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مقایسه دو مكتب عرفان اسلامی ابنعربی و عرفان قبالای نبوی
ابوالعافيه از طریق تحليل نظام ارزش عددی حروف تهجی
علیرضا فهیم
علی نظری
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[تاریخ دریافت5331/3/51 :؛ تاریخ پذیرش]5331/2/62 :

چکیده

هدف از این پژوهش امکانسنجی تأثیر و تأثر و مقایسه دو مکتب عرفانی «ابنعربئی»
و «قبالای نبوی» ابوالعافیه از طریق مطالعه اسرار حروف در این دو مکتب با توجئه بئه
خاستگا جغرافیایی مشترک آنها ،یعنی اندلس در عصر شکوفایی نهضت ترجمه ،اسئت.
این تحقیق از طریق بررسی مستندا تئاریخی (روش برونمتنئی) و همچنئین تحلیئل
کیفی آثار مکتوب بهجاماند از این دو سنت عرفانی (روش درونمتنی) دنبئال میشئود.
بدینمنظور با مقایسه دو نمودار ،وجو تشابه و تمایز ایئن دو نظریئه را میکئاود یکئی
برگرفته از عرفان قباله ،تحت عنوان «درخت زندگی» که واحئد ازلئی را بئه د سئفیرا
تقسیم میکند 22 ،حرف الفبای عبری را به منزله پلهایی میان سفیراها نشان میدهئد
و از  22را حکمت بحث میکند و دیگری عرضه الگوی برساخته و مقتبس از نظریا
ابنعربی در کتاب شجرة الکون .کفه فرضیه استقلال مکتب ابنعربی از قباله بئر سئایر
فرضیا سنگینی دارد یعنی با وجود تبادلا فرهنگی میان ادیان ابراهیمی و ارتباطئا
دوسویه میان قباله و تصوف اسلامی در شرق جهان اسلام (انئدلس) و غئرب آن (بغئداد)
پیش از دوران ابنعربی ،ویژگی شخصیتی منحصر به فرد ابنعربی بئه گونئهای شئکل
گرفته است که علیرغم امکان دسترسی به متون و آشئنایی بئا دیئدگا های گونئاگون
بزرگان ملل و نحل ،کمتر از آنها تأثیر پذیرفته و به دلیل اصالت و استقلال رأی ،بیشئتر
بر دیگران تأثیرگذار بود است.
کلیدواژهها :حروف تهجی ،علمالاعداد ،حساب جمل ،ترکیب حروف ،سفیرو  ،درختزندگی.
* التادیار گروه ادیان و عرفان تربیقی ،دانشگاه شهرکرد (نویسنده مسئول)؛
** دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اللامی ،دانشگاه ادیان و مذاهد ق ؛

alireza.nf20@gmail.com
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مقدمه

در لیر تفکر تأثیرگرذار الرلامی ،بحرث ترأثیرات متقابرل مسرلمانان و یهودیران برر

یکدیگر در قلمرو عرفان یکری از فصرول رذا

مرالعرات تربیقری ادیران را تشرکیل

میدهد .از لحاظ زمانی ،ابتدا دیرن یهرود تصروف الرلامی را در دوران شرکلگیری در
بغداد متأثر میکند .در واقع ،بینالنهرین که خالرتگاه قلمررو برابلی الر  ،کرانون علر

یهودی بود که پس از التیلای مسلمانان ،بهآلانی تن به عربیشدن داد .مفهوج مهمی کره
ریشه در ادبیات تلمودی داش

و در آن زمان مقبولی

عرفان اللامی ایفا کند ،اعتقاد به اهمی

یافته برود و بنرا برود نقشری در

عل حروف بود .واهراً این عناصر یرا از طریرق

موا هه مذاهد با یکدیگر یا به والره یهودیانِ به اللاج گرویده منتقل شرده الر  ،امرا
تصوف اللامی به محض واهرشدن به عنوان نیرویی معنوی ،حرکتی قروی را در لرد
و ذ

یهودیان آااز کرد .شمار فراوانی از گِروشها از یهودی

صوفیانه بغداد واقع شد .شکی نیس

به الرلاج ،در حلقرات

این نوع ارتباطات به دلیل بیتعصبی نسبی بعیری

از مشای صوفیه اللامی برای اعیای لایر ماعرات مرذهبی از ملره یهرود زمینره را
آماده کرده بود .اما فقط در خلال ه زیستی فرهنگی یهرودی -عربری لردههای بعرد در

الپانیا ال

که میتوان شواهدی معین و مسل از این تأثیر و تأثرات ادبری را مشرخص

کرد .پرلش الالی این تحقیق این ال

که :میزان ارتباه ابنعربی با آموزههای عرفانی

یهودی در حوزه الرار حروف ،یا بهعکس ،التفاده بنیانگذاران مکتد قبالا ،منل ابراهی

ابوالعافیه و مولی دولئون 1از آثار به امانده از مکتد ابنعربی و شاگردانش چره میرزان
بوده ال

این مقاله میکوشد از طریق شواهد و مستندات تاریخی و با تو ه بره گفترههای خرود

مؤلسان این دو مکتد ،چهار فرضیه را بررلی کند .0 :فرضیه التقلال؛  .0فرضیۀ نداشرتن

التقلال (تأثیر تصوف بر قبالا)؛  .1فرضیه تأثیر قبالا بر تصروف؛  .6فرضریه تبرادل دولرویه

میان تصوف و قبالا؛ در خاتمه و نتیجه بحث ،فرضیه اول ،یعنری الرتقلال ،اثبرات میشرود،
چراکه بر الاس آنچه پیش از این ذکر شد ،ابنعربی روش و للوک عرفانی مخصوص بره
خود را داشته و الالاً درباره چنین عارفی نمیتوان از تأثیر و ترأثر بره معنرای مترداول آن

لخن گف  .او خود را اهل الراء و معراج و صاحد موا ید ،احوال ،مقامرات و کرامرات
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و مبشرات میدانسر

( هرانگیری )096 :0195 ،و تصرریح دارد کره علمرش دربراره الررار

حروف و عرفان همگی مواهد الاهی و مستند به کشف و شهود و الهراج از طریرق فریض
ربانی حاصل شده و نتیجه عمل و تقوای الاهی ال  .همچنرین ،برا تو ره بره مسرتندات

انکارناپذیر تاریخی ،فرضیه چهارج ،یعنی تبادلات دولرویه میران تصروف الرلامی قبرل از

ابنعربی و قبالا نیز تأیید میشود ،و فرضیههای رقید دوج و لوج ،یعنری ترأثیر یکلرویه
قبالا بر تصوف یا بالعکس ،تأثیر یک انبه تصوف اللامی بر قبالا رد میشود .با عنایر
نهی

بره

تر مه در اندلس و برخی شواهد تراریخی ،احتمرال الرتفاده ابرراهی ابوالعافیره و
ابنعربی و پیروانش و ود دارد.

شاگردان وی از آثار مکتو
تعریف مفاهیم

سفیروت :خداوند برای آنکه خود را ادراکپذیر و درخرور فهر کنرد ،از روشرنایی

ذات بیکران خود ده مجرای پیدرپی نور (لفیرا) صادر کرد که همچون والرهای بررای
تجلیات او در هان متناهی عمل کردند .ایرن نورهرا در مجمروع لرفیروت یرا مراترد

نامیده میشوند.

درخت زندگی :ده لفیرا همچون درختی شکلبندی میشرود کره شرامل لره لرتون
زندگی) شامل کِتِر ،تیفِرِث ،یَسرود الر  .لرفیرای دهر یرا

ال  .لتون مرکزی (درخ

مَلخوت که نمایانگر هانی ال
که درخ

رال

لم

معرف

چپ که درخ

معرف

به خوبی ال

معرف

که انسان از میوه این درخ

که در خرارج از آنهرا واقرع شرده الر  .لرتون لرم

به بدی ال

و شامل حُکماه ،حِسِد و نِصَح) الر ؛ و لرتون

تناول کرد ،معرف

و شامل بینا ،گوورا و هود میشرود .هنگرامی

از دو اند متیاد ایجاد میشود ،امرا هریچ تغذیرهای از قسرم

زندگی دریاف

پیشینه پژوهش

میرانی درخر

نکرد؛ بخشی که در بین دو اند واقع میشود و تعادل ایجاد میکند.

الپانیا نخستین گذرگاه دلتاوردهای نهی

به ار

به خوبی و بردی را بره دلر

آورد .ایرن

تر مه ،تفکر و عرفان اللامی از شرر

بوده و کتا خانه قرطبه (کوردوبا) ( )Cordobaبا و ود نی میلیون نسخه خری،

مه ترین کتا خانه در لدههای میانی قلمداد شرده الر  .کلیره کترد و آثراری کره از
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یونانی و فارلی به زبان عربی تر مه شده بودند ،از هان اللاج به ایرن لرو آمرد و در

کتا خانههای قرطبه و طلیرله (تولدو) ( )Toledoنگهرداری شرد .ایرن کتا هرا پرس از
تر مه به زبان لاتین و صدور به کشورهای اروپرایی ،چررخش زیبرا و معنرادار علر و

فرهنگ را فراه کرد .طلیرله پس از قرطبه ،دومین شرهر برزرگ الرلامی انردلس برود.

شهری با دویسر هزار نفرر معیر  ،مرکرد از یهرودی ،مسریحی و مسرلمان ،کره در

کتا خانههای آن حدود دویس وپنجاه هزار نسخه خری به زبان عربی و رود داشر .

این کتا خانه در مقایسه با کتا خانه قرطبه ،به عنوان پایتخ

حکوم

انردلس (دارای

نی میلیون نسرخه خرری) مقراج دوج را داشر  .آثرار تر مهشرده در تولردو ،مه تررین
بنیانهای علمی را در خارج از الپانیا ،بهویژه دانشرگاههای پراریس و بولونیرا ()Bolonia
(واقع در شمال ایتالیا) به و ود آورد .فیلسوف بزرگی چون ابرنرشرد ( 575-502ه). .

یا عارف بزرگی چون ابنعربری ( 414-542ه ). .از مفراخر و مواریرث علمری الرپانیا

محسو

میشوند (عدلونی.)75-45 :0225 ،

از توضیحات فو روشن شد که شبه زیره ایبری ،محیط مسراعدی بررای تبادلرات

میانفرهنگی یهودیان ،مسیحیان و مسلمانان ،بهویژه در قررن لریزده و چهرارده میلرادی
بوده ال  .در قرن لیزده میلادی مدرکی مربوه به مباحنات کلامی میان عارف برزرگ

مسلمانان محییالدین ابنعربی (متوفای 0062ج ).و خاخرامی یهرودی در برا
حروف کتا

ماهیر

مقدس در اختیرار داریر (فنرتن .)007 :0145 ،شرکوفایی اولیره تصروف در

اندلس بیشتر به لبد تعالی شی عارف مسرلمان« ،ابنمسررّه» ( 710-444ج ).صرورت

گرفته بود .علیرا آنکه تأثیر ابنمسرّه بر مذاهد اللامی و یهرودی انردلس مبالغرهآمیز

ال  ،ولی چنانکه از آثارش پیدا ال  ،تأکید فراوانی بر نقرش رازورانره الفبرای عربری
داش  .این شیوه همچنرین یکری از نبرههرای بنیرادین نظراج حکمری ابنعربری برود؛
موضوعی ال

که او ،چنانکه ذکر شد ،در برا

آن برا یهودیران گفر وگو میکررد .از

دوران تلمودی و لپس در قبالا ،تفکرات مزبور در با

خواص و احکاج اعرداد ،تحر

عنوان گیمرریا ( ،)Gematriyahبخش محوری تأویلات و براطنگرایی یهرودی بره شرمار

میرف  .شباه های چشمگیر میان بسط و ترور مفراهی رازورانره مرذکور در هرر دو
دین ،این پرلش الالی را مرر میکند که :آیا یهودیران برر «عل الحرروف» مسرلمانان

تأثیر و تأثراتی داشتهاند یا خیر (همان.)002 :
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با اینکه نشانههای ادبی مشخص عرفان اللامی قبلراً در شرعر دینری شراعران برزرگ

عبری اندلس همانند للیمان بن بیررول (( )Solomon ibn Gabirolمتوفرای حردود 0259

ج ).و یهودا هالوی

(Halevi

 0060-0295( )Judahج ).نمایان بود ،نخستین اثر مننور قرون

میانه که نمودار فه و ارزیابی عمیق آموزههای صوفیانه اللامی از لوی یهودیران برود،

کتا الهدایة الی فرائض القلو

ال ؛ رلالهای در با

الاهیات زاهدانه به زبران عربری

تألیف ربی .بحیا بن براقودا ( 0242( )Rabbi Bahya ibn Paqudahج .).بحیرا در مجمروع از
منابع صوفیه الرلامی بره نحرو تصرادفی الرتفاده نمیکنرد ،برهویژه وی صرور افراطری
زهدگرایی و مجاهده با نفس را که عدهای از صوفیان اهرل مراقبره تبلیر میکردنرد ،رد

کرررده و در بررا

مسررئله وحرردت بررا خرردا موضررع لررکوت اختیررار میکنررد .بحیررا بررا

ایگزینکردن اقوال کتا

مقدس به ای نقلقولهای قرآنری و تلراش بررای دگرگرون

لوهدادن محتویات اثرش ،متحمل زحمات فراوانری میشرود .مقدمره کترا

حراکی از

آگاهی بحیا از معرفی نوع تازهای از زهد و پارلایی به امعه دینی یهود ال  .فررائض
القلو یکی از اولین آثار کلالیک ادبیات یهودی -عربی ال .
تر مه عبری کتا

پایدار بر روحانی

مذکور که لیمای اللامی اثر را بسیار ک رنرگ میکررد ،ترأثیری

یهودی داش  .پس از تأثیرگذاری فرائض القلرو

برر پیرروان آیرین

قبالا ( )Kabbalahدر الپانیا و لپس پیروان فلسرینی این آیین ،بعدها حسریدیان لهسرتانی
در لده هجده آن را مشتاقانه مرالعه میکردند .پیروان حسیدی  ،بعیی مفاهی الالی
اخلاقی این کتا  ،از قبیل توکل ،عقیده به تمرایز خلروت وراهری از خلروت براطنی و
تفاوت هاد سمانی با هاد روحانی را از آن واج گرفتهانرد .آثرار برخری نویسرندگان
بعدی اندلسی نیز از آشنایی ایشان با نوشتههای عرفانی مسلمانان حکای

میکند .شرر

تأویلی ازل ازلهای للیمان که یولف بن عقنین (( )Joseph ibn Aqninلرده دوازدهر )
به عربی تألیف کرده ،خصوصیات رلالهای صوفیانه را درباره عشق الاهی پیردا میکنرد.
بیشک به لبد تأثیر رو بره زوال تصروف الرلامی ،و آزار و اذیر

لرزمین الپانیا ،مدرکی در دل
اشتهارش ،حرک

نیس

کره نشران دهرد حتری کترا

مرذهد مرالکی در
بحیرا ،بره رار

مهمّی را از نوع تصوف زهدگرایان یهودی به دنبال داشته الر  .امرا

در مصر شاهد تأثیر تصوف اللامی بر یهودیان و ایجاد نهی

زهدگرایی یهود از لوی

فرزندان و اخلاف مولی بن میمون ( )Moses Maimonidesهستی .
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مکان دیگر که محل موا هه تصوف اللامی و دین یهود و ارتباه آنها با ه به شمار

میرف  ،ار

مقدس فلسرین بود .در لده لیزده  ،مراکز پررونق فرهنگ الرلامی در

اورشلی و حتی در صفد مشاهده میشد .قبالاگرایان فلسرینی لده لیزده کره وابسرته
به محفل «ربی ابراهی ابوالعافیه» (( )Rabbi Abraham Abul-Afiyyahمتوفرای پرس از 0070

ج ).بودند ،نهتنها شماری از اعمال متصوفه را در اصول باطنیشران داشرتند ،بلکره خرود
مستقیماً در مرال ذکر صوفیان شرک

می ستند .امکان این نیز هس

که ابوالعافیره در

دیدار کوتاهش از «أکره» در حدود  0042ج .یرا در خلرال لرفرهای بسریارش بره لرایر
مناطق با صوفیان اللامی و شاید شاگردان ابنعربی موا ه شده باشد.

نکته مه و محوری روش خلسهآمیز او انجاج «ها  -ذکارا» ( )Hazkarahالر  .خرود

این اصرلا عربیبودن آن را به یاد میآورد .هدف از این عمل ،آمادهلازی لالک برای
الهاج نبوی بود؛ آیین مراقبهای که در مکانی پررت و تاریرک انجراج میشرد .ایرن آیرین،
آنگونه که در نوشتههای ابوالعافیه شر داده شده ،بهوضو مستلزج روشهای صوفیانه

ال  .لالک پس از آمادگیهای مقدماتی ،آرالته به امرهای لرپید ،در حرالتی خراص

قرار میگیرد و آنگاه به خواندن ناج الاهی همراه برا تنظری دج و برازدج و حرکرات لرر

مبادرت میکند .آموزههرای ابوالعافیره در شرر رواج یافر ؛ کسرانی از قبیرل الرحا

اکرهای ،بن گائون

(Guon

 )Benروش مکاشفهآمیز قبالای نبروی او را پذیرفتنرد .الرحا

عراکویی (0162-0092( )Issac Aquiج ).آگراهی بلاوالررهای از روشهرای صروفیان ،از
مله تأمل و مراقبه فردی (خلوت به زبان عربی و هیتبروددوت ( )Hitbodedutبره زبران

عبری) و تجس حروف داش  .از آنجایی که الرحا بره زبران عربری تسرلط داشر ،

چهبسا خود او تماسهایی با صوفیان برقرار کرده ال .
اسرار حروف در تصوف یهود (قبالا)

الرار حروف در عرفان یهود ریشه عمیق و طولانیمدتی دارد که باید آن را در آیرین

قبالا س و و کرد .قبالا از ریشه عبری «قبل» به معنای دریاف کردن و پذیرفتن (
117

 ،)1987:مکتبی عرفانی ال

Idel,

که بر مجموعهای از تعالی تأکید میکند ،که به صورت

شفاهی و لینه به لینه با التفاده از زبانی نمادین بیان شدهاند .قبالاگرایران توانسرتند برا

کمک معادللازی حروف و اعداد از طریق حروف ابجد عبرری ،بره مفراهی ترازهای از
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زوهر و تورات دل

یابند .منلاً ارزش عددی کلمره «انسران» در زبران عبرری برا کلمره

«خدا» معادل ال  .قبّالیها با التفاده از حروف ابجد عبرری ،اذکرار و طلسر هایی را از
تورات و زوهر التخراج میکنند و خوانردن و تکررار آنهرا را باعرث بره و رود آمردن

قدرتهای ادویی میدانند.

دول شماره یک 00 :حرف عبری بر الاس تقسی بندی لفر یصیرا

لفر یصیرا (عبری :ספר יצירה به معنای کتا

پیدایش) یکری از کتا هرای بسریار

قدیمی عرفان یهودی ال ؛ با اینکه برخی معتقدند این کتا
و ریاضیات مرتبط ال  .خالتگاه این کتا

بیشتر از عرفان ،با ادبیرات

معلروج نیسر  ،امرا پیرروان قبالرا معتقدنرد

حیرت ابراهی نبی آن را نوشته ال  .زمان نوشتهشدن «لفر یصیرا» ،بین قرن لوج
و شش میلادی ال

و مؤلف آن به احتمال قوی بنیانگرذار مکترد قبالرای پرووانسری،

یعنی الحا نابینا ،در نو

فرانسه الر  .لرفر یصریرا شرش فصرل دارد و حتری در

کاملترین چاسها ،به بریش از  0422کلمره نمیرلرد .تعرالی طر ریزیشرده در لرفر
یصیرا ،برای حیرت ابراهی  آشکار شد .وی پس از آنکه لرش

الاهی را درک کرد و فهمید ،آن را مکتو

کرد.

وحری و انکشراف

آنگاه خداوند خود را برای او آشکار کرد و پیمان خود را با او بس  .لفر یصیرا بیران

میکند که خدای الرائیل چگونه دنیا را به والره  10راه حکم

له حرف التفادهشده در ناج خدا (ی ه و) و هف

ایجاد کرد .این اعرداد از

روز هفته و  00قبیله الرائیل و  00مراه

لال عبری و ایدههایی نظیر  6عنصر اصلی (آتش ،باد ،خاک و آ ) 9 ،لیاره 02 ،ه

و

 00برج لتارهشنالی گرفته شده ال  .کتا لفر یصیرا بیان میکند کره چگونره خردا برا
ترکید  02لفیروت و  00حرف عبری دنیا را ایجاد کرد (.)Ponce, 1974: 96
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بسیاری از قبالاگرایان معتقدند این اثر ،لنگ بنای تحقیق آنها الر

آن ،الرار قبالا را نمیتوان درک کرد .لفر یصیرا یکی از کتا هایی الر

برشی

(Bereshith

نظریههای خلق

میدانس

( )Maasebالرار آفرینش) نشئ

کره از معسره

میگیررد؛ انیرباطی درونری کره بره

و پیدایش عال و ود و کیهانشنالی میپردازد .لن

که چنین اطلاعاتی برای عواج نیس

و اینکره بردون

و کمال مرلو

این ال

حاخرامی اولیره
کره اطلاعراتی

چنین اندیشهای ،به والره کلاج شفاهی و دهان به دهان از التاد به شاگرد منتقرل شرود

(.)Ponce, 1974: 216

آرای ابراهیم ابوالعافیه

از لال  0022ج ،.بهتدریج عارفان قبالا به عنوان گروه عرفانی مشخصی واهر شردند

و در بسیاری از بخشهای نو

این حرک

ادامه داش

فرانسه و الپانیا شهرت چشمگیری به دل

آوردنرد.

تا عصر طلایی نبش قبالا در الرپانیا در اواخرر قررن لریزده و

اوایل قرن چهارده ،کره اندیشرهها و شخصری های بر سرته ایرن عرفرانِ دیرد ترأثیر

فزایندهای بر زندگی یهودیان به ای گذاش

(شول .)001 :0170 ،

یکی از شخصی های مه عرفان قبالا ،ابراهی ابوالعافیه ال  .ابراهی برن لرموئیل

(Samuel

 )Benدر لررال  0062ج .در لرقسررره (لاراگولررا) ( )Saragusaمتولررد شررد ،و

وانیاش را در تولدو (طلیرله) گذراند .پدرش کتا

مقدس و تفالیر آن و نیز قواعرد

دلتور زبان و برخی مرالد میشنا و تلمود را به او تعلی داد .در هجدهلالگی پدرش را

از دلر

داد .دو لرال بعرد الرپانیا را تررک کررد و بره خاورمیانره رفر  .آشررو های

نگافروزانه در لوریه و فلسرین خیلی زود او را از عکّا به اروپا بازگرداند .حردود ده

لال را در یونان و ایتالیا گذراند .طی این لالهای لیر و لفر ،خود را ارر در فلسرفه

کرد و ابنمیمون را فردی درخور لتایش یاف  .از نظرر او ،میران عرفران و دیردگاههای

ابنمیمون هیچ تیادی و ود نداش  ،بلکه او نظریه عرفانی خویش را گاج بعدی دلالرة
الحائرین میدانس و تفسیر شگرفی بر آن نوش  .به نظر ابوالعافیره ،فقرط کترا دلالرة
الحائرین و «لفر یصیرا» با ه معرف نظریه واقعی قبالا هستند.
واهراً ه زمان با این مرالعات ،او بهشدت مشغول فراگیری آموزههای قبالایی عصرر

خود بود ،بدون آنکه بیش از حد تح

تأثیر آنها باشد .حردود لرال  0092ج .بره مردت
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چهار لال به الپانیا بازگش

و طی این لالها خود را کاملاً ار در تحقیقرات عرفرانی

کرد .در بارللونا به مرالعه «لرفر یصریرا» و دوازده تفسریر آن پرداخر  .ایرن رویکررد
فلسفی و قبالایی او را نشان میدهد .در این مدت با انجمنی لرری در ارتبراه برود کره

اعیای آن معتقرد بودنرد میتواننرد از طریرق لره روش عرفران قبالرا ،یعنری گیمرریرا

( ،)Gematriaنوطاریقون ( ،)Notarikonو تمورا ( ،)Temuraبه ورفترین الررار الاهیرات و

کیهانشنالی عرفانی دل

یابند .ابوالعافیه ،برهویژه از کسری بره نراج براروخ توگرارمی

( ،)Togarmiکه رهبر گروه همخوانان بود ،به عنوان التاد خرود نراج میبررد کره او را بره
معانی واقعی لفر یصیرا آشنا کرد .ابوالعافیه با تأمل در شیوه عرفانی التادش (تمرکز برر
حروف الفبای عبری) راه خود را یاف  .در لیویکلالگی بود کره در بارلرلونا بسریار

تح

تأثیر رو مکاشفهای قرار گرف  .او مکاشفاتی داش

یاف  .به صد و درلتی معرف

و بره الر اعظر خردا راه

مکاشرفهایش کاملراً مرمرئن برود .بررای بیران نظریره

دیدش مدتی در الپانیا لفر کرد و تأثیر عمیقی برر شخصری

(Jikatillah

 )Josephوان بر ای گذاش

قبالای الپانیا شد.

او آثار مکاشفهای نوش

« روزف یکاتیلرای»

که بعرداً خرود یکری از مشرهورترین عارفران

که تر یح میداد در آنها بر خود نامی نهد که همران ارزش

عددی ال اصلی خود ،ابراهی  ،را داشته باشد .از ایرنروی خرود را رازئیرل یرا زکریرا

( )Zechariahمینامیررد .چنانکرره خررودش میگویررد ،نُرره لررال پررس از آارراز شررهودهای

مکاشفهایش ،شروع به تألیف آثار مکاشفهای کرد .از ملره ایرن آثرار گفتراری در برا
الرار قبالا ال  .از لرنوش وی پرس از لرال  0070هریچ اطلراعی در دلر نیسر
(همان .)007-004 :از میان آثار مکاشفهای وی فقط کتا لفر هرا-اوت ( )Sefer Hauteیرا
کتا نشانه که کتابی عجید و دشروارفه بره شرمار مریرود ،برر رای مانرده الر .
ابوالعافیه در دو ا از رابره خود با عرفای ایریهودی لخن میگوید .او نقل میکند کره
یک بار درباره له شیوه تفسیر تورات ،یعنی تفسیر تح اللفظی ،تمنیلی و عرفانی با آنها
گف وگو میکرد و در این موضوع با ذو موافق بودهاند .لپس اشراره میکنرد« :و مرن
دیدج که آنها به طبقه پرهیزگاران ایریهودی تعلق دارند ،و ضررورت نردارد بره لرخنان

لادهلوحان هیچ دینی اعتنا و تو ه کرد ،چراکه تورات به فرزانگان حقیقی عرضره شرده

ال ».
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علاقه وافر او به شرحیات و نیز ادعاهای مکاشرفهای ،عرفرای قبالرای لرنتی را از او

دور کرد .در واقع ،او از عرفای قبالای ه عصر خود و نمادپردازی آنران انتقراد میکررد،

زیرا پشتیبان تجربه عرفانی شخصی آنان نبود .از لروی دیگرر ،برخری از آثرار او بره رد
نقدهایی که عرفای قبالای متعصد علیه او وارد میکردند ،اختصراص یافتره الر  .وی

میگوید:

و اراده و عزج خویش را زج کردج تا به فراتر از درک و فه خود دل

یراب .

آنها مرا مرتد و کافر خواندند ،چراکه مصم برودج خردا را بهدرلرتی پرلرتش

کن  ،نه نظیر کسانی که در تاریکی قدج میزنند .آنها و امنرال آنهرا ،کره در ایرن
پرتگاه فرو رفته بودند ،از اینکه مرا در کارهای بیهروده و اعمرال شررارتآمیز و

شیرانیشان گرفتار لازند ،خوشحال میشدند .اما خدا نکند که من راه حقیق
را برای راه باطل رها کن (همان.)012 :

اما با و ود تماج مباهاتش در رلیدن به الهاج مکاشرفهای و معرفر

بره الر اعظر

خداوند ،طینتی آمیخته با فروتنی ،آرامرش و دولرتی داشر  .هنگرامی کره میخوالر

شاگردانی برای مکتد قبالای خود بپذیرد ،شرایط لختی برای داشتن اخلراقی متعرالی و
ثبات شخصی

در آنان مد نظر میگرف  .با تو ه بره نوشرتههای او ،حتری بسریاری از

نبههای ذبها ی و ذوقی را که خود وا د آنها بود ،در ایشان سر و و میکررد .در
ایی میگوید« :کسی که به ورفترین اصول بنیادی حقیق

تواضع و فروتنی را به دل

میآورد» (شول .)011 :0170 ،

راه پیدا میکنرد ،بیشرترین

روش سیر و سلوک ابوالعافیه

ابوالعافیه دربراره هردف خرویش میگویرد« :هردفش رهالراختن نفرس و گشرودن

گرههایی ال

که فرد را مقیرد میلرازد»« ،تمراج تواناییهرای براطنی انسران در ابردان

سمانی وی محصور شدهاند ولی دا میشوند .زمانی که گرههای آنها گشروده شرود،

به اصل خویش کره واحردی بیثنویر

میگردند» (همان.)015 :

و فاقرد هرر گونره کنررت و تعردد الر  ،براز
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ابراهی ابوالعافیه گشودن این گره را از طریق تمرکز بر الفبای عبری شدنی میدانرد،
طبیعی گرفتار ادراکات حسی و احسالی خرود الر

چراکه اعتقاد دارد نفس در حال

و هر چیز محسولی حواس او را به خود پرت میکند و به قول وی« :کسی که ار در

خود ال  ،ایی برای خدا ندارد» .پس باید در ابتدا ذهن را از تمامی ادراکرات حسری
پاک کرد و این شدنی نیس

مگر از طریق تمرکز بر حروف الفبرا کره میتوانرد ریران

اندیشیدن را از ذهن بگیرد و فرد را از زندان قلمرو مادی رها کند و به لرم

قلمرو الاهی رهنمون شود.
هدف ابوالعافیه این ال

مرزهرای

که نفس را با چیزی روبهرو کند که نهتنها انتزاعری باشرد،

بلکه به عنوان یک شیء به معنای دقیق کلمه تعینپذیر نیز نباشد ،زیررا هرر چیرزی کره

بدینلان تعینی داشته باشد ،اهمی

و فردی

خاص خود را دارد .او نظریرهای در برا

تأمل عرفانی درباره حروف ،آرایش و ترکیبات آنها ،به عنوان ا زای لرازنده الر خردا
عرضه میکند .به طور خلاصه ،ابوالعافیه معتقد ال

هر کس موفق شود ال اعظ خدا

را که هیچ و ه شباهتی با امور محسوس در این هان نردارد ،مقصرد تأمرل و مکاشرفه

خویش قرار دهد ،در راه نیل به ذبه عرفانی حقیقی قرار دارد .او این روش خراص را

حُخمَ

هَصِروف ( )Hokhmath Ha-Tserufیا «عل ترکید حروف» مینامد (همان.)014 :

ابراهی ابوالعافیه عل ترکید حروف را با مولیقی مقایسه کرده ال  .عمل نظاجمنرد

مکاشفه ،حسی را ایجاد میکند که بسیار شبیه گوشدادن بره هرارمونی مولریقی الر .

عل ترکید حروف ،نوعی مولیقی اندیشه محض ال
مولیقی را میگیرد .لذا فعالی

که در آن حروف الفبا ای ن

التاد عرفرانی لررگرج ترکیرد و رداکردن حرروف و

مکاشفه خویش ال  .برخی از آنها را با یکدیگر ترکید میکنرد و از ترکیبرات آنهرا در

هر نظمی لذت میبرد .به این ولیله درهای بسته نفس باز میشود و در حال
ارتعاش حروف ال اعظ ورفترین ملودیها به دل

ذبه برا

میآید و راه را بره لروی خردا

باز میکند .هان حروفی ،که خود را در این نظاج وراهر میلرازند ،هران شرادمانی و
لعادت واقعی ال  .هر حرف هان کاملی را نشان میدهد که عارف خود را ارر در

تأمل در آن کرده ال  .نه فقط عبری ،بلکه هرر زبرانی برا یرک والرره متعرالی واحرد،
شایسته آن ال

که یگانه زبان خدا باشد ،چرون (مررابق نظرر یهودیران) هرر زبرانی از

تحریف یک زبان اصلی و آاازین ،یعنی عبری به و ود میآید و همه آنها مرتبط برا آن
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باقی میمانند .ابوالعافیه در کتا

نشانه میگوید« :ضرورت دارد همره زبانهرا بره زبران

مقدس (عبری) بازگردند تا هر عبارتی بر لبان اری شود ،گمان شرود کره برا حرروف
مقدس ،یعنی  00حرف عبری ،وصل ال » .در فصل هفت کتا

نور عقل ،علر اعرداد

را با ناج هفتاد زبان برای ترکید حروف معرفی میکند .ابوالعافیه در همره آثرارش مایرل

ال

برای تأیید اندیشههای خود با کلمات لاتینی ،یونانی یا ایتالیایی بازی کنرد؛ چراکره

نهایتاً هر گفتاری از حروف مقدس تشکیل شده ال

و ترکید ،دایی و الحا مجردد

حروف ،الرار عمیق و پیچیدهای را برای عارف قبالا آشکار میکند ،و راز ارتبراه تمراج

زبانها با زبان مقدس را به او نشان میدهد (همان.)060 :

دول شماره دو :حروف الفبای عبری و ارزشهای عددی آن
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اهمیت اسماء در مکتب ابوالعافیه

ابوالعافیه ،برخلاف عرفای قبالای معاصر خود ،که نظریه خود در برا درک صرفات
الاهی را طریق لفیراها مینامند ،روش خود را طریق الماء مینامد ،که از این حیث بره
مکتد ابنعربی بسیار نزدیک میشود ،چراکه بحث الماء در آموزههای ابنعربی بحنری
محوری و الالی محسو میشود .این دو راه با ه  ،یعنی طریق لرفیروت ()Sephirot
و طریق الماء یا طریق قبالای مکاشفهای ،کل آیین قبالا را به و ود میآورند.
نوآموز قبالا باید با تأمل و تعمق در با  02لفیروت آااز کنرد .در واقرع ،در خلرال
مراقبه این الماء که صفات یا حتی نمادهای خداوندند ،موضع تخیل تحریرک و تنرد و
تیز میشود تا صرفاً با ناج آنها معرفتی کسد شود .زیرا طبق نظر ابوالعافیره ،در لرفیراها
«باطن عقل فعال» کشف میشود ،یعنی آن قدرت کیهانی که از نظرر عرارف برا لرال و
شکوه شخینا یکی ال  2.فقط از اینجا ال که مبتدی به یادگیری  00حرف میپردازد،
که مرحله ورفتری از نفوذ و کشف باطن عقل فعال را نشان میدهد (همان.)055 :
به طور خلاصه ،ابراهی ابوالعافیه را میتوان بیش از هر چیز دیگری ،عرارف قبالرای
کاملاً عملگرا نامید .البته نه به معنای آن که عارفی ال کره از لرحر و رادو الرتفاده
می کند ،چراکه ابوالعافیه قاطعانه لحر و ادو را رد کرده و هر گونه تلاش برای التفاده
از نظریه المای مقدس به منظور لحر و ادو را از پیش محکروج کررده الر  .وی در
مباحث فراوانی لحر و ادو را بره عنروان تحریرف و عرل عرفران واقعری نکروهش
میکند .از نظر وی ،ادو امکانپذیر ال ولی مجری آن منفور ال  .در رایی دیگرر،
درباره التفاده از لفر پیردایش بررای آفریردن گولراله چرا هشردار میدهرد .وی برا
صراح میگوید« :کسانی که به دنبال این عمل هستند ،خودشان گولالهاند» .ابوالعافیره
با عزمی رال طریقی را برگزید که رو به لوی باطن داش  ،اما گاه این طریق ترا مررز
مشترک میان عرفان و ادو امتداد دارد (همان.)057 :
اسرار حروف در مکتب عرفانی ابنعربی

ابنعربی عارف شهیر مسلمان و بنیانگذار عرفان نظرری و مکترد وحردت و رود،
معتقد ال اگر فیض بخشش حقتعالی نبود ،حقایق الفاظ در کلاج آشرکار نمیشرد .او
در کتا المبادی والغایات فیما تیمنه حروف المعج من العجائد والآیات و همچنین
در لد  7الفتوحات المکیة به رازهای حروف الفبا اشاراتی دارد .از مله میگوید:
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حروف ،پیشوایان واوگاناند ،زبان حافظان چنرین گرواهی میدهنرد .افلراک در
ملکوت خویش بین خوا

گنگ و بیداری بر پایه حروف التوارند .ناجها آنهرا

را از نهفتگیشان بیرون آوردهاند و از این آشکارلاختن ال

(ابنعربی.)54/7 :0140 ،

ابنعربی در خاتمه کتا

که شکوه یافتهاند

رو القدس ،در قالد نظ الرار هر یک از حروف هجا را

داگانه شر میدهد که البته مرالد ،مجمل و رمزآلود ال  .برای منال ،درباره حررف

«طاء» چنین میگوید:

در «طاء» پنج راز نهفته ال  ،که یکی از آنها حقیق
و الرار هر ثابر

ال  .حقیق

در آفرینش ال

خواهی دانس

که و ود کشتی در آلمان ال

انسان در فرشتگان نهفته ال  .این پنج راز ال

دل

فرمرانروایی در فرشرتگان

هسرتند و نرور در آترش و

کره هرر گراه آنهرا را دریرابی،

(ابنعربی.)060 :0171 ،

با تأمل و تدقیق در این اشعار که بسیار رمزگونه و به صورت کنایی نگاشته شده ،به
میآید که هر حرفی به اندازه ورفی

خرود لروهای خراص از ذات و صرفات و

افعال الاهی دارد ،به نحوی که با افزایش قدرت تجلی الراهی ،ارزش عرددی آن نیرز بره

حسا

ابجدی بیشتر میشود .برای نمونه ابنعربی درباره حرف «عین» با ارزش عددی

 92چنین میگوید:

عین ،عیون حقیق

آفرینش ال  ،به آن در ایگاه اشرهاد بنگرر .او را خرواهی

دید که مانند بیماری کره بره نیکوییهرای شرخص تندرلرتی مینگررد کره بره
عیادتش آمده ال  ،به لوی آفریننده مینگررد .بره ایرر معبرود خرویش حتری

نی نگاهی ه نمیکند ،به او امیدوار ال
(همان.)014 :

و از خلق و خوی بندگان میپرهیرزد

درباره حرف «این» با ارزش عرددی هرزار ،کره بیشرترین ارزش عرددی را در برین

حروف دارد ،میگوید« :این در احوال خویش ماننرد عرین الر  ،رز آنکره تجلری و
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شعشعهاش لهمگینتر و ارزشمندتر ال  .در این الرار تجلی قهّارتر الر  ،حقیقر
فیض آن را بشناس و نهفته بدار» (همان.)019 :

نکته الد تو ه آنکه ابنعربری دربراره  9حررف ،کره در زبران عبرری بره «دوتاییهرا»

مشهورند (بِگِ

کِفِ ) ،در زبان عربی ه خواص دوگانه قائل ال

و برای آنهرا دو حالر

متفاوت بیان میکند .منلاً در خصوص حرف «کاف» که یکی از دوتاییها ال  ،میگوید:
کاف امید از دیده نکو داش

و بزرگی مینگرد ،به نسب

کراف بری کره گرواه

نیکی ال  .در قبض و بسط آنها نیک بنگر ،یکی پژواکی و دیگری وصرالی بره
تو خواهند داد .خدا شکوه یکی را آشکار لاخته و از درخشش دیگری زیبرایی

را به نمایش گذاشته ال

(ابنعربی.)014 :0171 ،

یا در خصوص حرف «تاء» که آن نیز در زبان عبرری در زمرره دوتاییهرا محسرو

میشود ،میگوید:

تاء گراهی پیردا و گراه پنهران میشرود و بهررهاش از و رود ایرن قروج ،رنرگ

عو

کردن ال  .ذات را در خود دارد و اوصاف ایگراهش هسرتند ،امرا در

ایگاه فعل تمکینی ندارد .از الرار شگرفش گاهی آشرکار میشرود و لرو و

قل و نون در لیرره فرمانروایی او الر  .لروره لیرل ،شرمس ،اعلری ،طرار ،
ضحی ،شر و تین در او نهفته ال

(همان.)060 :

ابنعربی حروف را کلاً بره لره قسر حرروف نوشرتنی ،حرروف لفظری و حرروف

مستحیر (یعنی حروفی که انسان در ذهنش مریآورد) تقسری میکنرد و معتقرد الر

حرف واحد خواه نوشتنی باشد یا تلفظی ،تا گوینده قصرد و التحیرار را برا آن همرراه

نکند ،این حرف در چیزی عمل نمیکند؛ و درباره حروف معتقد ال

بعیری حرروف

عملشان از بعیی دیگر فراگیرتر و بیشرتر الر  .منلراً حررف «واو» را از حیرث عمرل

فراگیرترین حروف میداند ،چراکه در «واو» قوه تماج حرروف و رود دارد و «هرا» را از
ه

عمل کمترین حروف طبقهبندی کرده ال

(ابنعربی)150/0 :0140 ،؛ در صورتی که

در عرفان یهود له حرف الف ،می و شین ایگاه و اهمی
خود یکی از و وه تمایز بین این دو مکتد عرفانی ال .

ویژهای دارند .ایرن مسرئله
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ابنعربی در فتوحات مکیّه «عل حروف» را مخصوص اولیای الاهی میداند و تررک

آن را برای ایر اولیا بهتر میداند .به باور او ،اگر کسی بخواهد از ایر راهی که صرالحان

بدان دل

مییابند ،به این الرار پی ببرد ،به شرقاوت و بردبختی میافترد و کرارش بره

لعادت و نیکبختی نمیانجامد .او لپس به عهدی که با خود بسته ال

اشاره میکنرد

و میگوید« :اگر نبود که عهد کرده بودج از من اثری از حروف آشکار نشود ،از آن امرر،

شگفتیها و عجایبی نشانشان میدادج» (ابنعربی.)670/4 :0140 ،

ابنعربی در لد دوج فتوحات درباره عل حروف و خواص آنها چنین میگوید:
این عل  ،عل اولیا نامیرده میشرود و بره والرره آن اعیران مو رودات آشرکار

میشود ،آیا هشدار الاهی را بر آن نمیبینی که فرمود «کُن» پس عرال کرون و
و ود از حروف واهر و نمایان شد ،حرف ایبی (مرراد از حررف ایبری همران

حرک

از «کاف» و «واو» و «نرون»)

ضمه در کلمه کُن میباشد که عبارت ال

و مرردان رمروز) الر

و دو حرف واهری ،اینها علوج این مردانی (اقرا

گفته شد .بیشتر مردان این عل  ،برای آنها دولی درلر
اشتباه دارند ،آن دول درل

کره

کردهانرد ولری در آن

نیسر  .نمریدان آیرا آن کرار را از روی قصرد

کردهاند تا مردمان را در بیخبری از این فن بگذارند ،یرا آن را نمیدانسرتند و
شاگرد حیرت صاد  یعنی ابر بن حیان صوفی قائل بره ایرن علر بروده
و آن دول که در طبایع حروف ال

ال

این ال :

دول شماره له :حروف ابجد و برابر عددی آنها و طبیع

هر حرف

آتش

ارزش

خاک

ارزش

هوا

ارزش

آب

ارزش

(حار ،گرم)

عددی

(بارد ،سرد)

عددی

(یابس ،خشک)

عددی

(رطب ،تر)

عددی

ا

5

ب

6

ج

3

د

4

ه

1

و

2

ز

7

ح

8

ط

3

ی

52

ک

62

ل

32

م

42

ن

12

س

22

ع

72

ف

82

ص

32

ق

522

ر

622

ش

322

ت

422

ث

122

خ

222

ذ

722

ض

822

ظ

322

غ

5222
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ابنعربی معتقد ال

خاصی

حروف در شکلهایشان ال

نه در خود حروف .اثرر

حروف که به دهان میآید (لفظی) یا در ذهن میگذرد (مستحیَرر) از حرروف نوشرتنی
بیشتر ال  ،چراکه در حروف نوشتنی با از بین رفتن نوشته ،خاصری

ه از بین میرود ولی حروف لفظی و ذهنی برای همیشه ثب
حروف مستحیر چنین میگوید:

حرروف مرذکور

میشود .ابنعربی درباره

اما حروف مستحیر ،آنها ه باقی و اوداناند ،زیررا و رود شکلهایشران در
برزخ ال

نه در حس ،و فعلشان از فعل دیگر حروف قویتر ال  ،اما چرون

البه التحیار آن التوار و محک شود و التحیارکننده با آنها اتحاد پیدا کنرد

و ایر آنهرا را رایی نمانرد و بدانرد کره خاصری

آنهرا چیسر

کره بررای آن

حاضرشان میلازد ،اثر آنها را مشاهده مینمایرد ،و ایرن شربیه فعرل بره لربد
هم

ال

(ابنعربی.)154/0 :0140 ،

اهمیت حرکات در دو زبان عبری و عربی

حروفیان ایرانی معتقد بودند وا دالو ود کره مرلرق ،ازلری و نامتنراهی الر  ،در

نخستین تعین خود کلمه مجرد را به و ود آورد که کلاج نفسی یا کلاج و ودی خوانرده

میشود .این کلمه در ریان تعین بعدی  04حرف الفبای عربری را بره و رود آورد کره
کلاج ملفوظ ال  .آنگاه از ترکید و به ه پیولتن این حروف ،همره مو رودات عرال

مادی ایجاد شدند که محسوساند .خداوند به حیرت آدج که برتررین و کامرلترین
تجلی الاهی ال  ،الماء را آموخ  .این الماء نه حروف الفبای شرناختهشرده بشرری،
بلکه حروف الفبای و ودی بودند که خداوند با آن قول «کُن» را ادا کرد.

با این همه ،هر یک از پیامبران بزرگ الاهی وحی را در قالد بخشی از این حرروف

دریاف

کردند ،چنانکه آدج 7 حرف ،حیرت ابراهی  06 حررف ،مولری00 

حرف و عیسی 06 حرف را دریاف

کردند و پیامبر اللاج کاملترین وحری را در

قالد  04حرف زبان عربی به اضافه «لا» که خود متشکل از (لاج و الف)  6حررف دیگرر
ال  ،یعنی معاً  10حرف ،که همان شمار حروف فارلی ال  ،دریافر
.)42-57 :0147

کررد (آونرد،
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حروف صام

به منابه س بیرونی و مصوتها با روابرشان همچون رو درونری

زبان عمل میکنند ( .)Versluis, 1974: 24, 56در زبان عربی ما با له حرکر
فتحه ،کسره) و له حرف کشیده «آ ،او ،ای» و له حرک
تشدید و لکون و مدّ ،در مجموع دوازده حرک

عبری با ده حرک

اِعرا

بنراء (ضرمه،

(رفع ،نصرد ،رر) و

روبهرو هستی  .در حالی کره در زبران

موا هی که شامل  Kubbutzیا «ضرمه» Patach ،یرا «فتحره» Segol ،یرا

«کسره» میشود؛ همچنین کامتز ( )Kamatzمعادل حررف کشریده «آ» ،شروروک ()Shuruk
«او» ،شیریک (« )Chirikای» ،کولوج ( )Cholomمنل ترو ،تسرر ( )Tsereمنرل ایری ،و شروا
( )Shvaیا لکون.

از منظر ابنعربی ،حرکات نیز ماننرد لرایر حرروف هجرا در واقرع مظهرر الرمی از

المای الاهی محسو
«یا» علام
رو ال

میشوند .از اینجا ال

که «الف» علامر

کسر و ال خلق و «واو» که نشانه رفع ال

نصرد و الر حرق و

(حد فاصل میان آن دو) ،الر

(نج الدین کبری .)096 :0196 ،محییالردّین ابنعربری در لرد هفرت فتوحرات
که آنها را «حروف صغار» مینامد ،چنین میگوید:

درباره حرکات اِعرا

بدان! مراد از حروف صغار حرکرات لرهگانه ضرمه و فتحره و کسرره الر

این حروف را دو حالر

الر  ،حالر

اشرباع (آ ،ای ،او) و حالر

و

ایراشرباع

( ،)َ-َ-َ-و چون یکی از آنها اتصاف به اشباع پیدا کرد ،علتی بررای و رود
معلولی که منالد خودش ال  ،به شمار میرود .پس آن «ضَ » که رفع ال ،

از المای الاهی «العلی» ال  .و «فتح» یرا نصرد از الر «الررّحمن» الر  .از

اینرو در قرآن آمده ال « :ما یفتحُ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَحمةٍ فلا مُمسِکَ لها» (فاطر:
 .)0کلمه فتح را برای رحم
ال

قررار داد و «کسرر» از الرمای الراهی «المُتعرالی»

و آثار این المای الاهی در عال کون معلوج ال  ،چنانکه در حق مُتمیَّرز

به حدودشان بوده ،بعیی از آنها از بعیی دیگر متمایز الر

.)12/9

نظر ابنعربی درباره افعال معتل آن ال

(ابنعربری:0140 ،

که این افعال مشقتی دارند که با اعلرال ایرن

رنج از بین می رود .یا در ای دیگر ،در مقس کلمه به ال و فعرل و حررف میگویرد

«ال » در حک نشانه قدی و «فعل» نشانه حادث و «حرف» رابط برین آن دو الر  .در
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عل حروف ،برای حرکات نیز ارزش عددی خاص قائل شدهاند ،که در دول زیر آمده

ال :

دول شماره چهار :ارزش عددی حرکات و اعرا

مقایسه درخت زندگی در قبالا با شجرة الکون در عرفان ابنعربی
ابنعربی در کتا

شجرة الکون میگوید:

آنگاه که به هستی و آفرینش آن و به امر نهانی و نظاج آن نگریست  ،همه هسرتی
را چون درختی دیدج کره اصرل شرکوفه آن از دانره «کرن» برخالرته و «کراف»
کونی

هستی با دانه هستی بارور گش  .و از این دانره دو شراخه مختلرف بره

و ود آمد که روهر آن دو یکری عبرارت از اراده الر

و فررع شراخه آن دو

قدرت ال  .بنابراین ،از وهر «کاف» ،دو معنای مختلف واهر گش « :کراف»

کمالی که خدای میفرماید« :الیوج اکمل

لک دینک » (مائده )1 :و «کراف» کفرر

که میگوید« :فمنه من آمن و منه من کفر» (طلرا  .)54 :ابنعربری در کترا

تفسیر قرآن چنین میگوید« :نَحنُ خَلقنراکُ فلولرا تُصَردِّقونَ» یعنری «اِوهرارُک
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بِو ودِنا و وهورُنا فی صَورِکُ » .یعنی شما با هستی مرا آشرکار شردید و مرا در
صورت شما واهر شدی  ،پس چرا این را باور ندارید (ابنعربی.)44 :0144 ،

ابنعربی در فتوحات مکیه درباره کلمه و ودی «کُن» میگوید:
بدان که  -خداوند یاریات کند  -عل عیسوی عل حروف ال  ،از اینرو
بدو نف و دمیدن داده شده و آن هوایی ال

که از درون قلبری کره عبرارت از

رو حیات ال  ،خارج میشرود و چرون در راه خررو ش بره دهران سرد
انقراع پیدا کرد ،مواضع انقرراعش را حرروف نامنرد .بنرابراین ،اعیران حرروف

آشکار شد و چون با ه تألیف پیدا کردند ،حیات حسی در معرانی پدیرد آمرد

(همو.)044/0 :0140 ،

ابنعربی خود کلمه «کُن» را متشرکل از  7حررف داگانره میدانرد و در فتوحرات

میگوید:

بنابراین ،نخستین کلمهای که ترکید پیدا کرد کلمه «کن» بود و آن مرکد از له

حرف ال « :کاف» و «واو» و «نون» و هر حرف از آن له حرف خرود از لره
حرف ترکید یافته ال  ،لذا  7پدیدار شد که ذر آن له تا ال

افراد ال

و آن اولرین

و بسائط و ود  7از کن پایان پذیرف  ،در این صرورت بره والرره

کن عین معدود و عدد واهر شد و اصل ترکید مقدمات از لره ،از ایرن وراهر

گش

و از فرد عال کون پدیدار شد (همان.)044/0 :
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دول شماره پنج :مقایسه شجرة الکون ابنعربی با درخ

زندگی قبالا

دانه کن
قدرت
الهی

اراده الهی

نور محمّدی

رالتان و
بهشتیان

(ص)

وهر
کاف

لابقون

کاف
کمالی

کاف
کفر

درواگویان
و دوزخیان

وهر
نون

نون
نکره

نون
معرفه

نتیجه

حروف و ارزش عددی آنها مو وداتی زنرده ،دارای قردرت درونری و مصرداقی از

المای الاهی هستند .التادان عل الماء و حروف و اعداد در دو لن

اللاج توانستهاند دل

به تأویل کتا

گفتمان این دو نظاج عرفانی به دل

عرفرانی یهرود و

مقدس خرود بزننرد .برر الراس آنچره از تحلیرل

میآید ،میتوان نتیجه گرف

که با و ود تشابهات

فراوان در دو زبان لامی عربی و عبری ،و تبادلات زبانی میان این دو زبان ،واقعیر

ال

آن

که وهره عرفان این دو دین توحیدی در دو بستر فرهنگی متفاوت رشد کررده و

از دو مسیر داگانه به بررلی حقایق عال و ود رلیدهاند ،که دلرتاورد ایرن دو نظراج
عرفانی منجر به کشف حقایقی از عال علوی و لفلی شده ال  .عرفای این دو دین به

والره شهود مستقی حقایق ،گزارشهایی را بر شاگردانشران عرضره کردهانرد .البتره برا

تو ه به نظریه ذاتگرایان این تجار
لن

عرفانی هسته مشترکی دارنرد ،امرا برر الراس دو

فرهنگی متفاوت ،دارای دو تفسیر مختلف از تجار

عرفانی خود هستند.
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نتیجه مه این مقاله اینکه :احتمال تأثر ابنعربی از عرفان یهود بسیار اندک مینماید

و به نظر میرلد بنا به نظر عرفانپژوه یهودی بزرگی همانند گرشوج شول  ،که یکری از

منابع آیرین قبالرا را اندیشرههای حکمری و عرفرانی مترأثر از تصروف الرلامی میدانرد
(2008: 35

 )Scholem,و همچن رین برره روای ر

بسرریاری از محققرران یهررودی و الررلامی،

اندیشههای کلامی ،فلسفی و عرفانی اندیشمندان یهودی از مله آیین قبالا تحر
اندیشمندان اللامی در شر

هان الرلاج ،یعنری بغرداد ،و ارر

هران الرلاج ،یعنری

اندلس ،بوده ال  3.فرارغ از دلایرل یادشرده ،مسرتنداتی از ایرن حقیقر
فحوای کلاج خود محییالدین عربی در تألیفاتش به دل
در پایان این مقاله اشاره میشود:

ترأثیر

را میتروان از

آورد که به چند نمونه از آنهرا

 .0ابنعربی بهوضو به لزوج تو هنکردن به تعالی یهود و نصرارا در تفسریر قررآن و
پیروینکردن از آنها اشاره میکند و بهتصریح میگوید:

هر کس در تفسیر قرآن حکایات یهودیان را نقل کند ،در حالی که رلرول خردا

ما را دلتور داده که اهل کتا

را نه تصدیق کنی و نره تکرذید ،بنرابراین هرر

کس قرآن را به روایات یهودیان تفسیر کند ،خلاف دلتور رلول خدا عمل کند
و دلتور ایشان را رد کند ،در واقع فرمان الاهی را رد کرده ال  ،زیررا دلرتور

داری که دلتور رلولاللّه را ا را کنی « :ما اتاک الرّلُولُ فخذوه و ما نهاکُ عَنهُ

فانتَهُوا» (حشر( )9 :ابنعربی.)104/9 :0140 ،

علروی در کلمره مولروی» از کترا

ارزشرمند

 .0ابنعربی در مرلع «فص حکمر

فاِنَّ حِکَ َ مولی کنیرةٌ و انا اِن شاء اللّهُ اُلرد منها فی هذا البا

علی قَدرِ ما

فصوص الحک چنین میگوید:

یَقَعُ به الامرُ الالهی فی خاطری .فکان هذا اول ما شُوفِه ُ برهِ مِرن هرذا البرا ِ»؛

زیرا حکم های مولی بسیار ال

و من با خوال

الاهی از آنهرا در ایرن

فص ،به مقداری که فرمان الاهی در خاطرج میآورد ،از پی ه بیان مریدارج ،و
این نخستین چیزی ال

مخاطد شدج (همو0171 ،

که از این با
.)144 :

به طرور شرفاهی (از لروی خداونرد)
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و در همین فص ،ابنعربی چنین نتیجه میگیررد کره همرانطور کره خداونرد همره

شیردهندگان را بر حیرت مولای شیرخوار حراج کرد تا وی فقرط بره پسرتان مرادرش
روی آورد ،به همین صورت خداوند برای هر امّتی شریعتی قرار داده که بایرد از پسرتان

آن شریع

التفاده کند .وی در این باره میگوید:

عل شرایع ه اینگونه ال  ،چنانکره خداونرد فرمرود« :و انزلنرا الیرک الکترا
بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتا

و مهیمناً علیه فاحک بینه بما انرزل اللّره و

لا تتبع اهوائه عما اءک من الحق لکلٍّ علنا مِنک شِرعةً و مِنها اً -و لرو شراء

اللّه لجعلک امة واحدة و لکن لیبلوک فی مرا اتکر فالرتبقوا الخیررات الری اللّره
مر عک

میعاً فینبئک بما کنت فیه تختلفون» (مائده)64 :؛ برای هر گروه از شرما

آیینی مقرر کردی  .گویی این لخن اشاره به اصلی ال

آن اذای او ال  ،همانگونه که شراخه درخر

که از آن آمده ال  .پس

رز از اصرلش (ریشره) تغذیره

نمیکند .پس آنچه در یک شرع حراج بوده ،در شرع دیگر حلال ال  .زیررا امرر،
و تکرار ندارد .از اینروی تو را هشدار دادج .لذا در این باره بره

خلق دید ال

حراجشدن شیردهندگان مولی کفای

کرد (همو0171 ،

.)197 :

 .1ابنعربی در «فص شینی» تصریح دارد که هر پیغمبری از زمران آدج ترا آخررین
پیامبر ،هیچ یک از آنان نیس

ز آنکه از مشکات خات رلولان حیررت محمّرد

مصرفی اخذ میکند ،اگرچه و ود طینر
حقیقتش مو ود بوده ال

 .6همچنین در «فص حکم

(همان.)17 :

و خلقرش مترأخر باشرد ،امرا او بره

قدولی در کلمه ادریسی» بر فیل و علو امّ

محمّد بر لایر امّ تأکید دارد .او بدین نحو التدلال میکند:

حیرت

خداوند فرمود« :و انت الاعلون واللّه معک و لن یترک اعمرالک » (محمّرد،)15 :

اما علو مرتب

ما رال  ،مرادج محمّدیین ال

که خدا فرمود« :و انت الراعلون

واللّه معک »؛ که شما برترید و خداوند با شما ال  .در این علرو کره از مکران
بهتر ال

و چون نفوس عملکنندگان از ما ،هراس به خود راه دادهانرد ،معیر

را از پی آن آورد و فرمود« :لن یترک اعمالک » و هرگز اعمالتان را نکاهد .پرس

عمل مکان را میطلبد و عل مکان

را و مرتبره را درخوالر

دارد .بنرابراین،
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برای ما (مسلمانان) بین دو رفع
مکان

به عل (همان.)47 :

و بلندی مع کرد :علوّ مکان به عمل و علوّ

از فقرات یادشده التفاده میشود که ابنعربی اگرچه در عصرر شرکوفایی فلسرفه و

عرفان در اندلس میزیسته و بنا بر شواهد تاریخی وارث علوج پیشینیان خرود بروده ،برر
اصول تماج ادیان ،اع از یهودی

و مسیحی  ،احاطه داشته ،آثار مکتو

و با اشخاص مبرز هر یک از این گروهها مصراحب

خاص دریاف

مرر را دیرده

داشرته ،ولری حقرایق را از طریقری

میکرده که همان گرفتن علوج و معرارف از طررف خردا الر  .مکترد

ابنعربی با و ود غرافیای مشترک (الپانیا) و تقارن زمانی (قرن لیزده ) برا پیردایش
عرفان قبالا ،هیچگونه تأثیری از این عرفان یهودی نپذیرفته و آنچره از الررار حرروف و

اعداد بهتفصیل در فتوحات و لایر کتربش بیران داشرته ،همگری نتیجره لریر و لرلوک
شخصی وی در شرع محمّدی ال .

در نتیجه تصوف نظری وی را نمیتروان بره نظرامی خراص از نظاجهرای فلسرفی و

عرفانی یا به اصلی از اصول عرفانی لایر ادیان نسب

داد و صررف مشرابه

افکرار یرا

نقلقول کسی به عنوان موافق نمیتواند دلیل قاطع تأثیر و تأثر باشد .او در تقریر تصوف
خود از معارف اللافش کمک گرفته و از اصول دیانات گذشته مستفیض شده ،اما هرگز

منفعل و متأثر نبوده ،بلکه با هوشمندی خاص آنها را به خدم

و عرفانش ایجا

گرفته و اصال

اندیشره

میکند افکار دیگران را نپسندد ،مگر آنکه با تصوفش لازگار باشرد و

در صورت پذیرش نیز برای آنها تأویلاتی ،ولو خیلی بعید قائل شده تا آنها را برا اصرول

عرفان خود لازش دهد.

در خاتمه تکرار این نکته را لازج میدان که این ستار درصدد انکار هر گونه پیوند

و رابره میان ابنعربی و تعالی پیشینیان وی ،از مله عرفان قبالا نیس
مسلمات تاریخی ال  ،اما احتمال تأثر او منتفی ال

کره ایرن انکرار

و نرهتنها ترابع ایرن و آن نیسر ،

بلکه میکوشد دیگران را پیرو خرود کنرد .او در کتا هرایش بره گفتره دیگرران اشراره

میکند ،ولی آن را دلیل و لندی برای عقیده خرود اتخراذ نمیکنرد ،بلکره بررای اثبرات

عقیدهاش به قرآن التناد می وید و خود بهصراح
نتکل َ الا عن ذو » (همو.)50/0 :0140 ،

اذعان مریدارد« :مِرن اصرولنا ان لرا
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پینوشتها
 .1هر دو عارف یهودی مذکور چهار لال پس از وفات ابنعربی به دنیا آمدهاند.
 .2لفیراها شکوه نور شخینا به شمار میروند.
 .3برای نمونه نک :.مردخای ،موشه« ،التأثیر الاللامی فی التفالریر الیهودیرة» ،ترجمهه :احمهد مدمهد
هویدی ،مرکز الدرالات الشرقیة ،امعة القاهرة ،ص.002
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