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اي كه در عين سلوك عرفاني و تخـصص در عرفـان     به گونه،اند هر دو عارف و متكلم    -3

 تساهل در ايـن زمينـه را روا         ،دانسته هاي ديني را بر خود الزم      اع از آموزه  عملي و نظري، دف   
  1.تافتند كيش خود را نيز بر نمي داشتند، تا جايي كه نظريات بعضي فيلسوفان هم نمي

 از  ي است؛ همـان روحـي كـه معمـوالً         سلبهيات  روح كلي حاكم بر انديشه آن دو اال        -4
شـيخ سـمناني در     . انـد    را عمق و غناي ديگري بخشيده      ولي عرفا آن  رود    ميمتكلمان انتظار   

 تحـت   اين زمينه از عارفان و متكلمان قبل از خود تأثير پذيرفته اسـت و بونـاونتوره شـديداً                 
 .چون ديونوسيوس آرئوپاگوسي است هاي تنزيهي كساني هم تأثير انديشه

حكومـت و   شـيخ سـمناني گرچـه از        . گريـز و اجتمـاعي بودنـد       دو عارفاني عزلت   هر -5
 نظري و عملي او تشويق به كار و فعاليت بود و با بي عـاري و       ي   سيره ،سياست فاصله گرفت  

بوناونتوره نيز عارفي اجتماعي بـود      . كرد سربار ديگران شدن مريدان خود سخت مخالفت مي       
  .ي داشتاوانل اجتماعي زمان خويش نقش فري در مسا،و در نقش روحاني كليسا

 وحدت وجود   ي   تفكر رايج عرفاني با صبغه     ،پس از شيخ عالءالدوله   در عرفان اسالمي     -6
هاي قديس توماس آكوييناس گوي      ابن عربي مسير خود را پي گرفت و در مسيحيت انديشه          

رغم جايگاه بوناونتوره در عرفان مسيحي و        بهطوري كه    هسبقت را از قديس بوناونتوره ربود، ب      
 نامي از بوناونتوره نيامده يا به       ،هيات مسيحي ي و اال  ها، در بعضي كتب عرفان     فرقه فرانسيسي 

 . اي بسنده شده است اشاره
 شـرح مكاشـفه شـيخ    لبال لـذوي الحـال    سرارساله  . هر دو اهل كشف و شهود بودند       -7

 .، شاهد اين مطلب استشرح مكاشفه بوناونتوره بر كوه الورناعالءالدوله و رساله 
 زيـرا يكـي بـه دينـي         ،هاي آن دو نيز بسيار اسـت        وجوه تفاوت بين انديشه    ،با اين حال  

 اسـت و ديگـري بـه تثليـث          »لم يلد و لم يولد    «اعتقاد دارد كه شعار اساسي و هميشگي او         
اي كه شائبه شـرك در       يكي در مسير دفاع از توحيد با هر نظريه        . »اب و ابن و روح القدس     «

يكـي آراي خـود را بـا      . آورد ييزد و ديگري به تبيين رمز و راز تثليث روي م          ست  آن باشد مي  
 خو گرفتـه    كتاب مقدس كند و ديگري با      مي هماهنگ كرده و آيات آن را تفسير         قرآن كريم 

  .دهد ميو  تبيين و تفسير آيات آن را وجهه همت قرار 
 در پي اثبـات ايـن همـاني و تطبيـق آراي ايـن دو متفكـر                  در اين مقاله  با اين اوصاف،    

يك دين بـسيار مـشكل اسـت چـه     عارف بزرگ متدين به رد دو  ؛ زيرا اين كار در مو     يمنيست
جا به آن    چه در اين   آن. اند  پيوند خورده  متفاوت   يدينهاي    سنترسد به دو شخصيتي كه به       

اي كه معلـوم گـردد افكـار      بلكه تناظر است به گونه؛خواهيم پرداخت تشابه و تطبيق نيست     
 در اين مقاله برخي از موضـوعات و         . است ديگر نزديك   به هم  يهاي اين دو عارف در چه حوزه     
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هـاي   ش قرار گرفتـه و در حـد امكـان بـه زمينـه             وهاي دو عارف مذكور مورد كا      مشغولي دل

  . شود ميها اشاره  اشتراك و جدايي آن
  

  نامه عالءالدوله سمناني زندگي. 2
الدين عالءالدوله احمد بن محمد بـن احمـد بيابـانكي سـمناني، معـروف بـه         شيخ ركن 

 در قريه بيابانك سمنان والدت      .ق 659الدين ابوالمكارم، در ذي الحجه سال        ءالدوله ركن عال
زيرا . اند  نوشته 659 الدين خواندمير نيز   تاريخ والدت وي را ابن حجر عسقالني و غياث        . يافت

  ).346 :، ص12 (است سال عمر كرده 77هجري است و  736سال  تاريخ وفات او
، »شـمس الـدين   « و   »ركـن الـدين   «،  »عالءالـدين «، ملقب به    »رمابوالمكا«او مكنّي به    

  ).346 :، ص12( بود »سلطان المتألهين« و موصوف به »عالءالدوله سمناني«معروف به 
 قطبيـت و ارشـادش      ي  ها بيشتر به واسـطه     محققين صوفيه، مورخين و صاحبان تذكره     

  ). 234 :، ص3(اند   ناميده»شيخ«وي را 
الـدين در دسـتگاه       بن احمد بيابانكي ملقب بـه ملـك شـرف          الدين محمد  پدرش شرف 

 داراي مقام و عزت و اعتبار بود و بنـا بـه تـصريح               ، از پادشاهان دوره ايلخاني    ،ارغون و غازان  
.  بـه مرتبـه وزارت نيـز منـصوب گرديـد      حتـي ،مبارك غازاني و حبيب السير و تاريخ گزيده 

از عالمان و قاضيان عهـد ايلخـان   ) .ق 700متوفي (الدين صاين سمناني  مادرش خواهر ركن 
جـا كـه عمـويش     از آن. بود و عالء الدوله علوم مقدماتي فقه و حديث را نزد او فرا گرفته بود   

اش قاضي ممالـك، وي خيلـي زود و از همـان جـواني وارد خـدمات                  ييوزير ارغون بود و دا    
ب همـين اشـتغال وي بـه         به سب  ، كه به نام وي افزوده شد      »عالءالدوله«دولتي شد و عنوان     
  ).169 :، ص9(خدمات ديواني بود 

آيد كه وقتي در سـن پـانزده سـالگي            آمده است، چنين برمي    العروهكتاب   چه در  از آن 
شد، هنوز نه از علوم عقلي و نقلـي بهـره            كرد و به خدمت سلطان وارد مي       مكتب را ترك مي   

- 336:صـص  ،14(دانـست  ميي  آن چيز   جز چند سوره كوتاه آخر     قرآنكافي داشت و نه از      
297 .(  

اهميت، شهرت و ابهت فكـري شـيخ بـه دوره دوم زنـدگي وي كـه در حقيقـت دوران                
تحـول روحـي    . شود ميانقالب فكري و تحول و وصول به سرحد كمال معنوي است، مربوط             

 بين ارغون شاه و عموي وي سلطان احمد تكـودار در            683وي از اين قرار است كه در سال         
 در.  سال بيشتر نداشت در سپاه ارغون بـود        24شيخ نيز كه    . قزوين جنگي روي داد   نزديكي  

 روحاني به شكل يك نور مجهول در قلب خويش احساس كرد كه يگيرودار اين جنگ، حالت
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چنان بـاقي   آن نور وي را دگرگون ساخت؛ نوري كه ديگر هرگز او را رها نكرد و تأثير آن هم                

  ).346-347 :، صص35(بود 
شب (ت شيخ عالءالدوله سمناني را در برج احرار صوفي آباد به تاريخ روز پنج شنبه                وفا
دولتـشاه عمـر او را      . اند  هجري نوشته و ثبت كرده     736بيست و دوم ماه رجب سال       ) جمعه

 جـسد او را  . به عدد كامل هفتاد و هفت سال و دو ماه و چهار روز نوشته است          ،در اين تاريخ  
واليت كومش بوده و      ميعبدالوهاب كه يكي از بزرگان سخاوتمند و نا       در حظيره عمادالدين    

= جـاي او بـادا بهـشت        «جملـه   . اند ورزيده است دفن كرده    ميشيخ عالءالدوله به وي ارادت      
  ).34 :ص، 15(باشد  وي مي مدت عمر» 77= عابد «ي  ماده تاريخ وفات و كلمه» 736

   

  نامه بوناونتوره زندگي. 3
نامه بوناونتوره در مدت زماني بعد از حيات او نگاشـته شـده اسـت،                ندگيجا كه ز   از آن 

  .)48 : ص،31 (اطالعات ما از زندگي شخصي او دقيق نيست
، شهر  2در باگنوريگيو ) 112 :، ص 6( . م 1221و به روايتي    .  م 1217بوناونتوره در سال    

 ثروتمنـد و     نـسبتاً   پزشك 3»يوحناي فيدنزا «پدرش  . كوچكي در توسكاني ايتاليا، متولد شد     
 با ورود او به حيات      اسم تعميدي او يوحنا بود كه احتماالً      .  بوده است  4»مريم ريتلو «مادرش  

  . )658 :ص، 2ج ، 33 (ديني به بوناونتوره تغيير يافت
ه بود كـه بـه مـدد        د ش دچاربيماري سختي    بنا بر نقل خودش، او در دوران كودكي به        

در سـال   . نجـات يافتـه اسـت       مي از مرگي حت   ،انسيسهاي قديس فر   انفاس طيبه و شفاعت   
 وفات نمود، لذا غير محتمـل اسـت         5، زماني كه هنوز كودك بود، قديس فرانسيس       . م 1226

 داشـته باشـد، امـا بـه هـر حـال فرانـسيس در تكـوين                  ي عرفـاني    راودهكه او با فرانسيس م    
  .)3 :، ص26 (شخصيت او نقش بارزي داشته است

.  م 1234خـود را در زادگـاهش گذرانـد و پـس از آن در سـال                 او تحصيالت مقدماتي    
جهت تحصيالت عالي به دانشكده فنـون دانـشگاه پـاريس راه يافـت و بعـد از اخـذ درجـه                      

هيات را تحت    فرانسيسي در آمد و اال     ي  ، به عضويت فرقه   . م 1243استادي در فنون در سال      
 و  8، ادو ريگالـدي   7وحنـاي روچلـي   ، ي 6چون الكساندر هـالز     هم اي   برجسته انادتراهنمايي اس 

 دومنيـك چـون گئوريـك       ي   فرقـه  انداوي حتي تحت تأثير اسـت     .  فرا گرفت  9ويليام مليتون 
او بـه اخـذ     .  م 1248در سـال    .  قرار گرفـت   11 و استاد سكوالر گويارد لئون     10سنت كوئنتين 

 در مـورد كتـاب    .  م 1252 تـا    1250ل آمد و از سـال       يدرجه كارشناسي در متون مقدس نا     
 تفاسـير او  ي  همهندچهرمقدس از جمله انجيل لوقا و يوحنا به تفسير و سخنراني پرداخت،   

 در  12عبـارات لومبـارد   وي پس از گذراندن تحقيقات و تفاسير خود بـر روي            . اند باقي نمانده 
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كننـد   ميبرخي از محققان اظهار     .  آمد نايل االهياتبه اخذ درجه دكتري در      .  م 1253سال  

 ي  بـه دليـل مخالفـت بـا اسـتادان سـكوالر و معـارض طريقـه                .  م 1257اكتبـر    23كه او تا    
 قـوي وجـود دارد كـه او بـه           ياستادان پذيرفته نشد، اما مدرك      مي در هيأت عل   13منديكنتان

تـدريس  .  م 1257 تـا    1253 در مدرسه فرايارهاي كوچك در پاريس از سال          يارعنوان استاد 
او بـه عنـوان     .  م 1257 تـا    1253هـاي    ين سال در ب . )281 :صص،  2ج  ،  32( كرده است  مي

، سه مجموعه از موضوعات     ندر اين زما  . كرد ميكشيش اعظم فرقه فرانسيسي انجام وظيفه       
 خاص خود بر مبناي تجربيات      االهياتدليل   هبوناونتوره ب . جنجال برانگيز خود را تأليف نمود     

، بـاني دوم و     يشدر آثـار خـو    آل   عرفاني قديس فرانسيس و معرفي او به عنوان انـسان ايـده           
  .)7 :، ص28 (ها قلمداد گرديد معمار اصلي فرقه فرانسيسي

ـ    مراقبـه پارسـايانه     عـشق و   وي به دليل    ،آثـار معنـوي   تأكيـد بـر      مـسيح و نيـز       هاش ب
 ي   و در پرتو سخنانش در زمينه      )96 :صص،  1ج  ،  29 ( متألهان عرفاني ملقب شد    ي  شاهزاده

 عرفاني قرن دوازدهم معروف     االهياتترين وارث     آن به بزرگ   محبت و اتحاد و راه رسيدن به      
  .)63 :، ص34 (گرديد

به بعد، بوناونتوره براي اجراي كامـل وظـايف كشيـشي خـود، بـدون               .  م 1257از سال   
  ودكـر كه به لحاظ فكري از حوزه مدرسي بيرون آيد، از پست دانـشگاهي خـود اسـتعفا        اين

هـاي   پاريس مركزي براي تعليم و تبليغ ديدگاه      در  او  . حتي ديگر در دانشگاه سخنراني نكرد     
 حملـه جديـدي عليـه       ،در همـين زمـان     .دايـر كـرد    دانـشگاهي    منظمفرانسيس به صورت    

به همين جهت بـا     و   و ديگران مواجه گرديد      14»گرارد ابيويل « استاد   جانب از   »منديكنتان«
  .)659 :صص، 2ج ، 27 ( كرد از منديكنتان دفاع15 درويشان ازدفاعتأليف اثر معروف خود 

جهـت مراقبـه بـه كـوه     .  م1259وي بعد از چند سال رياست بر فرانسيسيان، در سال    
كـه قـديس    –يـت فرشـته شـش بـال در هيـأت مـصلوب              ؤ رفت، جايي كه بـه ر      16»الورنا«

 آمـد و لـذا شـاهكار خـود،          نايل – آن را تجربه كرده بود        مكرر .  م 1224فرانسيس در سال    
است، در قالب اصطالح     اين تجربه عرفاني     تعبير را كه حاوي     17 به سوي خدا   سفر روح يعني  

خـدا در سـبك فرانسيـسي در تمـام مخلوقـات مـشاهده       تعبير  نايكه در    طوري هنگاشت؛ ب 
  .)19 :، ص26  (شد مي

او از طرف پاپ گريگوري دهم، به عنوان اسقف اعظم آلبنو انتخاب            .  م 1273 ميدر ماه   
شوراي دوم ليون،   هاي    زمينهسازي   آمادهجهت  را به قصد ديدار با پاپ       سپس او پاريس    . شد

 فرقـه   وآشـتي بـين روحـانيون سـكوالر         ايجـاد   اي در    در اين شورا او نقش عمده     . ترك كرد 
  .)8 :، ص26 ( روم به عهده داشتون كليساي يونان ايمچنين  منديكنت و هم
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ز اتمـام شـورا، وفـات كـرد و در      قبل ا   ميك.  م 1274او به طور غير منتظره در جوالي        

همان روز در كليساي فرانسيسي در ليون طـي تـشريفاتي سرشـار از انـدوه و سـوگواري در       
 پـنجم شـوراي     ي   روز بعد، در جلسه    .ها به خاك سپرده شد     ها و كاردينال   حضور پاپ، اسقف  

 روح او  رباني بـراي يدوم ليون، پاپ به تمام كشيشان جهان دستور داد تا در يك آيين عشا            
پاپ سيكستوس .  م1482 در چهارده آوريل    ،دويست سال بعد  . طلب مغفرت و رحمت كنند    

پـاپ سيكـستوس پـنجم او را       .  م 1588 و در سـال      18 چهارم او را در زمره قديسان قرار داد       
  .)8: ، ص26( كليسا خواند19» فرشته صفتانديشمند«

  

  بررسي تطبيقي. 4
   مفهوم و جايگاه آن:عقل. 1. 4

هاي ديني است    هاي شيخ سمناني و بوناونتوره در مقام متكلم، اثبات آموزه          مشغولي دل
نگـاه  .  آن دو عارف نيز هستند     ،از سوي ديگر  .  عقل است  راه، ابزار متكلم در اين      ،و بي ترديد  

گيرد و فيلسوف از     مي عارف از عقل شهودي بهره       ؛عارف به عقل با نگاه فيلسوف تفاوت دارد       
 »خـرد عـشق   «تـوان از آن بـه        مي عرفاني همان عقل افالطوني است كه        عقل. عقل منطقي 

نهـد، دسـت در گـردن عـشق      مـي تعبير كرد و آن عقلي است كه گام از حوزه الفـاظ فراتـر          
 عشق افالطـوني كـه از   ، به قول يكي از اهل تحقيق      .يابد مي توان شهود    ،اندازد و با تزكيه    مي

از عقل ايراني برآمده و در حكمـت افالطـون          كه  گويند همين خرد عشق است       ميآن سخن   
آيد و از عشق او، بوي عقـل         مياز عقل افالطوني بوي عشق      . اي يافته است   حال و هواي ويژه   

هرچـه هـست عقـل افالطـوني، عقـل منطقـي و حـسابگر          .  خرد ايرانـي اسـت     ويژگيو اين   
شـناخت  هـم     آن ،رسد شـناخت اسـت     مينهايت جايي كه    به  عقل منطقي   . ارسطويي نيست 

تي ندارد و گاه در تقابل با عـشق  ب اين عقل با تزكيه و تصفيه و عشق نس        ؛ديوفلسفي نه شه  
توان به حقـايق رسـيد و بـه          مين »تمكين چوبين استدالل   پاي بي «بنابراين با   . گيرد ميقرار  

عـشق دانـد كـه در ايـن دايـره           « امـا    »نقطه پرگار وجودنـد   « اگرچه اين عاقالن     ،قول حافظ 
  .)دفتر هفتم، 8(» سرگردانند

هـا نـشان     كند و روي خوشي به آن      مياز همين رو شيخ عالءالدوله فيلسوفان را مذمت         
هـا   كنـد كـه در آن      مـي ياهـايي را نقـل      ؤوي ر . دانـد  مـي دهد و حتي آنان را اهل دوزخ         مين

دي نيز  راز نظر او سهرو   . خواند مياي چون ابن سينا را گمراه و اهل آتش           فالسفه) ص(پيامبر
بـه بـاور او،     امـا   .  به همان ضاللت گرفتـار بـوده و دوزخـي اسـت            ،ابع ابن سينا و در نتيجه     ت

حسن اشعري، ناصر دين خـدا      لمتكلماني چون امام محمد غزالي، امام الحرمين چويني و ابوا         
  . )184-186:، صص13 (اند و اهل ايمان و داراي حكمت
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اي   است به گونه   وجود مخالف چون وحدت    شيخ سمناني با بعضي از آراي ابن عربي هم        

شنود  ميرا  » سبحان الذي اظهر الشياء و هو عينها      «كه وقتي عبارت مشهور ابن عربي يعني        
شيخ اگر از شخصي بـشنوي كـه         اي: نويسد مي فتوحاتدر حاشيه خود بر      بر آشفته شده و   

، پس  گيري ميخشم   گذري بلكه بر او    ميشيخ عين وجود شيخ است، از او ن       مدفوع  گويد   مي
  ولـي بـا    )344 :، ص 16...(دهد ميهذياني را به خدا نسبت       چگونه خردمندي چنين باطل و    

» تجلّـي «ايشان براي بيـان كيفيـت خلـق عـالم از اصـطالح               . او موافق است   »يجلّت« نظريه
 بـه    تجلّـي  و  به صـفت ظـاهري      تجلّي :الف: كند ميذكر    ميبراي آن اقسا   كند و  مياستفاده  

 جمـالي    تجلّي : د ؛ قهري  تجلّي لطفي و تجلّي  :  ج ؛ عام  تجلّي خاص و ي  تجلّ:  ب ؛صفت باطني 
، ص  14( و) 148-271، ص   16(ذوقـي    صوري، نـوري، معنـوي و     تجلّي  :  ح ؛ جاللي  تجلّي و

   20.طلبد  مجال و مقال ديگري مي مخالفت او با ابن عربيداليل .)129-93
تفلـسف  . )245 :، ص30 ( است»االهياتپايان فلسفه آغاز «از ديدگاه قديس بوناونتوره  

 اما در وراي ايـن شـناخت، شـهودي اسـت كـه              ،رساند مي برده به شناخت     هما را تا ميانه را    
 ي  الطبيعـه   به فلـسفه مـاوراء     يوي عالقه و اعتماد   اين جهت   از   .راهي نيست به آن   فلسفه را   

، همـان (ت نداشـ  ،ارسطو كه هيچ جايگاهي براي اتصال انسان با احديت و مسيح در آن نبود             
  .)242 :ص

وي . كنـد  مـي بوناونتوره بر ضرورت نور ايمان براي هدايت فيلسوف به حقيقـت تأكيـد              
گويد فهم فلـسفي الزم اسـت امـا          ميكند و    ميقدرت فيلسوف در شناخت حقيقت را انكار ن       

  . )246-7 :، صصهمان (كافي نيست
ند و ارسـطو بيـشتر از       ا اند و بر خطا رفته     چون ارسطو مشرك    فيلسوفاني هم  ،از نظر وي  

افالطون و فلوطين اشتباه كرده است و هر فيلسوفي كه فقط فيلسوف باشد به خطا خواهـد                 
   ).247-9 :، صصهمان (رفت

اين گرايش كه از فلسفه تنها همان قسمت ملحوظ شود كـه بـه درد               : گويد ميژيلسون  
ندازه شيوع داشت و  به يك اقرآنن مسلمان ان مسيحي و مفسراكالم بخورد در ميان متكلم  

  قديس بوناونتوره است   ، صاحب نظر بزرگ در تفكر عرفاني مسيحي       ، شاخص اين امر   ي  نمونه
  .)59-60 :، صص11(

.  اسـت  سفر روح به سوي خـدا     ي عرفان كتاب     ترين آثار بوناونتوره در حوزه     يكي از مهم  
يـسي  كه مترجمـان در انگل است  mentis in Deum  Itinerariumعنوان اصلي كتاب 

انـد و در پـي آن بعـضي      ترجمه كـرده The Journey of the Mind of Godآن را به  
در حـالي كـه بـا بررسـي     . انـد   برگردانـده سفر ذهن به سمت خدا   مترجمان فارسي آن را به      

 بلكه روح اسـت كـه از   ،يابيم كه مقصود بوناونتوره ذهن منطقي نيست ميمحتواي كتاب در  
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پذيرد؛ آن  ميگذارد كه به خدا پايان  ميكند و پاي در راهي   ميز  جهان فاني سفر خود را آغا     

بنابراين سخن از سـلوك و معـراج        . هم نه فقط شناخت او بلكه رسيدن به مرحله اتحاد با او           
  . نه حركت ذهني در جهت شناخت مبدأ،روحاني است

 الهـي   رنگ، لطايف سبعه و انسان نوراني در انديشه عالءالدوله و اشراق          نور،  . 2. 4
   در تفكر بوناونتوره

اي   بـه ترسـيم نظريـه      ،ءالدوله سمناني با استفاده از آراي نجـم الـدين كبـري           شيخ عال 
ت رسيدن انسان نوراني بهـره      يلع نور، رنگ و لطايف سبعه براي به ف         از اهتمام كرد كه در آن    

 نيـز   هـاي عرفـاني ماقبـل خـود و         انديـشه دار    وام »انسان نـوراني  «ر معناي   دوي كه   . جست
 »شناسـي عرفـاني انـسان      انـدام « در   ،الدين كبري پيرامون رنگ و نور بود       تأمالت جدي نجم  

او در تفـسير عرفـاني خـود بـر          . رنگ و نور را در قالب انسان عرفاني، تأللويي ديگر بخـشيد           
شناسي عرفـاني و   با مدنظر قرار دادن هفت معناي باطني آن و با استناد به نوعي اندام    ،قرآن

 بـه دنبـال   ،شـد  مـي از آن بحـث    مي اسـال اي كـه در عرفـان    مراتـب وجـودي  ، حالدر عين 
شناسي عرفاني با استناد بـه هفـت پيغمبـر درونـي و هفـت مرتبـت                  بنيادگذاري نوعي اندام  

  .شد ميها به توسط نور رنگيني نمايش داده  وجودي بر آمد كه البته هر كدام از اين اندام
اين اندام شكل   . شود مي شروع   »لطيفه قالبيه «  ميام جس  هفت گانه با اند    هاي  اين اندام 

 ،ايـن مرحلـه را كـه بيـشتر    . ندارد و از فلك االفالك يا جان جهان سرچـشمه گرفتـه اسـت    
نامند كـه بـه يـك        مي »آدم وجود تو  «تصويري از هستي است تا شكل و فرم، مقام جسم يا            

لطيفـه  «انـدام دوم    . تبط اسـت   مـر  ،معنا با آدم ابوالبشر كه از جان جهان سرچشمه گرفتـه          
هـا و شـهوات      اين اندام مركزي براي حـضور خـواهش       .  نام دارد و جايگاه نفس است      »نفسيه

شـود و چـون بـا        مـي پليد است و بدين دليل كه مبراي از جسم است عالم صـورت ناميـده                
د و به   رو بو ه  يابد كه با دشمناني پست روب      ميشود موقعيت نوح را      ميرو   هتر از خود روب    پست

انـدام سـوم، انـدام      . انـد   خوانـده  »نوح وجـود تـو    «ات يا    همين دليل اندام دوم را نوح هستي      
اين انـدام  . جاي دارد  مي است يا جايگاهي براي آن من روحاني كه در دل آد          »لطيفه قلبيه «

.  اسـت كـه تـصوير ديگـري از عـالم معناسـت      »ابراهيم وجـود تـو  «تصوير ابراهيم هستي يا    
لطيفـه  « نام دارد و به يـك عبـارت          »د تو وموساي وج «ات يا    ام، موساي هستي  چهارمين اند 

، گفـت و گـوي نهـاني و مناجـات پنهـاني را بـا                و ملكوت  است كه در عالم خيال       »اي سريه
 نام دارد، كه تصوير جهاني جبروتـي و         »لطيفه روحيه «اندام پنجم،   . زند ميحضرت حق رقم    

 كه جايگاهي بس شـريف دارد و نماينـده خداسـت    فراسوي صورت است و آن را بدين دليل   
 يا نمايانگر سرشت    »لطيفه خفيه «اندام ششم يا ششمين لطيفه،      . اند  ناميده »داود وجود تو  «
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نامنـد زيـرا الهامـات روح قدسـي          مـي  »عيساي وجود تـو   «آن را   . الهي در عالم الهوت است    

   .شود ميوسيله اين اندام دريافت  هب
مـشهور  ) عالم هـاهوت  ( كه به مقام حقيقت يا عالم ذات الهي          هفتمين و آخرين لطيفه   

ايـن  . اين اندام تصوير خود راستين اسـت      . نامند مي »محمد وجود تو  « لطيفه حقيه يا     ،است
اندام انسان نوراني كه هفت لطيفه دارد و از لطيفه قالبيه كه عالم طبيعت است شـروع و بـا                    

رسـد، بـا     مي خفيه به مقام لطيفه حقيه محمديه        گذر از لطيفه نفسيه، قلبيه، سريه، روحيه،      
  . هفت رنگ ارتباط دارد

 زيرا بنا به هفـت منـزل از لطيفـه حقيـه             ،لطيفه قالبيه رنگي سرد، سياه و تاريك دارد       
دانـد   ميان  ط اين رنگ را پرده غيب شي      رساله نوريه عالءالدوله سمناني در    . نوريه فاصله دارد  

و روي بـه غيـب      كنـد    مـي ز شهادت آفاق و انفس اعراض        چون ا  ،كه سالك در اولين مرحله    
از ديدگاه او هر چقدر آتش خفي       . بيند مي اين اول پرده مكدر را به نظر خود          ،آورد ميانفس  
 آن پرده تاريك ، در دل سالك به ظهور آيد و هيزم وجود را مشتعل كند          »الاله اال اهللا  «كلمه  

  .شود مير  دود تاريكش كمت،تر يافته و مكدر، رنگي صاف
 ، آبـي رنـگ اسـت   »نوح وجود تـو   «لطيفه نفسيه يا    شناسي اندام انسان نوراني،      در رنگ 

رسـاله  سـمناني در    . ق آمده و پا به عالم صورت گذاشته اسـت         يزيرا نفس بر كدورت ماده فا     
بعد از ايـن چـون وجـود ملطـخ بـه            « ،دهد ميچنين شرح    تجلي رنگين اين مرحله را       نوريه

وث به قاذورات معاصي به كل سوخته گشت و به سبب آتش ذكر، فنـا               لقمات حظوظي و مل   
  .)303 :، ص16 (»د و پرده كبود خوشرنگ باشديحاصل آمد، نور نفس به ظهور آ

 مساوي با طلوع نور دل است كه به رنگ سرخ عقيق       »ابراهيم وجود تو  «لطيفه قلبيه يا    
ه دل رسد و استقامتي در سلوك سالك را از ديدن آن نور، ذوقي عظيم ب«: شود كه ميظاهر 

  .»پديد آيد
 پرتـوي  ،لطيفه سريه يا وجود موسويه انسان نوراني، رنگي سفيد دارد كه در متن خـود      

بعد از آن نور سبز پرتو اندازد و پرده او سـفيد باشـد و در ايـن مقـام علـم                      «: سبز رنگ دارد  
به .  نوراني، رنگي زرد دارد    لطيفه روحيه يا مقام داوديه اندام انسان      . »لدني كشف شدن گيرد   

و بـه تعبيـر     .  رنگ زرد زرين سرورآفرين    ؛)69/بقره (»صفراء لونها تسر الناظرين   «تعبير قرآن   
اي به غايت  خوشايند بوده و از ديدن او نفس ضـعيف و دل       زردي« در رساله نوريه     ،سمناني

  .»قوي گردد
ه روشن يـا اسـود نـوراني        تجلي رنگين صورت خفيه يا اندام عيسوي انسان نوراني، سيا         

 يعني مقام راز  اين پيداي ناپيـدا و ايـن آشـكار بـه غايـت      ،االسرار است  زيرا مقام سر  ،است
  .پنهان
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   : شبستري چنين تصويري داردگلشن رازاين نور تاريكي در 

  به تاريكي درون آب حيات است    سياهي گر ببيني نور ذات است
    بعـد از آن نـور خفـي كـه         « نور سياه چنين است      و گزارش سمناني از اين شب روشن يا           

سـياهي بـه غايـت صـافي و     . دوست در تجلي آيد و پرده او سياه باشـد  هالقدس اشارت ب  روح
هيبت، گاه باشد كه از ديدن اين پرده سياه سالك فاني شود و رعشه بر وجـود او                   عظيم و با  

  . »افتد
 كه تـصويري از ذات الهـي اسـت نـور        لطيفه حقيه يا مقام محمديه وجود انسان نوراني       

كه صفت خاص حق اسـت،      « تعبير سمناني از اين نور، نور مطلقي است          .سبز درخشان دارد  
منزه از حلول و اتحاد و مقدس از اتصال و انفصال، متجلي شود و پـرده او سـبز باشـد و آن                       

  .»سبزي، عالمت حيات شجره وجود باشد
 وي در يـك تـصويرگري       . ديگـري بـا نـور دارد       نشيني  سمناني هم  رساله نوريه رنگ در   

 نـور و رنـگ بـا هـم          ،بيند كـه در آن     ميلطيف و زيبا، سالكي مبتدي را بنشسته در خلوتي          
اي   قوت گرفته و خود دايـره      »ذكر«بيند كه به سبب      مياي   ييسالك روشنا . اند عجين گشته 

اي  چون چـشمه    هم ،دنشك مياز اين دايره روشن، هفت رنگ زبانه        . در مقابل او گشوده است    
اين هفت رنگ همان هفت رنگي است كه سالك از مقام لطيفه . جهد ميكه آب از آن بيرون 

ها را ببيند و به تـوان نوريـه هـر            قالبيه تا لطيفه حقيه محمديه در قوس عروج خود بايد آن          
  عـارف بـه مقـام وحـدت شـهود     ،هاي بسيار را پاره كند و بدين گونه در نهايـت    يك، حجاب 

  .رسد مي
تـوان   مـي بي شك تأثيرات تفكرات افالطوني و نو افالطوني را بر نظريـات بونـاونتوره ن               

 از سـهروردي تـأثير      ،كه عالءالدولـه در طـرح نظريـه انـسان نـوراني            چنان هم. ناديده گرفت 
گرفـت و عالءالدولـه     ابونـاونتوره از فيلـسوفان، افالطـون را هـم فر          نقد  پذيرفته است؛ گرچه    

  .ا اهل دوزخ دانستسهروردي ر
وي آثار ارسطو را    . يان، طرفدار فلسفه سنتي نوافالطوني بود     يبوناونتوره در مقابل ارسطو   

ها را در چارچوب يك نگـرش افالطـوني قـرار            هايي از او گرفت و اين ايده       مطالعه كرد و ايده   
  .)20 :، ص20 (داد

ذكر اعيـان و حقـايق       تنها معرفت حقيقي معرفتي است كه منشأ آن ت         ،به نظر افالطون  
ها  كه به قالب تن در آيد، شاهد و ناظر آن          اشيا است كه روح انسان قبل از آن       ) مثل= ها ايده(

هـا    زيـرا متعلـق آن  ، معرفت، اعم از تجربي و رياضي، حقيقي نيستند      يبوده است؛ ساير انحا   
بنابراين حقيقت در نظر افالطون داراي مراتـب اسـت كـه هـر مرتبـه آن بـا              . حقيقي نيست 

كه در اصـل    ) aletheia(لفظ حقيقت در زبان يوناني      . مرتبه معرفتي مطابقش، موافق است    
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باشد، زيـرا دال بـر آن اسـت كـه            ميبه معناي كشف المحجوب است نيز ناظر به اين معني           

امـا  . ه معنـاي كـشف حجـاب وجـود در آن مرتبـه و منـزل اسـت             اي ب  حقيقت در هر مرتبه   
ي تذكر به نحو افالطوني آن را پـذيرفت،   آگوستين ابتدا كه به دين مسيح گرويده بود نظريه     

. دش قدتمع ، كه صبغه مسيحي داشت    ،به اشراق الهي   ،اعترافات در كتاب     بعدها خصوصاً  ولي
 بلكه  ؛شود ميست كه عالم به حقيقت اشيا        انسان در كينونت قبلي خود ني      ،به نظر آگوستين  

 بدين تفصيل كه چشم دل انسان در نتيجه         ؛ است »اشراق الهي « انسان   ختشناي    قوهمنشأ  
يئات و سـ  كم سو و تيره شده است، حال اگـر او بـه تخليـه نفـس از     ، مادييعادت به اشيا  

گـردد و بـه نـور    شود كه ديده باطنش گشوده      ميتحليه آن به حسنات بپردازد، شايسته آن        
ايـن نـور مايـه      . باطني خود كه تنها وسيله بينايي و شناسايي حقيقي است، متوجـه گـردد             

خاصيت اين نور آن است كه بنفسه ظـاهر  . شناسايي حقيقي موجودات و حتي خداوند است    
كـه ايـن نـور       اما اين ). ظاهر بنفسه و مظهر لغيره    (باشد   مياست و مظهر ساير موجودات نيز       

آگوستين در جايي از كتاب خويش با استناد به         .  محل تأمل است   ،الهي است يا نه   خود ذات   
كه به هر كس كه به جهان آيد، نور حقيقي بود ... كلمه «كه ) 9باب اول فقره (انجيل يوحنا 
  .» اين نور برتري كه دل انسان را روشن ساخته، خداست«:  گفته است،»روشني بخشد

 معتقدند نوري كه    ، از جمله قديس بوناونتوره    ،رون وسطي ولي برخي ديگر از متفكران ق     
.  بلكه نوري است مخلوق و مستضيي از خداوند        ،سازد ذات خدا نيست    ميرا روشن     ميدل آد 

به هر تقدير، نظريه اشراق الهي را غالب فالسفه قرون وسطي اعـم از ارسـطويي و افالطـوني        
، 10 (تالف بود، نحوه اشـراق الهـي اسـت         و تنها چيزي كه از اين حيث مايه اخ         باور داشتند 

  .)22-23 :صص
امـوري وجـود دارد     . گيرد ميي قلمرو شناخت را ن     اشراقيون معتقدند عقل و حس همه     

اشراق بخش ديگري از راهي است      . يا حس ممكن نيست   عقل  ها با ابزار     يابي به آن   كه دست 
راحل قبلي شناخت در ايـن      تفاوت اشراق با م   . تواند طي كند   ميكه انسان در قلمرو شناخت      

 فاعل شناسايي نيست، امري از بيـرون وجـود انـسان بـر               انسان صرفاً  ،است كه در اين حوزه    
نور الهـي از وراي انديـشه حقـايق و امـور عـالم را بـراي انـسان                   . جريان شناخت مؤثر است   

 عنـصر . آورد مـي بـه وجـود     را  سازد و مواجهه مستقيم ميان انسان و آن حقايق           ميمكشوف  
اشراق را بـي ارتبـاط بـا        بوناونتوره  . اصلي در اين مرحله از شناخت امر بيرون از انسان است          

 ،دهد كـه حكمـت در اصـل        مي نشان    ي و .داند مين) حكمت(شناخت عقلي از امور جاودان      
 وي  ، عقلي انسان براي كشف و درك امور جاودان        ع اشراق نور الهي است و صرف كوشش       تاب

بخشد و موجـب     مياين نور الهي است كه ذهن و انديشه را روشني           . درسان ميرا به حكمت ن   
  . حقايق اشيا را بشناسيم،گردد كه در پرتو آن مي
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اي از نور الهي سفري را در پيش گيرد و مسيري را طي          تواند با همراهي جلوه    ميانسان  

حلـه و هفـت     بوناونتوره اين سفر را در سه مر      . ست ا كند كه نهايت آن وصول و اتحاد با خدا        
 ،كنـد  ميها و آيات الهي تأمل       نگرد و در جلوه    ميسالك ابتدا به طبيعت     : كند ميگام مطرح   

روح نيز آيت روشن خداست و انسان از طريق آن حضور خدا . شود ميسپس بر روح متمركز 
 ي  رسد كه مرحلـه    مي يعني به تأمل و تمركز بر خدا         ،سپس به مرحله سوم   . كند ميرا درك   
از خـود و    « :گويـد  بوناونتوره در ترسيم مرحله سـوم مـي       . حدت با وجود مطلق است    نهايي و 

امـا  .  امور رها كن تا به حقيقت ظلمت الهي واصـل شـوي  ي همه چيز بگذر و خود را از همه    
 را، اشـتياق  متعليخواهي بداني كه چگونه از امور رهايي يابي، فيض را طلب كن و نه    مياگر  

عيـسي  (ناله و دعا را طلب كن و نه قرائت متـون را، دامـاد آسـماني                 را و نه درك و فهم را،        
نسان را، در پـي ظلمـت الهـي بـاش نـه      ارا و نه معلم انساني را، خدا را طلب كن نه           ) مسيح

جوي آتشي باش كه تو را شعله ور كند و تو را به              و   روشني، نور را طلب نكن بلكه در جست       
  .)39 :، ص25 (ستسمت و سوي خدا برد و اين آتش خود خدا

 هركـدام در دو     ، همان تزكيه، اشراق و كمال اسـت       ،اين سه مرحله كه به تعبيري ديگر      
 و جهـان حـسي      بدين ترتيب كه سالك بـا تمركـز بـر عـالم عمومـاً             . مقام تنظيم شده است   

آورد و خود را آماده دريافـت        مي به تزكيه روي     ، و شناخت پست و كوچك بودن آن       خصوصاً
 سالك  با شـناخت روح و     ، كه تمركز بر روح است     ،در مرحله دوم  . كند ميي  اشراق خاص اله  

دهد و اشراق    ميمعرض تجليات و تشعشعات انوار الهي قرار        در   خود را    ،ارتباط آن با خداوند   
 عـارف بـا   ، كمال اسـت ي  كه تمركز بر خداوند و مرحله   ،يابد و در مرحله سوم     ميالهي را در    

رسد و   مي گام در مسير توحيد گذاشته و به حيرت          ،ار مقام قبلي  استنتاج از دو مرحله و چه     
 يعنـي فنـا و بقـا        ، به سرانجام و نهايت سلوك خود      ،ست كه عارف پس از تالش وافر       ا جا اين
  . رسد كه مقام هفتم است مي

 بوناونتوره را با هفت وادي در سـير و سـلوك عرفـاني از منظـر                  هفت گام   يا هفت مقام 
  .21گردد ميمقايسه كرد كه در جدول زير ارائه توان  ميعطار نيشابوري 
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   مقايسه هفت مقام بوناونتوره با هفت وادي در سير و سلوك عرفاني از منظر عطار نيشابوري-1جدول 
  هفت وادي عطار  هفت گام بوناونتوره  سه مرحله

  وادي عشق  د از طريق آثارش در جهان محسوستفكر درباره خداون  تزكيه  وادي طلب  تفكر درباره خداوند از طريق آثار
تفكر درباره خداوند از طريق تصويرش كه در قواي طبيعي ما 

  وادي معرفت  .انعكاس يافته است
هاي لطف او  وسيله موهبت هتفكر درباره خداوند در تصويرش كه ب  اشراق

  وادي استغناء  .تهذيب و اصالح گرديده است) عيسي مسيح(
  وادي توحيد   او»وجود«ه وحدانيت خداوند از طريق اسم اعظمتفكر دربار

يابد و محبت ما  ميخلسه معنوي و عرفاني كه در آن عقل آرامش   كمال  وادي حيرت  .ترين تثليث كه تجلي جمال و فيض الهي است تفكر درباره خجسته
  وادي فقر و فنا  .شود مي در خدا مندك كامالً

دولـه بـا تنظـيم سـلوك بـر مبنـاي گـذر از لطـايف                  شيخ عالءال  ،كه بيان شد   چنان هم
قديس بوناونتوره نيز بـا ترسـيم هفـت         .  سلوكي خويش پرداخت   ي   شيوه ي  گانه به ارائه   هفت

  .پله، مراحل سلوك را براي سالك مجذوب تبيين كرد
 شايد بتوان گفت كه تطبيق هفت مقام بوناونتوره بر هفت وادي سلوك             ،از نگاهي ديگر  

. قامات با هـم اختالفـات بنيـادي دارنـد          چه اين كه م    ،ي، مجرد تشبيه است   در عرفان اسالم  
كنـد و سـپس در وادي        مـي ابتدا ذهن خود را از ماسوي اهللا پـاك            ،مياسال سالك در عرفان  

 از درك ،ره در شـش گـام خـود    و ولـي بونـاونت    ؛شود مي به سير مشغول     ،طلب و بقيه مراحل   
. كنـد  مي در بيرون از روح و درون روح را مطرح            و تأمل و تفكر    گويد  سخن مي حقيقت ازلي   

ره براي فهم خداوند و درك او با و شش مرحله از هفت مرحله در نگاه بوناونت     ،به عبارت ديگر  
 در وادي عشق و وصول بـه مرحلـه وحـدت بـا               شدن  هفتم غرق  ي  ابزار عشق است و مرحله    

  .وجود مطلق است كه سرانجام اين فرآيند سلوكي است
   دو عارفي دم نص بر عقل در انديشهتق. 3. 4

 قـديس . ورزند تقدم نص بر عقل است      مياز جمله مواردي كه هر دو عارف بر آن اصرار           
كنـد كـه ايـن       مـي  مواظبت    شديداً ،زند مي به كنار ن   بوناونتوره گرچه عقل ارسطويي را كامالً     

  ع به كتاب مقدس را  بارها رجو،وي در آثار خود. عقل پاي خود را از گليم خويش فراتر ننهد
اورشليم «: گفت مياندازد كه    مي ما را به ياد عبارت ترتوليان        كالم او معموالً  . كند ميگوشزد  

  .)88 :، ص25(»را با آتن چكار
 را از اصول و     قرآنبندي بر شريعت و هماهنگي سلوك عارف با          شيخ عالءالدوله نيز پاي   

 تـأثيرات شـيخ سـمناني بـر         ، بي شك  ).184-186: ص، ص 13( داند، ميقواعد سلوكي خود    
فتوحـات مدينـه مـا را از        «: شيخ احمد سرهندي بود كه او را به آن جـا كـشاند كـه گفـت                

  . )48 :، ص22(»ا نص هست ما را با فص چكارت« و » بي نياز كردهفتوحات مكيه
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  سازي عرفاني عدم توفيق دو عارف در جريان. 4. 4

ريـداني بپروراننـد كـه در تكامـل و بـسط            گرچه هر دو عارف توانـستند شـاگردان و م         
چون رقبـاي خـود      رسد كه توفيق چنداني هم     مي به نظر    ،هاي عرفاني آن دو بكوشند     انديشه

 عرفـان   ي  پـشتوانه   است كه با   مير سيدعلي همداني  يكي از مريدان عالءالدوله،      .پيدا نكردند 
 ،يند تفكـر عرفـاني او شـد       چه برآ   اما آن  ،نظري و عملي عالءالدوله پاي در ديار هند گذاشت        

توانيم بگوييم وحـدت شـهود عالءالدولـه         مي حداقل   ،اگر نگوييم وحدت وجود ابن عربي بود      
ئه داد شباهتش به وحدت وجود ابن عربـي بـيش از وحـدت شـهود                انبود؛ توحيدي كه او ار    

 عرفـاني پـس از خـود تـأثير         قديس بوناونتوره نيز تا حدي بر حركت       22.شيخ عالءالدوله بود  
اي كه امروز    گونه ه؛ ب  به شهرت برسد    اما نتوانست در مقابل تفكر فلسفي توماسي دو        ،گذاشت

  23.قديس توماس آكوييناس در آثار فلسفي و عرفاني مشهورتر از قديس بوناونتوره است
  رفانبوت و واليت در آثار هر دو ع. 5. 4

 انتقـال   ي  كـه واسـطه   نبي كسي اسـت     .  غير قابل انكار در اديان الهي است       آموزهنبوت  
 ، بـاطني ديـن اسـت      ي  البته در عرفـان كـه جنبـه       . خبر از عالم الهوت به عالم ناسوت است       

دار بوده و در  بحث واليت و نبوت بسيار سابقه. شود مي پرداخته ينب واليت ي جنبهبه بيشتر 
 يـك   ،نبي دو روي دارد   «از ديدگاه عرفاني    . آثار بسياري از عارفان مسلمان مطرح شده است       

گيـرد   مياز آن جهت كه از خدا فيض        . »روي به طرف خدا و يك روي به طرف بندگان خدا          
كنـد   مـي  آن روي نبي كـه بـه طـرف خداسـت و از او فـيض قبـول                    ،رساند ميو به بندگان    

رسـاند   مي نام دارد و اين روي كه به طرف بندگان است و سخن خدا را به بندگان                  »واليت«
  . )316 :، ص21 ( است»نبوت«

 شيخ عالءالدوله راه حق     .پردازيم مي دو عارف نامبرده     ي  ظريهن به   ، كوتاه ي  با اين مقدمه  
سـالكي كـه غيـر راه پيـامبر را بپويـد جـز دوزخ       مسير  داند و نهايت     مي) ص(را راه مصطفي  

له از سـوي عالءالدولـه عـالوه بـر تـداعي            أرسد كه طرح ايـن مـس       ميالبته به نظر    . داند مين
جهت اسـت كـه شـريعت       اين  بيشتر از     ،مي و جايگاه آن در عرفان اسال      »يهحقيقت محمد «

 اهميـت    بـر آن بـوده اسـت كـه         آخرين شريعت اسـت و شـيخ عالءالدولـه        ) ص(پيامبر اكرم 
  .)171 :، ص16(  را گوشزد كند»)ص(شريعت مصطفي«

 دو  ، دو گرايش عمده وجود دارد و به قول خـانم اولـين آنـدر هيـل                ،مسيحيدر عرفان   
 گروهـي از عرفـا خدامحورنـد و گروهـي           : عرفاني مسيحي منعكس است    ي  ان در تجربه  جري

اينـان بـيش    . ست ا يرات عرفاني گروه اول خدا    عبو ت  محور تجارب عرفاني  . ديگر مسيح محور  
آندر هيـل ايـن گـروه را بـا عارفـان            . زنند مياز آن كه از مسيح سخن بگويند، از خدا حرف           

اما بسياري  . داند مينسته و مصداق اين گروه را آگوستين        خارج از جماعت مسيحي شبيه دا     
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هـا ارتبـاط مـستقيم        يعني حيات عرفـاني آن     ؛از پرشورترين عارفان مسيحي مسيح محورند     

 را به عنوان    »مسيح زنده شده و عروج كرده     «،  »دسجخداي مت «آنان  . شخصي با مسيح دارد   
 شاخص ايـن گـروه پـولس        ي  نمونه. كنند ميمراد، مصاحب و ياور هميشگي روح خود تلقي         

  . )30-35 :ص ص،3 (قديس است
در ديدگاه او مـسيح هـم       . قديس بوناونتوره به گروه دوم بيشتر شبيه است تا گروه اول          

 پيـامبر   فقـط عيـسي   .  ورود بـه سـاحت قـدس او        ي  ست و هم دروازه    ا  خدا حركت به سمت  
رسد كه   مي و به نظر     )26 :، ص 24 ( بلكه ولي مطلق  الهي است      ؛نيست كه از خدا خبر دهد     

 از ايـن جهـت نيـز عرفـان     .دانـد  مـي تر از جنبه نبـوت او    واليت او را مهم  ي  بوناونتوره جنبه 
شيخ عالءالدوله نيز در مسير سالك به سـمت         . گيرد ميبوناونتوره از عرفان عالءالدوله فاصله      

ابـل انطبـاق     نام دارد را بـا مقـام حـضرت عيـسي ق            »لطيفه خفيه «كه  را  خدا ششمين طور    
  مـي  كمـال آد   ي  عارف پس از درك و وصول به اين مقام است كه به آخرين مرتبـه              . داند مي
  .)4: ، ص13(است) ص(رسد و اين آخرين مرحله، مقام محمد مصطفي مي

   دو عارفي  در انديشهاالهيات. 6. 4
 كند ايـن اسـت     مي ذهن متكلمان را به خود مشغول        عموالًمكه    مييكي از مباحث كال   

 سـاحت قـدس احـديت آيـا در          ،بـه عبـارت ديگـر     . توان از خدا سـخن گفـت       ميكه چگونه   
گونه كه صـفاتي   توان همان ميگيرد؟ آيا  مي شناخت ناقص بشر و تعبيرات او قرار      ي  محدوده

دهيم به خالق هم نسبت دهيم؟ اين امر بسياري از متفكران مغرب     ميمخلوقات نسبت   را به   
 سلبي سـخن بگوينـد و هنگـام       االهياتاي به نام      است كه از مقوله    زمين و اسالم را واداشته    

 سـلبي همـواره     االهيـات نـام   . مقايسه خدا با مخلوقات، اوصاف جسماني را از او سلب كننـد           
او نـه موجـود   .  برتـر از هـستي اسـت    »احد«از ديدگاه او    . كند مينظريات فلوطين را تداعي     

 كه پديدار شده اسـت داراي       اي  است؛ چون هستي   بلكه برتر از وجود و عدم        ،است نه معدوم  
اش  كه بتوان دربـاره   چيزي  .  به ضرورت بايد بي صورت باشد      »او«است، پس   ) صورت(شكل  
 وگرنـه اصـل     ، دريافت »اين« نتوان به عنوا   مي را ن  »او« ولي   ؛اشد محدود ب  ديبا ،»اين« گفت

  . )673-4 :، صص19 (اصيل نخواهد بود
 عقل  »او«او آن چيزي است كه بيشتر از عقل است و           «: ويدگ ميوي در تعريف خداوند     

 ، نيـست  »چيـزي «  است، در حالي كـه او      »چيزي« زيرا عقل    ؛ بلكه برتر از عقل است     ،نيست
هستي هم نيست، زيرا هستي داراي صورت اسـت، در حـالي            . بلكه بيشتر از هر چيزي است     

  .)1082 :، ص18 ( عاري از صورت است»او«كه 
تـوانيم از او سـخن    مـي ن اين است كه ما تنها در قالب قـضاياي سـلبي      فلوطي ي  نظريه

او وجود نيست، موجود نيست، معدوم نيست، روح نيست، ماده : بگوييم مانند اين كه بگوييم    
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.  تحت تـأثير فلـوطين اسـت       شديداً ديونوسيوسهيات مسيحي شخصيت     در اال  ... .نيست و   

توان به كـار بـرد و تنهـا          مييف اوصاف الهي ن   اي را براي توص    وي معتقد است كه هيچ كلمه     
او نـه سـاكن اسـت نـه         «: گويـد  مـي او در ايـن بـاره       .  متوسل شد  »سلب«به طريق   توان   مي

خدا از هـر محـدوديت و عيـب و       . متحرك و نه قابل حركت، نه نيرو و نه ذات شخصي است           
  .)301 : ص،1(»كنيم مي چيزهايي است كه ما تصور ي نقصي منزه است و فراتر از همه

 .هـاي تأثيرگـذار بـر عرفـان مـسيحي اسـت            چنين يكـي از شخـصيت      ديونوسيوس هم 
كنـد و   مـي  به جمالت ديونوسيوس اشاره ، در توصيف خداوند  ،بوناونتوره در بسياري از موارد    

  .)660 :، ص27(دهد كه از افكار او تأثير پذيرفته است مينشان 
فـشرند و هرگونـه      مـي هـا پـاي      اين هـستي   تبـ   بـر   معموالً ،ندا  ليني كه به تنزيه قا    كسا

شناسند و وقتـي جـدايي بـين خـالق و مخلـوق              ميسنخيت ميان خالق و مخلوق را مردود        
تـوان خداونـد را بـا        مـي شود و تنهـا      مي باب معرفت اسما و صفات بسته        ،اساس قرار گرفت  

ت كند ساحت مقدس احـدي     ميبوناونتوره در عين حال كه سعي       . صفات سلبي توصيف كرد   
 انسان بـه حيـرت   ،نكند و معتقد است كه در نهايت     وصف   جسماني   هاي   با ويژگي  را توصيف 

 ايجـابي   ي  شـيوه آورد و بـه      مـي  گاه به صفات ثبوتيه روي       ،افتد و جز سكوت راهي ندارد      مي
، »جـامع اضـداد   « خـدا را     ،چون وحدت وجوديان   اي كه هم   گونه؛ به   كند  خداوند را وصف مي   

  .)132 :، ص24(كند ميظاهر و باطن معرفي جمع اوليت و آخريت، 
زيه حركت كنـد     وي سعي بليغ دارد كه همواره در مرز بين تشبيه و تن            رسد ميبه نظر   

 باب معرفت اهللا را     ،الن به تنزيه مطلق   يچون قا  ها تلقي گردد و نه هم      يتا نه از وحدت وجود    
  . بسته نگه دارد

چـون   خـوريم كـه وي هـم    مـي رتي بردر عبارات شيخ عالءالدوله سـمناني نيـز بـه عبـا        
 :گويـد  مـي وي در ايـن زمينـه       . كند تعادل تشبيه و تنزيه را رعايت كند        ميبوناونتوره سعي   

زنهـار بـه    . بدان كه حق تعالي باسط البسائط اسـت در ذات و صـفات، بـي همتـا و ماننـد                   «
ر مكحل به پردازي تصور در ميدان معارف او نتازي تا مشبهي نشوي و به ديده عقل غي      خيال

لـيس كمثلـه شـي      . او ننگري تـا در صـف معطلـه ننـشانندت          كحل كتاب و سنت در اسرار       
 »دان تـا از تعطيـل فـارغ شـوي          مـي و هو السميع البصير     . خوان تا از تشبيه خالص يابي      مي

  .)189 :، ص12(
تر شـود، فاصـله او از وحـدت وجـود بيـشتر              رسد كه هر چه شخص تنزيهي      ميبه نظر   

 سخناني  ورزد و در برابرِ    مي تنزيهي بر تباين خالق و مخلوق اصرار         االهيات كه   چرا. گردد مي
 سر  »تعالي اهللا عن ذلك علوا كبيرا     « نداي   »سبحان الذي اظهر االشياء و هو عينها      «چون   هم

 ،البته در بررسي مكتوبات عالءالدوله    . كند ميداده، از اين گونه سخنان بوي تشبيه استشمام         
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 تنزيهـي   ي  رسـيم كـه صـبغه      مـي  به اين نتيجـه      عروه الهل الخلوه و الجلوه    ال كتاب   خصوصاً

تر است؛ زيرا وي بسياري از سخنان عارفان قبـل از خـود را كـه صـورت                   عالءالدوله كم رنگ  
  .كند ميتشبيهي دارد توجيه 

  

  ها يادداشت
اع بونـاونتوره بـا     توان به برخورد شيخ سمناني با آراي ابن سـينا و فـارابي و نـز                ميدر اين زمينه     -1

محدوديت عقل دورانديش حسابگر در انديشه آن دو را مورد بررسـي             توماس آكوييناس اشاره كرد و    
  .قرار داد

2- Bagnoregio                    3- John di Fidanza          4- Mariam di Ritello 

5- S.t . Francis of Assisi     6- Alexander Hales        7- John of Rochelle 
8- Odo Rigaldi                                                                     9- William of Meliton    

10- Guerric Saint – Quentin                                    11- Guiard of loon                   

12-  Sentences of Peter Lombard                    13- Mendicants (گروه درويشان)  
14- Gerard of Abbeville                                 15- The Apology of the poor                           

16- La Verna                               17- The Souls (mind´s) Journey into God 

  .دهد مي، او را در زمره قديسان بهشت قرار كمدي الهيدر  دانته نيز -18
19- Doctor Seraphicus 

  .101-118: ، صص19در اين مورد رجوع كنيد به  -20
ل بـه تطبيـق كامـل       يـ  نيـز قا   مـا هرچند هفت مقام بوناونتوره با هفت وادي هماهنگ نيست و            -21

  .كنند ميهنمايي خواني را  اما محتواي مقامات ما را تا حدي به هم،يمنيست
در حالي  .كنند ميتوصيف » وحدت وجود«ي  بيشتر ابن عربي را واضع نظريه  ميدر متون اسال-22

في ه الوحد«جا  عربي در دو البته ابن. شود ميكه اين تعبير به صورت مصطلع درآثار او يافت ن
است كه ديگران بر كه وحدت وجود اصطالحي  چنان  هم.)715 : ص،4( را به كار برده است» الوجود

  ).10-11 :ص ص،22( اند مشرب عرفاني شيخ عالء الدوله سمناني اطالق كرده

 توماس آكوييناس اسـت، امـا بـه هـيچ عنـوان شـهرت او بـه پـاي                    ي  بوناونتوره گرچه هم دوره    -23
ه هياتي به هيچ وجه با آكوييناس قابل مقايـس       ثير او بر متون اال    أت حتي نفوذ و   رسد، و  ميآكوييناس ن 

بايـست نفـوذ او بـر        مـي البته با توجه به مناصبي كه او در دوران حيات خويش داشته است،               .نيست
  ).48 :، ص30(اش از آكوييناس بيشتر باشد كليسا در دوران زندگي
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