
 
 

 
 

ن کریم و  آبررسی تطبیقی نخستین عهد الهی در متون زرتشتی، قر
 ها و کارکردها)  عرفان قباالیی (از منظر خصوصیت
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 چکیده 
ویژه متون پهلوي، نخستین عهد الهی به پیش از در برخی متون زرتشتی به 

که در اوستا به چنین پیمانی اشاره گردد؛ در حالیآفرینش جهان مادي باز می
گونه که نزد عرفاي قباالي زوهري اعتقاد به عهد ازلی عمومیت دارد؛ نشده، همان

نیز درباره نخستین   کریمقرآندر    به آن پرداخته نشده است.  تلمودو    توراتولی در  
عهد الهی سخن گفته شده که به عهد ألست مشهور است، و اکثر مفسّران آن را به 

عالوه بر پرداختن به این موضوع   گردانند. این جستار پیش از آفرینش انسان بازمی
 زوهرو  قرآنتطبیقی نخستین عهد الهی در متون زرتشتی،  -به بررسی تحلیلی

دهد اعتقاد به چنین عهدي، به اهمیت پاسخ به سه پردازد؛ و نشان میقباالییان می
گردد؛ و پرسش اساسی انسان در خصوص مبدأ، هدف و مقصد آفرینش بازمی

نِ زوهري و اکثر مسلمانان در اعتقاد به عهد ازلی و وجود پیشین زرتشتیان، قباالییا
است.     اند؛ اما کارکردهاي این عهد در هر آیین متفاوتدیگر هم عقیدهارواح، با یک

عالوه بر این، با آن که بحث عهد ازلی پیش از اسالم نیز میان ایرانیان زرتشتی رواج 
شان، متفاوت بوده است؛  ول اعتقاديات هرکدام با توجه به اصصیداشته؛ ولی خصو

کید بر عقل، اخالق و توحید أو نگاه اسالم در این خصوص، بر دو آیین دیگر از نظر ت
 برتري دارد.

 . عهد ألست.5. قباالي زوهري، 4. زرتشت، 3. قرآن، 2. عهد ازلی، 1:  واژگان کلیدي
 

 . مقدمه1
 داري از «عهد» در لغت به معنی گردن گرفتن و حفظ امري است که فرد ملزم به نگه
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در انگلیسـی  گونه که باشـد. در عربی میان عقد و عهد تفاوت جزئی وجود دارد؛ همانآن می
ان  ار می «covenant»و  «vow»مـی ه ـک د ـب اي عـه ه معـن ه هر دو ـب دـک اوت وجود روـن ، تـف

،  vowاســتفاده می شــود. در کتاب مقدس نیز  covenantبه جاي  vowدارد؛ ولی گاهی 
ت که به خداوند داده می ود و حالت یک طرفه دارد؛ ولی قول و عهدي اـس به   covenantـش

ــت ( ــمی و دو طرـفه اسـ ــی،  زبـ عـهد در  .)231، ص: 26معنی توافق و تعـهدي رسـ ان ـفارسـ
تائی َپتی«پیمان معنی  مان َ به» و به معنی قول و قرارداد اـست که ازواژه پهلوي َپتْمان و اوـس

چنین در زبان پهلوي «مهر» معادل دیگري  ، هم1پیمودن و اندازه گرفتن، اقتباس ـشده اـست
 ).232، ص: 33با «پیمان» در زبان فارسی است ( مترادف براي «عهد» و

شده است؛ زیرا   در تمام کتب مقدس به بحث پیرامون عهد و لزوم وفاداري به آن پرداخته 
شکل عهد، پیمانی است که میان  ترینعالی شود.وفاي به عهد یک واجب دینی محسوب می

در چهار دین زرتشت، یهود، و  نامند،شود؛ که آن را عهد الهی میخدا و انسان منعقد می
، به عهد الهی اشاره شده است؛ ولی میان این عهدها در ادیان مختلف تفاوت مسیحیت و اسالم

برخوردار است. در   اياز میان تمام عهدهاي الهی، نخستین عهد، از اهمیت ویژه  وجود دارد؛ و
 . 2گردد که به عهد «ألست» مشهور استاسالم نخستین عهد الهی به جهان غیرمادي بازمی

 18هاي قرآنی و  در پژوهش حاضر «نخستین عهد الهی» در متون زرتشتی، آموزه
از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است، و نشان   -قباالیی–ي «زوهر» عرفاي یهودي  صحیفه 

ها و کارکردهایی دارد، و با  ها چه خصوصیت ستین عهد الهی در هر یک از آندهد نخ می
دهد که میان  پرداختن به مفاهیم و زوایاي مختلف این عهد به این پرسش پاسخ می

ها و زرتشتیان، مسلمانان و قباالییان در اعتقاد به عهد ازلی  از این دو جهت چه اشتراك 
 ؟3هایی وجود دارداختالف

ذکر است که باتوجه به ارتباط بحث عهد ازلی با قواي روحانی، سعی شده است  الزم به
اي ترتیب در سه دین زرتشت، اسالم و یهود اشارهعنوان جوهري مجرد از ماده، بهبه این قوا به
 کوتاه شود.

به زبان فارسی و انگلیسی   هایی ها و مقالههاي زرتشتی و قباالیی کتابدر خصوص آموزه
هاي زرتشتی و به رشته تحریر در آمده؛ ولی تاکنون پژوهشی با موضوع عهد الهی در آموزه

نیز قباالیی صورت نگرفته است؛ البته با توجه به ارتباط این موضوع با عهد، روح و مراتب آن، 
عهـد عتیـق» و مقاله هاي «اوصاف و کارکرد یاریگران خـداوند در اوستـا و توان مقالهمی

 » «مقایسه تحلیلی مبدأ و مقصد روح در آیین زرتشت و یهود با سه اثر از عارفان مسلمان
و مقاله «فرجام شناسی انسانی در تفکر قباال»،  و »«مهر، خداي صلح و پیمانهمچنین 

»Vowing away the fifth Commandment: Matthew 15:3-6/Mark 7:9-
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 چنین عهد ألست در اسالم از جهات مختلف ینه تحقیق نام برد. هم» را به عنوان پیش13

است، و گروهی از معاصران چون   تفسیري، کالمی، فلسفی و عرفانی مورد بررسی قرار گرفته
هاي آوري و تفسیر دیدگاهطباطبایی، نصراهللا پورجوادي، منظر سلطانی و... به جمععالمه 

ها و  صورت تطبیقی، با توجه به خصوصیّت هشی به. ولی تاکنون پژواندمختلف پرداخته 
 کارکردهاي نخستین عهد الهی صورت نگرفته است. 

 

 . عهد الهی در دین زرتشت 2
مختصري به بحث قواي   هاي زرتشتی، الزم است له عهد الهی در آموزهأ پیش از طرح مس

 مینوي در این آیین، پرداخته شود. 
 هاي زرتشتی. عالم و قواي مینوي در آموزه1.  2

، اهورامزدا ، آفرینش جهان را در دو مرحله  4ویژه در متون پهلويهاي زرتشتی بهدر آموزه 
انجام داده است؛ او، نخست همه چیز را در حالتی غیرجسمانی پدید آورد که «مینو» نامیده 

معنی جهانی پیش از آفرینش جهان استوارشده فعلی؛ و پس از آن به آفرینش شود، بهمی
ستی مینوي بر هستی )، اگرچه ه1062: ص: 2، ج2پرداخت ( -مادي و جسمانی-«گیتی» 

تقدم دارد؛ ولی هستی گیتی نسبت به هستی مینوي داراي مزیت  -گیتی-این جهان مادي
اي براي نبرد با بدي است؛ زیرا اهورامزدا آن را با صورت یافتن همه چیز کامل نمود و عرصه 

پذیر است مینیو آسیب که جهان مینوي در مقابل تهاجم انگرهقرار داد؛ درحالی  -5مَینیوانگره-
 ).50-49، صص: 4(

برخی بر این باورند که اعتقاد به وجود عالم روحانی پیش از خلقت جهان مادي، پس از 
ها رواج یافته است که ناشی از تأثیر فلسفه یونانی بر ایشان حمله اسکندر به ایران، میان مغ

در ارتباط  فوذ کرده،بوده؛ و با بحث «ُمثل» افالطون که در اوایل قرن اول میالدي در شرق ن
اند این افالطون بوده است که از زرتشت  دادهکه برخی نظر )؛ در حالی174، ص: 31است (

ترین بخش کهن–ها ). با توجه به مواردي که در گات869، ص: 30تأثیر پذیرفته است (
 6در این خصوص بیان شده، نظر گروه دوم ترجیح داده شده است. -اوستا

معنی مثال یا هیأتی قوام نایافته، که آفریدگان پیش از آفرینش مادي » به چنین«مینوهم
رود و از آن به خرد، روح و جوهر معنوي، کار میاند نیز، بهخویش، در جهان مینوي داشته 

بیان شده است که انسان با قواي مینوي و  7ها)؛ در گات1062، ص:2، ج2تعبیر شده است (
آمده است:  26در هات در خصوص این قوا )؛ و 31/11، هات2. شود (ركروحانی آفریده می

«اینک جان (اَهو)، دین (دَئِنا)، بُوي (بَئوذَ) و روان (اورون) و فرَوَشی نخستین آموزگاران و 
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اند، نخستین آموزندگان کیش، مردان و زنان اَشَوَنی را که انگیزه پیروزي اَشه بوده
 ).26/4، هات 2( 8ستاییم»می

هاي معتبر زرتشتی، سخنی از فروشی مردم بدکردار نیست و خاص و متن تااوسدر 
 4، اُشینگاه/30ستاییم» (دینان را میپرهیزکاران است: «فروهرهاي نیک تواناي مقدس پاك

همراه بوي و روان در کار که بهو...)؛ اگرچه در کتاب «صد در بندهش» به فروشی مرد گناه
 ). 1024، ص: 2، ج2ده است (برد، اشاره شدوزخ به سر می

حاوي فهرست بلندي از نام  -ها در اوستاي متعلق به فروشیسروده-یشت 9فروردین
)؛ و در آن به 218، ص: 30اند (زیستند و سزاوار ستایشکسانی است که در گذشته می

 ها اشاره شده است:هاي مختلف فروشینقش
 یروزي بر اهریمنداري از جهان مادي و پ یاري اهورامزدا و نگه -
 پدید آوردن فرزند و یاري در فراخی نعمت -
 حمایت از جنگاوران  -
 و...) 46،17، 16، 2یشت ، فروردین2دفاع از خانه و خانواده و سرزمین (رك.  -

بوده و قادر به ایجاد  اند و اندیشمند و متکلمفروشی وفات یافتگان، نیازمند قربانی و فدیه
، ص: سی و چهار). البته فروشی، خاص انسان نبوده و امشاسپندان، 5ارتباط با زندگان هستند (

، فروردین 2زمین و آسمان و گیاهان و جانوران و تمام مخلوقات نیک داراي فروشی هستند (
ها، به تهاي مختلف اوستاي نوین فروشی نیرومند سوشیان). در بخش86/ 24یشت، کرده 

چنین در اوستا به فروشی  ). هم152، ص: 22اي، مورد ستایش قرار گرفته است (طور ویژه 
 01است. ) که داراي برترین فروشی23/3، هات 2اهورامزدا نیز اشاره شده است (

نشده  ايها» هیچ اشارهبه «فروشی -هاگات-الزم به ذکر است که در اوستاي متقدم 
اند که این ها ازلی و مورد ستایش بودههاي اوستا فروشیکه در باقی بخشاست؛ در حالی

ها و اوستاي نوین است که به پرستش بینی گاتنشان از تمایزي مهم بین خداشناسی و جهان
ارواح نیک، ارواح بزرگان و پهلوانان و حکیمان در ایران باستان پیش از زرتشت در قالب 

)؛ زیرا در باورهاي ایرانی پیش از زرتشت درباره 248، ص: 30گردد (پرستی بازمینیاکان 
فروشی نیز به چشم  -معنی روان انسان فوت شدهبه-آخرت، عالوه بر اصطالح «اورون» 

خورد که احتماالً به روان پهلوانان در گذشته اشاره دارد، و در روزگار پیش از زرتشت  می
اند هاهیم مربوط به اورون قابل تفکیک نبوده و همانند انگاشته شدگاهی مفاهیم فروشی با مف

 ).38، ص: 4(



 7 بررسی تطبیقی نخستین عهد الهی در متون زرتشتی، قرآن کریم و عرفان قباالیی
ها را با وجود آشنایی او با پیشینه برخی علت عدم توجه زرتشت به ایزدان و فروشی 

پرستی آریاییان کهن بوده است را مغایرت آن با روح ها که میراث دوران طبیعتتاریخی آن
 ).104-103، صص: 30دانند (اسی و آرمان یکتاپرستی میها در بحث خداشنکلی گات

 . نخستین عهد الهی در متون زرتشتی 2.  2
 ترین کتاب زرتشتیان به موضوع عهد دهد که در مقدسنشان می اوستابررسی محتوایی 

به پیمان تأکید  اي نشده؛ ولی به لزوم وفادارياشاره -پیمان اهورامزدا با آفریدگانش–الهی 
به توصیف ایزد مهر یا پیمان، اختصاص   مِهریَشت،نام  طوري که بخشی به؛ به11ویژه شده است

ها داده شده است، ایزدي که نگاهبان راستی و درست پیمانی است و بر وفادار بودن به پیمان
 شود یاد میشکنان با نام «مهر دُروج» یا «مهر فریب» نظارت دارد، به همین علت از پیمان

، مینوي خردبا بررسی دیگر متون زرتشتی، ردپایی از عهد الهی در ). 1057، ص:2،  ج2(
 پردازیم.توان یافت که در ادامه به آن میمی دینکرد،و  بندهش

را با همه آفریدگانش بر سر  که اهرِمنآمده است: «اورمزد هنگامی 12در مینوي خِرد
ي ایزدان و امشاسپندان انجمن کرد و از خرد خویش پیمان آورده بود، پس با همه

چه از متن و شروح وارد ). آن56/30، پرسش  32گزاري کرد و (سپاس) بر زبان آورد» (سپاس
یدگانش بر آن قابل استنباط است این است که میان اهورامزدا و اهریمن و اهورامزدا و آفر

 به شرح هر دو پرداخته است: 13پیمانی مجزا شکل گرفته؛ که در بندهش
 3000ي سال است که به چهار دوره 12000هاي آفرینش، عمر جهان بر اساس آموزه

سر ي مخلوقات در مرحله مینوي بهي اول همهشود که در طول سه هزارهساله تقسیم می
شود و در این یمن از جهان تاریکی وارد مرز روشنی میي دوم اهرهزارهبرند و در آغاز سهمی

ساله معین گردد؛  9000بندد و براي جدال نیک و بد، زمانی زمان اهورامزدا با او پیمان می
مند از ساله، اهرمن با آفرینش زمان 9000زیرا بنا بر خرد خود، آگاه بود که در پایان دوره 

شود هوش (گیج) میي دوم اهریمن بیهزارهن در سهایستد؛ و پس از عقد پیمافعالیت بازمی
 شوند و پس از پایان این دوره، در سهو مخلوقات از جهان مینوي به جهان مادي وارد می

 ). 38-34، صص: 3شود (هوش آمدن اهریمن دوران اختالط آغاز میي سوم با بههزاره
د تا جهان مادي را بیافریند، که اهورامزدا قصد نموآمده است زمانی بندهشدر  چنینهم

آگاه را به ایشان در جهان مینوي با قواي روحانیِ فروشی و بوي مردمان اندیشید و خرد همه
عرضه کرد (فراز برد) و چنین گفت: «کدام شما را سودمندتر در نظر آید؟ اگر شما را به 

ما را به فرجام درست صورت مادي بیافرینم و به تن با دروج بکوشید و دروج را نابود کنید ش
دشمن باشید پیري و بیمرگ، بیو انوشه باز آرایم و باز شما را به گیتی آفرینم، جاودانه بی

یا شما را جاودانه پاسداري از اهریمن باید کرد؟» مردم نیز بر اساس خرد همه آگاه خود در  
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ي رفتن به جهان پاسخ به پرسش اهورامزدا براي مبارزه با اهریمن پاسخ مثبت داده و برا
 ). 50، ص:3مادي همداستان شدند (

شود که کدام پیمان بر دیگري تقدم دارد، پیمان اهورامزدا و حال این پرسش مطرح می
اهریمن یا اهورامزدا و صور روحانی؟ با توجه به بخش پیشین مفاد پیمان در بندهش: «تا 

همه آفریدگان را بیافرید و با بوُي پیش از آن که اهریمن آمد، همیشه نیم روز بود...[هرمزد] 
توان نتیجه ). می50، ص:3و فروهر مردمان بسگالید و خرد همه آگاه را به مردم فراز برد...» (

گرفت اهورمزدا پس از گرفتن پاسخ مثبت از صور روحانی براي پیکار با اهریمن، با هدف 
داند بندد؛ زیرا میساله می  9000منظور غلبه بر اهریمن، با او پیمانی  آفرینش جهان مادي به

 که نابودي اهریمن منوط به نبرد با او در جهان مادي است.
نیز به عهد الهی در جهان مینوي اشاره  14دینکرد، در بندهشو  مینوي خردعالوه بر 

عهد و پیمانِ کنش همگی مردمان، از نخستین تازش اهریمن بر آغاز  شده است: «چکیده
ازش اهریمن در فرجام آفرینش تنها یک سخن است: «یزدانی کردن آفرینش تا واپسین ت

کارگیري آن در اندیشه و گفتار و روان تا باالترین مرز باور»... از رهگذر این سخن نغز و به
از یورش اهریمن رهایی  شکند...کردار و رفتار همگی مردمان، هر آن سپاه دروج درهم می

، 31سر خواهند برد» (مرگی و نامیرایی بهدانگی و بییابند همه آفریدگان نیک در جاومی
چنین آمده است: «پذیرفتن و به تندي رواج دادن پیمان ). هم143، بند 2کتاب سوم، ج

هاي شهریار، تنها عهد و پیمانی است آغازین و مینوي مردمان با خدا، یعنی پیروي از فرمان
گان را در برابر همه گناهان سخت و ستوار  زادکه از نظر کاربست داد، چونان ریسمانی مردمی

 ). 164ي آن نیرویی که برترین کار و ورزهاست» (همان: بند پاید و فراهم کنندهمی
چه گفته شد نخستین پیمان الهی در دین زرتشت با خطاب کلی و سؤالِی با توجه به آن

رسد، در عالم نی میکه اهریمن به مرز روش اهورامزدا، پیش از آفرینش جهان مادي هنگامی
دهد که از میان زندگی را مختار قرار می  -بوي و فروشی–شود و قواي روحانیمینوي آغاز می

جاویدان در عالم مینوي و درآمدن به قالب جسمانی و جنگ بر ضد اهریمن، یکی را برگزینند، 
ه با اهریمن پاسخ آگاه، بر پیروزي خود واقف بودند، براي مبارزوسیله خرد همهها چون بهو آن

وسیله پیروي از مثبت دادند و به جهان مادي وارد شدند تا از طریق یزدانی کردن روان به
هاي اهورامزدا، اهریمن را شکست دهند و به زندگی جاویدان، بدون تهدید اهریمن، فرمان

 دست یابند.
خصوصیات عهد ازلی در دین زرتشت را در موارد زیر بیان   توان. در مجموع می3.  2

 کرد:
 محوریت این عهد در دین زرتشت بر مبناي نزاع میان اهورامزدا و اهریمن است.  -
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 گانه اخالقی زرتشت تأکید دارد. این عهد بر اصول سه -
 شناسی زرتشتی است. مربوط به حوزه متافیزیک هستی -
گیري جهان مادي  آفریدگان مربوط به عالم مینوي و شکلآغاز پیمان اهورامزدا با  -
 است.
 پیروي از اهریمن مانع تحقق عهد است. -
پیمان میان اهورامزدا و اهریمن در دوره خاصی از ظهور اهریمن یعنی اختالط  -

 خوب و بد است.
 توان گفت: . در مورد کارکردهاي نخستین عهد الهی نیز می4.  2

 اخالقی دارد و براي رشد نیکوکاري و اخالق نیکو است.این عهد در نهایت جنبه  -
 ها است. ها همان یزدانی شدن آن اخالقی شدن روح انسان -
 شود. هاي او می باعث رهایی از حمله اهریمن و مقاوم شدن در برابر اقدام -
 متعهد ماندن به عهد باعث جاودانگی و بقا است. -
 

 . نخستین عهد الهی در اسالم 3
در دین اسالم از اهمیت و پیچیدگی خاصّی برخوردار است، و اصل   ی،نخستین عهد اله

آدََم مِنْ  گردد که گفته است: «َو إِْذ أََخذَ رَبَُّک مِْن بَنی سوره اعراف بازمی 172آن به آیه 
شَِهدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَۀِ  أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُْم قالُوا بَلى ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ َو أَشْهَدَهُْم عَلى

إِنَّا کُنَّا َعنْ هذا غافِلینَ: و (به خاطر بیاور) زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان 
ها را گواه بر خویشتن ساخت (و فرمود:) «آیا من پروردگار ها را برگرفت و آنآدم، ذریه آن

دهیم!» (چنین کرد مبادا) روز رستاخیز بگویید: ما از شما نیستم؟» گفتند: «آري، گواهی می
» این، غافل بودیم». بنابراین نخستین عهد الهی به خطاب «َ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ» و پاسخ  «قالُوا بَلى

گردد که به «عهد ألست» مشهور   با موضوع اقرار ذرّیات به حقانیت و ربوبیت خداوند بازمی
اند. البته آیات دیگري نیز وجود  ذرّ را همان عالم ارواح دانسته  است؛ و اغلب اندیشمندان عالم

سوره یس: «أَلَمْ أَْعهَدْ إِلَیْکُمْ َیا  60دارد که ارتباط موضوعی با آیه ألست دارند؛ از جمله: آیه 
با شما عهد نکرده  بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ َعُدوٌّ مُّبِینٌ؛ اى فرزندان آدم مگر

 بودم که شیطان را مپرستید زیرا وى دشمن آشکار شماست».
هاي مختلفی نزد مسلمانان وجود دارد، برخی نیز مانند در خصوص عهد ألست دیدگاه

بخش به چهار نظریه  اند. در این معتزله و قدریّه آن را انکار و به طریقی متفاوت تأویل کرده
 شود:اشاره می مشهور قائالن به عهد ألست
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شود  نظریه دنیاي پیشین: این نظریه تفسیري ظاهري از آیه عهد ألست محسوب می -
بیشتر علماي اهل تسنن، مفسران .  گردد که به عالمی پیش از این عالم به نام «عالم ذر» بازمی
اند هها آفریده شدها پیش از آفرینش بدن و نیز برخی اهل تشیع بر این باورند که ارواح انسان

ها پیش از آفرینش و ورود به دنیا، در عالم ذر ). بر طبق این دیدگاه، انسان94، ص: 17(
آفریده شدند و با خداي خود در یگانگی و ربوبیتش عهد و پیمان بستند و سپس به صلب 

حتّی برخی عالوه برخی از عرفا نیز داراي نظري مشابه هستند؛  ).  23، ص:  19آدم بازگشتند (
یاد دارند؛ مانند د به عالم ذر، مدعی بودند که پاسخ خود را به «ألست بربکم» کامًال بهبر اعتقا

 ).35-34، صص: 19( ق.)283سهل بن عبداهللا تستري (د 
نظریه بیان واقع: اکثر اهل تشیع معتقدند که  عهد و پیمان الهی در خالل این زندگی  -

عقل و وحی، با زبان انبیا از انسان پیمان گرفته است.   وسیلهافتد، و خداوند بهدنیوي اتفاق می
 ).94-95، صص: 17(طبق این دیدگاه، منشأ وحی همان موطن اخذ عهد ألست است 

نظریه «فنا» در نشئه ربّانی: بیشتر عرفا قائل به چنین دیدگاهی هستند، و نظرات  -
از قرن سوم قرار گرفت  ق.) مبناي اصلی نظریات عرفاي پس297ابوالقاسم جنید بغدادي (د 

تر از تفسیر ظاهري اهل سنّت با صبغه نوافالطونی و در رابطه با فنا، معرفت  که تفسیري عمیق
 گوید:او می و محبّت است

دهد به تو که او چون به ایشان خطاب کرد، موجود نبودند مگر به  «خداوند خبر می
جا به معناي دیگري وجود دارند که  وجودي که او به ایشان داده بود؛ زیرا موجودات در این

داند  وجودشان براي خودشان نیست، و این معناي وجود داشتن را هیچ کس جز خداوند نمی
کند،  ها را در بدایت در حال فنا [پس از] بقایشان مشاهده می یابد. خداست که... آن و در نمی

، 6هی که فقط شایسته اوست» (اند. و این است وجود ربّانی و ادراك ال کسانی که در ازل ازلی
 ). 140ص: 

تر  جا سخن از دو نشئه وجودي است: بشري و ربّانی که وجود ربّانی مرتبه کامل در این
وجود بشري است و برخالف متکلّمین و اهل سنّت که خطاب ألست بربکم و تصدیق آن را 

تفاوت مقام افراد، به شود، و جا بحث محبّت مطرح می گردانند، در این به مسئله ایمان بازمی
ها پنهان است، ولی در هر دو نظر از میان همه ذرّّیات، ذرّیه  نسبت محبتی است که در سرّ آن

ترین  تر و از میان پیامبران ذریّه حضرت محمّد (ص) نزدیک پیامبران از همه به خدا نزدیک
 ).19-21، صص: 7ذرّیه به خدا است (

قائالن به نظریه دنیاي پیشین و نظریه نشئه الهی،   از میان چهار دیدگاهی که عنوان شد،
هاي مادي معتقدند، یکی در قالب عالم ذر و دیگري در  به وجود نفوس پیش از آفرینش بدن

اند؛ زیرا اگر  قالب عالم ربّانی، و در هر دو نظر در نشئه اوّل، ذرّّیات داراي آلت ادراك و معرفت
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خطاب خداوند را بشنوند، لذّت ببرند و درك کنند، و   توانستندفاقد عقل و حواس بودند، نمی
توان  . در اختالف میان عالم ذرّ و عالم ربّانی می)416-420، صص:21(به آن پاسخ دهند 

گفت در نظر اغلب عرفا نشئه اول بر نشئه دوم تقدم زمانی ندارد، و این دو عالم فاقد هرگونه 
). ولی جا (همان تقدم «کُن» بر «فَیَکون» است اند، و تقدمشان مانند انفکاك و جدایی زمانی

در هر دو دیدگاه، سرنوشت نفس در نشئه دوم (دنیا) بخشی از نشئه اول (عالم ذرّ یا رّبانی) 
است، و این دو باهم در پیوند هستند و فرد در هر دو نشئه هویّت یکسانی دارد؛ و بازگشت 

). و 208، ص:  15ه شرع ممکن نیست (او به اصل خود جز از طریق جذبات حق و پرداختن ب
 «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۀُ، إرجعی -در این صورت است که مستحق خطاب ابدي «إرجعی» 

 گردد.می -)28-27رَبِّکِ راضِیَۀً مَرْضِیَّۀً» (فجر،  إِلى
بیان توان خصوصیات نخستین عهد الهی در اسالم را چنین  . در مجموع می1. 3

 کرد:
 آدم پیش از عالم مادي است. عهد بنا بر نظر مشهور مربوط به ابتداي خلقت بنی -
محوریت عهد در مورد یکی از اصول اساسی دین اسالم یعنی توحید و نفی شرك  -
 است.
 در جریان عهد الهی شهادت شاهدان نیز وجود داشته است. -
 اند. نفوس انسانی شاهد و گواه این عهد بوده -
اش در آن زمان حاصل  واسطه و علم حضوري نفس در مورد خالق و ربّ یمشاهده ب -

 شده است.
 مسئله معرفت در این عهد مهم است. -
 در جریان عهد، شهادت و اقرار وجود داشته است.  -
 کید بر ربوبیّت در محتواي عهد ، مسئله مهمی است.أت بحث خالقیّت و -
 ست.شناسی اسالمی ا عهد مربوط به حوزه متافیزیک هستی -
 ها مکّلف به انجام آن هستند. عهد در ذرّیه آدم باقی مانده است و همه انسان -
 ترین مانع انجام این عهد است. شیطان مهم -

 توان گفت: . درباره کارکرد عهد ألست در دین اسالم نیز می2.  3
 ها است. از نتایج مهم آن سعادت و رستگاري انسان -
اجتماعی انسان جاري است و کاربرد همه جانبه در همه جوانب زندگی فردي و  -
 دارد.
 شود. هاي او می ها از شیطان و وسوسه موجب دور شدن انسان -
 نتیجه متعهد ماندن به این عهد خلود و جاودانگی در بهشت موعود است. -
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 . عرفان قباالیی 4
توان به سه بخش عرفان مرکابا، قباال و حسیدیم تقسیم به طور کلی عرفان یهود را می     

اند. از کرد؛ که برخی به دلیل سیطره عرفان قباالیی نام عرفان قباالیی بر عرفان یهود نهاده
شود؛ یکی از کتاب «زوهر» نشأت سوي دیگر عرفان قباالیی خود به دو شاخه تقسیم می

و دیگري قباالي لوریانی است که توسط  گیرد که به آن قباالي زوهري یا نبوي گویندمی
). در این 28و    4، ص:  27ارائه شد و در قرن هفدهم بر جامعه یهود تسلط یافت (  اسحق لوریا

 . 15جستار نیز منظور از عرفان قباالیی، همان قباالي زوهري یا نبوي است
ذیرش و اي عبري از ریشه پذیرش، و مترادف با «سنت» است که به معناي پ قباال واژه

، ذیل قباال). دین یهود ذاتاً یک دین 41رود (کار میانتقال سنت باطنی و مخفیِ پدران به
ساز عرفان است؛ ولی یهودیت بر تجارب عرفانی یک عرفانی نیست؛ اگرچه هر دینی زمینه 

اخامی اجازه نداد که خگذار و تفاسیر مریدانش مبتنی نشده است، و ضوابط یهودیت بنیان
طور خاص، تاریخ پیدایش جنبش  طور کامل در دنیاي باطنی خود فرو رود، و به هود بهعرفان ی

-145، صص:  1عرفانى یهود، که کمال آن در قباالى میانه است؛ هنوز مبهم و نامعلوم است (
147.( 

گیري عرفان قباالیی، نظرات مختلفی وجود دارد که در مورد تاریخچه و نحوه شکل
دسته سنتی و آکادمیک تقسیم نمود، که ارائه نظرات آکادمیک در این توان آن را به دو می

خصوص هم چنان ادامه دارد. قباالییان سنتی معتقدند که سنت قباال، از سوي خداوند در 
طور مخفیانه سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر منتقل نازل شد، و به کوه طور بر موسی

ادعا است و از نظر محققان قباالیی فاقد شواهد تاریخی گشت، که البته این مطلب تنها یک 
سازي منشأ عرفان قباالیی، الزم است ). شولم معتقد است براي روشن120، ص: 34است (

که مورخان بدون توجه به این دست حکایات غیرتاریخی، به بررسی دقیق اسناد معتبر 
انی چون شولم و آنترمن استناد ). در پژوهش حاضر نیز به نظر پژوهشگر4، ص:  37بپردازند (

 شده است.
هاي عرفانی که مرکزیت عرفان یهود از فلسطین به بابل منتقل گشت، سنت هنگامی 

هاي رازآمیز محلی آمیخته گشتند و در قرن نهم میالدي این تعالیم عرفانی گذشته، با گرایش
حوالتی در اندیشه عارفان میالدي ت  13و    12جدید به ایتالیا و سپس آلمان برده شد و در قرن  

 .16وجود آمد یهودي اروپاي جنوب غربی، به
طور  به-  سِفِر هزوهرترین اثر قباالئیان اسپانیا با نام  م،  مهم1280-1286هاي   حدود سال

وجود آمد. «موشه اي اسرارآمیز به گونه به -خالصه زوهر و به معناي درخشندگی و شکوه
رونوشتی از یک نسخه خطی است که «ربی  زوهرود که لئونی» مؤلف این، کتاب ادعا نم
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شیمعون »در قرن دوم، بر مریدانش تعلیم داده است. البته چنین ادعایی ممکن است تنها 
جهت کسب اعتبار بیشتر براي کتاب زوهر باشد، ولی با توجه به سابقه درخشان موشه لئونی، 

قباالئیان و بیشتر علماي سنتی یهود   کند وکه او فردي جاعل بوده را مشکل می پذیرفتن این
اگرچه به قلم موشه لئونی نگارش شده است؛ ولی  زوهربر اصالت این کتاب اذعان دارند. 

را  13آید؛ این کتاب اوضاع اسپانیاي قرن  تعالیم آن تنها ازحکیمی چون ربی شیمعون برمی
 ).108، ص: 37(گردد کند ولی بدنه اصلی آن به فلسطین قرن دوم بازمیبازتاب می

 . روح و مراتب روحانی در عرفان قباالیی1.  4
تا قرن سوم میالدي ربانیون براي روح ماهیتی مافوق طبیعی قائل بودند که مخلوق 

بودن روح  گیرد؛ ولی از قرن سوم میالدي، بحث قدیمخداوند است و به تن مادي تعلق می
اند تا  »، مخزن آسمانی است که ارواح در آن جاي گرفته17مطرح شد، و معتقد شدند «گوف

 ).96، ص: 29شان فرا رسد و در جسم زمینی داخل شوند (نوبت
ها کامل شده و صورتی  به اعتقاد قباالییان، وجود پیشین ارواح از قبل، در فردیت آن

ه وجود پیشین ارواح به وحدت میان خدا، جهان و روح خاص یافته است؛ و عالوه بر اعتقاد ب
 ). 309-310، صص: 20نیز تأکید دارند (

در کتاب زوهر آمده است از روزي که خداوند عالم را آفرید و حتی پیش از آن که هستی 
که خلق گردد؛ ارواح صادق در اراده الهی، هر یک به صورت خاص خویش، مکنون بودند. زمانی

ها نیز به فعل درآمدند و در قبال حضرتش به صور گوناگون ا صورت بخشید آنحضرتش عالم ر
ها را در خزائن مکنون خویش خویش در عرش الهی قیام کردند و فقط از این پس بود که آن

اي که ارواح در جامه آسمانی مطهر، حضور دارند که در فردوس اعلی، جاي داد. چنین مرحله 
شود. در این مقامِ پیش از وجود  ، تعبیر می18ی شاه و شخیناعنوان وحدت عرفان از آن با

 ).165، ص: 40هایی بودند (جسمانی، ارواح داراي درجات و تفاوت
قباالییان باتوجه به دو مکتب فلسفی قرون وسطی یعنی تعالیم ارسطو و افالطون و نیز با 

هر به بحث مراتب روحانی توجه به تأثیري که از فیلسوفان عرب و یهودي گرفتند، در کتاب زو
(روان:  20(حیات: موجب تحرك)، روئح 19و درجات آن پرداختند، که این مراتب شامل نِفِش

 ). 309، ص: 20باشد((جان مقدس: نیروي شهودي) می 21تمییز دهنده خوب و بد) و نِشاما
ه ترین قواي باطنی است که منجر ب نشاما یک عنصر الهی یا خود عقل الهی است، عمیق

تواند گناه و عصیان کند و از شود. نشاما، برخالف نفس طبیعی، نمیفهم اسرار خداوند می
شود. ولی تنها به لطف تدیّن، فهم جا که از خداوند است هرگز متحمل عذاب دوزخ نمیآن 

توان به این مرتبه از نفس نائل عرفانی قواي معرفتی و از طریق تعمق در اسرار تورات می
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سوي اسرار خداوند در عالم رهنمون ترین نیروي شهودي است که انسان را به میقگردید، و ع 
 ).359، ص: 40سازد (می

 . نخستین عهد الهی در دین یهود و عرفان قباالیی2.  4
سویه است به آن اشاره شده، عهدي یک توراتدر دین یهود، نخستین عهد الهی که در 

که خداوند با آدم ابوالبشر منعقد نمود و مفاد آن در سفر پیدایش چنین آمده است: «خداوند، 
داري نماید، و به او گفت: از همه آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند و از آن نگه

ه آن هاي درختان باغ بخور، بجز میوه درخت معرفت یا شناخت نیک و بد، زیرا اگر میومیوه
، سفر پیدایش). بر اساس این داستان، خداوند پس 25را بخوري مطمئن باش خواهی مرد» (

از آفرینش آسمان و زمین، آدم را خلق نمود و پیش از خلق حوا با آدم در سرزمین عِدِن عهد 
  به درخت معرفت نزدیک شود نابود خواهد شد.بست، که اگر 

بحث دو رساله «نِداریم» و «ناذیر» است؛ و ، عهد و پیمان موضوع تلمودچنین در هم
 ).38گردد(رك: ها بیشتر بر تعهد بین همسران و نذرهاي زنان بازمیمحتواي این رساله 

است، که پس   یشوع بن سیرا«آدمی در آفرینش» کتاب    مورد دیگر از عهد الهی در بخش
هایی برشمردن تواناییکند و  از برشمردن مراحل آفرینش که از ترتیب سفر پیدایش پیروي می

شان دارد که خداوند «شریعت زندگی ارزانیکه خداوند بر آدمیان ارزانی داشته، بیان می
اند. با ایشان عهد جاودانه بست، و اند همانان که اینک زندهداشت تا فهم کنند که میرنده

ان شکوه هایشاحکام خویش بدانان شناساند، دیدگان ایشان عظمت جالل او را بدید، گوش
هایی آواي او را شنید»؛ سپس خداوند «ایشان را گفت: از هر بدي بپرهیزید، آنان را فرمان

). بر این اساس نخستین عهد الهی 481، ص: 20نوع خویش» (بداد، به هر کدام در حق هم
گردد، و مخاطبان این عهد الهی کتاب یاد شده به عهدي جاودانه پس از آفرینش انسان بازمی

ها هستند، و مفاد این عهد با توجه به محتواي آن، به اطاعت از فرامین الهی و ي انسان همه
 گردد.احکام شرایع بازمی

، چنین آمده است که خداوند ولی در خصوص نخستین عهد الهی در کتاب عرفانی زوهر
گیرد تا رسالت پیش از هبوط ارواح به عالم ماده، روح را مخاطب قرار داده و از او عهدي می

واسطه خویش را که معرفت الهی و عرفانی و اعمال نیک است را بر روي زمین کامل کند و به
). 196، ص: 33و  18-16، صص: 41این عهد بود که جهان مادي ساخته و بنا نهاده شد (

 طور کلی عرفاي قباالیی معتقدند هر روحی پیش از هبوط به جهان مادي با خداوند عهدبه
خورد که وظیفه خود که اصالح خود و جهان است به درستی  بندد و در پیشگاه او قسم میمی

و این طریق رستگاري جز با  )83، ص: 37(انجام دهد تا به جایگاه نخستین خود بازگردد 
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چنین در )؛ هم200، ص: 37( پذیر نیستاندن تورات، و فهم عرفانی قواي معرفتی امکانخو
 ).165، ص: 40آمده است هرکس تورات نخواند، فاقد روح مقدس یا« نشاما» است( زوهر

عرفانی  20ايبه اعتقاد عرفاي قباالیی، روح براي طی مسیر کمال در مقام ارضی، جامه
اي عریان (بدون جامه)، یا نیمه عریان (با جامه گونه س از مرگ بهکار پ  پوشد؛ افراد گناه می

سوزند شوند و یا میگردند؛ یا در آتش جهنم تطهیر میمی ناقص)، به موطن اصلی خود باز
 هایشانو ارواح نیکوکاران، در باغ عدِن، این جامه را که پیش از تشکیل بدن .)18، ص: 41(

کنند زیرا به اعتقاد ایشان، روح پیش از هبوط بر زمین، این جامه  شکل گرفته است؛ به تن می
را به تن داشته است و آن را تا زمان کوتاهی پیش از مرگ، در جسم مادي خود، حفظ 

رود؛ چون آورد و باال میدست میرا بهکند؛ و اگر نیکوکار و یا تطهیر شده باشد دوباره آنمی
اند؛ به موطن اصلی خود هاي مختلف روح، که مأموریت خود را کامل کردهمرگ بخشپس از  
شوند تا تطهیر یا سوزانده هایی که مرتکب گناه شدند، به جهنم منتقل میگردند و بخشبازمی
 ).45، ص: 40شوند(

باید توجه داشت که نشاما، امري است الهی در باطن پیروان قباالیی و عامل فهم اسرار 
شود و در زوهر، اوند و جهان، و در وراي گناه و خطا قرار دارد و هرگز به گناه آلوده نمیخد

 ).310، ص: 20( گرددو گاهی به روئح بازمیتنبیه روح، اغلب به نفس 
چه گفته شد، هدف نخستین عهد الهی، در عرفان قباالیی، پیش از آفرینش با توجه به آن 

رسالت ارواح پس از هبوط به عالم جسمانی را، که معرفت جهان مادي، این است که خداوند،  
زد کند و سپس به آفرینش جهان مادي اقدام نماید؛ ها گوشالهی و اعمال نیک است؛ به آن 

ترین قواي روحانی انسان، عامل کسب معرفت توسط عنوان عنصر پاك الهی و باطنیو نشاما به
کند که به نخستین عهد ها را یاري میسانکنند، او انکسانی است که در تورات تعمق می

ها را به وحدت خویش با خدا عمل کنند تا در عالم پس از مرگ با پیوستن به ارواح ایشان، آن
شود و در نهایت به آن جایگاه الهی و جایگاه نخستین برساند؛ چون نشاما، به گناه آلوده نمی

کند قادر به عروج هستند شان میهیبازخواهد گشت و تنها کسانی که این روح مقدس همرا
 که همان ارواحی هستند که به عهد ازلی خود وفا کردند.

سویه و با حضرت  باتوجه به مطالب بیان شده، نخستین عهد الهی در دین یهود یک. 3. 4
آدم پس از خلقت جهان مادي منعقد شده است، و تنها مختص به حضرت آدم است و نسل 

ولی نخستین عهد الهی در عرفان قباالیی خصوصیات دیگري دارد که شود؛  او را شامل نمی
 صورت زیر بیان کرد: را بهتوان آن می

 این عهد میان خداوند و ارواح، پیش از جهان مادي منعقد شده است. -
 در این عهد رسالت روح معرفت الهی و اعمال نیک است. -
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 ابد.  ی از طریق پایبندي به شریعت یهود و کسب معرفت تحقق می -
 شناسی عرفانی قبالیی است. مربوط به حوزه متافیزیک هستی -
 به گسترش خیر و معرفت در جهان توسط ارواح شایسته توجه دارد.  -

 توان به موارد زیر اشاره کرد: . از کارکردها و اهداف این عهد می4.  4
 اصالح روح و جهان انسانی -
 بیان انحصار معرفت در ساحت الهی -
 ها در صورت اجراي عهد میان انساناصالح روابط  -
 شناخت عظمت و جالل الهی -
 بازگشت روح به موطن اصلی خود و رسیدن به وحدت. -
 

 . نتیجه5
توان گفت که عهد الهی از مباحث مهم و مورد توجه  با توجه به مطالب مطرح شده می

تري برخوردار  ادیان الهی است و در میان این عهدها، نخستین عهد الهی از جایگاه و ارزش مهم
 است.

عنوان خالق و آفریننده و پروردگار، با آفریدگانش  موضوع این عهد که از جانب خداوند به
پایان خداوند نسبت به بندگان است و  لطف بی  بسته شده است، گویاي رحمت واسعه الهی و

داراي خصوصیات و کارکردهایی است که به گرایش مؤمنان و پیروان ادیان در پیوستن و یا 
طور کلّی اهمیت اعتقاد به این عهد  کند. به باقی ماندن و موجه بودن اعتقاداتشان کمک می

سه پرسش اساسی انسان در خصوص    نزد زرتشتیان، مسلمانان و قباالییان به اهمیت پاسخ به
گردد؛ زیرا اعتقاد به عهد ازلی به هر سه پرسش پاسخ مبدأ، هدف و مقصد آفرینش بازمی

زند و دهد و مبدأ و مقصد را با انجام رسالت انسان که موضوع این عهد است؛ پیوند میمی
 دهد.نمایی هدفمند، ازلی و ابدي را از انسان نشان می

ت مشترك میان زرتشتیان، مسلمانان و قباالییان در بحث عهد ازلی، ترین خصوصیّ مهم
شناختی و  هایشان است و ارتباط زمانی آن با حوزه متافیزیک هستی تأکید بر اصول اندیشه

چنین ها مشخص است. همها و اندیشهاعمال خاصی که بندگان باید انجام دهند؛ در آن اموزه
ها و خلود و نامیرایی از  ه بُعد روحانی و مقابله با وسوسهتوجه به رستگاري و اهمیّت دادن ب

اهداف و کاربردهاي مشترکشان است. توجه به جوانب مختلف اخالقی و رعایت عقل مشترك 
توان به  ها هم می هاست. از موارد اختالف آنخدادادي جزو پایه هاي مشترك موجود در آن 

به عظمت و جالل الهی در موضوعات خاص   محدودیّت و یا گستردگی موارد عهد و نیز توجه
 ها، دانست. گري آن و جاودانگی دین، نیز تفاوت هدایت
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توان گفت دین  در مقایسه نخستین عهد الهی در دین زرتشت، اسالم و عرفان قباال، می
جانبه بودن آن،  اسالم از نظر تأکیدي که بر ربوبیّت خداوند نموده، و وضوح و روشنی و همه

توان  چنین می و قوانین ماندگار و جهان شمول بر دو مورد دیگر پیشی دارد. همو ادعاها 
ها است که از حوزه  هاي معنوي و اخالقی آن گفت وجوه اشتراك این سه، ناشی از صبغه

شناسی و  ها در معرفت واسطه تفاوت آن گرفته، و وجوه افتراقشان بهفرامادي نشأت
 شناسی دینی است. هستی

ها از نظر ساختاري مشترك است این  اي که در همه ادیان و آیین است نکته  الزم به ذکر
چنین  هاي زمان خود و سطح دانش و معرفتی که وجود داشته، و هم ها از اندیشه است که آن

ها، اخالق و اصول  اند؛ و محور این دستورها و اندیشه اند، متأثر بوده عهده داشته رسالتی که به
 عقل  مشترك انسانی است.بنیادي آن و 

 

 هایادداشت 
 . : ذیل پیماننامه معینلغت.  1
. «این ماجرا کامالً اسالمی است و در منابع یهودي و مسیحی اصالً از چنین میثاقی سخن به میان  2

 ). 16، ص:  6نیامده است»(  
چرا صوفیان و شاعران صوفی مشرب ایرانی  پاسخی به این پرسش باشد که    تواند پژوهش حاضر می.  3

زیرا  .  )16، ص:  9اند؟ (و درباره آن سخن گفته  بیش از دیگر مسلمانان، به عهد ألست عالقه نشان داده
دهد بحث عهد ازلی پیش از اسالم نیز میان ایرانیان زرتشتی رواج داشته و مورد اعتقاد   نشان می

تواند علّتی باشد که عرفاي ایرانی پس از   عتقادي کهن میهاي ا  ایشان بوده است، و وجود این ریشه
تواند سندي بر نفوذ   چنین می اند. هم اسالم، بیش از دیگر مسلمانان به این بحث عالقه نشان داده

عقاید زرتشتی و اسالمی در عرفان قباالیی باشد؛ هرچند اثبات این موضوع تنها با تکیّه بر تقدّم و 
 تب ممکن نیست.  تأخر تاریخی آرا و مکا

  .)38، ص:  3. «او آفرینش مادي را نخست به مینوئی آفرید» (4
که پیش از پیکار این دو، جریان زندگی فقط به  -دو مینوي نخستین- مینیو. سپنتامینیو و انگره 5

 ). 30، ص:4، ج2صورت روحانی یا مینوي وجود داشت (
) و «چه کسی 31/9، هات  2ساز... (. «از آن تو بود «آرمیتی» نیز از آن تو بود «خرد مینوي» جهان 6

 ).44/7، هات  2«شهریاري مینوي» و «آرمیتی» ارجمند را بیافرید؟» (
ها نقل شده است که بخش  . عقاید اصلی زرتشتیان در بخش الهیات و اخالقیات در کتاب گات 7

 ). 213، ص:  31شود (هاي زرتشت محسوب میفلسفی آموزه 
آید و با آن نابود  عهده دارد و با تن به هستی میداري از تن را به . جان: نیروي زیست که وظیفه نگه8

 شود. می
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آغاز و بدون فرجام است و انسان  معناي وجدان و دریافت روحانی انسان است که بی  دین: در اوستا به

 کند.سوي نیکی هدایت می را به
کند و پس از مرگ  بوي: نیروي دریافت، فهم و درك انسان که حافظه و هوش و قوه تمیز را اداره می 

 پیوندد. ماند و به روان می زنده می 
کردار انسان بوده و گزینش خوب و بد را به عهده دارد و پس از  روان: همان روان است که مسئول 

پیوندد [پس از  کردار باشد روان او به فروشی می کند. اگر فرد نیکمرگ پاداش یا عذاب دریافت می
شود؛  )] و در بهشت ساکن می49-48، صص:  3پیوندد تا نامیرا گردد (مرگ، روان انسان به فروهر می 

 ، ص: سی).  5بیند(د به تنهایی در دوزخ رنج میولی اگر بدکردار باش
فروشی: در پارسی باستان «فرورتی» و در پهلوي «فروهر» نام پنجمین نیروي مینوي آفریدگان است،    

معنی پشتیبانی کردن که پیش از آفرینش گیتیانه و هستی تن وجود داشته و  معنی دلیري و یا به به
ترین نیروي مینوي وجود  ). فروشی عالی 1024، ص:  2، ج2ماند (پس از زوال تن و مرگ نیز پایدار می 

،  16ي وجودي مینوي، زندگی مادي و زندگی پسین است () و داراي سه مرحله126، ص:  16انسان، (
اند؛ و از زمان  ها در متون پهلوي پیش از آفرینش جهان مادي به صورت مینوي بوده ). فروشی 15ص:  

 ).   15ي او به سوي اهورامزدا هستند (همان، ص:  هدایت کنندهورود انسان به عالم جسمانی  
 ).77، ص:  5. فروشی همان فرورتی و جمع آن در فارسی دري، فروردین است (9

تر و بهتر  ستاییم که بزرگهاي ازلی، اینک فروشی اهورامزدا را میي این فروشی . «در میان همه10
 ).81  -80یشت/  ، فروردین 2و زیباتر و.... است» (

اي و نه آن که با اَشَوَن [پیرو اشه]  «مبادا که پیمان بشکنی: نه آن که با دُروند [پیرو دروج] بسته .  11
 . )1/2، مهریشت: کرده2اي...» (بسته

،  5از مؤلفی ناشناس احتماالً متعلق به دوران ساسانی است (  پرسش) بازمانده  62. مینوي خرد (12
 ص: هشت). 

اي ناشناس در  غ در اواخر سده سوم هجري و به اعتقاد برخی توسط نویسنده . بندهش توسط فرنب13
 ).948، ص:  2، ج2،  ص: هفت،  5میالدي تألیف شده است (  862یا    881هاي  سال 
. دینکرد یا دینکرت کتابی معتبر به زبان پهلوي است که در قرن نهم میالدي توسط آذرفرنبغ در  14

رباد تکمیل گشت. در این کتاب اصول و عقاید زرتشت نقل و  بغداد نوشته شده است و به دست آذ 
چه را پس از انقراض ساسانیان باقی  هاي اوستا آن مندرجات اوستا تفسیر شده است و از میان نسک

 ). 106، ص:  31مانده یا مفقود شده را معلوم داشته است (
ها   و براي آن   رسی قرار داده. در مکتب عرفانی زوهري اگرچه عرفا مسائل غامض مذهبی را مورد بر15

کردند؛ ولی بخش وسیعی از آرا و نظریات ایشان هنوز دست نخورده باقی مانده است؛   هایی ارائه   پاسخ
داند که موجب شد تا  اعتنایی مدافعان به این حوزه میکه شولم علت آن را خصومت منتقدان و بی

، ص: 20ر و توجیه عرفان قباالیی نمایند (شیادان و متقلبان وارد این حیطه شده و شروع به تفسی
48.( 
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قرون وسطی دانست که در آن بسیاري از متون   توان پرووانس را خاستگاه عرفان قباالیی. می16
).  151، ص:1شود ( عرفانی عربی به عبري برگردانده شد و از آن با عنوان عرفان اشراقی یاد می-فلسفی

توان گفت تأثیر تعالیم اسالمی بر عرفان یهودي نتیجه نهضت ترجمه متون عربی به عبري بوده  می
 ). 19، ص:  37است (

17. Guf 
18 .Shekhinahمیان ان سوف (خداي نامتناهی) و جهان طبیعت   يه : به طور کلی، شخینا واسط

شخینا اگرچه اولین بار در   يه است که بدون آن، جهانِ ما هماهنگی خود را از دست می دهد. واژ 
خود را از دست داد و در سنت قباال، معناي    يه تلمود به کاررفت؛ اما در طی قرون متمادي مفهوم اولی

شود و به عنوان اولین مخلوق و اولین آفریده به  یافت، تبدیل به عنصري زنانه در خداوند می   جدیدي
 ).76-57، صص:  18رود (شمار می 

19. Nefesh  
20.   Ruah 
21.  Neshamah 
22     . Garment 
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