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Abstract
The mystical journey is the inner circle to achieve highest of spiritual perfection. In mystical
thoughts, they are depicted in the form of dwellings. In this essay, spiritual dwellings of the
Jewish mysticism (Merkava and Kabbalah) and the Islamic Sufism are subject to a
comparative discussion in order to finally answer this fundamental question: "What are the
identical aspects and the heterogeneous structure aspects of mystical Conduct dwellings in
Islamic Sufism and Jewish mysticism?" to this passer-by, the beginning and the end spiritual
journey, the number and characteristics of dwellings, status of the mystic in each of the
dwellings, and the allegories and symbols in these two schools, in terms of the matched and
disparate aspects to be explained. Mystical conduct dwellings are one of the most important
issues that the Sufis and the Jewish mystics have often spoken in the esoteric language. And
have tried with emotional and symbolic interpretations, to show inner degree. From these
homes is interpreted to dwellings, stations, palaces, levels, valleys, degrees, situation and etc.
In the Jewish mysticism (Merkava and Kabbalah), wayfaring, is called the Seven Hekhalots
and the mystic with the inner journey in the infinite space of the heart reaches celestial
dwelling of Araboth (Palace of empyrean). The Hekhals, as the heavenly seven mansions, are
surely the opinion of the Jewish mystics.
In Islamic Sufism, there are two viewpoints on the wayfaring. The first point of view is the
religious Sufis and their belief in the seven dwellings and ten statuses. However, in a few
individuals of this group, the number of dwellings is different slightly. The second view is
that the mysterious Sufis which is express mystical Conduct dwellings used to through
symbolism and believes in seven valleys mystical.
The first sparks of the symbolic function of the seven stands Sufism in "Magamat algoloob" (Dwellings of the Hearts) of Abu-al-Hasan al-Nuri. These stands or dwellings include
seven strong castles. The introduction of seven strong castles around believer's heart for
achieve spirituality, was, of course, the simplistic and primitive form of spiritual dwellings in
Sufism Which later became more fully explained by the great mystics of Attar, Neishaburi,
Molana Jalal al-din Rumi and others. The description Abu al-Hassan Nuri is one of castles,
similar to the palaces of Merkava and Kabbalah. In Merkava and Kabbalah mysticism, the
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arrival of the mystic to spiritual dwellings and heavenly palaces necessitates knowing the
password. These codes are the names of God and awareness of divine epithets. In a similar
look, Ghazali knows the arrival of the seas necessitates awareness and appearance of epithets
and names divine.
The esoteric journey in seven valleys is in fact synonymous with the "Seven Hekhalot"
proposed in Merkava and Kabbalah. These two ways, from "path during" in Sufism and
Kabbalah, although it may be externalized in order to fill of descriptions accordance with the
appearance world, but it is in fact inner truth. The spiritual evolution of the mystic of Merkava
and Kabbalah in ascending from the palace to the higher palace and the gradual distancing
from the previous contamination, as far as his perfect celibacy leading to unity with the divine
substance it is the same evolution and abstraction that is spoken in Sufism journey. However,
the kabbalah description does not have that much of mature maturity and apparent perfection
in the Sufism description and has an extremely simple shape.
In the Kabbalah view, each human being achieves only by practical experience (not a
theory) and by observing the principles of the spiritual rules to inexplicable intuition. Plato
also believed that the spiritual teachings of mysticism were not found in the books, and every
human being must experience it with the right understanding of these celestial facts. The Sufis
believe that the path of conduct must be practiced in order to make the intuition be possible,
and the veil of appearances and Sensuality is removed and the achievement to perfection is
possible. Shabestari said: Let's consider his conduct as an intuitive journey from the universe
by practicing religious duties and leaving sensual contaminations, go from humanity degree to
become a perfect man.
In summary, from the present essay, in Comparative Study of mystical conduct dwellings
in Islamic Sufism and Jewish mysticism following conclusions can be reached: 1) the
similarity of the number of conduct dwellings; seven Valleys, Seven Hekhalots. 2) The need
for acquaintance of the mystic with the main name code as the keyword of the garlic in the
realm conduct. 3) The description of spiritual dwellings in the form of allegory and in the
form of material traits. 4) The symbol of the "Palace of empyrean" is the last dwelling of
conduct in Kabbalah and Sufism. 5) The ultimate goal of the conduct achieving the status of
Mortal's Sufism and Araboth - Devekoth Kabbalah. 6) Emphasis on the love nature of
conduct. 7) the most significant difference is the embodiment of God at the last stage journey
of Jews mysticism, in the form of humanity and the non-embodiment of the nature of God in
Sufism. 8) Differences in the way of expressing mystical experiences and interpretations,
symbols and expressions related to religion, culture and social requirements.
Keywords
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چکیده
سلوک عرفانی ،سیری انفسی و درونی در قلب عالم صغیر برای نیل به حقیقیت محض است .در مکاتب عرفانی این سیر در
قالبِ مراحل و مقاماتی تبیین می شود .در این پژوهش ،منازل سلوک در عرفان یهود و متصوفه اسالمی بهصورت تطبیقی
بررسی میشود تا به این پرسش بنیادی پاسخ داده شود که «جنبههای هم سان و وجوه ناهمسان ساختارِ منازل سلوک در
تصوف اسالمی و عرفان یهود کداماند» .روش کار مبتنی بر شیوۀ تطبیقی رنه ولک (مکتب آمریکایی) با تأکید بر وجوه اشتراک
و اختالف ساختاری و کلی است .یافته های پژوهش نشان می دهند میان منازل سلوک در عرفان یهود و متصوفه سه وجه
مشترک اساسی وجود دارد .تشابه تعداد مقاما تِ سلوک ،نخستین وجه مشترک است .کارکرد نمادین سمبولواره های این
مقامات مخصوصاً سمبول «قصر عرش»  -یعنی آخرین منزل سلوک در قبّاال و صوفیه  -نیز از موارد مشترک به دست آمد.
همچنین در هر دو آیین ،سالک با دوری از آالیشهای نفسانی ،مراحلی را طی میکند تا در فقر و فنای تصوف و ارابوت قباال
و مرکاوا به اتحاد االهی یا همان دِوِکوت برسد .عمده ترین تفاوت ،تجسم خداوند در آخرین مرحلۀ سلوک عرفان یهود ،در
قالب پیکرۀ انسانی است؛ حال آنکه در تصوف تجسم ذات باریتعالی به این شکل مطرح نیست.
واژههای کلیدی
منازل سلوک ،هفت وادی ،هخالوت ،قصرهای معنوی ،تصوف ،مرکاوا ،قبّاال
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 -1مقدمه

نیشابوری ،مولوی ،تصوف به سمت مسائل مبتنی بر عشو

عرفان یهوود در سویر تواریخی در قالوب دو مکتوب نسوبتاً

و ذور و اسووتعانت از زبووان رمووز ،تمایوول بیشووتری یافووت؛

متفاوت ظهور کرده است .نخست ،عرفان اولیۀ یهود که بوا

هرچند در میان متقودمان صووفیه برخوی چوون ابوالحسون

نام «مرکاوا یا مرکابا» شناخته می شود و دیگر ،عرفوان قبّواال

نوری ،با استعانت از زبوان اشوارت در مقامواتالقلوو  ،در

که در قرن سیزدهم میالدی به منصۀ ظهور رسید .در متوون

این مسیر قدم هایی برداشته بودند .عرفان یهود نیوز بعود از

یهودِ پیش از مسیحیت و نیز از قرن اول توا دهوم مویالدی،

قرن دواز دهم میالدی ،با ظهور موسی دی لئوون (بنیانگوذار

از نوعی عرفان در میان یهود سخن به میان مویآیود کوه از

قبّاال) به سومت رموز و نموادگرایی تمایول یافوت و پورچم

آن به «عرفان مرکاوا یوا موورکابا» (بوه معنوی ارابّوه) تعبوویر

فلسوفه و کوالم داشوت ،بوه

میشوود ( .)scholem, 1995: 43از مهومتورین جنبوههوای
مرکاوا ،توجه ویژه به تجربه های عرفوانی کتوا

مقود

از

اندیشۀ یهود که پیش تر رنو
()1

عارفان قباالیی و حسویدی

تحویول داده شود کوه بیشوتر

نگاه رمزی و ذوقی داشتند (دقیقیان.)348 :1379 ،

قبیلِ دیدار عرش توسط حزقیال نبوی در عوالم رویوا ،ارابّوۀ

منوازل سوولوک از مهوومتوورین مبواحای اسووت کووه صوووفیه و

را بوه آسومان

عرفووای یهووود ،بیشووتر ،از آنهووا بووه زبووان رمووز سووخن گفتووه و

بردند ،دیدن نردبانی به سوی بهشت در عوالم رویوا توسوط

کوشیدهاند با تعبیرات ذوقی و نموادین ،مراتوبِ انفسوی و بواطنی

نبی ،رویارویی موسی با بُتّه آتوش در جریوان طوور

جلووه دهنود .از ایون منوازل بوه

آتشین با اسب های آتشینی که ایلیا یوا الیوا
یعقو

را برای سالکان طریقت ملمو

سینا و تکلم با یَهوه است؛ تجربه هوای عرفوانی موذکور بوه

مقامات ،مواقف ،قصرها ،مراتوب ،وادیهوا ،درجوات ،احووال و

به انبیای االهی نقوش مهموی در شوکل گیوری

کتوا عرفوانی «دهمّوه

دلیل انتسا

عرفان اولیه یهود «مرکاوا یا مرکابا» دارد.

 ...تعبیر میشود .در آیین بودا و براسا

پووده» راههووای هشووتگانه و زنجیرهووای دهگانووه طری و سوولوک

در دوره های بعد با ظهوور شخصویت هوای برجسوتهای

مطرح اسوت (فوت اللهوی و صوحرایی .)123 :1390 ،در عرفوان

چون موسی ابون میموون (هارامبوام) ،سولیمانابونجبرئیول،

یهووود (مرکوواوا و قبّوواال) ،طریوو سوولوک ،موسوووم بووه هفووت

یهودا هلوی ،بهیهابن پواکودا و اماوال آنهوا اندیشوۀ عرفوانی

هخالوت یا هفت قصرآسمانی است و سالک بوا سویر بواطنی در

یهوود از شوریعت فاصووله گرفوت .همچنووین از قورن ده تووا

فضای بیکران قلب ،به منزل علووی اررابووت (قصورعرش) نائول

دوازده میالدی ،عرفای یهود ،پارهای از آموزههوای تصووف

میآید (شوولم 78 :1392 ،و  .)87هخوالهوا بوهماابوۀ قصورهای

اسالمی را به دلیول هوم جوواری مخصوصواً در انودله بوه

هفتگانه علووی ،مطمو ن ور عرفوای یهوودی اسوت (هموان،

عاریت گرفتند .درمقابل ،تصوف نیز سویر تحوول مشوابهی

 .)100 :1389در تصوووف اسووالمی دو دیوودگاه دربووارۀ طریوو

داشت .چنانکه از قرن دوم توا پونجم هجوری متصووفه بور

سلوک مطرح است .دیودگاه نخسوت ،ن ور صووفیان متشورع و

شریعت اسالم تأکید ویوژه داشوتند .صووفیانی چوون سوهل

قائلبوودن آنهوا بوه مقاموات هفتگانوه و احووال دهگانوه اسوت؛

تستری ،شیخ ابوالحسن نوری ،ابوطالوب مکوی ،هجوویری،

هرچنوود در افووراد معوودودی از ایوون دسووته از متصوووفه ،تعووداد

قشوویری ،ابونصوور سووراج طوسووی ،زالووی و  ...در چنووین

منازل ،اندکی متفاوت مینمایود .دیودگاه دوم ،مخوتو صووفیانِ

فضایی بالیدند .هرچند در این دوره صوفیان نامداری چوون

رمزگرایی است که برای بیوان منوازل سولوکِ عرفوانی از نمواد و

بایزید بسطامی و حالج نیز بودند کوه فاصولۀ ملموسوی بوا

سمبلواره مدد میجویند و به هفت وادی عرفانی قائلاند.

شریعت داشتند ،در کل ،لبه با صوفیان متشرع بود.
از نیمۀ قورن پونجم هجوری بوا ظهوور بزرگوانی چوون
عوین القضوات ،شویخ روزبهوان بقلوی ،شویخ اشورار ،عطوار

 -2بیان مسئله و روش کار
سلوک عرفانی که سفری انفسی و باطنی برای نیل بوه ذرروۀ
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کمال معنوی است ،در اندیشه های عرفانی در قالبِ منوازلی

صادقی شهپر .در این مقاله ،نگارندگان مراحل هشوت گانوۀ

ترسیم می شود .در این جستار ،منازل سولوک عرفوان یهوود

سلوک را در یوگا سوترۀ هندی با هفوت وادی منطو الطیور

(مرکوواوا و قبوواال) و متصوووفۀ اسووالمی در معوور

بحوو

مقایسه کرده اند .نویسندگان ضمن اذعان به تفاوت بنیوادین

تطبیقی قرار می گیرند توا سورانجام بوه ایون سوؤال بنیوادی

در آموزه های عرفان یوگا و منط الطیر ،به پارهای تشوابهات

پاسخ داده شود که «جنبه هوای مشوترک و وجووه اخوتالف

نیز اشاره کردهاند.

) مقالۀ «مقایسوۀ هفوت وادی عطوار و

ساختارِ منازل سلوک در تصووف اسوالمی و عرفوان یهوود

هفووت مرحلووۀ سوولوک در میترائیسووم» ( )1393از محسوون

کداماند» تا از ایون رهگوذر ،آ واز و انجوام سولوک ،تعوداد

رحیمی .نویسنده بر این باور است که اگرچوه هفوت وادی

منووازل ،ویژگوویهووای منووازل ،احوووال سووالک در هریووک از

سوولوک منط و الطیوور برگرفتووه از آیووین میترائیسووم نیسووت،

منازل ،و تمایول هوا و نمادهوا در ایون دو مکتوب از حیو

حقیقت عرفان و مراحل سویر و سولوک و کشوف حقیقوت

وجوه همسان و ناهمسان تبیین شوند.

در ایوون دو مشوور ِ متفوواوت ،مشووترکات زیووادی دارد .ج)

هرچند صوفیه و عرفان یهود ،هردو از آبشوخور ادیوان

مقالۀ «تطبی منازل سلوک بودایی و برخوی مفواهیم «دهمّوه

منوازل

پده» با دیدگاه عارفان مسلمان» ( )1390از علوی فوت اللهوی

سلوک ،مدارک متقنی ارائه نشده است که تأثیر و توأثّر بوین

و قاسووم صووحرایی .ایوون مقالووه ،بووه بیووان شووباهتهووا و

آنان را اثبات کنود؛ بنوابراین ،ایون بررسوی بور پایوۀ مکتوب

تفاوت های منوازل سولوک و مقاموات عرفوانی در طریقوت

فرانسوی که بر تأثیر و تأثّر و رابطوۀ تواریخی اثبوات شوده،

بودایی با آراء عارفان مسلمان ،با استناد به کتوب متصووفه و

تأکید دارد و بر مبنوای پوزیتویسوم (اثبواتگرایوی) اسوتوار

«دهمّوه پوده» موی پوردازد.

توحیدی (اسالم و یهود) سیرا

میشوند ،در بح

است (رک :یوسوت .)38 :1386 ،مبنوای بحو

تطبیقوی در

متون بودایی ،مخصوصواً کتوا
جمع بندی نگارندگان از بح

مقاله آن اسوت کوه نبایود بوا

این نوشتار ،مکتب تطبیقوی آمریکوایی اسوت کوه مقووالت

عنایت بوه پوارهای از مشوابهتهوا ،تأثیرپوذیری تصووف از

فرهنگی و ادبوی را بوه ماابوۀ یوک کلیّوت ،فراسووی مرزهوا

آموزه های بودایی را قطعوی دانسوت؛ بلکوه ایون تشوابهات،

می بیند و بدون اصالت قائل شدن به رابطۀ تواریخی ،روابوط

بیشتر جنبۀ توارد دارد.

فرهنگی و ادبی را فارغ از قید اثبات گرایی بررسی مویکنود

جز این سه مقالۀ تطبیقی ،هیچ مقالوه یوا اثور پژوهشوی

(  .)Lawall, 1988: 3; Wellek, 1970: 4هرچنود اموروزه

دیگری در این زمینه به دست نیامد و این جُستار بوا توجوه

مطالعات تطبیقی ،آن مفهوم محدود و سونتی را نودارد و در

به مشترکات موجود در تعالیم دو مکتب عرفانیِ مبتنوی بور

رشته های مختلف به قرائوت هوای مووازی آثوار و مقووالت

آیینهایِ توحیدی ،1ضروری به ن ر میرسد.

فرهنگی اطالر میشود (رک :پوین63- 65 :1382 ،؛ Ning,

.)2001: 61

 - 4مبانی نظری تحقیق
نخستین نشانه های عرفان نخستین یهوود را بوا نوام «مَعَسوه

 -3پیشینۀ تحقیق

مرکاوا» ،در مجموعوۀ میشونا( )2موییوابیم کوه در قورن دوم

بررسی تطبیقی مراتوب سولوک در مکاتوب عرفوانی سوابقۀ

میالدی تدوین شده است؛ برای ماال ،در جایی از دشوواری

نمایانی ندارد و پژوهش های اندکی در این زمینوه صوورت

درک مفوواهیم عرفووانی مرکوواوا اینگونووه سووخن موویرود

گرفته است .شاخوترینِ ایون پوژوهشهوا عبوارتانود از:

«نموویتوووان  ...معَسووه برِشوویت( )3را در آنِ واحوود بوورای دو

الف) مقالۀ «بررسی تطبیقی مراحل سولوک در منطو الطیور
عطار و یوگا سوتره های پاتنجلی» ( )1392از علوی و رضوا

. Monotheist

1
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شاگرد تشری نمود؛ اما مَعَسه مِرکاوا را برای یوک شواگرد

ذکر کردهاند که عبارت اند از مقوام توبوه ،ورع ،زهود ،فقور،

هم نمی توان باز گفت؛ مگر آنکوه وی خردمنود باشود و بوا

صبر ،رضا و توکل ،و نیز بر احوال دهگانه قائولانود؛ شواملِ

دانش خودش چیزی در یابد» (آنترمن.)146 :1391 ،

مراقبه ،محبت ،خوف ،رجا ،شور ،انه ،اطمینوان ،مشواهده

شالودۀ این مسلک عرفوانی را تلفویقی از نمواد درخوت

و یقووین (سووراج طوسووی1380 ،ر65 :و  .)66مقامووات و

زنودگی (سفیروت) با پیکر انسان ازلوی یوا آدام کوادمون -

احوال مذکور با دیدگاه های مشابه عرفای متشرع یهود ،کوه

که انگوارهای از خدای انسوان گونه (شیعورقوما) 1اسووت -

عواری از نومادپووردازی و کوارکووورد سومووبولیک اسوووت،

شکل می دهد و همچنین توجه به کارکرد رمزی شاخههوای

میتوان سنجید.

درخووت زنوودگی کووه هرکوودام نماینوودۀ صووفتی از صووفات

در این میان ،مهم ترین وجهِ تشابه ،در توصویف عورش

تعووالیم ایوون مسوولک ،عووارف بعوود از

االهی بهماابوۀ قصوری مواورایی اسوت .فضوایی روحوانی و

گذشتن از هخالوت یا مقامات سلوک عرفانی ،در عرش بوه

علوی که موطن اصلی روح انسان به حسا

مویآیود و در

دیدار خداوند نائول موی آیود و رمووز اعضواء سومبولیک و

آن عارف یهوود و سوالک صووفی پوه از طوی مراتوب در

صفات ازلی بر او آشوکار مویشوود (شووولم.)120 :1389 ،

محضر خداوند حاضر میآینود .هوم در تصووف و هوم در

مهم توریون ویوژگی در عورفوان نخستین یهوود ،توجوۀ بوه

عرفان یهود ،سخن از یوک نووع سوویر انوفسووی در درون

صعود روح به عالم علوی در حالت سُکر و جذبۀ عرفوانی

عالوم صغویر (انسان) و مشخوصاً در قلب عارف است کوه

و رسیدن تا سرادقات عرش االهی است .این ایده بهتودری

نوتیوجه آن رسیدن سالک به مقام اتحاد االهی پوه از طوی

شریعت یهود را به سمت عرفان سور داد.

منازل است .آبِلسون ،پژوهشگر عرفان یهود بر آن است که

خداوندنوود .براسووا

آنچه عرفای مرکاوا از بطون توورات اسوتخراج کورده و
شالودۀ مسولک خوود را بور آن تحکویم بخشویدهانود ،ایودۀ
خدای انسان گونه است .در ادبیات عرفوانی مرکواوا از ایون

دعوت روحوانی ایون اتحواد االهوی در مرحلوۀ نخسوت از
سوی خداوند بوده است:
« تصویری که بر اسا

آن حزقیوال ،در حوین مشواهده

ایده به «شیعور قوما» تعبیر میشود .دیگور آمووزۀ بنیووادین،

جمال یَهوه ،او را سوار بر ارابوۀ موجودات زنوده موییابود؛

موراحول و مونازل سلوووک عورفووانی (هفوت هخوالوووت

درحالی که توأم با ارصووات گوناگون ،حرکوات و تحووالت

یوا هوفت قوصر معونوی) است که عوارف مرکواوایی بایود

ع یم در زمین و آسمان است ،حالوت مجازگونوهای اسوت

بورای دیودار خداونوود در عورش آنهووا را بپیمایود .در سووفر

که در خارج از محدودۀ عمی تورین تجربوههوای روحوانی

روحانی عارف و در مکاشفۀ او هور مقوام بوهماابوۀ قصوری

بوورای عووارف رمزگشووایی موویشووود .ایوون تصووویر ،نوووعی

علوی نمایان میشود .این منازل ،وجوه قرابوت و مناسوبات

بازنموواییِ اسوورار درونووی و مَکتوووم اسووت کووه بووه زنجیوورۀ

خاصی با منازل مطرح در آموزههای تصوف دارد.

درهم تنیودۀ ارتبواا انسوان و خداونود ،مربووا بووده و بوه

نخستین بار در تصوف ،شیخ ابوالحسن نووری ،منوازل

خودشناسی و خداشناسی تفسیر میشوود .ایون ایوده عامول

سلوک را به صورت هفت قصر یوا قلعوه در پیراموون قلوب

مهمی در زندگی عرفووانی توومام ادیووان اسووت .روح بوه

مؤمن مطرح می کنود؛ اموا صوورت تکامولیافتوۀ آن بوا نوام

دنبوال اتحواد بووا خداونود اسوت ،تنهوا بوه ایون دلیول کوه

مراحل هفت گانوۀ سولوک در آثوار عطوار نیشوابوری نموود

احسا

می کند در ابتدا خداوند خواهان ایون اتحواد بووده

می یابد .صوفیان متشورع و متقودم ،در سولوک هفوت مقوام

است .جنبش انسوان از درون ،درواقوع پاسوخی بوه جنوبش
ع یم خداوند از بیرون است» (.)Abelson, 2001: 34

1
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در متووون تصوووف نیووز ایوون ایووده را مووییووابیم .در
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مرصادالعباد نجم رازی ،از زبان خرقانی به این نکتوه اشواره

به دیدار عرش یا ارابۀ االهی نائول مویآیود .آنگونوه کوه از

می شود که نخست ،خداوند به انسان عشو ورزیود و او را

مکتوبات ربّی های یهودی در میشنا بر میآید ،مَعَسه مرکواوا

آفرید .بعد از تکوین خلقت ،انسوانهوا بوه خداونود عشو

تعلیم پوذیر نیسوت؛ مگور آنکوه مریود بوا دارابوودن ارتبواا

ورزیدند؛ «او را خواست که ما را خواسوت» یعنوی دعووت

بی واسطه با تجار

این اتحاد ،نخست از سوی خداوند اسوت و ایون سوخن از

باشد؛ زیرا از نگاه آنان تجربه هوای عرفوانی توصویف پوذیر

تفسوویر صوووفیانه آیووۀ «یحِ وبُّهُمْ وَ یحِبُّونروهُ» (مائووده )54،بوور

نیستند .اگ ر ناگزیر از توصیف باشیم ،باید از زبانی متفواوت

()4

میآید

عرفانی ،مستعد دریافت حقای علووی

بهره بگیریم؛ زبانی که قباالئیان از آن تعبیور بوه زبوان «زبوان

(رازی 49 :1389 ،و .)250

تفسیر عارفان یهود از اسوطورۀ مینووی ارّابوه یوا تخوت

()5

آپوفاتیک»

میکنند.

آتشین که خداوند بر آن تکیه زده ،مبتنوی بور ذور عرفوانی

سالک مرکاوا ،هفوت وادی صوعب العبوور بوه نوامهوای

است .عرفای مرکاوایی و دانشمندان عهود عتویوو  ،از ایون

هفت تاالر یا هخوالوت در پویش دارد .هوور وادی بوهماابوۀ

قبیووول تجربوووههووای روحوووانی ،تفوووسیری عقالنووی ارائووه

قصری بلند با نگهبانان خاص است که در راسوت و چوو

نمی دهند؛ زیرا تلقی آنان از تجربۀ حزقیال و ایلیا ،مواورایی

دروازۀ قصورها نگهبانوی می دهووند .درهوای قصور جوز بوا

و خارج از محسوسات است و درواقوع روح عوارف اسوت

رمز عبور و مُهوری جوادویی اسم اع م االهی باز نمیشوود

که در عالم معنا بوه دیودار خداونود نائول مویآیود .از ایون

و سالک باید ایون رمزهوا و وردهوا را بدانود توا بتوانود بوه

رهگذر اندیشۀ مرکاوا تأکید می کند که امکان این دیدار ،بوا

فضای داخوول قوصوور راه یوابووود (شولووم.)100 :1389 ،

وجود اسارت روح در سوراچۀ ترکیوب قبول از فرارسویدن

ایوودۀ دروازههووای روحووانی آسوومان در تووورات عووالوه بوور

مرگ ،وجوود دارد و عوارف مرکواوایی بوا رعایوت اصوول
شریعت یهود و عمل به دستورات کتا

مقود  ،خداونود

تجربۀ ایلیا که اسا

عرفان اولیوه یهوود اسوت ،در خووا

یعقو (ع) نیز ریشه دارد؛ آنگاه که یعقو

نبوی ،بئور شوبع

را در فضای روحانی عرش مالقات می کند .آبلسون معتقود

را به قصد حرّان ترک می کند ،در منزلی بوه نوام بیوت ئیول

و تصوواویر روحووانی در تعووالیم

شب را می گذراند .او در خوا  ،نردبانی را میبیند که پایوۀ

میترائیسم و آموزه های برخی از شاخههای عرفوان اسوالمی

آن بر زمین و سورش توا آسومانهوا کشویده شوده اسوت و

وجود دارد «این ایدۀ مفهوم کلی و حاکم در تعالیم عارفوان

فرشتگان االهی از آن بواال و پوایین مویرونود .خداونود ،در

است؛ یعنی تالش سالک برای رسیدن بوه واقعیتوی بورین و

باالی نردبان ایستاده و ندا می دهود «مون خداونود ،خودای

اسووت ایوون قبیوول تجووار

لقاء االهی با طی طری انفسی» (.)Abelson, 2001: 35

ابراهیم و خدای پدرت اسحار هستم ».یعقوو
بیدار میشود و با تر

از خووا

می گویود «خداونود در ایون مکوان

 -5بحث

حضور دارد و من نمیدانستم! این چه جای مخوفی اسوت!

 -5-1منازل سلوک در عرفان یهود (مرکاوا و قبّاال)

این است خانۀ خدا و این است دروازۀ آسومان( ».پیودایش،

عرفان نخسوتین یهوود در اصول مَعَسوه مرکواوا اسوت کوه

)18- 10 :28؛ البته براسوا

شواهد با وجوود تقودم زموانی

سالک را به رویا و مکاشفۀ عرش االهی رهنمون موی شوود.

رویای یعقو

سنّت مرکاوا دربرگیرندۀ اعمال و ریاضوتهوایی اسوت کوه

کامول با حالوت خلسه گونه را ،با نام «صوعود بوه مرکواوا»،

سالک مرکاوایی با انجام آنها در سیر درونی خوود مووراتبی

نخستین بار در تجربوۀ روحوانی حزقیوال و ایلیوا مالح وه

ل عالووم صغوویر و عالووم
را طی می کنوود کوه حوود فاصو ِ

میکنند.

وحدت است و درنهایوت با عبور از هفوت قصور آسومانی

نبوی ،عرفوان پژوهوان یهوود ،سویر انفووسی

سیر انفسی در تعالیم گنوسوی و حکموت هرمسوی نیوز
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سابقه دارد .شولم در کتا

«قباالی اصویل» بور ایون عقیوده

یافت بر عرش مرکاوا آن را مشاهده کند .در کتا

«قبواالی

است که «عرفان مرکاوا یا مرکابا یکی از شاخههای یهوودیِ

اصیل» این مقام چنین توصیف مویشوود« :در آنجوا حود و

طریقت گنوسی را تشوکیل مویدهودscholem, 1987: ( ».

مرز بدن[ ،در زبان عبری] شیعور قوموا بور او آشوکار شوده

 .)36گنوسیان ،آرخون ها 1را مسئول محاف وت از افوالک و

بود؛ یعنی تصویرِ انسان گونۀ خداوند که همچون نخسوتین

سیّارات هفت گانه میدانستند؛ اما در نگاه گنوسیان یهوودی،

انسان ظاهر می شود ...روح در همان زموان ،در مکاشوفهای،

آرخون ها به «نگهبانان یا دربان هایی» اطالر مویشووند کوه

اسماء رمزی اعضواء و انودامهوای آن را دریافوت مویکنود»

در طرفین دروازه های ورودی قصورهای معنووی (هالخوا)

( .)Ibid, 20شیعور قوما یکوی از نمادهوای عرفوان مرکواوا،

مستقرند (شولم .)89 :1392 ،عارف گنوسی باید با گوذر از

داللت بر پیکری دارد که حزقیال در ارابۀ خدا دیوده بوود و

قلمرو ماوراییِ هفت آسمان ،به عرش خدا برسد .این سوفر

آن ،تجسّوووم خداونووود در پیکووور انسوووان محیرالعقوووول و

جنبۀ انفسی و خیالی دارد و عروجوی اسوت در خانوههوای

هووشرُبووایی اسووت کووه انودازههووای شووگفتانگیووزی دارد

رازآمیز روح« .راوحای گائون» تأکیود دارد بوه جوای تعبیورِ

(شولم115 :1392 ،؛  )Carmi, 1981: 199و میتووان آن را

«صعود عرفانی» و جلوگیری از خرلط آن بوا سوفر ظواهری،

مرادف با بحو

کالموی تجسوم و تشوبّه مطورح در اسوالم

از تعبیرِ تجربۀ درونی و انفسی استفاده شوود؛ زیورا عوارف

دانست.

در تاالرهوای قلوب خوویش در جسوتجوی حقیقتوی بوورین
است ،نه در ابعاد عالم مادی (.)Idel, 2005: 34

در عرفووان مرکوواوا سووخن گفووتن از تجسّووم آفریوودگار ،بووه
هوویچوجووه احوودیت و یکتووایی ذات خداونوود را زیوور سووؤال

هم در سیر انفسوی گنوسوی و هوم در سولوک عرفوانی

نمیبورد؛ اموا در عرفوان ثانویوه یهوود (قبواال) وحودانیتِ صوانعِ

مرکاوایی ،روح باید برای عبوور از دروازههوا و راهیوابی بوه

متشخّو و یکتا (یَهوه) با طرح خودای ناپیودا یوا ذات الیتنواهی

تاالرهووا رمووز عبووور را بدانوود .ایوون اسووم معنوووی و س ورّی

(اِن سوف) مخدوش میشود .هرچند قباالئیوان بور ایون باورنود

درحقیقت عالمت یا مُهری شگفتانگیز است که خاصویّت

که یَهوه ،خدای یکتای یهوود اسوت و تموایلی بوه طورحِ بحو

آن ،رانوودن شوویاطین و فرشووتگان متخاصووم اسووت (شووولم،

ثنویووت ندارنوود؛ امووا در عموول ،بووا نوواتوانی در توصوویف ابعوواد

100 :1389؛ 89 :1392؛.)scholem, 1987: 22

مختلف «اِن سوف» ،گرایش نسبی بوه ثنویوت پیودا مویکننود .از

در هر مرحله ای که عارف مرکواوایی از قصورها عبوور

قراین چنین بر میآید کوه موسویدیلئوون ،بنیوانگوذار قبّواال بوا

می کند ،بر ظلمات و خطرات راه سلوک افزوده مویشوود و

تأثیرپذیری از ثنویوت گنوسویان ،ایودۀ «اِن سووف» را پویریوزی

در نتیجۀ گذرِ موفقیت آمیز از این وادی های صوعبالعبوور،

کرده است« .اِن سووف» مطورح در قبواال ،در عملکورد و افاضوۀ

روح به مکاشفاتی دست می یابود کوه بوهواسوطۀ آن اسورار

فیض از عدم ،شباهت زیادی بوه خودای متعوالی گنوسویان دارد؛

آفرینش ،مراتب وجودی فرشتگان و دیگر حقای مواورایی

بهطوریکه افاضوۀ فویض اِن سووفِ قبواالیی از عودم ،منجور بوه

بر او روشن می شود .درنهایت ،روح در هفتمین هالخوا یوا

صوودور سووفیراها در زنجی ورۀ درخووت زنوودگی شووده و افاضووۀ

آخرین قصر به نام «ارابوت( »)6یا هموان عورش االهوی بوه

خدای نیک و متعالی گنوسی ،باع

صودور آئوونهوا مویشوود

دیدار خداوند نائل می آید .در این مقام ،تصوور مواورایی از

(شولم 118 :1392 ،و .)371

خداوند ،در نمواد پیکوره ای انسوانی ،بور عوارف مرکواوایی

گرشوم شولم بر آن است که تفکرِ خدای انسانگونه از

اجوازه

عرفان ایرانی و آیین مانوی و با آموزه هوای گنوسوتیک ،بوه

پدیدار میشود؛ پیکره ای که حزقیوال نبوی و الیوا

عرفان یهود رخنه کرده و موجوب طورح خداونودی شوبیه
1

. Archons

انسان ازلی یا نورانی با نام «شیعور قوموا» در عرفوان یهوود
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(مرکاوا و به تبع آن قباال) شده است (همان.)118 :1389 ،

( )Hekhalotدر زبان عبری به معنوی قصور و تواالر بوزرگ

به ن ر میرسد ایودۀ سومبولیک عرفوان قبواال در طورح

اسووت .در زوهوور ،هفووت قصوور ،میزبووان ارواح ،انوووار و

نماد سفیروت (درخت زندگی) بر اعضاء و جوارح انسوان،

فرشتگانی است که از تابش و تجلی نوور ،پیونودی اسوتوار

از نماد شیعور قومایِ مرکاوا اخوذ شوده باشود .موسوی دی

بین آنها برقرار است .این قصرهای آسمانی بوه منزلوۀ پُلوی

لئون ،بنیانگذار قباال ،با واردکردن این ایده در نمواد درخوت

بین تجلیات علوی و جهان مادّی عمل می کنند .هدف ایون

زندگی ،سفیراها (شاخه های درخت) را که سومبول ارتبواا

قصرها ،در حین مراقبوت از عوالم بورین و عوالم فورودین،

خداوند با انسان و آفرینش هستی است ،بر بودن انسوان در

حفظ شخینا است.
نخسووتین قصوور ،مفووروش بووه سوون

حال مراقبه (یوگا) ترسیم میکند.

یوواقوت کبووود،

بیتردید ،تجسم خداونود بوه نحووی کوه همچوون انسوان،

مرحله ای است که روح در نخسوتین تجربوۀ روحوانی وارد

دست و پا و انگشت دارد و هر انگشوتش از ایون سَورِ زموین توا

آن می شود .قصر دوم به گوهر بهشت موسوم اسوت .قصور

آن سَوورِ زمووین اسووت ،ریشووه در سووخنی از تووورات دارد کووه

سوم در درخشندگی از دو قصر فرودین ،برتور اسوت و آن

میگویود «خداونود ،انسوان را بوهصوورت خوویووش آفریوود».

را «قصر لمعه» نامند .قصر چهوارم ،تواالر سوعادت اسوت و

(پیوودایش 26 :1،و)27؛ همووان :9 ،آیووۀ 6؛ و همچنووین میشوونا

قصر پنجم ،قصر «عش » نامیده موی شوود .در زوهور قصور

آووت18 :3 ،؛ برشویت ربوا7 :24 ،؛ بوه نقول از کهوون87 :1390 ،

عش چنین توصیف میشود «دارای جوهری ابدی است و

و )87؛ همچنان که در تصوف نیز حودی ِ «خرلرو ر اُر آدَمَ علوی

برای کسی که محتاج واشکافی و پیبوردن بوه راز درون آن

صُورَتِهِ» در اقوال گونواگون صووفیان ظواهر اسوت .برپایوۀ ایون

اسوت در پوردهای از رموز و راز مکتووم اسوتTishby, ( ».

حدی  ،انسان بوه واسوطۀ صوورتِخودایی ،توقیوعِ خالفوت در

 .)1949: 597-611تواالر ششوم ،تواالر مصولحت و حسون

زمین را به خود اختصاص داده و تجلیگاه ،اسوماء االهوی شوده

نیت است .این تاالر از رُخام سوفید مفوروش اسوت و آبوی

اسووت (کاشووانی2 :1391 ،و  .)95انسووان کاموول در تصوووف،

در آن یافت نمی شود .عارف نبایود درصودد طلوب آ

()8

انسانی است که به کرنه رمز اسوم اع وم راه موییابود و بوهوسویلۀ

در این تاالر باشد .در این تاالر است کوه «از جسوم انسوان،

این رمز در اطوار عالم سیر میکند .در عرفوان یهوود نیوز عوالوه

آتش بر می خیزد؛ این آتش گاه میتواند خطر باشود و گواه

بر اینکه ورود به هر منوزل علووی ،مسوتلز ِم آگواهی بور رموز یوا

نشووانۀ جذبووۀ عرفووانی»(( )9دقیقیووان357 :1379 ،؛ شووولم،

مُهر اسماء االهی است ،راز اندام رموزی شویعور قومواه نیوز بایود

.)95- 92 :1392

بور عوارف مکشووف ¬شووود .اسوماء انودام رموزی ،درحقیقووت

عارف بعد از گذشتن از این شش تاالر ،به هدف وایی

اسماء خدایِ انسوان گونوه اسوت کوه بور پیکور و اعضوا ِء محیّور

یعنی ارابوت  -کوه هموان تواالر هفوتم و جایگواه الوهیوت

العقولِ شیعور قوما ،نقش بسته است (.)scholem, 1987: 22

است  -وارد مویشوود .در زوهور ،هفتموین قصور آسومانی

توجّه به اصل انسانِ خداگونه براسوا

کتوا

مقود

سبب شد یهودیان در انگارههوای تخیّلوی خوویش ،خودا را
به صورت پیکر انسانی تجسم کنند .این تلقی از عهد عتیو
و عرفان مرکاوا ،تا عهد جدید و عرفان قباال اداموه یافوت و
در قباال ،به ایدۀ بنیادین تبدیل شود و سواختار سومبولیک و
رمزی سفیروت (درخت زندگی) را تحکیم بخشید.
تیشبی بر این بواور کوه زوهور عبوری( )7نیوز ماهیّوت و
فرآینوود هفووت هخووالوت مرکوواوا را قبووول دارد .هخووالوت

بدونِ شکلِ قابولِ مشواهده توصویف مویشوود؛ ایون قصور
حقیقتی ماورایی و اسرارآمیز است کوه بوا پوردهای از سوایر
افالک و منازل جدا شده است .ارواح مال انوواری کوچوک
و پراکنده با نور سترگ االهی ترکیب شده است و در میوان
پردۀ مقد

االهی از موهبت هایی رر می شوند که چوون

چشمه های جوشان انود .در ایون عموارت ،رازهوایی نهفتوه
است که بزرگ ترین اسرار و عمیو تورین اندیشوههوا را در

 /56الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال نهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1397

خود دارد کوه قووۀ ادراک آدموی را یوارای فهوم آن نیسوت

صعب العبور و رسیدن به مقامِ مشاهده در عورش االهوی یوا

(.)Green, 1989: 92

رسیدن به آسمانِ هفتم وو که در مرکواوا نوام آن« ،اررابووت»

در همه حال ،هدف عوارف ،دسوت یوابی بوه اتحواد بوا

است وو شبیه مراحلِ هفت گانۀ سیر و سولوک در تصووف

خداوند یا دِوکوت در تواالر هفوتم اسوت .عرفوای مرکواوا،

است که مطاب آن ،عارف په از طی این مراحول بوه مقوام

هدف از این سلوک انفسی را دیدار شیعور قوما موی داننود.

فناء فیاُ میرسد؛ بنوابراین ،قبول از تصووف ،ایون تجربوۀ

در عرفان قباال این ایده بسط مییابد و مفاهیم و ن ریههوای

عرفانی در عرفان مرکواوا بوا سواختار مخصووص خوویش

جدیوود بوور آن افووزوده موویشووود؛ امووا ایوون اموور سووبب

وجود داشته است.

مخدوش شدن ماهیّت سلوک انفسی مرکاوایی نمیشوود؛ در
ن ر قباال ،هفت هخالوت در زنجیرۀ سفیروت قورار داشوته
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است و از آن جدا نیست .رویای خدای نشسته بر عرش بوا

نخسووتین بارقووۀ کووارکرد نمووادین هفووت مقووام تصوووف در

کوه عوارف درصودد دیودار آن اسوت ،همووان

«مقامات القلو » شویخ ابوالحسون نووری دیوده مویشوود .ایون

سفیرای علوی کتر علیون (تواج) در نمواد درخوتِ زنودگی

مقامات داللت بور سویر بواطنی در قلوب موؤمن دارنود و هفوت

است؛ با این تفاوت که قباالئیان راه یابی به رموز سوفیراهای

مقام یا دژ مستحکم را شامل میشوند .موؤمن بوه امور پروردگوار

تواج مقود

درخت زندگی را – که نما د صفات پروردگارند وو در طوی

داخول ایوون دژهووا ،سوواکن اسووت و شوویطان ،بووه منزلووۀ سوومبول

منازل سلوک میسر می دانند .سالک قبواال در هور مرحلوهای

شرارت ،بیرون این قلعهها ،او را نودا مویدهود توا بوا وسوسوه از

از سلوک ،به رموزِ یکوی از اعضوای شویعور قوموا (خودایِ

سیر به مراتب متعالی باز دارد (نوری.)106 :1393 ،

انسانگونه) ،پی میبرد ( )scholem, 1987: 20تا درنهایوت

معرفووی هفووت دژ مسووتحکم پیرامووون قلووب مووؤمن بوورای

با رمزگشایی از راز کتر علیون به اتحاد االهی ووو دِوِکووت

کسوب مقاموات معنوووی ،مسولّماً شوکل سوواده و ابتودایی منووازل

یا به تعبیر تصوف ،فناء فی اُ وو برسد.

سلوک در تصوف بود کوه بعودها عارفوان بزرگوی چوون عطوار

پژوهشووگران ربووی ،تجربووۀ عرفووانی الیووا (ع) را در

نیشابوری ،مولوی و دیگران به شکل کامولتوری تبیوین کردنود.

رویارویی با عرش (مرکابوا) بوا معوراج پیوامبر اسوالم(ص)

توصوویف ابوالحسوون نوووری از دژهووا ،بووا قصوورها و تاالرهووای

مقایسه می کننود و عوروجِ معنوویِ محمود(ص) را از سونخ

مرکاوایی و قباالیی شباهت دارد« .توام بوالک» بور آن اسوت کوه

چنین تجربهای می دانند؛ آنگاه که شبی از عربستان ،به کووهِ

سفیروت (درخوتزنوودگی) قبواالئیووان و سواخووتار روحووانی

معبد در اورشلیم سفر میکند و از آنجا سووار بور اسوبی بوه

آن ،تقلیدی محض از رسوالۀ مقامواتالقلوو ابوالحسون نووری

نام بُرار با نردبان (معراج) به آسومانهوا مویرود و پوه از

اسووت .مطوواب ایوون ن وور ،موسوویدیلئووون سوواختار روحووانی

گذشتن از هفت آسمان و دیدار با انبیوای سولف ،سورانجام

سفیروت (درخت روحانی قباالئیوان) را از تصووّف اسوالمی بوه

به عرش االهی میرسد (آرمستران .)251 :1395 ،

عاریوت گرفتووه و بوا افووزودن آمووزههووای عرفوانی مخووتو بووه

میبدی در کشوفاالسورار از بهشوتهوای بواالی هفوت
آسمان در عرش مجید سخن میگوید که در آن ،قصورها و

فرهنوو

و تموودن خووویش بووه آن رنوو

قبوواالیی داده اسووت

(.)Block, 2007: 4-5

رفه های روحانی برای مؤمنان مهیاست .محضور االهوی در

تصویر خیالی ابوالحسن نوری از دژها ،هفت حصوار و

عرش واال مقام است کوه رسوول خودا(ص) شوب معوراج،

دیوار از جنه یواقوت ،زر ،نقوره ،موه ،بورن و سوفال را

قصرهای علوی آن را دیده اسوت (میبودی.)179/3 :1371 ،

شامل می شود و شیطان برای ورود به داخل دژهوا ،بایود از

تجربووۀ عرفووای مرکوواوایی در گذشووتن از هفووت توواالرِ

این موانع بگذرد .در نگاه شیخ نوری ،این دژهوا ،دایورهوار
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پیرامون قلب مومن را فراگرفته است .نخسوتین و واالتورین

تصوف در منط الطیر عطار است .در این اثر بدیع عرفوانی

مقووام در ایوون عرصووه ،معرفووت خداسووت کووه دیوووارش از

که کارکرد تمایلی و رمزی آن بسیار قوی اسوت ،جمعوی از

یاقوت است .دژها و حصارهای بعدی بهترتیوب ایموان بوه

مر ووان در طلووب خداونوودگار خویوووش ،سویمووورغ ،از

خودا ،بوا حصواری زریون ،دژ سووم ،اخوالص در گفتوار و

موراحول و وادی هوای متعوودد موی گذرنود .در هور منوزل،

کردار با دیواری نقرهای ،دژ چهارم ،رضا بوه قضوای االهوی

دسووتهای از مر ووان ،بووه بهانووهای از ادامووۀ طریو منصوورف

با حصاری آهنین ،دژ پونجم ،عمول بوه واجبوات االهوی بوا

می شوند .این منازل هفت گانه عبارتانود از طلوب ،عشو ،

دیواری مسوین ،دژ ششوم ،قیوام بوه امور و نهوی االهوی بوا

معرفت ،استغنا ،توحید ،حیرت ،فقر و فنوا .درنهایوت ،سوی

نفه با دیوواری

مرغ با گذر از منزل هفتم در مییابند سیمرغ خوود ایشوانند

سفالین است .آنگاه کوه شویطان دژ سوفالین را مویبینود در

و آنچه را که در بیورون طلوب مویکردنود ،در درون خوود

خارج از آن ،آدمیان را ندا میدهد .مؤمن داخل دژی اسوت

مییابند.

حصاری برنجین و نازل ترین آنها دژِ اد

با دیوارهای یاقوت که صدای شویطان را از ورای هفوت دژ

البته پیش از عطار ،سوخن از وادیهوای هفوتگانوه در

می شنود .در هر مرحلهای که مؤمن ایون مقاموات را خووار

رسالۀ الطیر ابن سینا و احمود زالوی سوابقه دارد .بوه ن ور

بشمارد ،شیطان به ترتیب داخل قلعهها مویشوود و بوه هور

می رسد عطار پی رن

و شالودۀ داستان مر ان را از زالوی

دژی کووه وارد شوود ،طمووع در دژ دیگوووری موویکنووود.

به عاریت گرفته است .اگرچه او به رساله مر وان ابونسوینا

سبک شمووردن هوور مقووامی ،تسوولط شویطان را بور دژهوا

نیز ن ر دارد ،مشر

او به زالی نوزدیوکتور مووینمایوود

ممکن می کند تا اینکه آخرین دژ بوا دیووار یواقوت را فوت

( زالی .)14 :1354 ،واکواوی معناشناسوانه و رمزگشوایی از

کند و بر قلب استیال یابد .نوری تأکید مویکنود بنوا بور آیوۀ

وادی های هفتگانوه در کتوب و مقواالت گونواگون ،بارهوا

«إِنرّ عِبَادِی لریهَ لرک عَلریهِمْ سُولططران» ،شویطان را بور انسوان

دیده می شود؛ اما در این مقام به برخوی آثوار صووفیه کمتور

این تسولط را

توجه شده است؛ مخصوصواً آثواری کوه از لحواد تعوداد و

تسلطی نیست ،مگر اینکه انسان خود ،اسبا

با کوتاهی در اعمال ،فراهم کند (همان.)107 :

ساختار مقامات بوا منوازل سولوک مطورح در عرفوان یهوود
بیشووترین قرابووت را دارنوود .ازجملووۀ ایوون آثووار رسووالۀ
بحرالحقیقه و رسالهالطیر احمد زالی است.
زالی در بحرالحقیقه ،در بح

از عهد ازلی خداوند بوا

انسان ،معوانی علووی را همچوون مرواریودهای گرانبهوایی
می داند و روح انسان را ،صدفِ این مراوریودها مویشومارد
که با هبوا بر جسم ،به تبعید و هجرت دچار شوده اسوت.
زالی برای راه یابی بوه آن معوانی بلندپایوه ،بور لوزوم سوفر
انفسی در خویشتن تأکیود موی کنود .بور ایون پایوه ،مسوافر
حقیقی با عزم طلوب ،وادی هوایی را در دل مویگذرانود توا
انسانِ کامل شود .تأکید بر دل و باطنیبودن این سفر بوه آن
دلیل است که با تمسّک به معنوای واژه «طلوب» ،نمویتووان
سرّ عرفوانی آن را دریافوت و جسوتجوی ظواهری و طلوب
عالی تورین کواربرد سومبولیکِ منوازل سولوک عرفوانی

خداوند در آفار ،امری بیهوده و باطل است؛ چون «حو را
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به ح باید طلبید ،نه به طلب» (همان.)8 :1376 ،
زالی با ترسیم و خل ِ ایماژ مروارید معوانی و صودف

ادبیات صوفیانه قرن پونجم و ششوم رواج داشوته و تمایول
مرغ برای روح ،قرن ها قبل از تصوف در ادبیوات و میورا

روح ،به تمایل خود معنا میدهد .در نگواه او ،جایگواه ایون

یونان باستان به کرّات آمده اسوت( .هموان 6 ،1354 ،و )20

صدف و مروارید ،بحور حقیقوت اسوت و سوالک بوا عوزم

هرچند زالی در رسالهالطیر به نوام وادیهوای هفوتگانوه،

طلب همچون « واصی جانباز» به این دریای بویانتهوا وارد

آنگونه که در منط الطیور آموده اسوت ،اشواره نمویکنود ،از

میشود.

فحوای کالم او می توان وادیهای سلوک را استخراج کورد.

تعداد مقامات سلوک در بحرالحقیقوه زالوی بوا تعوداد
هفت گانۀ سومبول هخوالوت قباالئیوان مطابقوت دارد .ایون

از این رهگذر ،احتمال تأثیرپذیری و توجه ویوژه عطوار بوه
این رساله قوت مییابد.

مقامات شامل هفت بحر با گوهرهای معانی اسوت .سوالک

رمز دست یابی به وحدت که از آرمانهای صوفیه است،

بعد از طی منازل بورّی بوه دریوای حقیقیوت مویرسود کوه

در رسالهالطیر زالی مطرح نمی شود؛ ولی عطار با مهوارت

مراتبی دارد؛ بحر نخست ،معرفوت اسوت بوا گووهر یقوین.

در نمادپردازی ،به خوبی از عهدۀ طورح آن بور مویآیود .در

بحوور دوم ،جووالل اسووت بووا گوووهر حیوورت .بحوور سوووم،

رسالۀ زالی ،توجه به مکان سیمرغ در شهرسوتان کبریواء و

وحدانیّوت است با گوهور حیوات .بحوور چهوارم ،ربوبیّوت

جزیرۀ عزّت و ترسیم جایگاه آن در قصوری علووی ،وجوه

است با گوهر بقواء .بحور پونجم ،الوهیوت اسوت بوا گووهر

تشابه مشخصی با قصر هفتم عرفان یهود دارد .مفهوم قصر

وصال .بحر ششم ،جمال اسوت بوا گووهر رعایوت و بحور

علوی از آنجا بر میآید که زالی از شور طلب مر ان برای

هوفتم ،مشواهوده است با گوهوور فقر (همان 11 :و .)12

رسیدن به جوار تخوت مَلِوک و یوافتن خلعوت سوعادت از

چنا نکووه گذشووت در عرفووان قبّوواال و مرکوواوا ،راهیووابی

دست او سخن میگوید (همان.)27 :

عووارف بووه مقامووات سوولوک و قصوورهای علوووی ،مسووتلزم

سیر انفسی در هفت وادی ،درحقیقت مورادف بوا سویر

دانسووتن رمووز ورود اسووت .ایوون رمزهووا همووان اسووماءاُ و

«هفت هخالوت» مطرح در مرکاوا و قباالست .اگرچوه ایون

آگاهی به صفتهوای االهوی اسوت(.)scholem, 1987: 22

دو شیوه از «طی طری » در تصوف و قباال ممکن اسوت بوه

زالی نیز در نگاهی مشابه ،راهیوابی بوه بحوور را در گورو

دلیل مشوحون بوودن از توصویفاتِ مطواب بوا عوالم ظواهر،

آگاهی و کشف صفات و اسماء االهی میداند؛ «بُریدن ایون

بیرونی بنماید ،درحقیقوت بواطنی و درونوی اسوت .تکامول

بحر مسافری راست که ح سبحانه و تعالی به هور صوفتی

معنوی عارف مرکاوا و قباال در صعود از قصوری بوه قصور

آثار خدایی خود بر او کشف گرداند ...عقول او را مغلوو

باالتر و دوری تدریجی از آالیش های پیشین ،تا جوایی کوه

تابش این کشف کند که تا آن معانی که در او مُضمَر اسوت

به تجرّد کامل او و فنایش در ذات االهی ( دِوِکوت) منجور

نوواظر مشوواهدۀ ح و گووردد» ( زالووی .)12 :1376 ،زالووی

شود ،همان تکامل و تجریدی است کوه در سویر و سولوک

رؤیوت ح را با دیدۀ معرفوت ممکن میدانود .در ن ور او،

صوفیانه از آن سخن می رود؛ با این تفواوت کوه توصویفات

توصویف چنوین من ورهای کووه عوارف بوا تجربوۀ روحووانی

قباال فاقد آن حود از بلووغ و کموالِ مشوهود در توصویفات

خویش به آن نائول شوده ،در قالوب کلموات و ابوزار زبوان

متصوفه است و شکلی به ایت ساده و ابتدایی دارد.

ناممکن است؛ بلکه در این مقام باید از زبان ناگفتنی کموک

عزالدین کاشانی در تبیین سیر مقاموات عرفوانی بور آن

گرفت و این همان زبان متناقض نمایی اسوت کوه قباالئیوان

است که دوری از آالیوش هوای نفوه و ظلموات آن بورای

آن را زبان آپوفاتیک مینامند (همان 12 :و.)19

سالک در هر مقامی ضرورت می یابد؛ چنانکوه بودون رفوع

داستان تمایلی مر ان و سفر آنان به سووی سویمرغ ،در

این آالیش ها صعود به مراتوب بواالتر میسور نمویشوود .او
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و ریاضت¬هوای نفسوانی را

مصادی ظلمات نفوه را متناسوب بوا هور مقوام چنوین بور

احراز میکند .این گونه آدا

میشمارد )1 :میل به معصیت که در مقام توبۀ نصوح زائول

نخستین بار حای بن شریرا ،رئیه آکوادمی بوابلی در سوال

میشود؛  )2ر بت به دنیا در مقام زهد؛  )3قلّت اعتمواد بوه

 1000میالدی گزارش کرده است (شولم.)99 :1389 ،

کفالت روزی در مقام توکّل؛  )4ناپسندی نفوه در اجورای

په این سوفر ،نیازمنودِ ریاضوت هوای بواطنی دامنوهدار

احکووام االهووی در مقووام رضووا و  ...تووا آنجووا کووه «جمیووع

است .لوئیز یاکوبز در کتا

عرفان یهوود و موشوهآیدئوول

ظلمت های نفه به سیر جملوۀ مقاموات برخیوزد و جموال

در معراج به عالم علوی در عرفان یهودی نمونوهای از ایون

چهووورۀ یقوووین از حجوووب ظلموووانی مکشووووف شوووود»

مراقبات را ذکر میکننود «او بایود چنود روزی روزه باشود،

(کاشانی .)111 :1391،کاشانی بر این بواور اسوت کوه سویر

باید سر در میان زانوان گرفته روی به زمین زیور لوب ذکور

مقامات عرفانی به صورت تدریجی و ترتیبی میسر اسوت و

خدا بگوید؛ آنگاه است که به نهانی تورین پسوتوهای دلوش

تا زمانی که سالک وظایف و مجاهدتهای مقام پایینتور را

درخواهد نگریست و انگار که هفت قصر را به چشم خود

تکمیل نکند ،ح ورود به مقوام اعلوی را نودارد .طوی ایون

ببیند ،از قصری به قصری موی رود توا آنچوه را کوه یوافتنی

مقاموات کوه سویر صووعودی دارد بوا دوری از آالیوشهووای

است در آنها ببیند»
( Idel, 2005: 33; Armstrong, 1993: 214; Jacobs,

نفه ،تبدیل به جذبۀ عرفانی میشود؛ به گونهای که اشواره
شد این جذبه ،در عرفان مرکاوا در قصور ششومِ هخوالوت

1976: 23؛ شولم.)88 :1392 ،

به صورت آتش در جسم سالک نمایان میشود و قدم سویر

فرقۀ یهودی اِسنّیها ،دو قرن قبل از مویالد مسوی  ،دور

و سلوک را به بال پورواز تبودیل موی کنود و او را بوه مقوام

از جامعه ،در بیابانها و جنگلهای کنار رودخانوه و دریاهوا

مشواهده مویرسواند و در پوی آن تلخوی یبوت ،بوه لوذت

سکنا گزیده بودند و در منوابع یهوود ،گزارشوی مبسووا از

حضور و معاینه مبدل می شوود .عزالودین کاشوانی ،وجوود

آدا

مراقبوات آنوان آموده اسوت .در زمورۀ ایون مراقبووات،

سالک را در این مقام بهماابۀ عرش رحمان مویدانود کوه از

مراسم مدیتیشون یوا هموان خلسوۀ عرفوانی بوود کوه آدا

یک سو به عوالم یوب ن ور دارد و از آن کسوب فویض و

خاصی را میطلبید .آنان بوا ریاضوتهوای نفسوانی ،سول،

رحمت می کند و از سوی دیگور ،ایون فویض و رحموت را

رفتار مهر ورزانه و خالی از کینه با همنوعان و درنهایوت بوا

به عالم شهادت و خل میرساند( ( )10همان.)110 :

خلوت های درونوی ،بوه نیروهوای شوگفتانگیوزی دسوت

برای نیل بوه آخورین منوزل و رؤیوت جموال حو ،

می یافتند؛ به گونهای که میتوانستند از آینده خبور بدهنود و

آدابی ذکر کردهاند که سالک باید قبول از شوروع طریو بوه

بیموواران صووعبالعووالج را شووفا بخشووند .در طومارهووای

عموول کنوود تووا از اسووتعداد الزم و آمووادگی کووافی

بحرالمَیّت ،یحیی معمّدان و عیسی(ع) نیز جزو فرقۀ اسونّی

آن آدا

برخوردار شود .با توجه به بقایای مکتو
می توان از آدا

از سنت مرکواوا،

محسو

شولم در بح

عارفان یهود برای آمادهشدن بورای سویر و

سلوک و دیدار عرش خداوند ،تصویری روشون بوه دسوت

شدهاند (دقیقیان.)190 :1379 ،

کتا

از زوایای پنهان ادبیات هخوالوت ،از دو

هخالوت اکبر و هخالوت اصغر سخن مویگویود کوه

سووالکان ،ترکیبووی از نموواز ،روزه و سوول و یووا

قدمت نسخ خطی آرامی و عبری آنهوا بوه حدفاصول قورن

حالت مراقبه و نشستن در هیئتی خواص ،گذاشوتن سور در

دوم تا ششم میالدی می رسد .هخالوت اکبور ،سویر انفسوی

میان زانوان ،تمرکز با نگاهکردن به نقطهای خواص و دعوا و

سالک را در خالل هفت قصر تبیین میکند؛ قصورهایی کوه

االهی و نام های فرشوتگان اسوت

در قلل مرتفع آسمان قرار دارند و سیر در آنهوا بوا طبیعوت

که سعی در مداومت آن ،استعداد الزم را برای روح عوارف

خاکی میسر نیست (شولم .)100 :1389 ،موضووعی کوه در

آورد .آدا

زمزمه کردن اسماء مقد
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ادبیات عرفانی ما نیز بر آن تأکید میشود:

قصری میرود تا آنچه را کوه یوافتنی اسوت در آنهوا ببینود

چگونقققه قققوف کقققن در فققققای عقققا قققققدس

(شولم88 :1392 ،؛.) Jacobs, 1976: 23

کقققه در سققققراچۀ ترکیقققققند تَنقققه بنقققد تنقققق

کارکرد نمادین سرادقات عرش االهی بوهماابوۀ «قصور»

(حافظد  :1387غزل )342

در اندیشۀ حافظ ،در سایر زلهای او نیز نمایان اسوت .در

توصیف سمبولیک عرش االهی به منزلوۀ قصور مشویّد،

زلی دیگر این تمایل از تقابل قصور امول بوا قصور عورش

وجه مشوترک معنواداری میوان ادبیوات صووفیانه و عرفوان

دریافت می شوود .توصویفات او از وطون حقیقوی و علووی

مرکاوا و قبّاال است .اسوتفادۀ حوافظ از تعبیورِ «قصور بلنود»

انسوان در قصوور معنوووی عورش و اسووارت روح در دنیووای

دلیل روشونی بور ایون مُودّعا اسوت :ایون تعبیور ،قصورهای

محنوتآبواد و سوواختن قصوری سسووت از آرزوهوا در ایوون

آسوومانی قبّوواال و مرکوواوا (هخووالوت) را در ذهوون تووداعی

دامگاه ،شوایان توجوه اسوت .اینکوه روحِ علووی« ،شواهباز

میکند:

سدره نشین» خوانده می شود؛ یعنی مووطن اصولیاش قصور

مقققن قققاکی کقققه ازیقققن دار ننقققوان بقر قققققاس

علوی است و بر دست شاهنشاه جای دارد .به همین دلیول،

از کجققققا بوسققققه زنقق بقققر ققن نن قصقققر بلنقققد

صفیر ملکوتی او را از عرش االهی ندا میدهد:

(همان :غزل )181

تعبیرات «کنگرۀ عرش» و «بام سماوات» را نیوز بایود از

بیققا کققه قصققر امقققق سققققَ

سسققق

بقققنیادس

بققیقققار بققققاده کقققققه بققققنیاد عقققمر بققر بادسقق

این من ر نگریست؛ عارف سالکی که در ابتودا بوا اسوتمداد

چققه گویمقق

از «طایر قود » قودم در وادی نخسوتین نهواده و در عوین

سقققققروش عققققا غقققیب چقققه مققهدههققا دادسقق

حووال از درازی راه مقصووود و نوسووفری خووویش بیمنوواک

کقققه ای بققلققندنققققظر شقققققاهباز سققدرهنقققشین

است ،درنهایت با یاری راهنمای معنوی و بهواسوطۀ عشو ،

نققشققققیمن تققققو نقققه ایقققن کققن محنقق نبادسقق

افالک را در می نوردد و به آخورین سور منوزل یعنوی قصور

تققققو را ز کنقققگر عققققرش مققیزننقققد صقققفیقققر
ندانققققم

کنگرهدار عرش میرسد:

کققه بققه میَانققه دوش مسقق

کققققه در ایققققن دامقققگه چققه افنادسقق
(حافظد  :1387غزل )37

کقققوس نققامقققوس تققو بققر کنققققگر عققرش زنققی
علقققق عققشقققق تققو بقققر بقققا سقمقققاواب بققری

و ققراب

ترسیم سومبولیک شویوۀ سیروسولوک در عرفوان یهوود

(حافظد :1387غزل )373

(مرکاوا و قبّاال) و تصوف ،همگی گویای یک اصول واحود

مطاب آموزه های عرفوانی صووفیان ،بورای دیودن روی

است و عارفوان هور آیینوی ،سواکنان یوک وطون حقیقوی و

جانان ،باید قلب را از زنگوار کاورات صویقل داد توا شواهد

معنوی اند و اخوتالف در بیوان تجوار

عرفوانی واحود در

حقیقت در وحدتی تموام عیوار رُ نمایود .بوه قوول حوافظ

آیین های گوناکون ،تعارضوی بوا اصول حقیقوی و رویکورد

«روی جانان طلبی ،آینه را قابل ساز» یا به تعبیر موالنا:

مشترک آنها ندارد .راز حقیقی عش را که عارف در دیودار

نیققنقققققه اب دانقققققی چققققرا غقققققمّاز نیسقققق

با خداوند در مرکاوا و قبواال در قصورارابوت و تصووف در

ممنقققاز نیسققق

مرحلۀ فقر و فنا یعنی آخرین سرمنزل مقصود درموییابنود،

چقققون کقققه زنگقققار از ر ققق

(مو وید  :1390د1د ب )34

که درخور مقایسه با آدا

موذکور در متوون مرکواوا و

قباال است «او باید  ...روزه باشد سر در میان زانوان گرفتوه،
زیر لب ذکر خدا بگویود ...آنگواه اسوت کوه از قصوری بوه

به هر زبانی توصیف میشود:
یکققی اسقق

ترکققی و تققازی دریققن معاملققه حافقققظ

حققدیث عشققق بیققان کققن بققه هققر زبققان کققه تققو دانققی
(همان :غزل )476
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استفاده از تمایل قصر در تبیین مفهوم عرش ،در موالنوا

نه هقر قصقری کقه تقو دیقدی از ننِ قیصقری بقققود نن
نه هققر بقققامی و هقر برجقی ز بنقایی اسق

نیز بسامد دارد:

(همان :غزل )2291

مققا قصققققر و چقققار ققا بققر ایقققن عقققرصۀ فنققا
نققققمیکنققی

چققون عققاد و چققون قمققود مقققرن

جقققز صقققدر قصقققر عشقققق در نن ساحق قق
چققون نققوچ و چققون لیقق

مسسقق

لقققود

نمقققیکنققی

مقققا را مطقققارد زان سقققوی ققققاف اسققق
مققا قصققد صققید مققرده چققون کققرک

در شقققکار
نمققیکنققی

(مو وید  :1376غزل )1712

موالنا در بح

از هبوا روح نیز از «عوالم علووی» بوه

قصر تعبیر میکند:
ناگققققاه درافققققققناد زان قصققققققر و سراپقققققرده
در قعقققر چنققققین چقققاهی نا قققققورده و نقق ققابرده
دنیقققا نققبققققود عیقققد مقققن زشنقققققنی او دیقققد
گلگونقققققه نهقققققد بقققققر رو نن روسققققققق ی زرده
(همان :غزل )2303

موالنا نیز مانند حافظ در مقوام بیوان تقابول قصور دنیوایی بوا
قصر علوی است .منزل آخرین قصر عشو  ،در آن سووی قواف
است که در آن عارفان مجرد از عالی دنیووی پورواز مویکننود.
در عرفان مرکاوا ،پنجموین قصور از سلسوله تاالرهوای آسومانی،
موسوم به «قصر عش » اسوت کوه جووهری ابودی و پوردهای از
سرّ مکتوم دارد و تنها کسی بوه ایون تواالر در مویآیود کوه رموز
عبووور را بدانوود .مولوووی در زلووی دیگوور خطووا بووه روح
ربووتزده کووه جایگوواه ابوودی خووویش را در قصوور علوووی و
پیشگاه حضرت احدیت ،فراموش کورده اسوت ،سومبول قصور
را به وجهی دیگر ترسیم مویکنود .او خداونود را چوون نقاشوی
میداند که این همه نقش عجب در پهنۀ هسوتی نگاشوته اسوت؛
اما چهبسا این نقشهوا در عوین زیبوایی ،راهوزن عوارف سوالک
باشد و او را از نقشهای علووی و از نیول بوه بارگواه نقواش ازل
باز دارد:
بقققققر ننققق کققز دل و دیققده شقققو بیق ققزار یکب ققاره
چققو نمققد نفنققاب جققققان نَقواه قق شمققق و اسققناره
دال نققققققاش را بنگققر چققققه بینققققی نققق

گرمابقققه

مه و ققورشیققد را بنگقر چقه گقردی گقرد مقه پققاره
 ...بجقز نقققاش را منقققگر کققه نق ق
کققه از اکسققیر ققققط

غق کنقققد شققادی

او عقققققیق و ع ق شققد ققاره

اگققر مَمقققور اگقققر مسققنی بققه بقققز او رو و رسق ققنی
کققه شققد عمققری کققه در غربقق

ز ققان و مققانی نواره

مققققگر غقققول بققیابققققانی ره مقققدین نققققمیدانققی
که فقو سقق

گردونقی تقو را قصقر اسق

و درسقاره

همققواره

این قصر همان عرش مجید است که عوارف در قوو
صعود و در پایان راه سلوک بدان نایل میشود:
وقنقققی قوشققققس

مقققا را البقققد نبیقققد بایقققد

وقنقققی چنقققین بقققه جقققانی جقققامی ریقققد بایقققد
مققققا را نبقققققید و بقققاده از یققق ِ غیققققن نیقققد
مققق ا را مققققا و مجلققق

عقققرش مجیقققد بایققققد
(همان :غزل )858

مسیر سلوک انفسی ،برای نیول بوه مقاموات معنووی در
زلی دیگر نیز به گونوهای ترسویم شوده کوه نقطوۀ اوج آن
عرش و کرسی و قصر علوی است .بر این مبنا عارف بایود
جسم را واگذارد تا روح صوافی افوالک را در نووردد و بوه
مقام حقیقی در عرش مجید برسد:
هلققه عاشققققان بشقققارب کققه نمانقققد ایقققن جقققدایی
برسقققققد وصقققال دو ققق

بکنقققد قققدا ققققدایی

ز کقققققر مزیقققققد نیققققد دو هقققزار عیقققد نیققققد
دو جقققهان مریققد نیققد تققو هنققوز ققود کجققایی
شکققققر وفققققا بِقققققکاری سقققر روچ را بققققَِاری
ز زمققققانه عققققار داری بقققه نهققق فققققل
بققه مققققققا

برنیققققی

ققاک بققودی سققفر نقققهان نمققودی

چقققو بققه ندمققی رسققیدی هلققه تققا بققه ایققن ن ققایی
تققو مسققافری روان کققن سققفری بققر نسققمان کققن
تققو بقققِجنن پققارهپقققاره کققه ققدا دهققد رهققایی
بنگققر بققه قطققر
کقققه بگشققق

ققون کققه د ققق

ققققن نهققادی

گققرد عققا نققه ز راه پققر و پققایی
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نفسقققی راوی بقققه مغقققرب نفسقققی راوی بقققه مشقققر

ز فقققققی

نفسققی بققه عققرش و کیرسققی کققه زِ نققور او یققایی

د قققق

بققنقققگر بققه نققور دیقققده کققه زانققد بققر نسققمانهققا

از نن راهققققققی کققققققققه نمققققققد بازگقققققققردد

بقققه کققققسی کققققه نققققور دادش بققققنمای نشقققنایی

ز ج بقققققققققه یقققققققا ز برهققققققان حقیقققققققی

از سققَن گققزاری تققو مگققر قققد نققداری

رهققققققی یققققققابد بقققققققه ایمقققققان حقیققققققی

تققققو اگققققر بزرگقققواری چقققه اسققققیر تقنققققگنایی

از سقققققجین فجقققققار

مقق

(همان :غزل )2837

ج بقققققه یقققققا از عکققق ق
بققققا طقققق

کنقققققد یققققق

کشف و شهودِ وصفناپذیر نائل میآیود (.)Dan, 2006: 9

حققققق همقققققراز گققققردد

رجعققق ق

رخ نرد سقققققققوی علیققیققققققققن ابقققققققققرار
(همان :ابیاب )331 -324

در نگاه قباال ،هر انسوانی صورفاً بوا تجربوۀ عملوی (نوه
به صورت ن ری) و با رعایوت اصوول قووانین روحوانی بوه

برهقققققان

تجربه هوای مرکواوایی انبیوا در عرفوان یهوود و معوراج
پیامبر(ص) در تصوف ،الگوهای أتمّ سلوک و قطع عالیو

افالطون نیز بر این باور بود کوه تعوالیم معنووی عرفوان در

مادی تلقی موی شووند .شبسوتری ایون تجوار

کتا ها یافت نمی شوند و هر انسوانی خوود بایود بوا درک

برای عروج روح به مقام علوی و حضور در آستان مقود

صحی از این حقای آسمانی ،آن را تجربوه کنود ( Fuller,

جانان ذکر میکند:

 )2015: 82متصوفه نیز بر آنند راه سلوک را بایود در عمول

ز افعققققققال نکوهیقققققققده شقققققققود پققققققققاک

تعیّنوات و

نبقققققی نیققققد بققققر افقققققالک

پیمود تا کشوف وشوهود میسور شوود و حجوا

چققققو ادریقققق

تعلقات نفه برافتد و نیل به کمال امکانپذیر شود:
دگققققققققر گفقققققققنی مسقققققافر کیسققق ق
کسقققی کقققو شقققققد ز اصقققق

قققوی

(هماند )333
در راه

نگقققاه

مسقققققققافر نن بقققققققود کققققققو بقگقققققق رد زود
ز ققققود صققققافی شققققود چققققون نتقققق
سقلققققققوک

از دود

سیققققققر کشفققققققی دان ز امکقققققان

سقققوی واجقققققن بقققه تقققرک شقققین و نقصقققان
بقققققققه عکقققققققق

را شواهدی

سققیققققققر اول در منقققققازل

رود تققققققققا گققققققققردد او انسقققققان کقققققققام
(شبسنرید  :1385ابیاب )317-314

در ن ر شبستری ،چنانچوه انسوان در هور مرحلوهای از

یا:
ارادب بقققققا رضقققققای حقققققق شقققققود ضقققققق
رود چقققققون موسقققققی انقققققدر بقققققاب اعظققق ق
ز علققققققق

ویقققققققشنن یقققققققابد رهائقققققققی

چقققققو عیسققققققای نبقققققی گقققققققردد سقققققمائی
دهقققققد یکبقققققاره هسققققققنی را بقققققه تققققققارا
درنیققققققد از پققققققی احققققققمد بقققققه معقققققرا
رسقققققد چقققققققون نقطقققققۀ ن قققققر بققققققه اول
در ننجققققا نققققه مالقققق

(همان)339-336 :

مراحل تکوین ،از حالت جمادی تا نهایوت کموال خوود ،از
صفت های ذمیمه و حیووانی تبعیّوت کنود ،بوه نقطوۀ اسوفل
سقوا خواهد کرد .این نقطه ،مقابل نقطۀ وحدت است:
بقققققه فعققققق نمقققققد صققققققفنهای ذمیققققققمه
بنققققققر شققققققققد از دد و دیققققققو و بهیمققققققه
تنقققققققزل را بقققققود ایقققققن نقققققققطه اسقققققف
کققققه شقققققد بققققا نققققققطۀ وحققققدب مقابقققق
 ...وگقققققر نقققققوری رسقققققد از عقققققا جقققققان

گنجققققد نققققه مرساقققق

 -6ننیجهگیری
در نوشوووتار حاضوور ،بووا بررسوووی تطبیوووقی منووازل سوولوک
عورفوان یهوود (مرکاوا و قباال) و تصوووف اسوالمی نتوای
ذیل به دست آمد:
 تشووابه تعووداد مقاموواتِ سوولوک؛ هفووت وادی ،هفووتهخالوت؛
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 لزوم آشونایی سوالک بوا رموز اسوم اع وم بوهعنووانکلیدواژۀ سیر در اطوار سلوک؛

را پیش از خواست عاش بوود معشوور را» ( رازی:1389 ،

 توصیف منازل معنوی بوه شوکل تمایلوی و در قالوباوصاف مادی؛

)49
 )5زبان نپوفاتی  :در عرفان قباال به تعبیر جووزف دَن

 سمبول «قصرِ عرش» آخرین منزل سلوک در قبّواال وصوفیه؛

در کتا

قباال ،مقدموهای بسوویار کوتواه ،زبووان آپوفوواتیک

یعنی انکار پیام فصی شخصی و تجربۀ درونی وجوود دارد

 هدف ایی از سلوک ،نیل به مقوام فنوایِ تصووف وارابوتِ قباال و دِوِکوتِ مرکاوا؛

و اصطالحاً به آن «زبان ناگفتنی» گفته می شوود .من ووور از
این تناقض زیبا ،همان کشف و شهود اسوت کوه بوه گفتوار
نمیآید و در قالب کلمات بیان نمیشود (.)Dan, 2006: 9

 تأکید بر ماهیت عاشقانۀ سلوک؛ عمده ترین تفاوت ،تجسم خداوند در آخرین مرحلوۀسلوک عرفان یهود ،در قالب پیکرۀ انسانی و تجسمنکوردن
ذات باریتعالی در تصوف؛
 -اختالف در نحوۀ بیان تجار

 )4در مرصادالعباد آمده است «خواستِ معشور عاشو

 )6اررابوووت :نووام هفتمووین آسوومان در س ونّت مرکابووا
).(Scholem, 1965: 56
 )7در ترجمۀ انگلیسوی زوهور کوه مربووا بوه داسوتان

عرفوانی و تعبیورات و

آفرینش نخستین «برشیت» است ،نام ایون قصورها بوا نقول

و مقتضویات

قول تیشبی تفواوت دارد «اولوین آنهوا قصور عشو اسوت،

نمادها و اصطالحاتِ معطوف به دین ،فرهن
اجتماعی.

دومی تکریم ،سومی رحمت ،چهارم آینه درخشوان ،پونجم
آینۀ تاریک ،ششم عدالت و هفتمین آنهوا ،قضواوت اسوت.

پینوش ها:

اشارۀ این کا ها به ترکیب رمزی برشیت بِرا ارلهویم اسوت»

 )1حسیدیس  :در تاریخ عرفان یهود ،دو نهضت حسویدی

(.)Ben Jochai, 1980: 123

مطرح است .در قرون وسطی مکتبی به نام مکتب حَسیدی

 )8شولم به ویژگیهای قصر ششم از زبوان ربّوی اکیبوا

وجود داشت که در اوایل قرن دوازدهم مویالدی در آلموان

در توصیه به سالکان راه ،در دو اثر خویش گنوسی یهوودی

پیوودا شوود؛ امووا مورخووان و پژوهشووگرانِ قبوواالیی در قوورن

و جریانووات بووزرگ در عرفووان یهووود اشوواره کوورده اسووت:

هیجدهم ،نهضت حَسیدیسم را آخرین نهضت عرفان قبواال

(.) Scholem, 1995: 52; Ibid, 1965: 14

قلمداد می کنند که اسرائیل بن الیزر با کنیۀ بَعَل شِوم طووف

 )9شولم دربوارۀ تبودیل جسوم بوه آتوش در آن مکوان

آن را پایهگذاری کرده است و خاستگاه مکتب اخیر اوکراین

علوی ،سفر روحانی خرنو یا ارخنو را شاهد بر این مودعا

و لهستان جنوبی ذکر شده است (شولم.)418 :1389 ،

می آورد .وقتی خنو اجازه یافت بوه آن قصور مشوید وارد

 )2میشنا :تلمود (  ) Talmudدر عبری به معنوی تعلویم

شود ،صفوف مالئک ،ارواح قهور ،کرسوی شوخینا و عورش

است و مجموعۀ سنتهوای ربوانی اسوت کوه اصوول دیون

بهاء را دیدار کرد و وقتی سولوکش بوه جذبوه تبودیل شود

موسووی را شوورح موویدهوود و از دو قسوومت میشوونا یعنووی

«گوشوتهووای بودنش بووه شوعله و رگهووایش بوه آتووش و

آموووزشهووای شووفاهی و گمووارا ( )Gemaraتشووکیل شووده

مژگانش بوه شوراره هوای نوور و ابوروانش بوه مشوعلهوای

است .قسمت دوم درواقع شرح قسومت نخسوت و تفسویر

افروخته تبدیل شد» (شولم120 :1389 ،؛ .)121 :1392

آن است (کهن.)15 :1390،
 )3معاسه برِشی  :عرفان نخستین یهوودی کوه متکفول
ن ریۀ خلقت عالم بود؛ رازهای خلقت

« )10و سیر محبوان در اطووار مقاموات جوز بوه طریو
ترتیب و تدری نبود .تا اول داد مقام ادنی ندهنود بوه مقوام
اعلی نرسند و علی هذا از مرتبۀ اولی به ثانیه و از ثانیوه بوه
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ثالاووه و از ثالاووه بووه رابعووه بوور توودری و وال ترقووی کننوود»

و مذاهب

(کاشانی.)110 :1391 ،

 - 12زالووی ،احموود ،)1354( ،داسووتان مر ووان ،بووه اهتمووام
نصراُ پور جوادی ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه

مناب

 - 13وووووووووووووووووو ،)1376( ،مجموعووۀ آثووار فارسووی

 - 1آنتوورمن ،ارلوون ،)1391( ،باورهووا و آیووینهووای یهووودی،

احمد زالی ،به اهتموام احمود مجاهود ،تهوران ،انتشوارات

ترجمۀ رضا فرزین ،قم ،انتشارات دانشگاه ادیان و موذاهب،

دانشگاه تهران ،چاپ سوم.

چاپ دوم.

- 14فوت اللهوی ،علووی؛ صوحرایی ،قاسوم« ،)1390( ،تطبیو

 - 2آرمسووتران  ،کروورن ،)1395( ،خداشناسووی از ابووراهیم

منازل سلوک بودایی و برخی مفاهیم «دهمه پده» با دیودگاه

تاکنون ،ترجمۀ محسن سوپهر ،تهوران ،نشور مرکوز ،چواپ

عارفان مسلمان» ،مجلۀ ادبیات عرفانی و اسوطورهشوناختی،

هشتم.

شماره  ،23صو .154- 119
اندیشووۀ انتقووادی؛ از

 - 15کاشوووانی ،عزالووودین محموووود بووون علوووی،)1391( ،

روشنفکری تا پسامدرنیته ،ترجمۀ پیوام یوزدانجوو ،تهوران،

مصوباحالهدایووه و مفتواحالکفایووه ،تصوحی عالمووه همووایی،

مرکز.

تهران ،نشر هما ،چاپ سیزدهم.

- 3پووین ،مایکوول ،)1382( ،فرهنوو

 - 4تورات( ،اسفار خمسه) ،)1362( ،انجمن کتا

مقود

 - 16کهن ،آبراهام ،)1390( ،گنجینه ای از تلمود ،به اهتموام

ایران ،چاپ اول.

امیر فریدون گرگانی ،تهران ،انتشارات اساطیر ،چاپ دوم.

 - 5حافظ ،شمهالدین محمد ،)1387( ،دیووان حوافظ ،بوه

 - 17مولوی ،جاللالودین محمود ،)1376( ،کلیوات شومه

اهتمام عبدالکریم جربزه دار ،به تصوحی محمود قزوینوی و

تبریز ،به اهتمام بدیعالزمان فروزانفر ،تهران ،امیرکبیر.

قاسم نی ،تهران ،انتشارات اساطیر ،چاپ هفتم.

 - 18میبدی ،احمد بون محمود ،)1371( ،کشوف االسورار و

 - 6دقیقیووان ،شیورین دخت ،)1379( ،نوردبانی بوه آسومان

عدۀ االبرار ،معروف به تفسیر خواجوه عبوداُ انصواری ،بوه

نیایشگاه در تاریخ و فلسفۀ یهود ،تهران ،نشر ویدا.

اهتمام علیاصغر حکمت ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.

 - 7رازی ،نجوم ،)1389( ،مرصووادالعباد ،بوه اهتمووام محموود

 - 19نوری ،شیخ ابوالحسن ،)1393( ،شور

مودام؛ رسوالۀ

امین ریاحی ،تهوران ،انتشوارات علموی و فرهنگوی ،چواپ

مقامات القلو  ،تحقی اال

چهاردهم.

ذکاوتی قراگزلو ،قم ،آیت اشرار.

 - 8سوورّاجطوووووسی ،ابونصووور1380( ،ر) ،اللموووووع ،بوووه

- 20یوست ،فرانسوا« ،)1386( ،چشمانداز تواریخی ادبیوات

اهووتموام عبداحلیم محمود و طه عبودالباقی سورور ،مصور،

تطبیقووی» ،نشوووریۀ ادبیوووات تطبیقوووی ،ترجموووۀ علیرضوووا

دارالکتب الحدیاه.

انوشیروانی ،شماره  ،3ص .60- 37

 - 9شبستووری ،شیخ محومود ،)1385( ،گلشن راز ،تهوران،
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