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  چکیده
ویژه رسایل فارسـی بـه ایـن    .ق) در آثار مختلف خود بهـه 736ـ657شیخ عالءالدوله (

ی جالل و جمال الهـی شـود،   گاه و آینه تجلتواند جلوهمسئله که دل انسان چگونه می
لطایف سبعه و  یۀنظرپرداخته است. » لطایف سبعه«اشاره کرده است و از این رهگذر به 
گانه تاکنون با نام عالءالدوله سمنانی شناخته شده  تطبیق آن با پیامبران وجودی هفت

 یـۀ نظر اند یـا  است، اما اینکه آیا تا قبل از وی کسانی دیگری نیز به این مسئله پرداخته
گانه نوآوریِ خود شـیخ عالءالدولـه    لطایف سبعه و تطبیق آن با پیامبران وجودی هفت

شیخ  بوده است، جای تأمل و بررسی دارد. با بررسی، تحلیل و مقایسۀ مصنفات فارسی
شیخ عالءالدوله  عربی به این نکته رهنمون شدیم که ابن شق الجیبعالءالدوله با رسالۀ 

تـأثیر او   وحدت وجود، شدیداً تحت ۀمسئلویژه در عربی به د با ابنرغم اختالف شدی علی
شیخ عالءالدوله دربارۀ لطـایف   توان گفت که برخی از مطالببوده است، تا آنجا که می

عربی اسـت. تنهـا بُعـد جدیـدی کـه       ابن شق الجیبسبعه دقیقاً ترجمۀ مطالب رسالۀ 
هـا،   دادن آن عـالوه بـر شـرح و بسـط     عربی اضافه کرده است، عالءالدوله بر مباحث ابن

ها  از آن نامه مصیبتای است که عطار در گانه تطبیق این لطایف با پیامبران وجود هفت
با رسالۀ  نامه مصیبتتوان از مقایسۀ نام برده است. تأثیرپذیری عالءالدوله از عطار را می

مختلـف آفـاقی و    خوبی دریافت که هر دو عارف پس از سـیر در عـوالم   به سربال البال
رسند که سالک باید در روح و جان خـود کـه عبـارت از نـور     ناسوتی به این نتیجه می

توان گفت که نـوآوری شـیخ عالءالدولـه در ایـن      رو، می محمدیه است، سیر کند. ازاین
ها اشاره کرده،  به آن نامه مصیبتای را که عطار در  گانه است که توانسته پیامبرانِ هفت

ها پرداخته است، تلفیق کند.  به آن شق الجیبعربی در رساله  ای که ابن سبعهبا لطایف 
تفسیری خود را بـر مبنـای همـین     یۀنظرعالوه بر این، شیخ عالءالدوله برای اولین بار 

الدین رازی در تـأویالت عرفـانی    لطایف بنیان گذاشته است. امری که نه عطار و نه نجم
  اند.  ن بهره نگرفتهیک از آ عربی هیچ خود و نه ابن
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  . بیان مسئله1
تابـد   درخشد و در ذهن می ای است که در فهم می لطیفه بنابر تعریف ابونصر سراج اشاره

هجـویری   ۀطبـق گفتـ   و بـر  ]370ص، 7[ و به سبب دقت معنای آن در عبارت نگنجـد 
در  عربـی  ابنبحث لطایف پیش از  ].500ص، 14[ لطیفه اشارتی بدل از دقایق حال است
لطیفـه   به چهار رسالۀ قشیریهابوالقاسم قشیری در . بین بزرگان صوفیه مطرح بوده است

محـل   اسـت کـه  ای   لطیفـه  گوید نفس وی می. کند اشاره می روح و سرّ، دل، به نام نفس
ای است که محل اخـالق پسـندیده اسـت و سـرّ       و روح لطیفه پسندیده استهای نا خوی

چنانکـه روح محـل   ، و محـل مشـاهده اسـت    چیزی است لطیف اندر قالب همچون روح
تـر از دل   و روح شـریف  تـر از روح  وی سـرّ لطیـف  . ازنظرِ جای معرفت  محبت است و دل

 -247ص ، 14[شـمرده   بـر  مـورد نیز لطایف را چهار  هجویری ].45-44ص ، 11[ است
نفس را منبع شر و قاعده سوء دانسته و بیـان کـرده اسـت کـه      و همچون قشیری ]249

ت و سـ ها عبـادت  ۀوی نفس سر همـ نظرِ  . ازنفس همچون روح از لطایف است اندر قالب
از آنکه موافقت وی هالک بنده «: ها و بنده جز بدان به حق راه نیابد مجاهدت ۀهم کمال

سالک باید پیوسـته بـا نفـس    رو،  این ]. از246ص، همو[ »وی نجات بنده است و مخالفت
 مخالفت کند تا از این طریق به روح و عقل مدد رسـاند ، اسالم مقارنت ندارد ۀکه با لطیف

هـای بعـد بـه لطـایف توجـه       عارفان دیگری کـه در دوره  ۀازجمل ].251- 250ص، همو[
به هفت لطیفـه اشـاره    شق الجیب ۀرساله، جمل ازوی در آثار خود . است عربی ابنداشته 

نیـز   گانـه  هفـت بحث پیـامبران وجـودی   گانه،  هفتاز طرفی در کنار لطایف . کرده است
بـه ایـن پیـامبران     نامه مصیبتو عطار در  فصوص الحکمدر  عربی ابنو است مطرح شده 
انسته است ی که بیش از همه به لطایف سبعه توجه داشته و توآن کساما . اند اشاره کرده

 شـیخ عالءالدولـه سـمنانی   ، تطبیـق دهـد   گانـه  هفتلطایف سبعه را با پیامبران وجودی 
هـای فارسـی خـود بـه بحـث       ویژه رساله خویش و به وی در آثار. ) استق 736 - 657(
 چگونگی رسیدن به این لطایف و تسـخیر  دربارۀتوجه جدی نشان داده و » لطایف سبعه«

  . تفصیل سخن گفته است به، ایف برای سالکان دارندو خطرهایی که این لطها  آن
اساسی در این نوشتار این است که آیا عالءالدوله در بحث لطایف سـبعه نظـر    ۀمسئل

ها  آن بوده و تنها نظریات عربی ابن) و 627-553( جدید ارائه کرده و یا وی متأثر از عطار
  را بسط داده است؟

رسـالۀ  و  نامـه  مصـیبت را بـا   سربال البالرسالۀ ان تو در بین آثار عالءالدوله بیشتر می
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شـیخ عالءالدولـه در    تـأثیر  . دربـارۀ دانسـت  پـذیر  تطبیـق  شق الجیبرا با  بیان االحسان
و  اسـت  ای نگاشـته نشـده   و عطار تاکنون کتاب یا مقالـه  عربی ابنلطایف سبعه از  ۀمسئل

 دنبالـه جسـتجو  آتـش و   از سـلیمان  تفسیر اشـاری  مکتبازجمله، تنها در برخی از آثار 
. اشـاره شـده اسـت    عربی ابنی عالءالدوله از تأثیرپذیرگذرا به  صورتِ به کوب زریناستاد 

عربـی   ابـن  شق الجیبعربی به رساله  پذیری سمنانی از ابنتأثیر دربارۀکوب  مرحوم رزین
ـ  لطائف سبعه بیان کـرده  دربارۀای ندارد و فقط پس از ارائه توضیحاتی  هیچ اشاره د کـه  ان

 فصوص الحکم از مراتب حکم انبیا در عربی ابنبیان وی در باب لطایف سبعه یادآور تلقی 
جزئـی و دقیـق بـه ایـن      صـورتِ  بـه  عـالوه بـر اینکـه    در این نوشتار]. 177ص، 6[است 
های  به نوآوری)، همچنین کاری که تاکنون انجام نشدهاست، ( پذیری پرداخته شدهتأثیر

  . نیز اشاره شده است عربی ابنهای وی با  لطایف سبعه و تفاوت شیخ عالءالدوله در بحث
 خوبی به نامه مصیبتبا  سربال البالمقایسۀ رسالۀ پذیري سمنانی از عطار را با تأثیر

مشخصات این  هاي این دو اثر با ها و تفاوت وجوه شباهت دربارة اي مقاله. توان دریافت می
مطالعه تطبیقی معراجنامۀ «، طاهريتاج واردي و حسین  زریناست:  چاپ شده

هاي  مطالعات عرفانی دانشکده ادبیات و زبان، »عطار نیشابوري نامه مصیبتعالءالدوله با 
 از .202-179 صص، 95بهار و تابستان ، وسوم شماره بیست، خارجی دانشگاه کاشان

 ارف بزرگوار راشویم و فقط دیدگاه این دو ع رو، ما در این تحقیق از وارد این بحث نمی این
کنیم. به این نکته اشاره کنیم که ما در  کلی بیان می صورت بهدر حد تبیین موضوع 

 که چنان آنعطار نیستیم و  نامه مصیبتبا  سربال البالنوشتار حاضر درصدد مقایسۀ رسالۀ 
لطایف سبعه و پیامبران وجودي  ۀمسئلعنوان مقاله گویاي آن است ما درصدد آنیم که 

بار  پرداخته است، کنکاش کنیم و ظاهراً عطار اولین  اي را که عالءالدوله به آن نهگا هفت
گانه اشاره کرده و سمنانی نیز  به پیامبران هفت نامه مصیبتمنسجم در  صورت به است که

   پذیر دانسته است. گانه را با لطایف سبعه تطبیق همین پیامبران هفت
  

   نامه مصیبت. دیدگاه عطار در 2
از سـلوک عارفـان و سـیر معنـوی ایشـان در       سفری روحانی و رمزی اسـت  نامه یبتمص

شـرح سـیر روح در    نامـه  مصـیبت ، ریتر به گفتۀ ].36و35مقدمه ص، 10[ طریق معرفت
شـرح ایـن سـفر     ].40-22ص، 5[ جـان پـاک   یِسـو  بـه  ،خلوت تفکر روحانی خود است

در ابتـدای  ، درون خـود است که سالک فکرت پـس از احسـاس درد طلـب در     گونه نیبد
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، هـای یـک پیـر    او با راهنمـایی رو،  . ازاینشود سفر دچار سرگشتگی و حیرت شدیدی می
سـالک بـرای رهـایی از ایـن سرگشـتگی پـیش       . کنـد  سفر دشوار خویش را شـروع مـی  

وی در این سفر نـزد  . آورد را با زبان حال به گفتن درمیها  آن رود و موجودات زیادی می
رود و  یکی پـس از دیگـری مـی    ،عزرائیل)و  میکائیل، اسرافیل، جبرئیل( فرشتگان مقرب

 ،قلـم ، لـوح  ،)البـروج  منطقـة الثوابت و  فلک( کرسی ،عرش خودِ ،سپس پیش حامل عرش
 ،دریـا  ،کـوه  ،آب و خاک)، باد، آتش( عناصر چهارگانه ،ماه، آفتاب ،آسمان ،دوزخ ،بهشت
 هـا  نیـ ارود و چـون از   مـی  جن و آدمـی  ،سابلی، و حیوان) پرندگان ،نبات ،جماد( موالید

 (ص)عیسـی و محمـد   ،داوود ،موسـی ، ابـراهیم  ،نـوح  ،نزد حضرت آدم، گیرد جوابی نمی
گوید که راه رسیدن بـه مقصـد درون دل    است که به او می (ص)آید و در پایان پیامبر می

نـزل  سـالک در م . بگذری روح)( توست و باید از منازل حس و خیال و عقل و دل و جان
در درون خـودش   ،شود که آنچه در پی آن بوده اسـت  آخر پس از وصف جان متوجه می

  1.اشیاء است ۀهم بوده و او خود اصل
  

  سربال البال. دیدگاه عالءالدوله در 3
ای است که  نوشته و متضمن واقعه ق 701الدوله در سال  را شیخ عالء سربال البالرسالۀ 
در نوزدهمین روز از اربعینی کـه مؤلـف اختیـار     ق 701اآلخر سال  شنبه جمادیروز پنج

، خـاک ( ابتـدا از عناصـر چهارگانـه    ،دل سفر خود را در این واقعه. روی داده است، کرده
، مـریخ ، آفتـاب ، زهـره ، عطارد، کند و سپس راهی افالک قمر هوا و آتش) شروع می، آب

بـه  . شـود  اطلـس مـی   که او را سماء دنیا گوینـد) و فلـک  ( مشتری و زحل و فلک ثوابت
 هـای  و ویژگـی اسـت    پرسش کـرده ها  آن از هویت ،هریک از عناصر و افالک که رسیده

هـا   آن«اما ، کند بازگو میها  آن شمارد و مشکل خود را به هریک از را برمیها  آن ازهریک 
آلـت و ادوات  ، گانـه  دل پس از سیر در افالک نـه ، »خبر بودند از آنچه مطلوب دل بود بی

گـذارد و سـپس بـه عـالم نفـس       در فلـک اطلـس مـی    ...انی خود را چون حواس وجسم
چون پاسخ خـود را نیافـت بـه    ، های آن دل پس از گفتگو با نفس و بیان ویژگی .رسد می

نزد قلـم رفـت؛ قلـم در ادامـه     ، عالم عقل رفت و بعد از وداع با عقل و نیافتن پاسخ نزد او
گوید چرا روی از خـودش برتافتـه و    د و میکن میمعرفی را خودش  ،گفتگوی خود با دل

پایـان ایـن    عالءالدوله نیز در ].142ص، 9[ الکتاب برسد باید در خودش سیر کند تا به ام

                                                                                                                             
  .)6980و بس (بیت . اصلِ جان، نوری مجرد بود و بس / یعنی آن نورِ محمد بود1
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در : بـه آن رسـیده اسـت    نامـه  مصیبترسد که عطار در  میای  نامه به همان نتیجه معراج
سـت و هرچـه در ایـن    نور محمد ا ،نظر عطار ماهیت جان که سالک باید در آن سیر کند

و این همان چیزی است که شـیخ عالءالدولـه    1جهان و آن جهان است همه از نور اوست
، و ملکوتهـا  مـع ملکهـا   ـسیر در عالم آفاق و انفس  «: در اول و آخر رساله به آن پرداخته

همه یک شخص است که حیات این شـخص در عـالم    ـغیبها و شهادتها و خلقها وامرها  
  ].150ص ، همو[ »قیام عالم جبروت به عالم الهوت استجبروت است و 

اشـاره   گانه هفتبه پیامبران وجودی  نامه مصیبتبه این نکته اشاره کنیم که عطار در 
عطار طرح  ،ریتر ۀبنابر گفت. شود ختم می (ص)کند که از آدم آغاز و به حضرت محمد می

تـه اسـت کـه مـردم در روز     نبوی با ایـن مضـمون گرف   یرا از حدیث نامه مصیبتداستان 
اما هریک از انبیا با اشـاره بـه برخـی از    ، روند تک انبیا می رستاخیز برای شفاعت نزد تک

زننـد تـا    کردن سـرباز مـی   از شفاعتاست،  اعمال خود که خشم خداوند را در پی داشته
ه رسولاینکه مردم نزد   بـا دقـت در ایـن   . طلبـد  آیند و او برای مـردم شـفاعت مـی    می اللّ

شویم که در بـین پیـامبرانی کـه در     به این نکته رهنمون می ]،35ص ، 8ج، 13[حدیث 
اینکه عطار بر چه اساسی حضرت ، نام داوود نیامده است، اشاره شدهها  آن این حدیث به
دیگـر اینکـه سـید حیـدر     ۀ نکت. است تأملجای ، آورده گانه هفتپیامبران  ءداوود را جز

ود نیـز  وحضرت داها  آن که در بیناست م را هفت نفر برشمرده آملی نیز پیامبران الوالعز
 در بحـث انبیـا و رسـل و    المقدمات من کتاب نص النصـوص وی در کتاب . شود دیده می

نفـر   313، هزار پیـامبر  24از بین  :گوید کند و می اشاره می اولیا به تعداد پیامبران و اولیا
هـا   آن هفت نفـر ، نفر 313و از بین این  شوند سادات و بزرگان انبیا محسوب می ءآن جز

ل تاره و االقطاب السبعه«تعبیر به ها  آن مقام باالتری از بقیه دارند که از » اولوالعزم و الکمّ
سید حیدر . ازنظرِ عیسی و محمد، موسی، دوداو، ابراهیم، نوح، آدم اند از عبارتشود و  می

وی نیـز تعـداد اوصـیا و    . انـد  ن مادیبر ترتیب کواکب هفتگانۀ جها گانه هفتاین اقطاب 
دوازده نفـر و  ، کند تعبیر می» الخلفاء تاره و االئمه االخری«به ها  آن بزرگ را که از یاولیا

ی لفصـ  فصوص الحکـم در  عربی ابن ].155ص، 2[ گانه دانسته است بر ترتیب بروج دوازده
اص داده و در ایـن  د اختصـ ورا به حضـرت داو » حکمه وجودیه فی کلمه داودیه«با عنوان 

مهـم اینجاسـت    ۀنکت ].166–160ص، 1ج، 4[اشاره کرده است  به موضوع خالفت لفص
بودن انسان که ناشـی از   هللا خلیفهۀ مرتبکه شیخ عالءالدوله نیز لطیفه روحیه را به سبب 

  . د در عالم کبیر منطبق دانسته استوبا وجود داو، نفح روح الهی در اوست
                                                                                                                             

  ].442، ص 6994-  6979، ابیات 10:ـ [نک .1



  1398 پاییز و زمستان، دوم، شماره دومپنجاه و ان و عرفان، سال ادی  194

  شق الجیبایف سبعه در رسالۀ . گزارش کلی از لط4
» الولد العزیـز االعـز محسـن الـدین    «که آن را به خواهش  شق الجیبدر رساله  عربی ابن

 دربـارۀ وی در این رساله ابتدا مطالبی . اشاره کرده است اًمختصر به لطایف سبعه، نوشته
جـود  و  آورد و سپس به چیزهایی که خداوند قبل از خلقت انسان بـه  شناخت خداوند می

علـوی و امهـات    یطـورکلی بـه آبـا    ثوابت و به، افالک، عرش، همچون عقل است، آورده
گویـد کـه هـدف از     کنـد و مـی   اشاره مـی  این دو انفعال و  فعلسلفی و موالید حاصل از 

انانیـت  ۀ فیلطاین بوده که بدن انسان شکل بگیرد و دل انسان جایگاه  ها نیا ۀهم خلقت
انسـان اشـرف    ،ل خداوند متعـال باشـد و بـه همـین خـاطر     جمال و جالۀ و آن آین شود

آنچه در عالم  ،او به نظرِ. موجودات و مسجود مالئکه و خلیفه خداوند در زمین شده است
تیقن بأن المرأه الکامله االحقیه عن الشـروق  «: آفاق و انفس هست همه یک شخص است

خـاتم   آلبـاد لطیفـه االنانیـه   و الغروب و الدائره مع الحق فی شئون التجلیـات کلهـا ابـد ا   
ـ » .النبیین و سید االولین محمد األمین بـدن   دربـارۀ توضـیحاتی   ۀوی بحث خود را با ارائ

قالبیـه و نفسـیه و قلبیـه و سـریه و     ۀ فـ یلطیعنی  مجعول و بدن مکتسب و لطایف سبعه
  .  رساندبه پایان می روحیه و خفیه و حقیه

  
  بیان االحسان. گزارش کلی از لطایف سبعه در رسالۀ 5

 های فارسی عالءالدوله است که نویسنده در آن مفصـالً  یکی از رساله بیان االحسانرسالۀ 
هـای   این رساله را شیخ عالءالدوله بین سـال . لطایف سبعه را تبیین و بررسی کرده است

از که  الدین محمد به خواهش یکی از مریدانش به نام ابوالمواهب محسن ق 713تا  712
ایـن رسـاله چهـار    . نوشته اسـت ، را به فارسی برگرداند مشارع الکبریته بود که او خواس

در والیـت و   -3، در نبـوات و مایضـاف الیهـا    -2 ،در الهیات و مایتعلق بها -1دارد: فصل 
احسـان و وصـول   ۀ مرتبـ در بیان حقیقت نام این رساله و کیفیت حصول  -4مایناسبها و 

  . دان استب، به عالم ایقان که اشارت ساعت
سمنانی در ابتدای فصل اول در پاسخ به این سؤال که عارف مکمل چه کسی اسـت و بـه   

  گوید:   چه چیزهایی باید معرفت حاصل کند تا شایستگی ارشاد طالبان حق را بیابد، می
شـناختن وجـوب وجـود    ، فرزند دلبند که اول معرفتی که بنده واجب است یبدان ا«

شناختن یگانگی او از نقایص و معایب و هرچه خاصـه امکـان   بعد از آن ، تعالی است قح
بعـد از آن شـناختن صـفات افعـالی و کیفیـت      ، است؛ بعد از آن شـناختن صـفات ذاتـی   
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بعد از آن دریافتن کیفیت ظهور آثار از افعال و ، شود مصدریت آنکه افعال از آن صادر می
بر ترتیـب آفـرینش   شدن  لعبعد از آن مط، علت ظهور اثر مکتوب است، آنکه فعل کتابت

بعـد از آن  ، بعد از آن شناختن چگونگی حصول موالیـد ثالثـه  ، آباء علویه و امهات سفلیه
نوع خاص حیوان است و خـاتم التراکیـب اسـت و بـه قلـم اول      که  شناختن شرف انسان

الفکر آخر العمل مـراد لنفسـه از ایجـاد ممکنـات اوسـت و حامـل بـار امانـت غیـر او از          
بعـد از آن  . کس نیست و الحق انصـاف ده کـه ایـن شـرف او را بـس نیسـت       ،موجودات

و بعـد از آن   شناختن سر امانت و نگـاه داشـتن آن از خیانـت خاینـان و دانسـتن جـان      
  ».شناختن چگونگی ادای امانت

از راه  ،بر جمیع معارف اطالع نیافته باشد بیترت نیا بهاز نظر شیخ عالءالدوله هرکس 
 ،بـر ایـن معـارف مطلـع شـد      هـرکس رف کامـل مکمـل نتـوان گفـت و     او را عا، تفصیل

الدوله در این رساله کوشـیده اسـت تـا ترتیـب      عالء. شایستگی ارشاد طالبان حق را دارد
وان در اوی پس از بیان مسائل کالمـی فـر  . الذکر را شرح و تبیین کند همین مسائل فوق

بدن محشور اشـاره کـرده و    حشر اجساد و بدن مجعول و مکتسب و ۀمسئلبه ، فصل اول
ۀ فـ یلط، بـدن مجعـول  شـدن   که چگونه بفهمیم که بعد از خراب سؤالبرای پاسخ به این 

فیـوض الهـی بـه     ۀبه طریق حصر اثبات ترتیب آفرینش و نحـو ، مدرکه باقی خواهد ماند
انانیـت و سـایر لطـایف    ۀ فـ یلطبه  ،را شرح داده است و از این طریقها  آن زمین و عروج

  . شاره کرده استسبعه ا
 

  بیان االحسانو رسالۀ  شق الجیب. مقایسۀ رساله 6
بـرای   عربـی را  ابـن  شـق الجیـب   ۀشیخ را بـا رسـال   بیان االحسانرسالۀ برخی از مطالب 

البتـه در ایـن   . کنـیم  در این قسمت مقایسه می عربی ابنشیخ عالءالدوله از تأثیربردن  پی
رسـالۀ  اما تمرکز بیشتر بـر  ، شود له هم اشاره میشیخ عالءالدو های مقایسه به دیگر رساله

  : است بیان االحسان
شـیخ عالءالدولـه    و هـم  عربـی  ابـن چگونگی ورود به بحث است؛ هم  دربارۀاول  ۀنکت

بحث خود را با شناخت خداوند متعال و بیان اینکه شـیء یـا واجـب اسـت یـا ممکـن و       
  : اند توضیحات مربوط به این دو شروع کرده

یا طالب دره المعرفه أن الشیء الذی یصدق به اطالق علیه ال یخلو مـن أن  «: عربی ابن
فأن لـم یکـن مسـتغنیاً    ... فإن یکن فهو ذات هللا اوالً  یکون مستغنیاً بجمبع الوجوه غیره

 تحت االمر کن باالیجـاد و االفاضـه   عن غیره فال یخلو من أن یکون داخالً بجمیع الوجوه

  ].287-286ص، 3[ و هو ممکن الوجود» ...
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دارد یـا نـه؟ اگـر نـدارد آن     درواقـع،  او ، شیء خالی نیست از آنکه مسـمی «: سمنانی
خوانیم مما یتلفظ به قلم السـان و لسـان القلـم و اگـر      می ممتنع است که شیء لفظیش

 قاست وجود او ازالً و ابداً یا نـه؟ اگـر واجـب اسـت حـ      واجبدارد خالی نیست از آنکه 
شـود و اگـر    خوانیم که سلسله احتیاج بدو منتهی می اش می حقیقیتعالی است که شیء 

  ].214ص، 9[ نامیم معنوی می است که او را شیء ممکننیست 
مقـوم لنفسـه و غیـر مقـوم لنفسـه؛ فـالمقوم       : ممکن) علی قسـمین ( و هو«عربی:  ابن

جـادی  ای: مفرد و غیر مفرد و المفرد المعبر عنه بالجوهر علی قسمین: لنفسه علی قسمین
  ].287ص، 3[» و امری

و ممکن خالی نیست از آنکه در ثبوت خود به ممکن دیگری مفتقر هسـت  «: سمنانی
اگرنیست خالی از آنکه بسیط باشد یا نـه؟ اگـر بسـیط    .  و ..1یا نه؟ اگر هست عرض باشد

  ]214ص، 9[ »؟باشد خالی نباشد از آنکه حقیقی باشد یا نه
، لبسیط ال یخلو من أن یکون قابالً لنقوش المتـواتره الذی هو ا: فاالیجادی«عربی:  ابن

، فإن یکن فهو اللوح المحفوظ المعبـر عنـه بالعقـل   اوالً  الفائضه من حضره الحق المتعالی
اول ما خلـق هللا  «(ص): الّذی هو اثر اول فیض مخصوص بالحکمه و ظلها و قد اشار النبی

ـه   ، وعقل نفسـه و موجـده  بحیث ، و هو اول شیء عقل به بعقال االمکان» العقل  مـأمور أنّ
باالضافه فی مرتبه الخالفه و ان لم یکن قـابالً لنقـوش    ، وباالستفاضه فی المرتبه اللوحیه

ـوح   لمـداد المعبـر عنـه بـالنور     فـإن یکـن فهـو ا   اوًال،  الفیوض ال یخلو ان یکون مالقیـاً للّ
وح فال یخلو من أن یکون اقـر  إن لم یکن مالقیاً. و المحمدی.. ب االولیـات الـی حضـره    للّ

ر عنهاوالً  الحق المتعالی إن یکن اقـرب  . و ..بالروح االحمدیه  فان لم یکن فهو الدواه المعبّ
االولیات إلی هللا التعالی فهو القلم المعبر عنه بـالخفی عنـد عـارفی اربـاب الطریقـه مـن       

  ].289-288ص، 3[» ...الصوفیه
نکه میان او و واجب واسطه باشد یا نـه؟  خالی نباشد از آ 2اگر حقیقی باشد«: سمنانی
اگـر واسـطه باشـد از    و  خواننـد  اش می»خفی«است که روندگان راه حق » قلم«اگر نباشد 

آنکه قابل نقوش فیوض متواتره فایضه از مفیض موجد باشـد یـا نـه؟ اگـر نباشـد خـالی       
ش »اتدو«اسـت کـه   » روح احمـدی «نباشد از آنکه مالقی جوهر باشد یا نه؟ اگـر نباشـد   

                                                                                                                             
عربی عرض را پس  کند، ولی ابن . شیخ عالءالدوله توضیحات مربوط به عرض را در این قسمت ذکر می1

  .دهد از مقوم لنفسه توضیح می
  .]218ص  ،9. مراد از بسییط حقیقی ما وجد بالفیض االیجادی است [2
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اگـر قابـل نقـوش    و  گـوییم  ش مـی »مداد«است که » نور محمدی«خوانیم و اگر باشد  می
خواننـد و او اول   مـی  ش»لـوح «است که به عبارت اهل شـرع  » عقل«فیوض متواتره باشد 

  ]214ص، 9[» .الجواهر است و آخر االوائل
و تفـاوت در اینجـا تنهـا در چیـنش      شـویم کـه    با دقت در این مطالـب متوجـه مـی   

تـر بـه    تـر و دقیـق   منظم صورتِ به رسد که عالءالدوله جایی مطالب است؛ به نظر می هجاب
  . بحث پرداخته است

فإن لم یکـن فهـو جـوهر    . ال یخلو من ان یکون قابال للتألیف اوالً: واالمری«عربی:  ابن
الجـوهر   فإن لم یکن فهو. إن لم یکن فال یخلو ذا فعل اوالً. و ..المعبر عنه بالعرش  النفس
فصـار ضـل المـداد غیـر المفـرد المعبـر عنـه        ... ان لم یکن فهو جوهر الماده . و ..الصور؛ 
التألیف و الترکیـب الحاصـل مـن فـیض أمـر       هو عباره عما یصدق علیه إطالقو  بالجسم

فالمؤلف عباره عما وجد مـن جـوهرین فصـاعداً    . مؤلف و مرکب: العقل و هو علی قسمین
راتها و ما فوقهافی زمان إفاقی مفتقر الزمان اإلفاقی عباره عـن  و  اً الی الفیوض الفلکیه و نیّ

  ]291-290ص، 3[ »...الذی غیر مقوم نفسه عرض. مقادیر هللا تعالی
خالی نباشد از آنکه مؤلف باشد یا نـه؟ اگـر نباشـد     1اگر بسیط نسبی باشد«: سمنانی

عبـارت از آن  » عرش«است که  خالی نباشد قابل تألیف باشد یا نه؟ اگرنباشد جوهر نفس
است و اگر باشد بنگریم که ذوفعل است یا نه؟ اگرهست جوهر صورت است و اگرنیسـت  

اگـر مؤلـف باشـد جسـم اسـت و آن      و  جوهر ماده است که قابل فعل جوهر صورت است
اگـر باشـد افـالک اسـت و اگـر نباشـد        خالی نباشد از آنکه حرکت او نظامی باشد یا نه؟

وی در  2.گـوییم  مـی  را بسیط نسـبی  ها نیادارای حرکت هیامیه است و  عناصر است که
، اگر نیسـت . یا ترکیب او از عناصر هست یا نیست: گوید مرکب هم دو جزء دارد ادامه می

آن جن است ولـی  ، آن ملک است و اگر ترکیب او از عناصر هست ولی نه از جمیه عناصر
، معادن است و اگر نشـو و نمـا دارد  ، اما نشو و نما ندارد، اگر مرکب از جمیع عناصر است
نبات اسـت و اگـر نشـو و نمـا دارد و دارای حرکـت و      ، اما حس و حرکت و اختیار ندارد

وی انسان را با توجـه بـه لطـایف سـبعه بـه      . حیوان است و یا انسانیا  اختیار هم هست

                                                                                                                             
  ].جا  همانما وجد بالفیض االمری است [ از بسیط نسبی . منظور1
مراد شیخ عالءالدوله از مؤلف، ماوجد من ائتالف الجوهرین فقط ال فی زمان است چون کرسی و فلک  .2

ثوابت و سماوات سبعه و عناصر اربعه و مراد وی از مرکب، ماوجد من ائتالف الجوهرین فقط فی زمان 
  ].219و  218، ص9است [
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، آفـاقی دارای لطیفـه قـالبی   انسـان  انـد از:   عبـارت که  کند های مختلفی تقسیم می گروه
انسـان  ، انسان مسلم غیر کامـل صـاحب لطیفـه قلبـی    ، انسان کافر صاحب لطیفه نفسیه
ای کـه   نبـی ، انسان محسن ولی صاحب لطیفـه روحـی  ، مؤمن کامل صاحب لطیفه سریه

نبی مرسله الیه که واضع شـریعت جدیـد نیسـت    ، مرسل الیه نیست صاحب لطیفه خفی
مرسله الیـه کـه واضـع شـریعت جدیـد اسـت و ناسـخ         یا و نبیصاحب لطیفه حقیه مبتد

یا فیض تکمیل او منقطع است که اولوالعزم اسـت  : شریعت قبلی؛ این خود دو حالت دارد
و صاحب لطیفه خفیه متوسطاً و یا فیض تکمیل او منقطع نیست که او خـاتم النبیـین و   

اد موجـودات اسـت و   سید المرسیلین است که مردمک دیـده کاینـات و مقصـود از ایجـ    
اوست صاحب لطیفه حقیه منتهیاً مستحقاً الن تکون لطیفه االنانیـه مـرآه کامـل لجـالل     

  ]217-215 ص، 9[ ».وجه هللا و جمال ابداآلباد
بـه جایگـاه   ، گانـه  عرض و اقسام ده دربارۀپس از ارائه توضیحاتی  عربی : ابندوم ۀنکت

، هللا تعـالی اسـت   انانیـت و مـرآه وجـه   ۀ فـ یلطانسان در آفرینش و اینکه بـدن او محـل   
شـیخ   کـه  . درصـورتی پرداخته و سپس در پایـان بـه لطـایف سـبعه اشـاره کـرده اسـت       

 گیـری بـدن انسـان بـه     مرتب و نظامند به عناصر و چیزهایی که قبل از شکل عالءالدوله
ی بـه عبـارت  . کنـد  را بیان می ها نیاکند و سپس هدف از خلقت  اشاره می، اند وجود آمده 

ند به چگونگی تنـزالت فیـوض الهـی بـه زمـین و      م نظام صورتِ به قبل از اینکه عربی ابن
بـدن انسـان   گیـری   را مقدمـه بـرای شـکل   ها  آن هدف از خلقت، اشاره کندها  آن ترتیب

آخـر قـرار   ۀ مرتبـ اگرچـه انسـان در    ،دانسته و بیان کرده است که در ترتیب این عناصر
است و مقصود از این ابـدان  ی تعال حقبه  ترین شیء نزدیکاو ، اما درحقیقتاست،  گرفته

 ۀیت دانسـته کـه آیینـ   نانا ۀگیری لطیف را شکل... و نفوس و عقول و ارواح و امر و خلق و 
  :  گوید وی می. جالل و جمال حق است

الذی ابعد االشیاء عن حضره الوحـده  . هو االنسان  ، واعلم ان التراکیب انواع الحیوان«
کل فرد من افراده عالم تام صغیره بالجثـه کبیـر   و  اقرب االشیاء فی المعنی ، وفی الصوره
ه و هو مرآه مدرکـه ذوق مشـاهده  ، بالمعنی عکـس  ، فیه شیء لیس فی العالم الکبیر باجثّ

الّتی هی عباره عن حقائق التی قامت . جمال الشاهد المنطبع فیها المعبر باللطیفه األنانیه
المؤتلفات و المرکبات أحدثها الفیض مـن هللا التعـالی    ، وو األمریه بها المردات اإلیجادیه

بها صـار اإلنسـان أشـرف الموجـودات المشـرف بسـجود       . و ..عند تجلیه بالصفه الوحدانیه
 فانظر بعد بعین الیقین بکمال متابعه خیـر النبیـین  ... المالئکه و خالفه االرض و عمارتها

  ]293ص، 3[ ».الواحدفی الوجود العالم و تیقن بأنه شخص 
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جـن  ، مالئکـه ، کواکـب و سـیاره  ، افالکجمله،  ازاز عناصر هریک  ادامه در عربی ابن 
مختلف بـدن   یرا با اجزاو ... موالید  عقل کلی فصول اربعه، من و جن کافر مداد نوریؤم

  .  دهد می تطبیق» شخص الواحد«این 
نـوع کامـل جـنس    ، گـر خـود  های دی در رساله عربی ابنشیخ عالءالدوله نیز همچون  

صفات و ذات است  الموالید و حامل امانت معارف اسما و داند که خاتم حیوان را انسان می
 ،انسانی که اگرچه از راه جثـه عـالم صـغیر اسـت     ].269ص، 9[و مستحق خالفت تعالی 

همـه   ،هرچه در ملک و ملکوت عالم آفاق اسـت ، چراکه عالم کبیر است، ولی از راه معنی
انائیـت  ۀ فـ یلطدل این انسان محل  ].147ص، همو[ لک و ملکوت انسان نهفته استدر م

اند که قیام لطایف امریه بدان است و لطیفه حقیه آن را بـه   لطیفه انائیت حقایقی« است و
خود جذب کرده تا آینه جالل و جمال حق باشد و مقصود از این ابدان و نفوس و عقـول  

آن لطیفـه انائیـت   ، غیب و شـهادت و اثبـات آفـاق و انفـس    و ارواح و امر و خلق و اظهار 
  ]209ص، همو[» .جالل و جمال حق است ۀکامله است که آیین

غیبهـا و  ، مع ملکها و ملکوتهـا  ـشیخ عالءالدوله نیز سیر در عالم آفاق و انفس   از نظر
همه یک شخص است که حیات این شخص در عالم جبـروت   ـشهادتها و خلقها و امرها  

و قیام عالم جبروت به عالم الهوت است و این حقیقت در هللا ال الـه اال هـو الحـی    است 
ۀ فـ یلطوی نیز مقصود از مکونات را وجود صـاحب مقـام   ]. 150ص، 9[القیوم درج است 

صاحبش انسان عین انسان است در حدقه کاینـات و خـاتم النبیـین و    «داند که  می حقیه
از عناصر و عوالم عربی هریک  ابنوی همچون ]. 270ص، همو[ »دین او ناسخ ادیان است

    1.دهد می تطبیق فرد وحید)( »شخص الواحد«مختلف بدن این  یرا با اجزا و ...
جمال حق  ۀکند که برای اینکه دل انسان آین می در ادامه به این نکته اشاره عربی ابن

اه بـا توکـل و تقـوی    قرار گیرد نیاز به ایمانِ همراه با طهارت ظاهر و باطن و صـبرِ همـر  
از ایـن  هریـک   ِهمراه با توبه و احسانِ همراه با رعایت قسط و عدالت در کارهـا هسـت و  

ازد و بحث خود را پایان پرد میوی سپس به لطایف سبعه  .امور بدون دیگری ناقص است
 آوریـم و سـپس   لطـائف سـبعه مـی    دربارۀ را عربی ابنابتدا عین عبارت  در اینجا. دهد می
  :  کنیم شیخ عالءالدوله مقایسه می 2فتح المبین ۀرا با رسالها  آن

                                                                                                                             
توان دید بر مثال عالم شهادت است و باطن او که به  ظاهر او که به حس می«گوید:  نه میعنوانِ نمو به .1

» کلمات او بر مثال موالید ثالثه و...توان یافت بر مثال عالم غیب است. و حروف و اباجاد و  عقل در می
  ].220- 219 ، ص9: ـ [نک

ز مریدان خود به نام عزالدین نوشته، به که آن را به خواهش یکی ا فتح المبینعالءالدوله در رسالۀ . 2
به چگونگی تنزالت الهی و کیفیت  بیان االحسانو  سرباللطائف سبعه اشاره کرده و همچون رسالۀ 

  ].268 - 267، ص9ـ : ها اشاره کرده است [نک عروج آن
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المکّنی عنها بذات الصدور عبـاره عـن قابلیـه حاصـله      اللطیفه القالبیهاعلم ان «عربی:  ابن
عن اجتماع العناصر فی هیئه معتدله تامّه مستفیضه مـن األجـرام اللطیفـه الفلکیـه، و نیّراتهـا      

، ... بهـذه اللطیفـه القالبیـه    1ر عنه بالفلک األطلس الساذجمستعده لقبول فیض الکرسی، المعبّ
یمتاز االنسان من الحیوان ألنها تبقی بعد خراب البدن المحلـول المشـاهد الـذی بـه یشـارک      

  ]  299، ص3[ »الحیوان فی قبول الفیوض الفائضه من األجرام اللطیفه الفلکیه و نیّراتها.
و بعـد   شـود  میدان از جنس حیوان ممتاز حصول لطیفه قالبی او که ب :اول«: سمنانی

ماند از فیوض کرسی و مغلوبه عـرش اسـت کـه بـه زمـین       خراب بدن المجعول باقی می
گوییم که در افق شمال و جنـوب هسـتند    رسیده و صاحب این لطیفه را انسان آفاقی می

  ]269ص ، 9[ ».و از حلیت کتاب و حکمت عاطل
ه عن قابلیه حاصله من فیض الکرسـی و العـرش   عبار: اللطیفه النفسیهو «عربی:  ابن

  ]300ص، 3[ ».مستعده لقبول فیض العرش غالباً و اللوح مغلوباً بالواسطه الکرسی
شـود و بـه    حصول لطیفه نفسی او که بدان از انسان آفاقی ممتـاز مـی  : دوم«: سمنانی

قی از فامـا اکتسـاب بـدن بـا    . دانـد  نوعی رعایت امور سیاسی و طهاری برخود واجب مـی 
کنند و به عقیده جازمه ایشان مطابق واقـع نیفتـاد و اسـم     ظلمانیات لقمات حظوظی می

کفر بدیشان اطالق افتاده از فیوض غالبه عرش و مغلوبه لوح است که بـه زمـین رسـیده    
  ]269ص، 9[ ».است

 عباره عن قابلیـه حاصـله مـن فـیض العـرش و اللـوح      : اللطیفه القلبیهو «عربی:  ابن

  ]300ص، 3[» .و المداد مغلوباً بال واسطه العرش اللوح غالباً بول فیضمستعده لق
سوم: حصول لطیفه قلبی که صاحبش قدم در دایره اسـالم نهـاده و ظلمـت بـدن     «سمنانی: 
ظلمت طبیعت بیرون آمده و به نور ایمان منصبغ شـده از فیـوض غالبـه جـواهر و      مکتسبش از

  ]269، ص 9[ »که به زمین رسیده است.مغلوبه مداد نوری و مغلوبه دوات روحی 
عباره عـن قابلیـه حاصـله مـن فـیض اللـوح و المـداد        : اللطیفه السریّهو «عربی:  ابن

  ]300ص، 3[ ».الدواه مغلوباً بال واسطه اللوح ، ومستعده لقبول المداد غالباً
حصول لطیفه سری که صاحبش به نور امـان کامـل مـزین شـده و     : چهارم«: سمنانی

سبش از تلون خالص یافته از فیـوض غالبـه جوهریـات و مـداد نـوری اسـت و       بدن مکت
  ]270-269ص، 9[ ».مغلوبه دوات روحی که به زمین رسیده است

                                                                                                                             
ها  به آن البال سربالعربی دربارۀ افالک در اینجا بیان کرده است، شیخ عالءالدوله در رسالۀ  آنچه ابن .1

  کنیم. ها را در اینجا ذکر نمی اشاره کرده که آن
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عباره عن قابلیه حاصـله مـن فـیض المـداد و الـدواه      : اللطیفه الروحیهو «عربی:  ابن
  ]300ص، 3[ ».مستعده لقبول فیض الدواه غالباً و القلم مغلوباً بالواسطه

حصول لطیفه روحی که بدان صاحبش قدم در مقام احسان نهـاده و  : پنجم«: سمنانی
ولی شده از فیوض غالبه جوهریات و مداد نوری و دوات روحی و مغلوبه قلم خفی اسـت  

  ]270ص، 9[» .که به زمین رسیده
عبـاره عـن قابلیـه حاصـله مـن فـیض الـدواه و القلـم         : اللطیفه الخفیهو «عربی:  ابن
ده لقبول فیض القلم غالباً و فیض تجلی هللا بالصـفه الواحدیـه لیعـرف مغلوبـاً بـال      مستع

  ]300ص، 3[ ».واسطه العرش و الدواه
نهـد و   حصول لطیفه خفی که بدان صاحبش قدم در دایره نبوت می: ششم«: سمنانی

ی و حصول او از فیوض غالبه جوهریات و اولیات و فیض مغلوبه نور شود میاز ولی ممتاز 
  ]270ص، 9[» .که فایض شده است از بدایت نقطه واحدی است که به زمین رسیده

ـی هللا        الطیفه الحقیهو «عربی:  ابن : عباره عـن قابلیـه حاصـله مـن العلـم و فـیض تجلّ
بالصفه الموجدیه المغلوب مستعده لقبول فیض تجلیه بالصـفه الواحدیـه غالبـا، و الواحدیـه     

ی الصفه األحدیه غالباً، و الـذاتی مغلوبـاً فـی الوسـط و لقبـول      مغلوباً فی البدایه و فیض تجل
الـذی   البدن المحلـول فیوض کلها من حیث االعتدال التام غیر غالب و ال مغلوب. کما أن 

فـی   1البـدن المکتسـب  هیّأه هللا التعالی فی هیئه المعتدله تامه، لیکون مشیمه لجنـین  
  ]  301، ص3[ »راکیب الذی هو االنسان.مضیق بطن معالم الکون و الفساد حق خاتم الت

سـبب شایسـتگی آنکـه    ، حصول لطیفه حقی که واصل به بدایت آن: هفتم«: سمنانی
که  - حصول آن از فیوض غالبه جوهریات و اولیات و فیض نوریو  مرسل الیه شود یافته

 ۀکه از وسـط نقطـ   -و فیض مغلوب حیات طیبه  - شود میاز بدایت نقطه واحدی فایض 
لطیفه حقیه که صاحبش مبتدی  درو  هست - رسد شود و به زمین می دی فایض میواح

امـا  ... و خوانیم می فاما واصل به واسطه لطیفه حقیه که صاحبش را اولوالعزم، است جمع
واصل به نهایت لطیفه حقیه که صاحبش انسان عـین انسـان اسـت در حدقـه کاینـات و      

فیوض معتدله جوهریات و اولیات و نوری کـه از  حصول این مرتبه از . خاتم النبیین است
حیـات طیبـه کـه از وسـطش برسـم       شـود و  بدایت نقطه واحدی از راه اصالت فایض می

ذاتـی   ۀشود و وجود حقیقی کـه بـه اسـم نیابـت نقطـ      فایض می واحدی ۀخالفت از نقط
    ]270ص، 9[ ».هست ،رسد  می فایض شده به زمین

                                                                                                                             
گانه یعنی بدن مجعول (البدن المحلول) بدن مکتسب و بدن  های سه شیخ عالءالدوله نیز به بدن .1

  ].209، ص9: ـ محشور اشاره کرده [نک
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رسـد کـه    بـه نظـر مـی    شـق الجیـب  عالءالدوله با های رسایل فارسی شیخ  با مقایسه
ورود به بحـث و هـم    ۀبود؛ هم در نحو عربی ابنعالءالدوله در بحث لطائف سبعه متأثر از 

رسـد کـه    به نظر مـی  طور نیااست و گاه  عربی ابنهمان سخن  ،گیرد نتیجه که از آن می
از دیـدگاه  . نـده اسـت  را بـه فارسـی برگردا   عربی ابنشیخ عالءالدوله برخی مواقع مطالب 
و حتـی تکفیـر وی همچنـان     عربی ابنرغم مخالفت با  سلیمان آتش شیخ عالءالدوله علی

]. 147ص، 1[ مانده و از وحدت وجـود او بسـیار اثـر پذیرفتـه اسـت      عربی ابن تأثیر تحت
هایی که شیخ عالءالدوله در بحـث  نظر اختالفِکوب نیز بر این باور است که با وجود  زرین

بیان وی در باب لطایف سبعه یـادآور  ، دارد عربی ابنوجود و برخی مسائل دیگر با وحدت 
  ].177ص، 6[ است فصوص الحکماز مراتب حکم انبیا در  عربی ابنتلقی 
لطایفه سبعه این است که شـیخ عالءالدولـه در آثـار خـود لطـایف       دربارۀدیگر  ۀنکت

طایف برای سـالک دارنـد و نیـاز    و به خطراتی که این لاست سبعه را مبسوط شرح داده 
همچنین به چگونگی تسخیر  ]؛241ص، 9[سالک به راهنمایی یک پیر اشاره کرده است 

   1.پرداخته است، تسخیر و آدابی که باید در هر مقام رعایت کرد ۀنتیج، این لطایف
خـودش بـا    تفسـیر در ازجملـه،  سمنانی عالوه بر رسائل فارسی خود در دیگر منـابع  

چـاپ   الـدین کبـری   تتمه تفسیر التأویالت النجمیه نجـم عنوانِ  به که ن الحیاتعیعنوان 
از هریـک   گویـد  وی در ایـن تفسـیر مـی   . به لطایف سبعه نیز پرداخته اسـت ، شده است

حکـم وجـود انبیـا را در     ،شـود  لطایف سبعه در وجود انسان که عالم صغیر محسوب مـی 
ایف حـاکی از صـورتی روحـانی و از مقـام و     از این لطهریک  که طوری به، عالم کبیر دارد

از ایـن  هریـک  همچنـین  . ست که مظهر آن لطیفه در عالم کبیر اسـت ا پیغمبریۀ مرتب
نوری خاصی دارد که آن نور حکایـت از طـور و مقـام سـالک      لطایف در تقریر عالءالدوله

  . کند و سالک باید در طی انوار مکاشفات توجه و مراقبت خاصی بورزد می
شود کـه طـور اول اسـت و بـا قالـب جسـمانی        قالبیه شروع میۀ فیلطلطایف از این  

ۀ فـ یلط. یعنی آدم عالم صـغیر  ؛خواند می» آدم وجود«ارتباط دارد و همان است که آن را 
هـا و شـهوات    آید و مرکز خواهش نفسیه که مقام آن برای سالک داراإلبتالء به حساب می

قلبیه که صدف گوهر واقعی انسـان و  ۀ فیلط. است بر نوح وجود انسان منطبق، پلید است
 .با ابراهیم وجود انسان منطبق است ،خود راستین یا فردیت شخصی راستین آدمی است

مناجات و اظهار حاجـات در پیشـگاه حـق از همـین لطیفـه      که  سریهۀ فیلططور چهارم 
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ا عبـارت از  هللا در عـالم کبیـر منطبـق اسـت و شـیخ آن ر      با وجود کلیم، گیرد می نشئت
بودن انسـان   هللا خلیفهۀ مرتبروحیه به سبب ۀ فیلط .داند موسی در وجود انسان میۀ مرتب

د در عالم کبیر منطبق دانسـته کـه در   وبا وجود داو، که ناشی از نفح روح الهی در اوست
خفیه نام دارد که منسـوب   ۀلطیف، ششم ۀلطیف .در حق اوست» انا جعلناک خلیفه«قرآن 

روسـت   شود و ازایـن  که مدد روح القدس از آنجا افاضه می - نهانخانه دل - یاست به خف
کنـد و ایـن لطیفـه حکـم عیسـی را در       که شیخ آن را با عیسی در عالم کبیر منطبق می

بـا وجـود    ،حقیه که هفتمین وجود و ختم اطوار و مراتب اسـت ۀ فیلط. وجود انسان دارد
لطیفـه در عـالم صـغیر کـه وجـود انسـان       در عالم کبیر منطبق هست و این  (ص)محمد
آدم ۀ مرتبـ کمـال در عـالم کبیـر از     که سـیر  . همان گونهرا دارد (ص)حکم محمد ،است

در وجود انسان هم سیر مراتـب و   ،شود منتهی می (ص)شود و به شریعت محمد آغاز می
و  شـود و تحقق وی به نور او منجـر   (ص)اطوار باید به تخلق سالک به سر حضرت محمد

انسـان   ۀانانی عالءالدوله گوهر ۀبه عقید. یابد کمال نمی، نشود یر اطوار تا به اینجا منجرس
قلبیه است و ابـراهیم وجـود انسـان صـدف آن اسـت در      ۀ فیلطکه عبارت از طور قلب و 

و هو محمد وجودک الحامل صدف وجود دره اللطیفه ( یابد تربیت تمام می» حقیهۀ فیلط«
و  (ص)روست که شـریعت محمـد   فی صلب اللطیفه القلبیه) و ازاین اصاله المربی، الکامله

  ].4ص ، 6ج، 8[ تربیت او دنباله و تتمه شرع ابراهیم شده است
ۀ فـ یلطردۀ بدن لطیف و یـا نـور   ؛ از این لطایف بر نوری خاصی منطبق است یک هر
، رنـگ  خابراهیم) سـر ( ردۀ دل ،رنگ است نوح) آبی( ردۀ جان حیاتی ،تاریکی است قالبیه

. روشن اسـت  عیسی) سیاهِ( د) زرد و ردۀ سرّوداو( ردۀ روح ،موسی) سفید( ردۀ ابرآگاهی
این همان نور سیاه یـا شـب روشـنی اسـت کـه از       ]،181ص، 12[هانری کربن  به گفتۀ

واپسـین   ۀرد. ایم به آن آگاهی یافته، و گزارشگر آن گلشن رازطریق سخنان نجم رازی و 
نور سـبز بـرای   که  ؛ چراسبز درخشان است نور، ) است(ص)حمدم( مرکز خدایی ۀکه رد

  . ترین رنگ است ها مناسب راز رازِ راز
از لطایف سبعه با پیامبران این نکتـه را بـه خواننـده    هریک  عالءالدوله پس از انطباق

از ایـن پیـامبران   هریک  به ،کند کند که هنگامی که سالک قرآن را تالوت می گوشزد می
. مخاطـب قـرار دهـد    مربوط به آن پیامبر را در وجـودش ۀ فیلطباید ، رسید که گانه هفت

از این بطون یک  ، هروی همچنین در تفسیر خود با اشاره به اینکه قرآن هفت بطن دارد
را منطبق بر یک لطیفه دانسته و مطابق آن لطیفه تفسـیر و تـأویلی از آیـات ارائـه داده     

  ].13-11ص، 6ج، 8[ است
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  گیری . نتیجه7
هـای عالءالدولـه    پژوه به نزدیکی برخی از دیـدگاه  اگرچه تاکنون بزرگان و محققان عرفان

پذیری شیخ عالءالدوله از تأثیربه چگونگی  کدام چیهاما ظاهرآً ، اند  اشاره کرده عربی ابنبا 
 ۀاند و گویـا در ایـن بحـث رسـال     دقیق نپرداخته صورتِ به در بحث لطایفه سبعه عربی ابن

های سمنانی در  دیدگاه ۀدر آن و مقایس وجو جستای بود که با  گمشده ۀمهر شق الجیب
ازپـیش بـه نزدیکـی     بـیش  ،در ایـن رسـاله   عربـی  ابـن هـای   باب لطایف سبعه با دیـدگاه 

 عربـی  ابـن پذیری بسیار زیاد سمنانی از  تأثیرهای این دوعارف با یکدیگر و البته با  دیدگاه
 شـق الجیـب  های فارسی شیخ عالءالدوله با رسـاله   رسالهتطبیقی  ۀبا مقایس. بریم می  پی
مخالفـت شـدید    رغـم  علـی شویم که شیخ عالءالدوله  به این نتیجه رهنمون می عربی ابن

آشـنایی   خـوبی  بـه های او  با آثار و دیدگاه، ویژه در بحث وحدت وجود به عربی، ابنخود با 
بـوده   عربـی  ابـن  تـأثیر  تحـت شدت  لطایف سبعه بهازجمله، داشته و در برخی موضوعات 

 کـار بـرده   بـه  شق الجیـب ۀ در رسال عربی ابنتمام اصطالحاتی که  ،او در این بحث. است
هـای فارسـی خـود آورده اسـت و گـاهی چنـین        وکاست در برخی رساله بدون کماست، 

به فارسـی برگردانـده   را عربی  نبشود که شیخ عالءالدوله عیناً برخی عبارت ا برداشت می
را با  عربی ابنبتکار و نوآوری عالءالدوله در این بوده است که توانسته لطایف سبعه ا .است

در راسـتای  هـا   آن سخن گفته تطبیـق دهـد و از  ها  آن ای که عطار از گانه هفتپیامبران 
در پایان باید گفت درست اسـت کـه عالءالدولـه در بحـث     . نفس سالک بهره گیرد ۀتزکی

اما وی توانسته اسـت ایـن نظریـه را شـرح و بسـط      ، ربی بودهع ابنلطایف سبعه متأثر از 
الدین کبری  و حتی نجم عربی ابناو با های  توان گفت یکی از تفاوت که می طوری به ،بدهد

تفسـیری   یۀنظربار  در این است که شیخ عالءالدوله برای اولین ،اند که به لطایف پرداخته
سـانه  شنا روان یـۀ نظراز ترتیـب،   این بهو  ستا ان نهادهیخود را بر مبنای همین لطایف بن

شناسانه برده است و از ساختار روانی انسان بـرای تأویـل اسـتفاده کـرده      ای معرفت بهره
یل قرآن را با تأویل انسان همسـان دانسـته   وای همسو با دیدگاه موالنا که تأ نظریه. است

الـدین   فویه سید قطبهمین دیدگاه توسط عارف عصر ص کبرویه ذهبیهاست و بعدها در 
  شود.   میای دنبال  به گونه فصل الخطابق) در 1173( نیریزی
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