن است؛ اما گرو دوم اولرا کسانی هستزد کاه یکادیگر
را میشزاسزد و در امور ،به اذن یکدیگر محتاجزد .هجویر دستهبزد دقرقتار در
باب این گرو از اولرا دارد« :اما آنچه اهل حلّ و عقدند و سرهزگان درگا حق -جل
جمله -سرصدند که ایشان را اخرار خوانزد و چهل دیگر که ایشان را ابدا خوانزاد و
هفت دیگر که ایشان را ابرار خوانزد و چهارند 2که مر ایشاان را اوتااد خوانزاد و ساه
دیگرند که مر ایشان را نقرب خوانزد و یکی که ورا قطاب خوانزاد و غاوث خوانزاد»
(هجویر  .)321 :1386 ،دست دوم اولرا از مزسر هجاویر باهترتراب ،عبارتزاد از.1 :
اخرار .2 ،ابدا  .3 ،ابرار .4 ،اوتاد .5 ،نقرب .6 ،قطب (غوث).
این نامگذار در دیگر متون عرفانی باه صاورتهاا دیگار نراز آماد اسات.

مربد در تفسرر کشفاالسارار باا اساتزاد باه حادید ماورد نسار باه معرفای طبقاات

ششگان برگزیدگان حق میپردازد .از مزسر و  ،سرصد باه مراتاب اولراا ،چهال باه
مراتب ابدا  ،هفت به مراتب اوتاد ،پزج به مراتب نقبا ،سه به مراتب مختار و یاک باه
مرتب غوث اشار دارد .و معتقد است هزگامیکه غوث از دنرا مایرود ،یکای را از
مرتب مختار به مرتب غوث میرسانزد و چاون مختاار از دنراا رود ،یکای را از نقباا باه
مرتب مختار میرسانزد و بههمرنترترب ،تا اولرا اهلل .هزگامیکه یکای از اولراا از دنراا
میرود ،شخصی را از جمل اهل زمرن به مرتب اولرا اهلل میرسانزد (مربد  ،1371 ،ج
.)562 :2
عزیز نسفی نرز از جمل کسانی است که مباحد بسرار دقرق و جاامعی را در بااب
خلقت انسان ،مراتب مخلوقات و نرز مراتب برگزیدگان حق مطرح میکزد .بسارار

از دیدگا ها او در این زمرزه ،تازگی دارد .و در انسان کامل ،باه تعریاف روح و

تشریج ویژگیها روح انسانی میپردازد .روح انسانی ،جوهر لطرف و از عالم امر
است .نسفی بران میکزد که خداوند در آفریزش مراتب ارواح ،به ایان زبادخ ناورانی

 / 144مبانی نظری مراحل سیر و سلوک در مشرباألرواح روزبهان بقلی

(روح انسانی) نسر کرد .آن زبدخ نوران بگداخت و به جوش آمد .از زبد و خمص
آن زبد  ،روح خاتم انبرا را آفرید و از زبد و خمص باقیماندخ آن ،ارواح اولوالعزم
را آفرید و از زبد و خمص آن باقیماند  ،ارواح رسل را برافرید و بههمارنترتراب،
ارواح انبرا ،اولرا ،اهل معرفت ،زهاد ،عبّاد ،م مزان ،طبرعت آتش ،طبرعت هوا ،طبرعت
آب ،طبرعت خاک را آفرید .همچزرن با هر روحی ،چزدین ملک را به نرز خلق کارد
و بدینترترب ،مفردات آفریزش مفردات عالم ملکوت به پایان رسارد (نسافی ،انساان
کامل .)114 -113 :1386 ،نسفی بارن عاالم ارواح و عاالم اجساام ارتبااط معزاادار
برقرار میکزد و معتقد است که هریاک از ارواح ماذکور در یکای از طبقاات عاالم
اجسام جا گرفتهاند« :مراتب ارواح در مراتب اجسام ،هریک در یک مقام گرفتزد.
هریک در مقام خود .عرش ،مقام روح خاتم انبراا شاد و صاومعه و خلوتخانا ایشاان
گشت و کرسا مقاام ارواح اولاوالعزم شاد و صاومعه و خلوتخانا ایشاان گشات و
آسمان هفتم مقام ارواح رسل شد و صاومعه و خلوتخانا ایشاان گشات ...و آسامان
او  ،مقام ارواح م مزاان و صاومعه و خلوتخانا ایشاان شاد( »...هماان115 :؛ نسافی،
 .)54 -53 :1381نسفی دیدگا جالبی در باب مراتب ارواح دارد .و چهارد مرتبا
موجودات را «خلقی» می داند و معتقد است که کسب در آن راهی ندارد و در خلاق
خدا تبدیل نرست .اگر این مراتب بهواسط کسب بهدست میآمد ،امکان داشات کاه
هرکس بهواسط کسب از مقام او خود برتر رود و به مرتب باالتر دسات یاباد؛ ماثمً
اولرا به مقام انبرا دست مییافتزد؛ اما این امر امکانپذیر نرست و باه تعبرار نسافی« ،در
را ماندن ممکن است؛ اما از مقام خود گذشتن ممکن نرست» (همان.)55 :
از مزسر نسفی ،اولرا نرز مراتب و درجاتی دارناد .و در ایان زمرزاه ،باا اساتزاد باه
حدید پرامبر اکرم (ص) ،اولرا خدا را در زمرن  356تان مایداناد .ایان اشاخاص،
پروسته مقرم درگا خدا و ممزم حضرت و هستزد .نسفی براساس حدید ماذکور،
اولرا را به شش طبقه (سرصدتزان ،چهلتزان ،هفتتزاان ،پازجتزاان ،ساهتزاان و یکای)
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تقسرم میکزد .از مزسر نسفی ،هرچزد که هر  356تن دانا و مقرب و صاحب همات و
صاحب قدرت و مستجابالدعو اند؛ اما قطب از همه داناتر و مقربتر است و قدرت
و همت وى برشتر است و هریک که به قطاب نزدیاکتار اسات ،دانااتر و مقاربتار
است .عالم به برکت وجود قطب ،برقرار است و چون او از این عالم برود و شاخص
دیگر نباشد که به جا و بزشرزد ،عاالم برمایافتاد (نسافی ،انساان کامال:1386 ،
.)317
قائل

تعداد طبقات

مراتب برگزیدگان حق

حارثمحاسبی

چهار

 .1صدیقون  .2انبراا  .3قاائمون بحجتاه عزاد

ابنعطا

شش

مستملیبخار

شش

هجویر

شش

مربد

شش

خلقه  .4محبون
 .1م مزرن  .2صالحرن  .3شهدا  .4صادیقرن
 .5انبرا  .6مرسلرن
 .1عاماااه م مزاااان  .2اولراااا  .3شاااهردان .4
صاادیقان  .5انبرااا  .6رساال  .7مقااام حضاارت
مصطفی

(ص)

 .1اخرااار .2 ،اباادا  .3 ،اباارار .4 ،اوتاااد.5 ،
نقرب .6 ،قطب (غوث).
 .1اولرا  .2ابدا  .3اوتااد  .4نقباا .5مختاار .6
غوث

عزیز نسفی

نه

اا م مزان  .2عبّاد  .3زهّاد  .4اهال معرفات .5
اولرا  .6انبرا  .7رسل  .8انبرا اولوالعزم  .9خاتم
(ص)

انبرا
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 .2-2وجوه اهمیت طبقـهبنـدی روزبهـان :روزبهاان ،ساالکان الایاهلل را در
مشرباالرواح به برست طبقه تقسرم میکزد .هرچزد دیدگا ها گونااگونی در بااب
طبقات اولرا ،تعداد و نام آنان در متاون عرفاانی مطارح شاد اسات ،ایان طبقاهبزاد

بهصورتی که روزبهان مطرح میکزد ،پرشرزها ندارد .برا شزاخت بهتر وجو امتراز
این طبقهبزد  ،بار دیگر دیدگا ها مشهور عرفا را در این زمرزه از نسر میگذرانرم:
تعداد این طبقات از چهار تا نه طبقاه در بارن عرفاا متفااوت اسات؛ اماا روزبهاان
برگزیدگان حق را به برست گارو تقسارم مایکزاد .طبقاات برساتگانا ماورد نسار
روزبهان را میتوان به دو دست کلی تقسرم کرد:
الف) تعداد از طبقاتی که روزبهاان بارا ساادات طریقات برمایشامرد ،باهطاور
مستقرم یا غرر مستقرم ،برگرفته از مزاز سارر و سالوک (اعام از احاوا و مقاامهاا
عرفانی) است .این طبقات عبارت است از :مجاذوبرن ،ساالکرن ،ساابقرن ،صادیقرن،
محبرن ،مشتاقرن ،عاشقرن ،عارفرن ،شاهدین ،مقربرن ،موحدین و واصلرن .همانگوناه
که پرش از این نرز ذکر آن گذشت ،در طبقهبزد روزبهان تا طبق دوازدهم ،تکره بر
طی طریقت عرفانی و عبور از مزاز سرر و سلوک است .و با درهمآمرختن مزااز
سلوک و مراتب اولرا ،طرحی تااز از مراتاب ساالکان ارائاه مایدهاد .از مزسار و ،
کسانی که یکی از مزاز سارر و سالوک مانزاد عشاق را پشات سار مایگذارناد ،باه
ویژگیهایی دست مییابزد که آن ها را از دیگر سالکان متمایز مایکزاد و باه همارن
جهت میتوان آنها را طبقه ا متمایز از دیگر رهروان بهشمار آورد .غالاب طبقااتی
که در این قسمت مطرح میشود ،برگرفته از مزاز تأثررگذار و حائز اهمرت در سارر
و سلوک عرفانی است؛ مانزد عشق ،توحرد و قرب .درواق  ،ایزکه روزبهان در رامن
طبقات برستگان اولرا از این مزاز یاد میکزد ،نشان از ارزش و اهمرت این مزااز ،
از مزسر او دارد.
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ب) تعااداد دیگاار از طبقاااتی کااه روزبهااان بااه معرفاای آن ماایپااردازد ،بااهمراتااب
برگزیدگان حق اختصاص یافتاه اسات .ایان طبقاات عبارتزاد از :نقباا ،اصافرا ،أولراا،
أهلاألسرار من الزجبا ،مصطفرن ،خلفا ،بدال ،أقطاب .طبقات پرشارن بار طای طریاق و
عبور از مزاز سرر و سلوک استوار بود؛ اما هزگامیکه ساالک باا عباور از مزااز باه
مرتب واصلرن میرسد ،تحاولی اساسای در مقاماات او پدیاد مایآیاد .ایان دساته از
برگزیدگان حق ،کسانی هستزد که مراحل سرر و سالوک را پشات سار گذاشاتهاناد.
هرچزد که مقام و مززلت تمامی این گرو ها یکسان نرسات ،هما آناان از خاصاان و
واصمن درگا حق محسوب می شوند .برخی از طبقاتی که روزبهان در ایان قسامت
از آن یاد میکزد ،در کمم دیگر عرفا هم از آن یااد شاد اسات :نقباا ،اولراا ،بادال و
اقطاب .البته نحوخ نگرش او به این طبقات نرز با دیدگا دیگر عرفا تفاوتها اساسی
دارد؛ بهعزوان مثا  ،و اقطاب را آخرین مرتب برگزیدگان حق میداند .ایان گارو
از اولرا الهی ،از مزسر روزبهان خود دارا مراتب و درجاتی هستزد .قطب از مزسار
روزبهان ،انسان برگزید ا است که ویژگیها مزحصربهفرد دارد .با بررسی سرر
کلی مقاماتی که روزبهان در مشرباالرواح دنبا میکزد ،آشکار میشود که قطاب

از یکسو از جمل مجذوبان درگا الهی است و از سو دیگر به سرر در مراتب سرر
و سلوک پرداخته و مزاز آن را پشت سر گذاشته است .نکت درخور توجه در بااب

قطب بهعزوان آخرین مرتب اولرا الهی آن است که پس از ایزکه قطاب باا عباور از
دیگر مزاز سلوک به باالترین مرتب اولرا مایرساد ،سارر او در مادارج کماا پایاان
نمیپذیرد .قطب در هر زمان ،مقاماتی را پشت سر میگذارد .این مقامات باهترتراب،
عبارتزد از .1 :مقامْتعَ ْالمالئکةْحقائقْالعَأومْمأنه ْ .2 ،مقأامْنأَولْالمَأکْلَأیْ
قَوبه  .3 ،مقامْرؤیةْالمَکْلَیْصورته .4 ،مقامْرؤیةْابَیسْلَیْهیئته . ...آخارین
مقام قطب ،رسردن به مرتب «لَ ْاالسماءْالکَیأةْ» اسات .در ایان مقاام ،قطاب از راز
تمامی اسما حق آگا میشود تا جایی که حتی سر اعسم را نراز فرامایگرارد .البتاه
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روزبهان معتقد است هم آنچه در باب ویژگیهاایی اقطااب بار زباان آورد اسات،
فروع احاوالی اسات کاه آناان باا خادا دارناد و براان تماامی مراتاب و مادراج آناان
امکانپذیر نرست.
نتیجهگیری

روزبهااان دیاادگا هااا پراکزاادخ خااود در باااب مبااانی ساارر وساالوک عرفااانی را در

مشرب االرواح ساماندهی میکزد .و در این کتاب ،به ارائ طرحای جاام در بااب
مراحل سرر و سلوک میپردازد .روزبهان معتقد اسات ساالک در ساررالیاهلل ،مزااز

متعدد را پشت سر میگاذارد و هازار مقاامی کاه و در ایان کتااب باه معرفای و
تشاریج جوانااب مختلااف آن پرداختاه اساات ،نمااود از ایان مراحاال اساات .تمااامی
مقامهایی که روزبهان در این کتاب از آن یاد مایکزاد ،از یاک ناوع نرسات .تعاداد
زیاد از این مقامات ،از مقول مکاشفات و وقای غربی است .برخی نرز توصارههاا
اخمقی -عباد به سالکان است که با بهر بردار از آن میتوانزد به سرر در مادارج
کما بپردازند.

طرحی که روزبهان در مشرباالرواح در پرش مایگرارد ،ویژگایهاا درخاور

توجهی دارد که آن را از دیگر طبقهبزد هایی که در این زمرزه صورت گرفته است،

متمایز میکزد .این طرح ،تلفرقی از مزاز سلوک و طبقات اولراست .سارر الایاهلل ،از
مزسر روزبهان با جذبه آغاز میشود .پس از ایزکه جذب حق نصرب سالک شاد ،سارر
در مدارج کما آغار میشود .غالب مزازلی که روزبهان در ایان طارح از آنهاا یااد
میکزد ،از جمل مزاز تأثررگذار در سرر و سلوک عرفانی اسات و باههمارنجهات،
سالکی که به عبور از این مزاز میپردازد ،ویژگیها مزحصربهفرد دارد که او را
از دیگر رهروان متمایز میسازد .پس از ایزکه سالک با استفاد از سالوک عملای باه
تزکر نفس و مجاهد پرداخت ،تحولی در اوصاف درونی او ایجاد مایشاود و ایان
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تحو سرآغاز ارتقا مرتب وجود اوست .وصل از مزسر روزبهاان ،حلقا واساطی
است که مزاز سرر و سلوک را به مراتب اولرا پروند میدهد .به تعبرر دیگار ،مراتبای
را که روزبهان پس از وصل نام مایبارد ،مایتاوان از مراتاب واصامن درگاا الهای
دانست :نقبا ،اصفرا ،اولرا ،نجبا ،مصاطفرن ،خلفاا ،بادال و اقطااب .باا توجاه باه ایزکاه
روزبهان ،حد و نهایتی برا سرر الیاهلل درنسر نمیگررد ،حتی برا شخصای کاه باه
وصل رسرد است نرز پایانی برا سرر در مدارج کما قائل نمیشود؛ بلکه رسردن به
وصا حق ،خود سرآغاز سرر دیگار اسات کاه معاارف وجاود ساالک را ارتقاا
میدهد.
پینوشتها
 .1در سدخ هفتم هجر  ،تحولی بزراد و عمرق در عرفاان اساممی پدیاد آماد .در اثار ایان
تحو  ،مبانی عرفانی دستخوش تغررر و دگرگونی شد؛ چزادانکاه سازت تااز ا در عرفاان
اسممی شکل گرفت و مرزبزد جدید در مران طریقهها و مشربهاا عرفاانی باهوجاود
آمااد .در اثاار ایاان تحااو  ،مرزهااا جدیااد در قلماارو عرفااان اسااممی شااکل گرفاات و
مشربها تاز ا ظهور یافت .ایان مشاربهاا باا طریقاههاا دیگار ،در روش ،رویکارد،
غایت ،موروع و زبان ،تفاوت اساسی داشتزد .عد ا از معاصران ،برا تبررن ایان تحاو و
شزاخت ویژگیها دو سزت عرفانی پرش و پس از سدخ هفتم هجر  ،عرفان اسممی را باه
دو بخش عملی و نسر تقسرم کرد اند .بزاا بار مساتزدات و قارائن مختلاف ،مبزاا عرفاان
اسممی ،بر پای دو قوخ نسر و عملی استوار شد و اندیشه و برزش عرفانی ،کاانون و هسات
هر مشرب و طریق عرفانی است و تفکرک این دو قو از یکدیگر ممکن نرست .بررسایهاا
نشان می دهد که عرفان و تصوف در هم دور ها ،مبتزی بر دو قوخ عملای و نسار اسات و
بخشردن صبغ صرفاً نسر یا عملی به آن ،در هرچ دور ا درست نرسات .برمبزاا دو قاوخ
نسر و عملی میتوان عرفان اسممی را به دو دور یا سزت تقسرم کرد :دور یاا سازت او
عرفانی و دور یا سزت دوم عرفانی .با تبررن ویژگیها دو سزت عرفانی ،این مجاا فاراهم
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میشود که سرر تحو و تطاور عرفاان اساممی باا روش علمای و مزطباق باا ماهرات عرفاان
اسممی نقد و تحلرل شود (ر .ک :مررباقر فرد.)84 -65 :1391 ،
 .2در متن حدید ،تعداد این دسته از برگزیدگان حق ،پزج نفر است.
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