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  چکیده

ای را  به باور عرفان یهود و عرفان اسالمی، خدای متعال میان خود و مخلوقاتش واسطه
یکـی از ایـن   های مشترکی دارنـد.   قرار داده است که در متون مقدس هر دو دین اسم

در » حکمـت «است. در این نوشتار بر اسـاس روش تطبیقـی، مفهـوم    » حکمت«عناوین 
ترین نـوآوری ایـن پـژوهش اثبـات ایـن       عرفان یهودی و اسالم تحلیل شده است. مهم

بخـش اسـت و در عرفـان     و عشق اصـل حیـات  » حِسِد«فرضیه است که گرچه در یهود 
، اما در هر دو عرفان، پیش از حبّ الهی که اسالمی نیز حرکت حبّی همان نقش را دارد

آفرین بوده است؛ لذا این شـبهه   باعث تجلی مظاهر شده است، حکمت (حوخمه) نقش
ِحال، قادر اسـت، پـس بایـد از ازل مخلـوق      عین کالمی که اگر خدا همیشه محبّ و در

دا، مقـدم  شود که خـ  گونه پاسخ داده می داشته، در عرفان قباال و عرفان اسالمی این می
  اندازد. بر حبّ ذاتی، حکیم است و حکمت اوست که حبّش را به جریان می
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  مقدمه
در عرفان اسالمی و یهودی ذاتاً غیر از خداسـت و از ابتـدای آفـرینش و در     واسطۀ فیض

گـری   واسطهکارکردی فراتر از  ،بنابراین ؛سیر نزول مقام وساطت به او تفویض شده است
رغم نجـات   در عرفان بودایی دارد که بعد از اتمام قوس صعود خود، علی» ها بودهی ستوه«

شـدگی   هـا را بـه روشـن   گردند تـا آن  سویِ مخلوقات بازمی از حلقۀ سمساره، مشفقانه به
سـاطت پسـر   در مسیحیت کـه در آن و  واسطۀ فیضبا  طور همینو نجات دهند.  رسانده
بشریت از گناه نخستین و البته لطفـی خـاص    ۀای عام برای ذات آلود فدیه عنوانِ بهخدا، 

نیز متفاوت است. این نوع وساطت فیض بـودایی   ،شودشدگان قلمداد می برای تعمیدداده
در عرفان یهـود  د؛ اما کننیابی بشر به او کمک می و مسیحی، فقط در سیر صعود و کمال

تحت مفاهیم و عناوین مشـترکی در هـر    ،فیض که حقیقتی مجرّد است ۀطو اسالم، واس
کـه  » وسـاطت فـیض  «ای از کلید واژگان دخیل در مفهوم دو دین معرفی شده است. پاره

قلـم، مشـیت، حکمـت،    «نـد از:  ا عبـارت  ،وجود دارد اًهر دو دین مشترک مقدسدر متون 
شـدن   )، نـور، نردبـان، مسـح   عقل، کالم (کلمه)، لـوح (کتـاب)، عـرش (اطرافیـان عـرش     

(ماشیح)، رحمت (ارابه و تخت رحمـت)، دسـت (یـدهللا)، آب (تعمیـد)، توفیـق، هیکـل       
س روح=  هقودش)، شخینا (روح مقام قائم( )، سفیروت (مراحل نـزول)، عهـد (تـابوت    القُدُ

)، در اسـالم وآلـه   علیه هللا السّالم در یهود و محمّد مصطفی صلّی عهد)، پیامبر (موسی علیه
  ».آسمان، درخت (شجره) و...

فـیض در  ۀ این تحقیق بررسی مفهوم حکمت و نوع کـارکرد حکیمانـه واسـط   ۀ مسئل
و مظاهر الهی در عرفان یهودی و اسالمی است و از خالل ایـن بررسـی اسـت     رابطۀ خدا

اسم یـا ابـزاری بـرای     عنوانِ بهکه به پاسخ این سؤال دست خواهد یافت که چرا حکمت 
قلمداد شده است و حکمـت در عرفـان یهـود و اسـالم چـه بـار معنـایی و         فیضۀ واسط

و  1تـورات و  قـرآن اول این دو دین یعنـی   مفهومی دارد. منابع این تحقیق از متون دسته
و  3زوهـر  ،نهایـت  و از سوی دیگر، روایات اسـالمی و در  2تلمودسنت شفاهی یهود یعنی 

سـویی و منـابع عرفـانی     از ،هـود هسـتند  که کتب عرفانی و رازورانـه قـوم ی   4سفر یصیرا
  اسالمی از سوی دیگر، خواهد بود.

                                                                                                                             
1. Torah 
2. Talmud 
3. Zohar 
4. Sefer Yetsirah 
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  خدا در مرتبه ذات ـ1
های چگونگی رابطۀ میان خلق و خالق را در قوس  جرقه» کن فیکون«طور که  هماندرست 

خداوند فرمود نـور باشـد،   « عهد عتیقنزول، در بستر عرفان اسالمی ایجاد کرد؛ این عبارات 
رغـم   ، بایـد گفـت علـی   اسـاس  نیبـرا کننده همین مبحث بـود.   نیز ایجاد» مد.نور به وجود آ

هـای عرفـانی مرکبـه و    مخالفت متکلمین و فقیهـان یهـود بـا بعضـی تفسـیرهای جنـبش      
هـای عرفـان یهـودی را ایجـاد      بود که اولین جرقـه  عهد عتیقحسیدیسم و قباال، این خود 

اند در مقام عرفان تنزیهـی و جاللـی،   مسلک یهودی و مسلمان کوشیده کرد. مفسران عارف
ای از ایـن   هر نوع بیانی که حاکی از ادبیات تشبیهی است، موردِتأویـل قـرار دهنـد. نمونـه    

توان ذکـر کـرد:    می سفر پیدایشزدن خدا در باغ بهشت در  تالش را در تأویل ماجرای قدم
خرامیـد و آدم و زنـش    و آواز خداوند را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ مـي «

) و آیـاتی از  3 پیـدایش » (خویشتن را از حضور خداوند در میان درختان باغ پنهـان کردنـد  
  توانید ببینید. ) می22(فجر » وَ جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفا صَفا«مانند  قرآن کریم
فاده آفـرین اسـت   در رابطه با فرایند خلقت از همان تعبیـر قـول و گفتـار کـون     تورات

... چنـین   خداوند فرمود زمین، گیاه و سبزه برویانـد «کند که در قرآن هم آمده است:  می
 1:9و  1:4 پیـدایش » (چنین شد. ... خداوند فرمود زمین موجود جاندار ایجاد کند» «شد.

خدای پیش از خلقت و  درموردِ ]58ص ،15: ـ نک[) تعبیری نزدیک به مقام عماء 1:13و 
هـای   آنجا فقط روح خـدا بـود کـه بـر روی تـوده     « آمده است: هد عتیقعآفرینش نیز در 

 .)1:6 پیدایش» (کرد تاریک بخار حرکت می
طـور کـه    همـان «شفاهی یهود بدین صورت تفسیر شده اسـت:   سنتاین عبارت در 

کـس از مقـام ذات    هـیچ  ،داند در کالبد جایگاه روح کجاست، به همـان ترتیـب   کس نمی
کـه او رنـگ جـالل الهـی را حمـل       مقـدس یست. حتّـی حیـوت   قدّوس متبارک مطّلع ن

  .[p217: Midrash Tehillim (A) ,30] »دانند که جای او کجاست. کنند، نمی می
تعبیر جالل در عرفان اسالمی نیز در خصوص عرفـان تنزیهـی جاللـی کـه حـاکی از      

و  عرفان جمـالی کـه حـاکی از قـرب     در مقابل ،نایافتگی خداست ابهت و عظمت و دست
خـدا در مرتبـه جـالل،    «نزدیکی خدا به مخلوقات است، موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت.     

شود و کمال معرفـت او اقـرار بـه عـاجزبودن از معرفـت      موجودی است که شناخته نمی
شناسـند.  ای که خود از معرفتش موهبـت نمـوده باشـد، مـی    است. عارفان او را به اندازه

نیاز و منزه از همسر  خت سلبی اوست. بزرگی است بیعرفانی عارفان شناۀ بزرگترین یافت
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چنینی مقام تنزیه اوست و سلب تشبیه. برتر است از اینکه با  توصیفات این ۀو فرزند، هم
صفات ثبوتی صرف قابل شناخت باشد. اجلّ و برتر است از اینکـه کنـه جـالل و صـفات     

الل قابـل شـناخت   سلبی او را هم موجودات حادث بخواهند بشناسند. وقتـی صـفات جـ   
فهمیدن و دردسـترس مـا مخلوقـات    ِ قابل ،نباشند، چگونه ذاتی که دارای آن صفات است

 .]40،ص2[» قرارگرفتن خواهد بود؟!
عرصه معـروف و عرصـه مجهـول. عرصـه      خدا دو عرصه دارد.«در نگاه عارفان یهودی 

ول بـه  نفسه است، عرصه معلوم خدای ظاهر در مظاهر و عرصـه مجهـ   مجهول خدای فی
توانـد   خدای در سرادق عدم حضرت خـویش. هـیچ مخلـوقی نمـی     :تعبیر جسورانه قباال

آیـد. در گفتـه عارفـان حتـی      خدای مکنون را بشناسد. این خدا فقط در قالب کلمات می
 .]1، فصل4، بخش60، ص12[» این کلمات نشان وجه حقیقی او نیستند

جـالل خداونـد   «آمده است:  حزقیالبه سبب همین بینش عرفانی است که در کتاب 
در » در مقـام خـودش  «اصـطالح مـبهم    .)12:  3: حزقیـال » (از مقام خودش متبارک باد

(ایـن سـوف)   » Ein sof«نـام   بااسپانیایی)  قباالیخصوص از سوی  عرفانی یهود (به سنت
 رابطـه  درایـن  تقـدّس الوی (قـدّیش الوی)  شناخته شده اسـت. لـوی اسـحاق در کتـاب     

کند و دیگری نیـز بـه عـدم نظـر      سی هست که خدا را با عقلش عبادت میک«نویسد:  می
مگر به اعانت خدای متعـال. آنجاسـت کـه     ،کند و این با عقل انسانی غیرممکن است می

دهد و بعد از آن، هنگامی که آدمی بـه عقـل    عقل انسانی او وجود خویش را از دست می
عد دست ]23ص، 12[» گردد. از فیض مملو می ،گردد خویش بازمی در » یهـوه «نایـافتنی   بُ

بـه کـار بـرده شـده اسـت و بـه معنـای         1نیز تحت عنوان این سوف تفسیر عرفانی زوهر
   Chapter 1, Section 4[26 ,[ یابد. آنجایی است که کیف و وصف به آستانش راه نمی

الغیـوب (ذات) کـامالً خـارج از دسـترس شـناخت       غیب ۀوقتی خدای متعال در مرتب
و » مقـام خـودش متبـارک اسـت    «صفات جـالل در  ۀ های خویش است و در مرتبآفریده

کـه  » واسـطۀ فـیض  «)، نیاز به یک 13:148 مزامیر( »جالل او فوق زمین و آسمان است«
 2از فرشـتگانی  10و  1فصـل   ،حزقیـال در آیـد ( رنگ جالل الهی را حمل کند، پدید می

  کند که این وظیفه را بر عهده دارند).   صحبت می
یعنی ابتدای فراینـد آفـرینش، نـه از تـاریخ      3»بِرِشیت«در باور عرفانی یهود،  ،بنابراین

                                                                                                                             
1. Ein sof 
2. Hayyoth 
3. Bereshit 
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هـا و  روز زمـین، آسـمان   روزبـه شدن  از آفریده سفر پیدایششود و بلکه از جهان آغاز می
ایـن البتـه    .)4:2ـ   1:1، پیدایششود (موجودات زنده دریا و هوا از سوی یهوه شروع می

قوه دراکه آدمی پیوسته چگونگی ژرفای کـار خـدا و کـار جهـان را     داستان نیست،  ۀهم
های برخورد فرزندان ابراهیم با یونانیـان، توضـیح فراینـد آفـرینش،     کاوند و در دورانمی

  .]Chapter 1, p 34]29 ,عمق و شرح بیشتری پیدا کرد 
  

  واسطۀ فیض ـ2
 ،های دیگـر  سیاری آموزهم) مانند ب40ق.م ـ  20گویند مفهوم وساطت فیض را فیلون ( می
  [p124 ,22]  است. کردههلنی یونان وارد دین یهود  سنتاز 

از مسائلی است که در کنار بحث جبر و اختیـار، علـم    1اولیه ۀارتباط میان خدا با ماد
هـای   است. دو مفهوم قـوّه  کردهذهن متفکرین را به خود معطوف  ...الهی، علت خلقت و 

 تی بود که در اینجا به کار رفت تا شـکاف عمیـق نامتناسـب   کلما 3واسطۀ فیضو  2ربّانی
   [p135, The nature of the Power and the Logos ,24] بودن مخلوق با خالق پرشود.  

بـه  صـرفاً   دادن فیلون با پطرس، در جهت ارتباط 4که چدویکۀ اگر از تالش متوهمان
فیلـون مسـیحی   که ثبات کند خواهد ا و می است ها، انجام داده وجود برخی شباهت علت
هـایی چـون    کالمی مسیحیت در توضـیح آمـوزه   سنتباید قبول کرد که  ؛بگذریم ،است

 ۀبینش عرفانی یهود است. بینشی کـه خـود زاییـد    دار وام 7»فیض« و 6»کلمه« 5،»ماشیح«
سیال و ذهن منظم فردی چون فیلـون   ۀاست. اندیش عهد عتیقفیلونی و  ۀآمیزش فلسف
یهـود بـا    ۀـ فلسفی ببخشد. اگر بشود میان فلسف  ین عبارات مفهومی عرفانیتوانست به ا
یـک فیلسـوف دانسـت، او یـک     صـرفاً   تـوان فیلـون را   ، نمـی کـرد ی ا کشی عرفانش خط

فرسـایی کـرده اسـت. شـاهد      قلـم  هـم پژوه یهودی نیز هست که در عرفان نظری  عرفان
کنـد:   سـلوک را ترسـیم مـی   آن است که او حتی در عرفان عملی سه نـوع روش   مسئله

س  روحاین سومی همان جذبه و فیض ». مجاهده، علم و فیض« ـدُ اسـت کـه در قـوس     القُ
فیلـون متـأثر از   امـا   کـرد.  دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می ،اگر باز مدد فرماید ،صعود

                                                                                                                             
1. Matter leads 
2. Divine Power 
3. Logos 
4. Chadwick 
5. Messiah 
6. The word of God 
7. Grace 
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دانست و معتقد بـود چـون خـدا خیـر محـض       ادیان زمان خودش جهان مادی را شرّ می
هایی بـا جهـان    بلکه از طریق نیروها و واسطه ؛اندرکار خلقت نیست دست مستقیماً ،است

   .]178، ص17، دوره هشتم، شماره 23[ارتباط دارد 
م) از متون دینـی یهـود   50ق.م ـ  30را اولین بار فیلون (» فیض«گرچه باید پذیرفت آموزۀ 

نـزول، مطـرح کـرده    آور مکتب نوافالطـونی، در قـوس صـعود و     عنوانِ پیام برگرفته است و به
» واسطۀ فـیض «گونه القا کردند که  است؛ اما بعدها مخالفان فلسفی اندیشیدنِ دربارۀ دین، این

  ای در متون دینی یهود ندارد. آموزۀ فیلونی است و هیچ ریشه» لوگوس«تحت عنوان 
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در » سـفیروت «مطرح شـد.  » هاسفیروت«عنوان  باوساطت فیض در عرفان مرکبه  ۀاندیش

ای عرفان مرکبه عبارت بود از اَعداد زنـده و مالـک کلمـة هللا کـه در درون خـود تجلّـی      
(عرفان مرکابا و آیین گنوسی یهـود) و همچنـین    10، بخش 2، فصل 12[نورگونه دارند 

د کـه  خالقـی هسـتن   یاسـما  »هـا سـفیروت «در زوهر آمده است کـه   .]272ص 6بخش 
هـا   ی که حضرتش آنئها را بر مخلوقات خویش تکلم فرموده است، یعنی اسما خداوند آن

  کند.   را برای خود انتخاب می
[26: Chapter 1, Sections 10 and 11] 

ای محـیط بـر عـالم جسـمانی اسـت. در آن هـیچ سـتاره        باید دانست که جهان سفیروت
دارد. آن را فلک اطلس، فلک واال و فلک بـزرگ  نیست. ورای آن نه تهی است و نه ماده وجود 

گـرا از آنجاسـت    های کمالهای نیکو و کنشخوانند. دین یهود معتقد است همۀ صفتنیز می
 .]59، ص16[شود ای است که در جهان ساری می و جایگاه سروریِ جوهر و فرزانگی

ار بـرده شـد.   در عرفان قباال، اصطالح سفیروت در مفهوم قلمرو؛ فلک یا حیّـز بـه کـ   
نایافتی الهی در افالک (و به تعبیر عرفان اسالمی، عـوالم)   مفهومی که حامل جالل دست

تجلّی این سوف در عوالم چگونه است؟ اینجاست که به عالم تجلّی  ۀنحواما  مادون است.
یـافتنی باشـد. چقـدر     الهی نیاز خواهد بود. عالمی که معرفت خدای متعال در آن دسـت 

اتصال عالم مکنون و بحت الهی با عالم  ۀبرای تبیین نحو زوهرمثیل کتاب شیرین است ت
  »این دو عالم چونان زغال و آتش با هم مرتبطند.: «گوید میظهور اسماء که 

[26:  Volume 3, p. 70, (A)] 

واقع، هر دو عالم یک حقیقت واحدند؛ اما زغال بدون شعلۀ آتش در انـدرون خـود و    در
نایـافتن   گونـه کـه خـدا در ظلمـت دسـت      محض خود وجود دارد، همـان بالقوه در سیاهی 



    447   نقش حکمت در وساطت فیض

  تشخیص است.   طبیعت این سوف وجود دارد؛ اما شناخت او تنها به واسطۀ انوار شعله قابلِ
سـفیروت امـری   «اینجاست که باید همیشه تذکر شولم را پیش دیده لحاظ کرد کـه  

ا و عـالم نـور و شـعله (تجلّـی     ای ناگهان پدیدآمده نیست که میان خـد ثانوی با محدوده
مکتـب نوافالطـونی   » وسـایط «هـا را همـان    بتوان آن مثالً که چنان آنالهی) دخالت کند، 

» وسـایط «نوافالطونیان این  منظومۀ فکریمیان واحد مطلق و جهان محسوس بدانیم. در 
یک  لطیف آن را در بن و دومین تذکر مهم که اسحاق ]275، ص12[» بیرون ذات قرار دارند

انـد نـه نسـبت بـه     همه اسماء و اوصاف الهی نسـبت بـه مـا اسـتعاره    «کند: عبارت بیان می
گویـد واژگـان    (پیشین). این نگاه همسان آن تقریر عرفان اسالمی است که می» حضرت اله

برای خدا حقیقت است و آن دستی که ما داریـم و  » یدهللا«تشبیهی چون دست در ترکیب 
این شکل را داشته باشد و مکان اشغال کند، مَجـاز محـض اسـت؛    کنیم دست باید فکر می

شـود. بـدان معنـا کـه تمـام ایـن        کلید آسان مـی  بنابراین، فهم درخت سفیروت با این شاه
  وسایط در مقام درخت سفیروت حقیقت و در عوالم و افالک بعدی مَجاز هستند.

دسـت   عنـوانِ  بهای، تبهنردبانی و مر صورتِ عرفان قباال معتقد است ده صفت اصلی به
این حقیقت که خدای متعـال   رغم علی« هستند.راست و دست چپ، اولین ظهورات الهی 

  . [Volume 1, (70A) &(11B)  :26]»ذات این ظهورات و آنها نیز عین ذات خدایند
ای که شاید بتـوان آن را بـا    قرار دارد. کلیدواژه 1در رأس این ترسیم، تاج اعالی الهی 

در عرفان اسالمی همسان دانست. آنگاه اولین ظهور در بازوی راست حکمـت  » هللا«نقش 
 3یعنـی بیـنش و بصـیرت (بینـاه)     ،است که همدستی او با بـازوی چـپ   2ازلی (حوخمه)

با  5(رشیث) شود. زوهر معتقد است که آغاز تجلیمی 4جمال الهی یعنی (تیفرت) ۀسازند
حدوانـدازه   بـی ۀ که بنفسه از سـائقه اراد یابد. حکمت صفتی است حکمت الهی هویت می

و خدای عرفان یهود چونان خـدای عرفـان اسـالمی در طـی ظهـور       شودالهی منتشر می
  شود.   حکمت، ظاهر می

 
  عنوانِ واسطۀ فیض حکمت به .2-2

حکمت الهـی اسـت.    ۀیک وجه مشترک میان قباالی اسکندری و فلسطینی همین نظری

                                                                                                                             
1. Kether Elyon 
2. Hokhmah 
3. Binah 
4. Tifereth 

5. Reshith ،عبری را با رشحه در عرفان اسالمی متناظر دانست.  ۀشاید بتوان این واژ 
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آن خلقـت   واسطۀ بهمیانجی است که خدا  عنوانِ به» حکمت«، کتاب مقدسجای  در جای
اسـت.   شـده اشـاره   هـای سـلیمان   حکمـت این قضیه در کتـاب   به را پدیدار کرده است.

و نفس قدرت خدا و یک ظهور واضـح از شـکوه قـدرت مکنـون الهـی       مفهومی که نشانه
زنگـار   بـی ۀ آینـ » حکمـت «اسـت و  » حکمـت «است. (نخسـتین) تـابش نـور ازلـی از آن     

با روایات اسالمی که در  این مطلب ای برای نمایش جالل او.ی الهی است و پردهها دیدهپ
سریان نیروی الهی بـر همـه   : «است مقایسه قابلِتوضیح وساطت فیض حکمت بیان شده، 

چیز چیره شده است و نیروی بازدارندگی او همه چیز را محکم در برگرفته و (بایـد ایـن   
وردگار عالم همه چیز را ساخته و در برابر دیـدگانش سـاخته   که) نفس پر گونه باشد چرا

شده است و شکوه وجه الهی نمایان است و خلقت هر چیزی در بهتـرین حالـت ممکـن    
توانـد   برای آن چیز صورت گرفته است. دستانش باز است (قدرتی بالمنازع است که مـی 

ف را بـر مبنـای رحمـت    د؛ اما هر تصرّفی در مخلوقات بکن دهـد) و   انجـام مـی   این تصـرّ
رحمتش همه چیز را در برگرفته و عظمت کارهای خدا در همه چیز ظاهر شده و نورش 
در هر چیز نمایان گردیده و پرثمربودنی که خدا باید قـرار دهـد، در همـه چیـز سـریان      

  .]146، ص1 ، ج8[» یافته و حکمتش مشهود شده است

د کـه  دهـ  می خویش دستور» حکمت«آمده است که خدا به  خنوخ ادر متن اسالوی 
(بازوی) مردانه حکمت را در اولین فیض برخاسته از شکوه الهی بیافریند و بایـد دانسـت   

های قباالیی معتقد شدند که این حکمت (اولین فـیض الهـی) بعـدها (در    که برخی حلقه
  .[p496 ,25] »متجلّی گردید توراتعنوان خود  مرتبه رقیقه) به

بیافرینـد. حکمـت    کنـد کـه انسـان را    یبه حکمت خـود امـر مـ    از آن رهگذر که خداوند
خداوند به حکمت خود زمـین  «شود:  یم یاو متجل 1نخستین صفت خداوند است که از شکوه

  ).3: 19و  18 امثال سلیمان نبي» (را بنیاد نهاد* و به عقل خویش آسمان را استوار نمود
این سوف کـه خـدا در مرتبـۀ     در سنت عرفانی یهود و در تمثیل درخت زندگی، پس از

(حوخمه) و فهم (بینـا) عامـل تجلـی    » حکمت«الغیوب است؛ دو دست نرینه و مادینه  غیب
 ]111، ص9[شوند. این ترکیب اسمائی را در عرفان اسالمی با عنوان تناکح اسـماء  الهی می

  کنیم: برخورد می  وفور به عهد عتیقدست در  کنند. ما به اشاراتی ازاینمطرح می
کنـد ... مـن حکمـتم و در زیرکـی سـکونت دارم* و معرفـت تـدبیر را         آیا حکمت ندا نمي«
داشتن بدی است* غرور و تکبّر و راه بد و دهان دروغگـو را مکـروه    ام* ترس خداوند مکروه یافته

                                                                                                                             
1. Glory 
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  ).8:13الی  8:11 امثال سلیمان نبيّ» (دارم* مشورت و حکمت کامل از آن من است مي
کننـد* و   ت از آن من است* بـه مـن پادشـاهان سـلطنت مـي     من فهم هستم و قوّ«

خداوند مرا مبدأ طریق خود داشت* قبـل از اعمـال    ...دهند*  داوران به عدالت فتوی مي
ها  خویش از ازل*من از ازل برقرار بودم* از ابتداء پیش از بودن جهان* هنگامی که لجّه

هـا   ود نداشت* قبل از آنگاه کوههای پر از آب وج من مولود شدم* وقتی که چشمه ،نبود
بر پا شود* پیش از تلّها مولود گردیدم* چون زمین و صحراها را هنوز نسـاخته بـود* و   
نه اول غبار ربع مسکون را* وقتی که او آسمان را مستحکم ساخت مـن آنجـا بـودم* و    

  )8:26الی  8:13 امثال سلیمان نبيّ» (هنگامی که دایره را بر سطح لجّه قرار داد
ـومٍ «ۀ ، در توضیح آیعربی ابن در عرفان اسالمی نیز لُ عْ هُ ِإالَّ بِقَدَرٍ مَ زِّلُ گویـد:   مـی » وَ ما نُنَ

این نزول بر اساس اندازه معلوم، بر اساس اسم حکیم از میان اسماء الهی است. حکمـت  «
بر این نزول تسلط دارد و مقصود از این انـزال و فروفرسـتادن نیـز خـارج نمـودن همـه       

  .]280، ص2، ج1[» ا از خزائن (جود) به وجود اعیان آنهاستچیزه
مفهوم مجرد حکمت و حوخمه برای نمایش خـود، در دو پدیـدار انبیـاء و پادشـاهان     

وقتـی   ،آمـده اسـت   اوّل سـموئیل  کتابتجلی یافته است. بر اساس آنچه در  اسرائیل بنی
طمع آنان باعث اما  گماشت. لاسرائی بنیاسماعیل پیر شد، پسران خود را به مقام داور بر 

شد حکیمانه رفتار نکنند و رشوه بگیرند تا باالخره رهبران جمـع شـدند و بـه سـموئیل     
 .)5تـا 1 ،8 اوّل سـموئیل » (برای ما پادشاهی تعیین کن تا بر مـا حکومـت کنـد.   «گفتند 
امـا   د.دید برخی فقط یهوه پادشاه اسرائیل بـو  پادشاهی یک نهاد بیگانه بود و از ،بنابراین

از همان ابتدا، یهودیان معتقد بودند پادشاه حکیمی که ماشیح شـده باشـد و بـه روغـن     
تدهین و مسح شده باشد، روح یهوه را دریافت کرده، برکت یافته و حکمـت در او   مقدس

  .]403، ص 1، ج5[یابد و موردقبول یهوه هست جریان می
، ایـن مفـاهیم   گویـد  مـی سـخن  بنیادنهادن جهـان   ۀکه از نحو سفر یصیرادر ادبیات 

مجرّد، همچون بحث حقیقت و رقیقه در عرفان اسـالمی، در عـالم عـین و خـارج مظهـر      
حروف الفبـا بـرای تشـکیل     فرد منحصربهجالب در این میان نقش  ۀخویش را دارند. نکت

کننـد. بـه    ها جهان مادّی را ایجـاد مـی   آن واسطۀ بهمجرّدات  که نحوی به ؛عالم کون است
نقش بازوی چپ (قابل) را در ادبیـات   یصیراحروف در ادبیات که باید گفت  ،دیگر معنای
ها  آن ،گرید عبارتِ بهشوند. ها عاری از هر چیزی تعریف می ، سفیروتیصیرادارد. در  زوهر

 هـایی را تشـکیل  هـا و صـورت  اصـطالح قالـب   مجرّدات یا ذوات غیرمادی هستند کـه بـه  



  1399پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و سومفان، سال ادیان و عر  450

ها ریخته شدند. از طرف دیگـر، حـروف    بتدا به درون آنموجودات در ا ۀند که همده می
ها موجب پدیدآمدن جهان اشـیاء و  ای هستند که در اتحاد خود با صورتعلت اولی ماده

این حکمـت کـه از بـازوی     ،زوهرهای  بر اساس آموزه .]275، ص3[موجودات مادی شد 
ۀ بـر اسـاس آمـوز   راست (فاعل) درخت زندگی و حاوی مفاهیم مجرّد درخت زندگی (یـا  

الهـی را بـه نمـایش     ۀاراد ،با ترکیب با بازوی چـپ (قابـل)   ،شجرة الکون) است عربی ابن
 [p 491 ,25].  ندگذار می

شـدن   های عالَم را بالقوّه در خود دارد، برای بالفعـل  صورت ۀحکمت (حوخمه) که هم
ص حقـایق  این اتحـاد اسـت کـه کثـرت و تشـخ     ۀ باید با فهم (بینا) متحد شود. در نتیج

شده در عرفان دو دیـن اسـالم و یهـود قطعـاً      آید. این حکمت مطرح هستی به وجود می
  کند.  شیئی مجرّد است که در قالب عناوینی چون قلم، کالم یا عقل نمود پیدا می

  
  در عرفان یهود  » کالم الهی«در عرفان اسالمی و » قلم«ـ 3

 عنـوانِ  بـه کردن اسـت. قلـم    زدن و حک رقم شود، متبادر میبه ذهن » قلم«آنچه از کلمه 
. در کتـاب  اسـت امور و لـذا نمـادی از تقـدیر و اراده     کردن ای برای حکّواسطه و وسیله

و چـون  «های شریعت با انگشـت خـدایی نوشـته شـدند     نوشته شده است که لوح خروج
م دو لوح شهادت یعنی دو لوح سـنگ مرقـو   ،گفتگو را با موسی در کوه سینا به پایان برد

کـه در خصـوص آن گفتـه شـده      تـورات  .)31:18(خـروج  » به انگشت خدا را به وی داد
دهند در این جهان و جهـان   ! که به کسانی که فرامین آن را انجام میتوراتعظیم است «

)، دو هزار سال پیش از خلقت عالم به وجـود آمـد.   4:  6(آووت » بخشد آینده زندگی می
یـابی   تو مـی «موجودات تقدم رتبی و زمانی دارد.  ۀبر هم تورات) 2:8، برشیت ربا، تلمود(

بـه   ،که شیوه خدای حاضر در همه جا چنین است که او به آنچه که برایش عزیـز اسـت  
زیـرا کـه    ؛را قبل از هر چیـز آفریـد   توراتاو به همین جهت، نهد.  دیگر چیزها تقدم می

الـف)   76ص  27، فره دواریـم سـی ، تلمـود » (ها نزد او عزیزتر اسـت.  از همه آفریده تورات
خداوند مرا در ابتدای طریقت خود تحصیل کرد؛ قبل از اعمال «چنانچه گفته شده است: 

 تـورات ) و چنین است که قلمی که بـر  8:20،21،22 امثال سلیمان نبيّ» (خویش از ازل
) در روز و شـب نبـود، مـن    تـورات اگر عهد من («در ایجاد شده است:  واسطۀ فیضرفته 

  .)25:33(ارمیا » مکرد میقوانین آسمان و زمین را وضع ن
، تـورات ، یعنی حقیقت است این قلم ازلی نوشته شده واسطۀ بهو آنچه » قلم«حقیقت 
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ذات قـدّوس متبـارک هنگـام    «تنها واسطه در ایجاد کـه واسـطه در بقـا نیـز هسـتند:       نه
گذاشـت و بـه آنهـا فرمـود: اگـر بـه هنگـام         آفرینش جهان بـا موجـودات عـالم پیمـان    

را بپذیرید دوام خواهید آورد و گرنه من شما را به حالـت آشـفتگی و    تورات اسرائیل بنی
  .الف) 88، شبات، تلمود» (ویرانی بازخواهم گردانید

وابسته به یـدهللا اسـت.   » قلم«آن است که این ۀ دهند این کتابتِ با انگشت خدا نشان
خلقـت در متـون   ۀ واسـط  عنوانِ بهگرچه عین او نیز نیست. توجه به قلم  از او جدا نیست

فی تلـک السّـاعة    یإنّ أوّل ما خلق هللا القلم فقال له اکتب فجر«اسالمی نیز آمده است: 
، قلم است. پس بـه او  کرداولین چیزی که خدا خلق  .]313، ص54، ج20[» بما هو کائن

 قـرآن ارزش قلم در  نوشته شد. ،ه شدنی استفرمود بنویس! پس در همان لحظه هر آنچ
ونَ«شود.  به حدی باالست که از جمله متعلّقات قسم الهی واقع می رُ لَمِ وَ ما یَسْطُ » ن وَ الْقَ

نیـز   شـود،  قلم مسـطور مـی   واسطۀ بهدقت به این مطلب که عالوه بر قلم، آنچه  .)1(قلم: 
کتاب آسمانی در عرفان اسـالمی   کند که این حقیقت را ثابت می و متعلق این قسم است

است. به همین خاطر در روایات ما که معـادل   واسطۀ فیضنیز مانند عرفان یهود، حیّ و 
پـس   قـرآن گفته شده است: بر شما بـاد بـه    قرآنشفاهی یهود است، در خصوص  سنت

، 136، ص74، ج20[شـود   همانا قرآن شفاعتگری است که شفاعتش موردقبول واقع مـی 
و همچنین بیان شده است که این قرآن در روز قیامت در بهتـرین چهـره    ]46، ح 6باب 

  .]1، باب فضل قرآن، ح596، ص17[یابد  تجسد می
ظهوررسانندۀ مشیت و خواست خدا، در روایات شـیعی بـا مقـام انسـان      عنوانِ به قلم به

لق که در کامل مساوی دانسته شده است. مراجعه به تفسیر مأثور آیۀ سوم تا پنجم سورۀ ع
، »قلـم «عنوانِ واسطۀ تعلیم به انسان در نظـر گرفتـه شـده اسـت و در تفسـیرش       آن قلم به

، این مسـئله را کـه قلـم    ]430، ص2، ج14[السّالم شمرده شده است  طالب علیه ابی بن علی
کند. کارکرد انسان کامل و قلـم هـر دو یـک چیـز      همان انسان کامل است، کامالً تأیید می

رساندن مشـیت الهـی اسـت. در متـون روایـی شـیعه در خصـوص         جریان ا بهاست که همان
واسـطه   واسطۀ مشیت خلق شده است و مشیت بی مشیت گفته شده است که سایر اشیاء به

  .]56، ص54، ج 20[» المشیة بنفسها ثم خلق األشیاء بالمشیة  هللا  خلق«خلق شده است. 
در  2یا میل الهی (بـه عبـری راسـون)    1بودن مشیت (به عبری هَشگاحا عِلیونا) واسطه

شـده، وجـود دارد. مـتکلم بـزرگ یهـودی،       پذیرفتـه  یـک اصـلِ   عنـوانِ  بهمیان یهود نیز 
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نویسد: هرکس به دین سرور ما موسی اعتقاد دارد که هـر موجـودی غیـر     می ،میمون ابن
د بعد آنکه عدم محض و مطلق بوده است و خدای یکتـا موجـو   ،خدا را، خدا ایجاد نموده

موجـودات را بـه آن   ۀ سـپس همـ   .نه مکانی و نه مداری .زی جز او نبودهیبوده و هیچ چ
، 1972، 21[صورت که تقدیرشان بوده با ارادت و مشیت خویش بـه وجـود آورده اسـت    

  .]304، ص2]، ج 13[ فصل یج
 سـفر خـروج  انگشت خـدا را کـه در    واسطۀ بهالواح شدن  میمون نوشته ابن ،همچنین

» کلمـه خـدا  « ۀوسـیل  گیرد که آن الواح بـه  به این معنا می ،ذکر کردیم ازاین، پیشآمده و 
  .]165، ص66، فصل 2، ج21[ایجاد شدند » مشیت و اراده او«یعنی به 
داننـد، بـه هـیچ     اسرائیل و قوم یهود موسی را کلـیم خـدا مـی    توان گفت ازآنجاکه بنی می

اند. اینکه ماهیـت   توجه نکرده» م الهیکال«و مسئله » کلیم«اسمی از اسمای الهی همچون اسم 
های کالمی و عرفانی خاصـی بـوده اسـت. گرچـه      این کالم لفظی است یا الهامی منشأ نگرش

معانی متعددی برای لوگوس نقل شده است؛ اما در اینکه رواقیان لوگوس را به معنـای کلمـه   
و کالم و نطـق   1وحیانی کردند، تردیدی وجود ندارد. کالم و نطق باطنی و و نطق استفاده می

  . [p157 ,28]بودن کالم الهی برای خلقت است دو برداشت از لوگوس و واسطه 2لفظی
  

  ، رابطه حقیقه حکمت و رقیقه آن (کالم)تورات ـ4
شـود. عقـل،    ییا کالم خدا مـ  توراتخودِ » حکمت« ،مرور عرفانی یهود، به ۀدر سیر اندیش

 مقـدس فـیض   ۀکـالم بـه مرحلـ    واسطۀ بهند که فهم و حکمت آنگاه مظاهر را ایجاد کرد
 تـورات ایـن حکمـت خـود     ،های عرفـانی  طولی نکشید که در بسیاری از حلقه«رسیدند: 

. دیـدگاهی کـه بـه عقیـده     گردیـد  مقدسای از تجلّی نیروی  قلمداد شد. کالم الهی گونه
یرامـون  از یک طرف و نظریات پ توراتهای تفسیر ربّانیک از  شولم حاصل ترکیب دیدگاه

  .[p496 ,25]» لوگوس در فلسفه یونان از سوی دیگر بود
نزول حکمت از طریق کالم بر موسی در دو مورد نمود بسیار زیادی دارد. دو مـوردی  

او بـه مقـام   شـدن   را برای او رقم زده اسـت. یکـی در هنگـام مبعـوث    » هللا کلیم«که لقب 
) البتـه  19: 5 خـروج عـال. ( ) و دیگـری در میقـات بـا خداونـد مت    3:4 خـروج پیامبری (

، ایـن  اسـرائیل  بنـی یافتن کالم الهی فقط به خاطر تکلم خدا با موسی نبوده است.  اهمیت
  .)20:25و  26اند (خروج نیز به شنیدن کالم الهی مفتخر شده ،قوم برگزیده خدا
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بـه   ،از داشتن نبی و پیامبر محروم شـدند  اسرائیل بنیاین نوع ارتباط به هنگامی که 
کـه منظـور از آن نـدای آسـمانی     » دختر صـدا «اللفظی  به معنای تحت» بت قول« صورت

پس از فوت حجی، زکریا و مالکی که آخرین پیـامبران یهـود بودنـد،    «است، ادامه یافت. 
خبرهـا و  » بـت قـول  «ایشان به وسـیله   ،روح القدس از ملت اسرائیل دور شد. با این حال

  .)2:13، تلمود، توسفتا سوطا» (داشتند افت میها را از جانب خدای متعال دری فرمان
با ظهور عیسی و در دین مسـیحیت و بـر اثـر تـأثیر فیلـون بـر        اسرائیل بنیدر میان 

بـه   ؛شـود  تـر مـی   پررنـگ  واسـطۀ فـیض   عنوانِ به» کلمه«و » کالم«ارباب اناجیل،  ۀاندیش
در  اسـرائیل  اما بنـی د؛ شو عیسی کلمة هللا می ،هللا بوده است ای که اگر موسی کلیم گونه
منـد   بهـره  واسـطۀ فـیض   عنـوانِ  بـه او هم از کلمـه  شدن  عیسوی و پس از مصلوب سنت

سپارم که قادر است شما  اکنون ای برادران! شما را به خدا و به کالم فیض او مي«ماندند: 
  .)23:5 تثنیه» (ین شما را میراث بخشدمقدسرا بنا کند و در میان جمیع 

آن اسـت کـه    ،کند هود و اسالم را در این مقوله از هم متمایز میعرفانی ی سنتآنچه 
در عرفان یهود مصداق مشخصی برای حکمت یا عقل یا کلمه مشخص نشده اسـت. ایـن   

بـا   1خلقت (بـه عبـری داوار)   ۀکالم به معنای واسط ،مقدار مسلم است که در میان یهود
کـامالً   2بـه عبـری دیبّـور)   رسـد (  صوت به گوش مـی  واسطۀ بهکالم به معنای لفظی که 

) به معنای امر خدا بـه  23:5 تثنیه» (شنیدن آواز خدای حیّ متکلّم«متفاوت است. آنگاه 
  ]P154 ، 1979، 28[شود.  ایجاد صوت می

شـود   باعث مـی  ]292، ص4، ج1[» حضرت کن«همین عدم مصداق برای امر الهی یا 
نامشـخص باشـد و بـه     4اش تجلـی و خدا در  3که در عرفان یهود مرز میان خدا در ذاتش

 .[part 4 ,27]تفاوت این دو در عرفان قباال ناشناخته بماند  ،تعبیر شولم
البته عرفان یهود و عرفان اسالمی در این مسئله که در حقیقتِ برخی مظاهر، حکمـت،  
حکیم و بیان و فعل حکیمانه (وحیانی) جمع شده است و این حاصل جمع به رقیقـۀ آنـان   

اند. این مسئله همان مبحث اتحاد عقل و عاقل و معقـول در   داستان کرده است، همنیز نفوذ 
کـه همـان    7و موسـکل  6و مسـکیل  5فلسفۀ اسالمی است. به بیان عرفان قباال، اینجا سکل
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 تـورات در این مقام بلند و رفیـع، سـالک و    1شوند.ند، واحد میا معرفت و عارف و معروف
را زیـر و روی کـن و    تـورات : «گوید میاست که ابواالفیا یابند. در همین مقام  وحدت می

  2»تو نیز در اوست.ۀ آن در توست و همۀ بررسی نما که همه چیز در آن است و هم
 

  حکمت و شخیناـ 5
گیرد کـه او همـواره مؤیّـد     در عرفان اسالمی، مرتبۀ سکینه برای سالک از آن جهت شکل می

امـام بـه   «السّالم بیان شده است:  شأن معصومین علیهماست. همان گونه که در  القُدُس روحبه 
شود و میان او و خدا ستونی از نور است (ارتبـاطی خـاصّ   گیری می واسطه روح القدس دست

دانـد و هرگـاه نیـازی بـه      با ذات اقدس متعال دارد) که بدان واسطه، کارهای بنـدگان را مـی  
 قـرآن  . بر اساس آیـات ]528، ص2، ج13[» اندازدنگریستن به درون آن بود، بر آن نگاهی می

شود. همـان  نیز نزول سکینه بر عارف به سبب تأیید با همان وحی تکوینی و رفتاری انجام می
شـوند،  را نازل فرمود و او را به لشـکریانی کـه دیـده نمـی    » سکینه«گونه که خدا بر پیامبرش 

  ).40(توبه: » یَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهافَأَنْزَلَ هللاُ سَکینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أَ«گیری کرد.  دست
س  روحهمـان   3شولم معتقد است شخینا ـدُ ایـن شـخینا بـه     .[p 496 ,25]اسـت   4القُ

گویند شـخینا   عارفان قباال میاما  دور شد. اسرائیل بنیاعتقاد یهود پس از ویرانی معبد از 
  ل مختلفی که به تأیید بهمراح میشناهااز میان عارفان یهودی دور نشده است. در برخی 

س روح زیرکی و چابکی بـرای انسـان   «قرار نام برده شده است: این به  ،شود منجر می القُدُ
گـردد،   شـود، طهـارت بـه پرهیزگـاری منجـر مـي       پاکی باعث طهارت مي آورد، پاکی مي

 کنـد،  بخشـد، قدوسـیت آدم را متواضـع و فـروتن مـي      مي  پرهیزگاری به انسان قدوسیت
  پرورد، تـرس از خطاکـاری سـبب    و فروتنی ترس از خطاکاری را در دل انسان میتواضع 

» کنـد  شود و پارسایی و دینداری شخص را دارای روح القدس می پارسایی و دینداری مي
ذات قـدوس متبـارك شـخینای    «در بعضی منابع نیز آمده اسـت:  . )9:15 (میشنا سوطا،

» صی که دلیر و ثروتمند و دانا و فروتن باشد.مگر بر شخ ،آورد (سکینه) خود را فرود نمي
های بدنی نیز برای آنچـه  ها و قابلیتالف) گرچه در برخی منابع دیگر جنبه 38 ،نداریم(

مگر بر انسانی که  ،گیرد شخینا قرار نمی«خواهد پذیرای شخینا شود، بیان شده است:  می
                                                                                                                             

 The knowledge of theمعرفت مسیح و معنای منجی (ای خطی تحت عنوان شولم این تعبیر را از نسخه .1
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  الف) 92،شبات(» عاقل و دانشمند و دلیر و ثروتمند و بلند اندام باشد.
توانـد بخشـی از اسـتعداد و قابلیـت را      گرچه اصالت خانوادگی و مسائل ژنتیـک مـی  

های بدنی به جهت پذیرش  جایِ داشتن قابلیت را به» بلنداندام«توان معنای میاما  بسازد،
تأویـل  » بلندمرتبـه «هم قابل برداشت است به  تلموداز خود  که چنان آنشخینا (سکینه)، 

   .]الف 5ب: 4،سوطابرگرفته از  238-236ص، 18[کرد 
آنان نیست. هم یهود و هم اسـالم  ۀ ویژد؛ اما این سکینه در میان انبیا حتماً وجود دار

اش این خواهد بود که ایمان شود و ثمرهپذیرند که این سکینه بر مؤمنان نیز نازل میمی
سـت خواهنـد شـد و بـه     تقواکننـده   الهـی کـه ایجـاد    ۀو مالزم کلم شودآنان افزوده می

های معنوی قریب که ظهور کماالت روحی و قلبی، پس از عبور از منازل نفس اسـت   فتح
  .)18نائل خواهند شد (فتح :  ،]617، ص10[

إِنَّ آیَةَ «یافت. قرار می اسرائیل بنیمعتقد است که این سکینه با ارسال تابوت بر  قرآن
وتُ  تِیَکُمُ التَّابُ نْ یَأْ لْکِهِ أَ بِّکُمْمُ مشهور است که ایـن تـابوت    .)248(بقره: » فیهِ سَکینَةٌ مِنْ رَ

ای بوده که مادر موسی او را در آن قرار داده است و پـس از آنکـه الـواح بـه     همان جعبه
تـابوت  «، کتـاب مقـدس  به اعقتاد قاموس اما  موسی عنایت شد، جایگاه الواح موسی بود.

  .]237،ص22[ساخت » شطیّم« تعالی از چوب که موسی به امر حقّ  ، صندوقی است»عهد
  

  فهم در عرفان یهود و عقل در عرفان اسالمیـ 6
) در فراگیرتـرین معنـای آن،   تـورات ی، هدف تلمـود تـورا (مطالعـه    تلموددر نگاه حکیمان 

 تـورات . چون تمام هستی در ]147، ص4[یعنی فراگیری حکمت، فهمیدن و معرفت است 
نها معلمانی نیستند که بر کرسـی آمـوزش تکیـه داده باشـند،     تجلی یافته است، حکیمان ت

، 4[هـا بایسـتۀ تحقیـق اسـت      هستند و بنابراین، هرچیز مربـوط بـه آن   توراتبلکه تجسم 
شدت موردقبـول اسـت.    . این نگاه در مجموعه میراث عرفانی حدیثی شیعه نیز به]148ص
تش محکـم و حکیمانـه بیـان    ) و آیا231به گواهی صریح آیاتش، حکمت است (بقره:  قرآن

) تـا رسـول   6) و از جانب خدای حکیم نیز فروفرستاده شده است (نمل: 1شده است (هود: 
). از دیگر سوی، هرکسـی کـه چهـل    151او حکمت را به مخلوقات الهی تعلیم دهد (بقره: 

روز خویشتن را برای خدایش خالص کند، حکمتـی کـه در منـازل پیشـینی سیروسـلوک      
  للـه   أخلص  من«شود.  قلب او استقرار یافته است، از قلبش به زبانش جاری می عرفانیش، در

  .]94، ص11[  »لسانه یأربعین صباحا ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه عل
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در قباالی آلمانی این آموزه لحاظ شده است که خداوند در جـالل عـزت خـود مسـتغرق     
خویش را بـرای همـۀ مـردم قـرار داده      1داصطالح عبری کَبُ است. خداوند این نور جالل یا به

اند از همۀ انبیـا و بنـا بـر شـرایطی بـر       ای خاص که عبارتای بر عدهاست؛ گرچه در هر دوره
هـای  خداوند برای همگان نیکو اسـت و رحمـت  «ای از عارفان آشکار ساخته است. گرچه  عده

گوینـد و مقدسـان    مـي  وی بر همه اعمال وی است. ای خداوند! جمیع کارهای تو، تو را حمد
گوینـد و توانـایی تـو را حکایـت      خوانند. دربارۀ جالل ملکوت تو سخن مي تو تو را متبارك مي

آدم تعلیم دهند و کبریایی مجید ملکوت تـو را! ملکـوت    کنند تا کارهای عظیم تو را به بنی مي
 ).13تا  8، 145 مزمور» (تو ملکوتي است تا جمیع دهرها و سلطنت تو باقی تا تمام دورها

اسـت، از  » حکمت«ۀ الهی که همان حقیق واسطۀ فیض اگر در عرفان یهود و اسالم، به
گفته شده است، از آن منظر که اولین مظهر الهی بـوده  » قلم«منظر ایجاد و تقدیر وجود، 

انـد و در چهـارچوبی کـه خـدای عـالَم      آن عقـال شـده   واسـطۀ  بـه است و سـایر مظـاهر   
  گفته شده است. » عقل«اند، به آن خواسته قرار گرفته می

واسـطۀ  در سیر صعود نیـز  » حکمت«ۀ حقیق ،عالوه بر وساطت حکمت در ایجاد و بقا
وز تا تـو  مطریق خود را به من بیا ،ام الحقیقه منظور نظر تو شده االن اگر فی«است.  فیض

باشـند.   را بشناسم و در حضور تو فیض یابم و مالحظه بفرما که این طایقـه قـوم تـو مـي    
  .)14و  13، 33 خروج» (گفت روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید

در اول خلقـت خلـق فرمـود،     یتعال یکه خدا یمهم این است که منظور از عقل ۀنکت
چراکه روایات هم نور  ؛منظور نبوده است یدیگر یه است و جز آنها کسمقدسهمان انوار 

را » عقـل «و هم  ]6، ح44، ص2، ج7[ اند معرفی کرده اولین مخلوق عنوانِ بهمعصومین را 
  .]144، ص6[اند  مخلوق اول دانسته

بر اساس مبانی عرفانی یهود و اسـالم، یکـی از غایـات سیروسـلوک عارفانـه رسـیدن بـه        
منـدی از ایـن عقـل کـه واسـطۀ      حکمت و دریافت عقل است. استفاده از این حکمت و بهـره 

توانـد خـدا را بـا     پذیر است. سیروسلوکی کـه مـی   ک امکانفیض الهی است، فقط با سیروسلو
رسـاند   ای میکند و او را به درجه کننده احیا می حسّی که محسوس را در تمام وجود احساس

) به جایی برساند کـه فـیض الهـی را    6:  9 پیدایش» (رفتبا خدا راه می«که همچون نوح که 
دات جهان درک کند و به واسطۀ اتحـاد بـا   در ایجاد و بقا و سیر صعودی خویش و تمام موجو

  بشود.» حکیم«، خود مظهر سریان و جریان فیض الهی و به تعبیری »حکمت«واسطۀ فیضِ 

                                                                                                                             
1. The Holy Spirit 
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  گیری نتیجه
داند. بر اسـاس   تعقّل می لمس و غیرقابلِ عرفان قباال خدا را در سرادق جالل خود غیرقابلِ

بـه درک   درک فـیض الهـی   ،) استEin sofکه خدا حقیقت در ذات خود ( مسئلههمین 
و عناوین » حکمت«نیاز خواهد داشت. در این مقاله با بررسی مفهوم  واسطۀ فیض مسئله

ایـن   در فراینـد وسـاطت فـیض، ثابـت شـد     » کالم«و » عقل«، »قلم«مرتبط به آن همانند 
مفهوم که به صورتی همسان در عرفان اسالمی و یهودی به کار برده شـده اسـت، سـبب    

ۀ ه یا شخینا در سالکان است. سالک واصل به سبب درک آنچه توسط واسـط ایجاد سکین
به آرامـش نسـبت بـه زنـدگی خـویش دسـت        ،فیض در ابتدای خلقت رقم خورده است

در » فهـم «اولین مخلوق کـه همـان    ،توسط تعالیم حکیمانهشدن  عقالۀ یابد. به واسط می
ا در اختیـار معبـود محبـوب    در عرفان اسالمی است، اختیـارش ر » عقل«عرفان یهودی و 

خویش گذاشته و کالم الهی به صورت وحی تکوینی فعل (یعنی حرکات و سـکنات) او را  
اخالص و جریان حکمت الهی از قلب او به زبـانش،  ۀ کند و از طریق طی مرتبهدایت می

حکمت، یعنـی  ۀ گیری از رقیق بهرهۀ نماید. سالک به واسط کالم و گفتار او را حکیمانه می
محمّدیـه و  ۀ رقیق«و در عرفان اسالمی » زنده و حیّ تورات«الم الهی که در عرفان یهود ک

رسـد کـه خـود کلمـة هللا     قلمداد شده، به جایی می ،»انسان کاملی که قرآن ناطق است
  شود. فیض حکمت الهی میۀ سالک واصل خود واسط ،. بدین صورتشودمی
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