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 چکیده
ها با مبدأ هستی، و صدورشان از اصل واحد یا اصـول دوگانـه یـا          خیر و شر و نسبت آن     

تصوف و قبّاال نیـز متـأثر از        . های مکاتب عرفانی است     ترین بحث در آموزه   چندگانه مهم 
دو با یکدیگر و نیـز منـشأ    شر و نسبت آن و  دربارۀ وجود خیرآبشخورهای فکری خود

ای دارند که نوشتار حاضـر        های ویژه شان در عالم دیدگاه   ها و اصالت یا نسبیت    صدور آن 
محـض   صـوفیه و قبـاال خداونـد را خیـر    . هـا اسـت   در صدد تبیین تطبیقی این دیدگاه

در ایـن میـان،   . کننـد این عالم انکارتوانند وجود شر را در  حال نمی عین دانند و در می
صوفیه با تمسک به مفهوم نسبیت، تناقضی را که از نسبت دادن شـر بـه خیـر محـض                    

گرفتـه و شـر را    اند؛ اما بیشتر قباالئیان ایـن تنـاقض را نادیـده    کرده آمد، حلمی پدید
 عَرَضـی  بزرگـان صـوفیه خیـر را امـری ذاتـی و شـر را      . اند داده مستقیماً به خدا نسبت

دانند و برخی دیگر، مانند صوفیه، شر را  دانند اما قباالئیان، برخی شر را نیز ذاتی می        می
 .پندارند بودن موجودات می ناشی از محدود
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 ١٣٩٧بهار و تابستان ، ولا، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ١١٠

 مقدمه
 عهـد  ۀآید که اندیشۀ جامعـ المیت چنین برمیشده در بحر از محتوای طومارهای کشف

 تکوین  .]٣٧ ص ،١٥[ قُمران بر بنیان باور به تقابل خیر و شر استوار بود             ۀر منطق عتیق د 
ی، گرای یهودی اسـن های باطن قمران مصادف با ظهور فرقهۀقطبی در جامع این تفکر دو

بـا پیـدایش قبّـاال در       . صدوقی و فریسیان، از دو قرن قبل از میالد تا صدر مسیحیت بود            
 ۀ، ابعاد مختلـف ایـن مـسئل   ٢لئوندِ  توسط موسی١»زوهر « و تألیف میالدیقرن سیزدهم

 و بــا ]١٧و ٩: ٢  پیــدایش،،٢[وی بــا تمــسک بــه تعــالیم تــورات . کالمــی تــشریح شــد
پردازی و توجه به درخت معرفت نیک و بد و درخت زندگی مذکور در              گیری از نماد   بهره
 تبیـین ) خت زنـدگی در (٣و شر را در قالب سمبول سفیروت فر پیدایش، ساختار خیرسِ

آمدن توان    نیک و بد، و پدید      درخت معرفت  ۀربه زوهر، خوردن آدم و حوا از ثم        بنا. کرد
  .]p.134 ,37 [ خیر و شر در عالم شدۀب طرح مسئلها سبتمییز نیک و بد در وجود آن

کند می  هی را در قالب نمادین درخت زندگی توصیف       ال اسمای  زوهر، تجلیات  ۀنگارند
، کِتِر علْیون، حخمـا، بینـا، حِـسِد، گِـوُورا      (گانه یا سفیراهای این درخت      های ده که شاخه 

هر یک مظهری از اسـمای الهـی اسـت        ،  ٤)، یِسود و ملخوت یا شخینا     تیفْئِرِت، نِصَح، هود  
]40, vol.3,p.134[. بـه بیـرون   ) عدم عرفـانی (سوف  اِن فیض خداوند ازۀ، افاضسفیروت

 ،٢٢[ شـود و پیدایش هستی می    درخت زندگی    ۀراها بر پهن  است که منجر به صدور سفی     
، )حِخمـا، حِـسِد و نـصح      (  این درخت سه سـتون دارد؛ سـتون سـمت راسـت            .]٢٨٢ص

  معرفت بـه شـر  ۀنمایند، )بینا، گوورا و هود( معرفت به خیر، و ستون سمت چپ         ۀنمایند
اعتـدال  کننـده و    نقـش هماهنـگ   ) تیفئرت، یسود و ملخـوت    ( است و سه سفیرای دیگر    

ا نیـل بـه   ب این ستون میانی، وحدت حقیقی      ۀ عهده دارند تا به واسط     درخت زندگی را بر   
بـاور قباالئیـان، چـون      بنا بر    .]٩٨ ص ،٢٨ [ آید حاصل) کتر علیون (رموز واالترین سفیرا    

 ۀنتیج انسان، وجود در  شر دارد، پس سفیروت قرار   جهان شر بخشی از هستی بوده و در         
  .]٦٠، ص٢٢؛ ١٦٠ ص،١١[ است ندخداو وجود در شر

                                                                                                                             
1. Zohar  
2  . Moses de Leon 
3.Sefiroth  
4. Kether Elyon, Hokhmah, Binah, Hesed, Gevurah, Tifereth, Netsah, Hod, Yesod, Malkhuth.   
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شود اما در باب نحوۀ صدور خیر و شـر از            می در متون صوفیه نیز بحث خیر و شر مطرح        
زیرا صوفیه بـا الهـام از       . آیدنمیمیان  بینیم، سخنی به    گونه که در متون قباال می     خداوند، آن 

بـودن تفکـر در ایـن       یهـوده    انسان از درک ذات خداوند و ب       ۀاندیشآیات و روایات، به ناتوانی      
:  ندارنـد  وجود خداوند تردیدیآنان در ناتوانی قوای ادراکی بشر از درک کنه     . اندموضوع قائل 

 ]. ٥٣، بیت١٨[عجز در راه او شناخت، شناخت / عقل حقش بتوخت نیک بتاخت
متصوفۀ اسالمی با تمسک بـه آیـاتی     . استآمده  در نظر صوفیه شر به تبع خیر پدید         

» وَتَقْوَاهَـا  فُجُورَهَـا  فَأَلْهَمَهَـا «و یـا    ] ٣٥، انبیـاء،  ١[» فِتْنَة الْخَیْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوکُمْ وَ«ون  همچ
 ۀدانند و وجود هر دو را در دایـرۀ اراد         خداوند را منشأی خیر و شر می      ] ٨همان، شمس، [

 بلکه او را خیر     در عین حال، به وجود شر در ذات خداوند قائل نیستند          . بینندخداوند می 
 شـر در ذات     ئیان که شر را در وجود انسان نتیجۀ       شمارند، برخالف برخی قباال   محض می 

داند که به اعتبار نسبیت بـه صـورت         عربی، شر را عدم محض ذاتی می      ابن. دانندالهی می 
  .]٤٠٨، ص١، ج ٣[عَرَضی و تَبَعی با خیر همراه است 

 
  تحقیقۀپیشین
اسـت    تصوف و قباال تاکنون به شکل تطبیقی بررسی نـشده          ۀیش شر در اند   و  خیر ۀمسئل

 هـایی سـامان   شـر پـژوهش    و  هر یک از این دو مکتب در خصوص خیر         اما در باب آرای   
 . دارد  وجود ـ غالباً به زبان انگلیسیـیافته است و منابعی 

 و خیر « با عناوین  ه در دو مقال    تصوف، افزون بر مباحث پراکنده،     ۀ شر در اندیش   و خیر
شـر از دیـدگاه مولـوی در         و خیـر «از حسن امینـی و      ) ١٣٨٧( »عربی شر در مکتب ابن   

اسـت؛ از ایـن       محل توجه بوده   ،پناهاز اصغر آقائی و عباس ایزد     ) ١٣٩٤( »مثنوی معنوی 
عربی، امری وجودی   در مکتب ابندهد که آیا شر می  اول به این سؤال پاسخ     ۀمیان، مقال 

، آن را   مولـوی، ضـمن نـسبی خوانـدن شـر          دوم با آوردن دیـدگاه       ۀالاست یا عدمی؟ مق   
 .شوداست که موجب بروز فضایل بشری می موهبتی دانسته
لئـون منبـع اصـلی    دِ هـای موسـی  شـر قبـاال، کتـاب زوهـر و اندیـشه      و در باب خیر

جلـد بـه     ٢٣اصل کتاب به زبان آرامی بوده و توسط یهودا اشالگ در            . پژوهشگران است 
 اسـم  است و در نهایت توسط دو تن از محققان انگلیـسی بـه             ن عبری برگردانده شده   زبا
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 رسـیده کـه    طبع به جلد به زبان انگلیسی،    پنج در ٢سیمون ماریوس و١اسپرلینگ هاری
 خوانندگان، دسترسی سهولت نظر به  اما. اندکرده اداستن آن به حاضر جستار نویسندگان
شـولم، اَلـن انتـرمن، ایزیـدور          گرهارد گرشومآثار  مۀ  های فارسی از جمله ترج    به ترجمه 

چنـد منـابع ایـن       هـر . نیـز اسـتناد شـده اسـت       ...  اپستاین، ژان دانیلو، میرچـا الیـاده و       
 .است» زوهر«پژوهشگران نیز کتاب 

 

 بیان مسئله
ف و قباال، منبعث از ادیان اسالم و یهود، در عین داشـتن             تصو ٣خداباورِدو مکتب تک  

  شر و خیر. های عرفانی اشتراکاتی دارند   ز و اختالف، در مبادی دینی و اندیشه       وجوه تمای 
.  از عناصر اصلی در ساختار تفکر این دو مکتـب اسـت            ،و نسبت آن با خداوند و آفرینش      

 و   شر و  وجود خیر  ۀف و قباال هرکدام با تأثیرپذیری از آبشخورهای فکری خود دربار          تصو
هـای  ها، دارای دیـدگاه   یک از آن   ت و یا منشأ صدور هر     ها با خداوند و موجودا    نسبت آن 

اتکـای   .هـا اسـت   تحلیلی در صدد تبیین این دیدگاه ۀجستار حاضر به شیو   . ویژه هستند 
عربـی،  نگارندگان در طرح نگرش صوفیه، در باب خیر و شر، بر آرای بزرگانی چـون ابـن                

 تستری، هجویری و شیخ     القضات، سنایی، سهروردی، کالباذی، سهل    مولوی، غزالی، عین  
محمود شبستری بوده و در تبیین خیر و شر از منظر قباال نیز به تورات، تلمود و زوهر، و 

لئـون، اسحــاق   دِ، موسی٤)هارامبام(میمون بننظرانی مانند موسی  آثار قباالئیان و صاحب   
 . استناد خواهد شد٨ و گرشوم شولم٧، انترمن٦، ایزیدور اپستاین٥لوریا
 

 و شر در قباالخیر 
 فیض از ۀشد که عبارت از افاض های نوافالطونی مطرحاال با الهام از آموززایی در قبکیهان

                                                                                                                             
1. Harry Sperling  
2. Maurice Simon  
3. Monotheist  
4. Maimonides(Harambam) 
5. Isaac Luria 
6. Isidore Epstein 
7. Anterman  
8. Gershom Scholem 
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ا مکتـب قبـاالی     امـ . گـشت  به خارج بود و منجر به صدور سفیراها می         ١»اِن سوف « درون
هـا  اال افزود که یکـی از آن       بر تعالیم قب   های جدیدی  زوهر، دیدگاه  ۀلوریا با نقد این نظری    

 بـه معنـی     ٢»زیمـزوم صیمصوم یا    «ۀ نظری ۀلوریا با ارائ  .  بود تحلیل دیگرگون پیدایش شر   
سـوف و در درون     را یک فرآیند درونی در داخل اِن      ) زاییکیهان( ، صدور اولیه  »گردعقب«

  .]٣٣٠ ص،٢٢[ خداوند دانست
اد خـالء  این فرایند با خروج خداوند از مکان ازلی در درون خویش برای آفـرینش و ایجـ          

گانه در فضای زیمـزوم پخـش       این خالءها به صورت انوار ده     . گیردمیسوف صورت   درون اِن 
سـه  ]. ٢٤١، ص ٣، ج ١٠؛  ٢٩٦، ص ٨[ شود که همان ده سفیرای درخت زندگی هـستند        می 

گنجانند ولی سفیراهای بعدی از حِسِد تـا        انوار را در خود می    ) کِتِر، حخما، بینا  (سفیرای اول   
-بـر در این میان، سفیرای ملخـوت یـا شـخینا تَـرک             . یت این نور ازلی را ندارند     یسود، ظرف 

 آن، کلیپـوت یعنـی      ۀگردند و از باقیمانـد     می دارد؛ بخشی از انوار ساطع به منشأ خود باز         می
در . ؛ یعنی ظهور شر در عـالم حالـت تبعـی دارد           ]٣٣١، ص ٢٢[گیرد   می نیروهای شر شکل  

 ].٣٧٧، ص١٦[ شود میتعبیر» پادشاهان علوی«ی به مرگ قباال، از این تحول کیهان
 تیکـون یـا بازسـازی را        ۀ، نظری ]نیروهای شر  [٣لوریا برای تطهیر سفیروت از کلیپوت     

، ٣، ج ١٠[  نقـش اساسـی دارد     در آن ] منجـی موعـود   [دهد کـه ظهـور مـسیحا        می ارائه
 اسـت  فـیض  بعمن از مخلوقات شدن جدا شر پیدایش اصلی علت  از این منظر   .]٢٤٢ص

شود که مختص این     شر برای بقای نسل بشر، قلمداد می       ۀو آفرینش انگیز  ] ٢٩٦، ص   ٨[
  .]١١١، ص٢٧ [ای وجود نخواهد داشتجهان بوده و در آخرت، چنین انگیزه

 ۀریـش  یـک  وجـود  بـا  سـفیراها  درونـی  تضاد از حاکی سفیروت، در شر و خیر وجود
 درخت داخل در شر تصریح به وجود با ویژگی این ،و زوهر باهیر کتاب در. است مشترک
ی  بـه عنـوان منـشأ      ٤دیـن  گِوُورا یـا   سفیرای با شر دانستن یکی. شودمی مطرح زندگی،

 درخت داخل در و آفرینش ساختار از بخشی شر که است نکته این متضمن ،خشم و شر  
قـضاوت در    یا دین سفیرای چون در نظر قباالئیان  . نیست ارتباطبی خدا با و بوده زندگی

                                                                                                                             
1. En sof 
2. Zimzum  
3  . Kelipot 
4.Din 
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 عـالم  در شـر  شـد،  جـدا     خداوند در سمت راست     حسد یا رحمت   سفیرای از سمت چپ 
 شـر  جهـان  قباال،  در .داد شکل را شر جهان سفیراها، از ایمجموعه یافت و زیر   گسترش

 سیترا تقویت عوامل. شودمی که از خداوند صادر    دارد شهرت) دیگر سوی(١اَحرا سیترا به
  را شـر  پیدایش علت  زوهر، .]١٦٠، ص ١١[کنندۀ آن است     مهار ۀو توب  آدمیان گناه احرا،
ویژه در   اما توصیفات کتاب مقدس به       .کندمی معرفی فیض منبع از مخلوقات شدن جدا

. انـد شـده  ت، بـه گنـاه آلـوده      داستان پیامبرانی چون داود و سلیمان کـه بـا وجـود نبـو             
عـارف حتـی از پـذیرفتن       «کـه   رساند؛ چنان یخداشناسی قباالیی را به مراحل متفاوت م      

  .]٦٠، ص٢٢[» .تابدنمیبر  هم در خداست، رویشرکه احساس متعالی این
هر چند مطابق تورات مکافـات اعمـال در   .  مبهم است، جهنمۀ قباال، مسئل  ۀاندیشدر  

 شوند جـز روح شـریر   ارواح وارد بهشت می    ۀهم قباال   ۀشود ولی در اندیش   می آخرت داده 
، ٨ [کند گشته و به عالم علوی صعود      ب مهذ گردد تا میکه در فرآیند تناسخ به زمین باز      

. انــدکــرده  یهــود، در ایــن زمینــه آرای متفــاوتی نیــز مطــرح ۀفالســف البتــه .]٢٩٧ص
بـاور اسـت کـه اعمـال      این تورا براز متکلمان یهود در میشنا  ) هارامبام(میمون   ابن موسی

دهـد و افـراد     مـی   از مرگ، حیاتی جاودانه سرشار از خیر تـشکیل         نیک درستکاران، بعد  
شده و از حیـات ابـدی محـروم          ها با مرگ نابود   آن. شرور شایسته چنین حیاتی نیستند    

  انکـار  را شر اصلی نماد شیطان، میمون در جای دیگر وجود     ابن .]١٤٠، ص ١٣[ ندمانمی
 شـرور  عناصر و دارند مجازی ۀجنب مجهن هایرنج و بهشت نعمات دارد عقیده و کندمی
 لذت ؛اندطبیعی آفات و بالیا بیان برای مجازی تعابیر میدراش و تَلمود مقدس، کتاب در

 بـه  دستیابی است و  خداوند از دوری دوزخ، آالم و خداوند با معنوی پیوند بهشت، واقعی
میمـون در   بعـدها ابـن    .]٢٥٩، ص ٨[ عقالنی خداوند بستگی دارد    معرفت به ابدی حیات
 . دهدمی  تصوف ارائه آرای نظری مشابه باشرت خیر و ماهیالحائرین، در باب دالله
 

 خیر و شر در تصوف اسالمی
اکثـر  . ق کالم اسالمی اسـت    های فر نبعث از آموزه   شر م  و  خیر ۀدر تصوف اسالمی مسئل   

 نگاه توحیـدی    ها به تبع  آن. صوفیان پیرو کالم اشعری بوده و به جبر مطلق اعتقاد دارند          
                                                                                                                             
1. Sitra Ahra 
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بـود را و نـابود را       «شـمارند؛    الهی مـی   ۀ بسته به اراد   همه چیز را أعم از هستی و نیستی،       
و از این رهگذر، هـم      ] ١٠٥، ص ١، ج ٣٥[» حوالت وا وجود مشیت او و عدم مشیت او بود         

خدا خالق همه چیز است، هم خالق خیر و هم خـالق            «: دانندخیر و هم شر را از خدا می       
اسـاس، در بـاور صـوفیه        ایـن  بـر ] ٧٠، ص ٢٣[»دهدمی هرچه اراده کند انجام   خدا  ... شر

نـسب خـود در   / به ما افعال را نسبت مجازیـست      «:  افعال است  ۀ فاعل حقیقی هم   خداوند
، ٢١[ ».تو را از بهر کـاری برگزیدنـد       / نبودی تو که فعلت آفریدند    / طریقت لهو و بازیست   

تعالی و شر را منتسب     یر را منتسب به ذات باری     تر خ  به عبارت دقیق   .]٩٥٦ـ٩٥٧،  ابیات
ال کـه    در پاسخ به این سؤ     نظران صوفیه  برخی صاحب  .]٤٨، ص   ٢٥[ دانندبه فعل او می   

اخـذه شـود؟، بـا      چرا انسان باید به خاطر اعمالش مؤ      اگر فاعل حقیقی خداوند است پس       
 را مطرح» کسب«نظریۀ ] ٢٨٦ ، بقره،١[ »لها ما کَسَبَت و علیها ما اکتَسَبَت«استناد به آیۀ 

کنند؛ این نظریه بر آن است تـا در طـول ارادۀ خداونـد بـرای انـسان نـوعی اراده یـا                       می
: گوید غزالی میکه یعنی اختیار در عین جبر، چنان      .]٩٥، ص ٤، ج ٢٤[شود   عاملیت قائل 

  .]٣٦٩همان، ص[ »األختیار مجبورٌلو انکشفَ الغطاءُ لَعَرَفتَ أنّه فی عین«
 و بـر   اندک بـوده   ،شر و دارد داللت وجود بر بوده و  کثیر خیر، عالم، از این منظر، در   

رحمـت  . نیابـد   انـدک تکـوین    ر به خـاطر شـر     کثی  نیست خیر  شود و روا  می اطالق عدم
 تمییـز   ۀکه قو آنآورد قبل از     وجود های اعیان ثابت به   خداوند جمیع چیزها را در صورت     

باشد و این قوه تمییز انسان بود که برخی  ا معصیت وجود داشته  بین خیر و شر، طاعت ی     
 پس در نظر ایـشان، شـر      . یا برخی امور را نسبت به دیگر شر یافت        امور را نسبت به خود      

 ۀ، همعربیدر نظر ابن. شودمی امری نسبی است که در مقایسه با سایر موجودات، شناسا 
در عـین حـال   . ]٤٠٨، ص١، ج٣ [ی اسـت ضـ ، یک امـر عَرَ افعال خیر ذاتی هستند و شر  

: گویـد کـه موالنـا مـی     چنـان . ]٩٩، ص ٢٣ [ها ضروری است   برای تحقق ارزش   وجود شر 
صـبر نبـود چـون نباشـد        / شهوتت نبود، نباشد امتثال   / چون عدو نبود، جهاد آمد محال     «

 در نظر موالنـا  .]٥٧٥ـ٥٨٢، ابیات٥، د٣٢[ »خصم چون نبود چه حاجت حیل تو/ میل تو
تنها . بدون این جنگ همگانی عالمی وجود نتواند داشت       . ق همان جنگ اضداد است    خل«

، ٢٣[ ».پیونـدد بـه صـلح کـل مـی       ... عالم روح عالم صلح است و تنها آن بخـش از عـالم            
گوهر جان چون .../  و سودالجرم ما جنگییم از ضر/ ضداد بود؛ پس بنای خلق بر ا    ]٩٩ص

 .]٤٢و٤٠، ابیات ٦، د٣٢[ .ستی کبریاخوی او این نیست خو/ ستهاورای فضل
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 در جهان خارج واقعیتی به نام شر وجود ندارد زیرا با توجه به ترکیب               به زعم صوفیه،  
. آید، تناقض به وجود می    باشد و هم شر   ت و وجود، اگر وجود هم خیر        هر موجود از ماهی   

ایـن  از  .  عـدمی دارد   ۀ جنب  و شر  پس وجود یک حقیقت واحد است که خیر محض است         
 ود بودن، خیر است و مظهـر اسـم مـضل          رهگذر، صوفیان برآنند که ابلیس به خاطر موج       

بـه تعبیـر    . شـود ان، شر است که مانع هـدایت او مـی         ا در نسبت با انس    ام. ]١٨٨، ص ٣٦[
زیـرا  .  اسـت، در کـل خیـر اسـت         بـار نـسبی    وجود شیطان که شر قیاسـی و زیـان         دیگر

 .جامع هستندهای نسبی، مشمول هدایت عام و گمراهی
 

 بررسی تطبیقی خیر و شر در تصوف و قبّاال
 ۀدر دایـر   های صوفیه و قباال در موضوع خیر و شر به هم نزدیک است؛ خیر و شر               دیدگاه

» قُـل «و  » کُـن «این حکم در قالب امـر       . تعالی است کالم تصوف، منوط به حکم ذات باری      
 زوهر عبـری، در توصـیف تمثیلـی      شولم با استناد به    .]٤٢، ص ٤[ شودمی درپی تکرار پی

ـ «شـباهت بـه   جویـد کـه بـی   می مدد»  عرفانیۀدان« خداوند، از ۀخلقت و اراد   ١» کُـن ۀدان
   .]vol. 1, p.15 ,40؛ ٢٨٦، ص٢٢[ عربی نیست ابن

کُشتی سـلیمان بـا     . آزمایی کرد قباال بر آن است که باید در سیر و سلوک با خدا زور            
 شـر  ۀ در وجود انسان، نتیج    یعنی شر . ]١٤٨، ص ٣٠[ خداوند، تمثل همین حقیقت است    

ـ «میمـون در  ابـن  موسـی . در وجود خداونـد اسـت       بـا   ی متفـاوت  دیـدگاه » الحائرینةدالل
 یهود با عارفـان یهـود       ۀهای متکلمان و فالسف   ا دارد دلیل آن نیز تفاوت اندیشه      ه قباالیی
 بلکه به غیبـت و نبـود خیـر          .، به تنهایی وجود ندارند    »شر«و  » تاریکی« در نگاه او     ٢.است

  آرای این عارف متـشرع، تـشابهات زیـادی بـا        کالمی آرای .]٤٩٣، ص ٦[ شوند می اطالق
همـان،  [ کنـد پذیری اذعان مـی   الحائرین به این تأثیر   که خود در داللت   صوفیه دارد چنان  

                                                                                                                             
، ٤. [انـد  قبّاال، اشاره کرده برخی از محققان قبّاال، به کارکرد نمادین و مشابه هر دو درخت در تصوف و      . ١

 ] p.4,38؛ ٤٢ص
گرایـی تمایـل    به نماد ) بنیانگذار قبّاال (لئون  دِدوازدهم میالدی، با ظهور موسی    عرفان یهود بعد از قرن      . ٢

عارفان قبّاالیی و حـسیدی     دست  سفه و کالم داشت، به      تر رنگ فل   یهود که پیش   ۀیافت و پرچم اندیش   
 .]٣٤٨، ص١٦[ نگاه رمزی و ذوقی داشتند، افتادکه 
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خداونـد، از نظـر او      . نظر وی در خصوص خیر و شر منطبق با آرای متصوفه است            .]١٨٠ص
 عدمی دارد و غیبت یا     ۀبلکه شر در اصل، جنب    . شودنمیخیر کثیر است و از وی شری صادر         

یُعْلم یقینا أنَّ هللاَ عَزَّوَجَلَّ الیُطْلِقُ علیـه انّـه یَفعـلُ شـرّاً              «: گویدکه می چنان. نبود خیر است  
 تعالی کلها صَحُّ، بَل أفعالههذا الیُ. بالذاتِ بِوَجه، اعنی انّه تعالی یقصد قصداً اولیّاً ان یفعل الشر  

  ].٤٩٤همان، ص[» ...خیر محض، النه الیفعل اِالّ وجوداً و کُلُّ وُجودٍ خَیْرٌ و الشَّرور کلّها أعدام
آورد؛ مثالً مرگ را شر و نبود   هایی می ، مثال نبود خیر هارامبام، برای تبیین اطالق شر به       

]. همـان [شمارد  ود سالمتی، ثروت و آگاهی می     داند یا بیماری، فقر و جهل را نب       زندگانی می 
دانـد کـه   قباال بر عکس هارامبام، شر را دارای وجود و مرتبط با دستگاه آفرینش و انسان می   

 شـود و عامـل تعیـین   عدم توانایی انسان در دریافت انوار قدسی سفیراها، باعث ایجاد آن می           
 ]. ٣٧٤، ص ١٦[ ور فیض استشدن مخلوقات از منبع صد در بروز شر نیز جدا ۀکنند

ت اشیاء است و    هیم و عناصر شرور، مربوط به ماهی          صوفیه، با اعتقاد به این که مفا      
انـد؛ زیـرا     برآمـده   بودن شر  ها ندارد، در صدد توضیح نسبی و اعتباری       ربطی به وجود آن   

برخـی از قباالئیـان هـم نظـر مـشابهی دارنـد             . ت است نه وجـود     به ماهی  ت مربوط نسبی
که، تمام اعمال خیر در نظر قباالی لوریایی، محصول تأثیر ذات الیتناهی و مخلوق               چنان

 از لوریا» .ها در مقام موجودات محدود استولی اعمال شر، معلول ماهیت آن«آن هستند 
 ، بلکه شـر    متصور نیست   وجودی مستقل برای شر    عقیده با هارامبام،   هم معدود قباالئیان 

  .]٤٢، ص٨[کند یم را غیبت خیر تلقی
تحقق » کُن «ۀعی وجود دارد؛ امر تکوینی با واژ      در نظام هستی دو امر تکوینی و تشری       

 ۀامر خداوند بـه ابلـیس بـرای سـجد         . است ولی امر تشریعی در اختیار انسان است        یافته
نیز، نهی آدم و حوا از . ف وجود داشتبود که در آن اختیار و امکان تخلآدم، امر تشریعی 

 الهـی کـه اقتـضا       ۀاما اراد .  در بهشت، یک نهی تشریعی بود       درخت معرفت  ۀدن ثمر خور
که قباال نیـز بـرآن تأکیـد دارد ـــ یـک امـر                چنان  کرد ابلیس بر آدم سجده نکند ــ      می

که جبرئیل و میکائیل و فریشتگان دیگر در دریغا چنان«؛ ]٢٠٨، ص١، ج٢٦[تکوینی بود 
ال :  بـاز او گفـت     ةآدَمَ، در غیبِ غیبِ عالم الغیـب و الـشّهاد         شنیدند که اُسْجدُوا لِ   غیب می 

گفـت کـه ابلـیس      با اواُسْجُدُوا لِآدَمَ و در سِر: یدپس در عالنیت، او را گو... تَسْجُدْ لِغَیْری 
یعنـی امـر     ]٢٢٧، ص ٣٦[» .بگو که اَ أسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طیناً؟ این خود نوعی دیگر است           
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صوفیه جـز ایـن دو      . ست و چه بسا نقطۀ مقابل امر تشریعی باشد        ا) امر تکوینی (دیگری  
 . دانندمثال قرآنی، پیمان روز ازل را نیز مصداق امر تکوینی می

ای از صوفیه عشق ابلیس به خداوند را نیز جلوۀ امر تکوینی خداونـد بـر ابلـیس                  عده
 ی ابلـیس را توجیـه     وسـیله نافرمـان    اند و بـدین   داده دانسته و در مقابل امر تشریعی قرار      

 اعتقـاد بـه تقـدم       از رهگذر  .]٣٦٣، ص ١٠، ج ٧؛  ١٧٧ـ١٧٦، صص ٢، ج ١٧: نکـ  [اند  کرده
کـه   امر تکوینی بر امر تشریعی، یکی از موضوعات مطرح در تصوف، دفاع از ابلیس اسـت 

القـضات  شود و عارفانی نظیر حالج، احمد غزالی، میبدی، عین        می از ذوالنون مصری آغاز   
 . اندکرده شدن او را ناظر به امر تکوینی تلقی  دفاع از ابلیس، راندهضمن... و

شـر، بـا انـدکی       و پردازان تصوف، در بـاب خیـر      دیدگاه سهل تستری، از اولین نظریه     
دانـد و هـم     او خداوند را هم خالق خیر مـی       . تسامح شباهت زیادی به باور قباالئیان دارد      

خـدا  . اند، نه حاالت وجودی موجـودات  حکم الهی حقایق شرو در نظر او، خیر. خالق شر 
از طرفـی بنـده در افعـال خـود مختـار            . کند نهی او عمل   و به انسان امر کرده که به امر      

تـستری،  . نیست و از طرف دیگر، ای بسا فعل او به طور بالقوه مطابق حکم خداوند باشد               
کنـد تـا    مـی   را مطـرح   »عـصمت «و  » معونت«در توضیح این دو بُعد فعل بنده، دو مفهوم          

 واسطۀ امر به انـسان در حـین نفـی           این تناقض، به  . سازد بتواند تناقض موجود را مرتفع    
 .]١٧ و٣٦، صص١٢ [است آمده  خداوند پدیدقدرت اختیار او و ثبوت

تستری عقیده دارد خداوند پیش از خلقت بنده به او و افعالش علم داشـت و کفـر و                   
پس آدمیان در افعال خـویش اختیـاری ندارنـد چـون            .  خداست ایمان بندگان در اختیار   

شر خدا نهی اسـت و      . خیر خدا امر است و در آن والیت است        «. ها خداست فاعل فعل آن  
هر آن کـه بـه خیـر        . شر را بیافرید   و  خداوند خیر  .]١٦همان، ص [» .در آن عصمت است   

 .]١٢١همان، ص [ کنده شود، باید توب که مرتکب شرکند و هر یابد، باید شکر توفیق
بـا ابلـیس در   ) ص(تقابل پیـامبر  . داندالقضات نیز فاعل حقیقی تمامی امور را خداوند می   عین

 ۀجنبـ ) ص( محمـد   ۀتمهیدات، به عنوان، دو نماد خیر و شر بسامد دارد؛ هدایت مردمان به وسیل             
] ٩٣نحـل،  ،١[» یَـشَاء  مَـن  یو َیَهْـدِ  یَـشَاء  مَن یُضِلُّ«بلکه در اصل خداوند براساس . مجازی دارد

کنـد،  میگونه است یعنی به ظاهر شیطان، بندگان را گمراه          اضالل ابلیس نیز این   . کندمیهدایت  
 ]. ٨ـ٧، صص٢، ج٣٥؛ ١٨٨، ص٣٦: ـ کن[اما فاعل حقیقی خداوند متعال است 
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 و زشـت و سـعادت و        القضات در مواضع متعدد از کالم خود همه چیز اعم از خـوب            عین
، ١؛ همـان، ج   ٨ــ ٧، صص ٢، ج ٣٥؛  ١٨٩، ص ٣٦: نکـ  [داند   الهی می  ۀشقاوت را منوط به اراد    

 .تواند خود را از قید آن برهاندکه انسان نمیبیند چنانو وابسته به قضا و قدر می] ٤١٢ص 
اند که  ورکنند اما بر این با    می قدر بررسی  و  قضا ۀشر را در دایر    و الصفا نیز خیر  اخوان

.  خواهد بود مصداق شرانسان توان خروج از این دایره را دارد و در صورت خروج، کار وی
شاید دلیل ایـن    . اندشده الصفا نیز متأثر  قباالئیان در عین تأثیرپذیری از صوفیه، از اخوان       

 الصفا از متون عهد عتیق    شدن اخوان امر نگاه مثبت هر دو گروه به حکمت یونانی و متأثر          
های اتصال فکری قباالئیان با تفکـرات       الصفا را از حلقه   برخی محققان غربی، اخوان   . باشد
الـصفا معـاد را در      اخوان .]٤٠٦، ص ١٦[اند  کرده گرایانه و عرفانی دنیای اسالم تلقی     باطن

هر چند آنان در    . دارد های قرآن منافات  اند که با آموزه   کرده برانگیزی تأویل مفاهیم بحث 
کننـد ولـی بـا طـرح چنـین مفـاهیمی خـود بـه تناسـخ                  می ردی اهل تناسخ را نقد    موا
شـود  در این بستر فکری، جهان ارواح، بهشت و جهان اجسام، جهنم تلقی می           . گرایند می

و رستاخیز مردگان بیداری نفس از خواب غفلت است؛ یعنی معاد، بازگشت نفوس جزئی              
  .]٣٧١، ص٣، ج٩[وس کلی است ل نفوس جزئی به مدد نفبه نفوس کلی و کما

کننـد و  مـی  الصفا، ارواح نیکان بعد از مرگ به صورت فرشتگان زنـدگی      به باور اخوان  
  شـوند  پیوندند تا با تحمل رنج به انسان وارسته تبدیل        ارواح شرور به اجساد حیوانات می     

 هر چند نفوس کلی، جایگاه علوی دارنـد امـا بـه تکامـل نفـوس جزئـی              .]٦٣همان، ص [
در باور قباالیی نیز گاهی روح مهذب و نیرومندی برای         .]٣٧١همان، ص [کنند  کمک می 

بنـابراین   .]٢٩٧، ص ٨[گـردد   مـی بازگرداندن روح شرور و رفع موانع مادی به زمـین بـر           
 . رسندالصفا بر این باورند که ارواح شریر سرانجام به نجات و خیر میاخوان

چنین سرنوشتی دارد؛ اپـستاین، بـا       ) نفش(بۀ روح   ترین مرت در قباال نیز صاحب نازل    
 ایـن   .]٩٣، ص ٢٧ [دانـد استناد به زوهر روح را دارای سه مرتبۀ نشاما، روح و نفـش مـی              

هـای قـرآن و عرفـان اسـالمی         اره را در آمـوزه    گانۀ مطمئنه، لوامه و ام    مراتب، نفوس سه  
، بعد از مرگ،    هطمئن در قباال همچون صاحب نفس م       نشاما ۀصاحب مرتب . کندمی تداعی

مرتبۀ دوم روح نیز بعـد از ورود بـه          صاحب  . رسدهی به بهشت موعود می    در کَنَف انوار ال   
 تـر از نعمـات برخـوردار    در جسم دنیایی خویش، در سطحی نـازل        و حلول دوباره   بهشت
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در تعالیم  » نفس اماره «که تقریباً مترادف    » نفش« ۀا صاحب مرتب  ام .]٢٩٣، ص ٨[شود  می
دیـدگاه  . تی با عالم علوی ندارد و محکوم به آوارگـی در جهـان اسـت       م است، سنخی  اسال

صوفیه در این باب همان دیدگاه قرآنی است که مطابق آن انسان گناهکار با مرگ از این                 
 .  شودبندد و در دنیایی دیگر در جهنم مجازات میعالم رخت برمی

کسانی کـه در حیـات دنیـوی        «راین   بناب .جهنم در باور قباالئیان، تشخص ویژه ندارد      
یافتن به اصل خود در عالم باال ضـروری  اند پاکی و کمالی را که برای دستخود نتوانسته 

باشـند بـه صـورتی       تا قـادر  ... کنندرا در جسم دیگرشان تجربه    » تجسد«است بیابند باید    
 .]همان[» .یافته به جهان علوی بازگردندتهذیب

یعنی روح شرور بایـد     . کندمی را مطرح ) باروری(  عیبور ۀنظریلوریا برای ارواح شرور،     
ها شود تا با جبران کاستی      دیگری بارور  ۀبه حیات خاکی بازگردد و در جسم شخص زند        

 ایـن بـاور مـشابه دیـدگاه         .]٢٩٧همـان، ص  [کنـد    استعداد صعود به عالم باال را دریافت      
الـصفا حلـول در جـسم       وت کـه اخـوان    با این تفـا   . الصفا و مخالف نظر تورات است     اخوان

  .]٣٧١ و ٦٣، صص٣، ج٩ [١حیوانات را مد نظر دارند
، ١[» ...اَبْـواب  ةسَـبْعَ  لَهـا  اَجْمَعـینَ  لَمَوْعِـدُهُمْ  جَهَـنَّمَ  اِنَّ وَ«الصفا در تفسیر آیۀ     اخوان

دیـدگاه  ] ٦٤، ص٣، ج٩: نکـ [ دانند،القمر میعالم شر را همان عالم تحت] ٤٤ـ٤٣حجر،
. الـصفا تطـابق دارد  که عالم شر همان عالم ماده است، با این نظر اخوان          باال مبنی بر این   ق

 از مقتـضیات     اما معتقدند شر   شمارند، نمی  ماده را به کلی شر     صوفیه در عین اینکه عالم    
 .این عالم است و به عالم علوی راه ندارد

 بـه آیـۀ      باب صدور شر    در اندیشان او از صوفیه که در تبیین نظر خود        هجویری و هم  
استناد دارند، افعال بنـدگان را مخلـوق فعـل خـدای      ] ٦٢، زمر،   ١[» شَيْءٍ کُلِّ خَالِقُ اللَّهُ«

بد، همگـی از یـک       و ضرر، نیک  و شر، نفع  و ها مفاهیم خیر  دانند و در نگاه آن    واحد می 
  .]٢٢، ص٣٤ [اندشده ذات واحد صادر

                                                                                                                             
 بِأجْسادِ المُتَعَلَّقَۀ النُّفوسُ هِیَ الجَهَنَّمَ اَهْلَ أنَّ و السَّماوَاتِ سعۀ وَ االَرْوَاحُ عالَمُ هی الجَنَّۀ أنَّ... اَعْلِمْ ثم«. ١

 النُّفُوسُ هِیَ ةالجَنَّ اَهْلَ أنَّ وَ العَالَمِ فِی الَّتی المُوجوداتِ سائِر دونَ األَوْجَاعُ و اآلالمُ نالُهاتَ الَّتی الحِیواناتِ
 .]٦٣ص ،٣ج ،٩[» ...االَفْالکِ عَالَمِ فِی الَّتی ةالمَلَکیَّ
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 : داندشر را منسوب به خدای واحد می و ، خیرمولوی نیز به تبع نگاه توحیدی خود
 نیست اسباب و وسـایط از پدر   شر رسد هر خیر واز مسبب می

 ] ١٥٥٤، بیت٥، د٣٢[
هـا   اعیـان آن ۀف بر آن است که خداوند خالق افعال بنـدگان و آفریننـد       التعر صاحب

 الهـی بـستگی   شود، به قضا و قـدر، اراده و مـشیت           می است؛ هر فعلی که از انسان صادر      
دانـد و   مـی خداوند را خالق شـر ] ٢، فلق، ١[» خَلَقَ مَا شَرِّ مِنْ «ۀوی با استناد به آی    . دارد

 یُؤمِنُ اَحَدٌ حَتَّی یُؤمِنَ بِالقَدَر خَیْرِهِ     وَهللاِ ال « :آوردمیحدیث نبوی را در اثبات ادعای خود        
التَجِـد  « :کنـد می ف اضافه ، در شرح تعر   یحدیث دیگر را مستملی بخار    . »هللاِ شَرِّهِ مِنَ  و

االیمـانُ الـی قَلْـبِ     یُخْلِـصَ  لَن«و » هللاِ شَرِّهِ مِنَ وَ االیمانِ َحتَّی یُؤمِنَ بِالقَدَرِ خَیْرِهِ ةحَالوَ
 ؛ محتـوای احادیـث داللـت بـر        ]٤٨، ص ٢٥[ »هللاِشَرِّهِ مِنَ  وَ عَبْدٍ حَتَّی یُؤمِنُ بِالقَدَرِ خَیْرِهِ    

 .  به خدای تعالی دارد شرو  خیرانتساب خلق
تواند عین و فعل شر     عیان و افعال است و می      ا ۀباذی، خدای واحد آفرینند   در نظر کال  

، کفر و معاصی که اند و مثال فعل شر، ابلیس و شیاطین  را بیافریند؛ مصداق بارز عین شر     
 .]٥٠، ص٢٥؛ ٩٤، ص٢٩ [شودمی همگی از خداوند متعال صادر

 شـر از اوسـت و بـه او بـاز           و  امور اعم از خیـر     ۀایی غزنوی نیز بر آن است که هم       سن
 :استگردد بلکه باالتر از آن اختیار انتخاب خوب یا بد را نیز او به انسان داده می

 معاد و است مبدأ جمله را خلق  فساد و کون اوست صُنع از همه
 اوست   خرد مُبدع و نفس باعث  اوســت بد و نیک آفرین اختیار

 ] ٩ـ٧، ابیات ٦١، ص١٨[
 ۀ اموری را که در دایـر      ۀنماید؛ او هم  گر اندکی متفاوت می   البته نظر او در موضعی دی     

مانـد  پس تنها چیزی که مـی . دانددهد ـ خواه نیک، خواه بد ـ گذرنده می  می هستی رخ
ـ     در واقع تعابیر زشت و نیکو، امری اضافی و نـسبی          . خیر محض است   سان، بـه   انـد کـه ان

 . دهدمی اشیاء و موجودات نسبت
 عاریـتی شــر و اسـت محـض خیر      یعافیـتـ و بـال از هســت هـرچـه
 ازوست هرچه  عطاست محض نه ور      نکوست نام و زشت نام تـــو سـوی

 ] ١٦ـ١٤، ابیات٨٦همان، ص[
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 شـر ریـدگان   آفرید، نـسبت بـه آف     » کُن«سنایی عقیده دارد خداوندی که هستی را با         
 در قیاس انـسان، بـر ایـن بـاور اسـت کـه               بودن شر   وی ضمن تبیین نسبی    .خواهدنمی

دهند و خداونـد  می بد را انجام و هاست که کار نیکشر، درخور انسان  و دادن خیر نسبت
 : نیافریده استمطلقًا شر
 مـن به و توست به شر و خیر لقب      سخن هانجـ در نیست شر و خیر
 اطالق بــر نــافـریــد بـد هـیــچ      آفـاق آفـرید کایـــزد ـانزمــ آن

 ] ٢٠ـ١٨ همان، ابیات[
شمارد و تاریکی را از لـوازم انـوار قـاهره            ظلمت می  سهروردی شر را از لوازم حرکتی     

 نوراالنوار شری   ۀ اندک است و از ناحی     ، خیر بیشتر و شر    مطابق این نظر، در عالم    . داندمی
 در دیدگاه وی، خداوند خیر محض است و عالم اشـراق و             .]٣٧٧، ص ٢٠[د  شونمی صادر

کـه چیـزی در      نسبت و اضافات است       دارد و در تعقل    عقل نیز در قلمرو خیر محض قرار      
 .]٦١، ص٣، ج١٩ [نماید مینسبت به چیز دیگر، شر

یی  سـنا  و بـاور  » شودنمی  صادر از نوراالنوار شر  «که  میان نظر شیخ اشراق مبنی بر این      
 چـه  هر نیکو ز« :گویدبا سخن شیخ محمود شبستری که می      » نکند بد هیچ نکوکار« کـه

شـدن از    ها را اسباب جـدا    ها واسطه آن. یابیم، سنخیت روشنی می   »نیکوست صادرگشت
 سنایی، سهروردی   صوفیانی چون . دانند می  پیدایش شر  ۀزمینشدن   منبع فیض و فراهم   

. یابـد می دانند که در مقام تعقل نسبت و اضافات نمود         می  را امری نسبی   و موالنا نیز شر   
 دادن شـر بـه خیـر    در واقع صوفیه با تمسک به مفهوم نسبیت تناقضی را کـه از نـسبت              

 . اندکرده آمد، حلمی محض پدید
-کنند؛  می  را در قالب مثال مار و کژدم تبیین         بودن شر  شیخ اشراق و مولوی، نسبی    

  اتـالف و مـرگ سـایر موجـودات در سـم      کژدم بـه خـاطر     شر از مار و   بر این مبنا، تلقی     
، همان [گفتند نمی شد، به آن شر    نمی ها است زیرا اگر منجر به فوت و ضایعه         آن ۀکشند

 :  از این منظر، شر مطلق در جهان وجود ندارد.]٦٠ص
 بد به نســبت باشد این را هم بدان     پس بدِ مطلـق نبـاشــد در جهان

 ... نیسـت بند را  دگر پا را یکی که     نیـسـت قند و زهـر هیچ انهزم در
 ...مَمات باشــد آدمی بـا نِسـبتَـش        حیـات باشـد را مار آن مـار زهـر
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 هزار تا کـس یـکی از ایـن نـسبت     کار مـرد ای شـمر می بر همچنین
 ] ٨١٠، ٣١ـ کن؛ ٧١ـ٦٤ ، ابیات٤، د٣٢[

 در سـنایی نیـز سـابقه دارد و بـه نظـر              ر در تبیین ماهیـت شـر       به تمثیل ما   تمسک
 :اندرسد سهروردی و موالنا آن را از سنایی گرفته می

 مرگ   را این و غــذا  را آن زهر    برگ        آن را و هالک را این مرگ
 ]٨٧، ص١٨[

 کثـرت و کیفیـت تعقـل      ۀ شبستری نیز مانند موالنا نسبیت شر را نتیج        شیخ محمود 
 ت، تبیـین  شمارد و آن را در قالب تمثیل ب       ت کثرات و عدم توجه به مقام وحدت می        نسب
ت نیز مظهری از مظاهر است و از آنجا که خداوند خیر محض است، پس               یعنی ب . کندمی

هـای   موجود در مخلوقـات، محـصول نـسبت         گردد، نیک است و شر     هر چه از وی صادر    
عربـی  ردید این نوع نگرش ریشه در دیدگاه ابـن        تبی.  این عالم است    به اقتضای  آمدهپدید

  .]٩٣٦ـ٩٢٨ ، ابیات٢١ ؛نکـ : [در خصوص وحدت ادیان و وحدت وجود دارد
 :توان از زبان سنایی شنید این اندیشه را میۀعصار
 ازوست رچهه عطاست محض نه ور       نکوست نام و زشت نام وتـ سـوی

 ]٦١، ص١٨[
هـای دیگـر    دیـدگاه ۀنیگاه نظریۀ عرفان اسالمی، عـصار   اعربی به عنوان گر   در آثار ابن  
اند که به خداوند مستند است     دعربی وجود را خیر محض می     ابن. دید توانمتصوفه را می  

 در. ت به صورت عرضی با خیر همـراه اسـت          محض ذاتی که به اعتبار نسبی       را عدم  و شر 
 پـس  اسـت،  خداونـد  قمطلـ  زیبـایی  گاهتجلی عالم چون عربی،  ابن وجودی وحدت نظام
   .]٤٤٣، ص١٤؛ ٤٠٨، ص١، ج٣[است  محض عدم شر، نیست؛ عالم در شری

 کنـد مـی  را مخالف مزاج توصیفوص، خیر را امری موافق مزاج و شر   عربی، در فص  ابن
. شد وجـود نـدارد   محض و یا شری که برابر خیر با      در ترازوی سنجش، شر    .]١١٨، ص ٥[

ن خیر و شر هـر      هر چند تکو  . و به صالح انسان است     حکمت   ۀ در دایر  از نظر او ترک شر    
رسـد و    ظهور مـی   ۀ اول، خیر به منص    ۀدارد ولی در وهل    دو به قضا و مشیت الهی بستگی      

 .]٤٤٣ و ٩٨، صص١٤ [آیدمی  پدیدشر به صورت تبعی
/ آنچـه تغیـر نپـذیرد تـویی    : از نظر صوفیه تغییر و تحول در ذات خداوند محال است        
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 حال آنکه قباالئیان از تحول در ذات خداونـد          .]٧، ص ٣٣[ و نمیرد تویی     ستوانکه نمرده 
طـرح  . دانـد سوف مـی   تحول در ذات ان    ۀ شر را نتیج   و گویند؛ لوریا صدور خیر   می سخن

مباحثی مانند خروج خداوند از مکان ازلی در درون خویش برای آفرینش و ایجاد خـالء                
 .]p.261 ,39؛ ٣٣١، ص٢٢[ ذات خداوند است پذیریر بر باور به تغیسوف، دالدرون اِن

  
 گیری هنتیج

 :توان رسیداز مباحث نوشتار حاضر به نتایج زیر می
اسـالم و   ( ادیـان توحیـدی      ۀویی به تبع الهام از مبانی اندیـش       صوفیه و قباال، از س    ) ١
 نـد ااند و از سوی دیگـر نتوانـسته       شده عنوان خیر محض قائل   تعالی به به ذات باری  ) یهود

، تان، صوفیه با تمسک به مفهوم نسبی      در این می  . بگیرند  را در این عالم نادیده     وجود شر 
اند؛ امـا قباالئیـان     کرده آمد، حل می به خیر محض پدید    تناقضی را که از نسبت دادن شر      

 خـدا  بـا  و بـوده  سـفیروت  داخـل  در و آفرینش ساختار از بخشی که شر با تصریح به این   
 برخی مکاتب متأخر قباال برای      ، هرچند .انداز این تناقض چشم پوشیده    نیست،   ارتباط بی

 در زنجیـره سـفیروت، فاصـله       ذات الیتناهی و خلقت یا ظهور شـر        حل این تناقض میان   
گان صوفیه خیر را امری بزر. اندانداخته و به تبع آن به طور نسبی به ثنویت متمایل شده      

دیـدگاه  . کنـد  نسبت و اضافات مفهوم پیدا می      دانند که در مقام    را عرضی می   ذاتی و شر  
داننـد و   را نیـز ذاتـی مـی     ؛ برخـی شـر    قباالئیان در این خصوص عاری از تناقض نیـست        

ما برخـی دیگـر چـون اسـحاق          ا ،کنندوجو می  را در ذات خدا جست     احساس متعالی شر  
جـودی  داننـد و و هـا مـی  ت موجودات و ناشی از محدود بودن آن لوریا شر را معلول ماهی    

 .کنند خیر تلقی می غیبتۀ بلکه آن را نتیج،مستقل برای آن قائل نیستند
شر است؛ هـر     و  در معاد و ارتباط آن با خیر       ،الصفاقرابت فکری قباالئیان با اخوان    ) ٢

گـردد تـا بـا تحمـل        مـی کار با فرآیند تناسخ بـه ایـن عـالم بـاز           اهدو گروه برآنند روح گن    
الصفا  زندگی ابدی برسد اما وجه تمایز آنکه، از نظر اخوان          شده، سپس به   ها، پاک  سختی

 قباال چنین روحی    ۀشود اما در اندیش   روح شریر در مرحله تناسخ وارد جسم حیوانات می        
بنـابراین قبـاال و     . کنـد مـی  باره نیز در جسم انسانی حلـول      در بازگشت دوباره یا چندین    

 مفهوم جهـنم در     دانند و به تبع آن    م ماده می  الصفا دایرۀ فعالیت ارواح شرور را عال      اخوان
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الصفا چیزی جز عالم اجسام نیست و در        جهنم در باور اخوان   . ماندها مبهم می   آن ۀاندیش
اما تورات تصویری واضح از بهـشت و جهـنم و           . قباال نیز جهنم، بالیا و دوری از خداست       

آن، تـصور روشـنی از معـاد،         تصوف نیز به تبع تعالیم قـر       .دهدمیمجازات گنهکاران ارائه  
 . های آن دارددوزخ و مجازات

هـا در آن   را برای بقای این عـالم و تحقـق ارزش  جود شر هم صوفیه و هم قباال، و     ) ٣
 . بینند و معتقدند در عالم علوی شری وجود نداردضروری می

 
 منابع

 .کامیاب مشهد، .)١٣٨٨( کریم  قرآن.]١[
 .ایران مقدس کتاب انجمن .)١٣٦٢(خمسه  اسفار  تورات،.]٢[
 محسن کوشش به اول، جلد ،عربی ابن الحکم فصوص شرح .)١٣٧٨( محمد بن علی ترکه، ابن.]٣[

 .بیدار قم، بیدارفر،
ی، ابن.]٤[  .دارالعلم مکتبه بیـروت، عبـدهللا، ریاض :مصحح ،الکون ۀشجـر .)ق١٤٠٥ (الدین محیـی عرـب
 . العربیهابوعالء عفیفی، بیروت، دارالکتب: ، مصححالحکم فصوص).ق١٤٠٠(ـــــــــــــــ  .]٥[
 .الدینیهالثقافه اتای، قاهره، مکتبه  حسین ۀ، ترجمالحائرین ۀدالل). ؟(میمون، موسی  ابن.]٦[
 . العربیدارالکتاب بیروت، ،االصفیاءطبقات  و االولیاء ۀحلی). ق١٣٨٧( ابونعیم اصفهانی، احمد .]٧[
سوم،  چاپ سالکی، بهزاد ۀترجم ،تاریخی بررسی: یهودیت .)١٣٩٣ (ایزیدور  اپستاین،.]٨[

 .ایران ۀو فلسف حکمت ۀمؤسس تهران،
 .االسالمیه، چهار جلد، بیروت، الدار الوفاءالصفا و خالّنرسایل اخوان). ق١٤١٢(الصفا  اخوان.]٩[
 عالمه، صالحی مانی ۀرجمت سوم، جلد ،دینی هایاندیشه تاریخ .)١٣٩٦(میرچا   الیاده،.]١٠[

 .نیلوفر تهران،
 دوم، قم، چاپ فرزین، رضا ۀترجم ،یهودی های آیین و باورها .)١٣٩١ (لن اَ انترمن،.]١١[

 .و مذاهب ادیان دانشگاه
السُّود،  محمد باسل عیون ۀ، تحشیتفسیر التستری). ق١٤٢٣( تستری، سهل بن عبدهللا .]١٢[

 .االولیعه العلمیه، الطببیروت، دارالکتب 
 دوم، چاپ شنـکایی، مرضیـه ۀترجمـ ،تطبیقی شنـاسیدین .)١٣٩٣ ( تیواری، کدارنات.]١٣[

 .سمت تهران،
 .، لبنان، دندرهحدود الکلمهالحکمه فی :  الصوفیمعجم). ق١٤٠١( حکیم، سعاد .]١٤[
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زاده، دیمه علی ۀترجم ،بحرالمیت اسناد در مسیحیت هایریشه .)١٣٩٣ ( دانیلو، ژان.]١٥[
 .ادیان نشر دوم، قم، چاپ

 ،یهود ۀو فلسفدر تاریخ  نیایشگاه آسمان بهنردبانی  .)١٣٧٩ (دختشیرین  دقیقیان،.]١٦[
 .ویدا تهران،

 دوم،جلد  ، عطار نیشابوری و احوالآراء درسیری  :جاندریای .)١٣٨٨ ( ریتر، هلموت.]١٧[
 .الهدینشر  تهران،

رضوی، تهران، مدرس: ، مصححالطریقه ۀشریعو الحقیقه  ۀحدیق). ١٣٢٩( سنایی، مجدود .]١٨[
 .دانشگاه تهران

هانری : ، به اهتماماشراق مصنفات شیخ ۀمجموع). ١٣٧٢(یحیی الدین  سهروردی، شهاب.]١٩[
 ).پژوهشگاه( مطالعات و تحقیقیات فرهنگی ۀکُربَن، تهران، موسس

 . سجادی، تهران، دانشگاه تهران سید جعفـرۀ، ترجمـشـراقاالحکمه ). ١٣٧٧ (ـــــــــــ .]٢٠[
 .، تهران، آگاهگلشن راز). ١٣٨٥( شبستری، شیخ محمود .]٢١[
 چاپ رادمهر، فریدالدین ۀترجم ،یهودی عرفان در بزرگ جریانات ).١٣٨٩( گرشوم  شولم،.]٢٢[

 .دوم، تهران، نیلوفر
 میرعالیی، احمد و محمدی احمد ۀ ترجم،مولوی عرفان ).١٣٥٤( عبدالحکیم، خلیفه .]٢٣[

  .سپهر سوم، تهران، چاپ
 .العصریه المکتبه صیدا، ،الدینعلوم  احیاء ).م٢٠٠٩(محمد  حامدابی  غزالی،.]٢٤[
العلمیه، ، بیروت، دارالکتب التصوفالتعرّف لِمَذهب اهل ). ق١٤٢٢( کالباذی، محمد .]٢٥[

 .منشورات محمدعلی بیضون
 مصطفوی، جواد و رسولی هاشم ۀترجم اول، جلد ، الکافیأصول .)١٣٦٩ (محمد  کلینی،.]٢٦[

 .اسالمیه علمیه فروشیکتاب تهران،
 دوم، گرگانی، چاپ امیر فریدونۀترجم ،تلمود از ایگنجینه .)١٣٩٠ (آبراهام  کهن،.]٢٧[

 .اساطیر تهران،
 بابک ۀترجم ،تطبیقی معارف فن در تحقیقی :صلیب رمز معانی ).١٣٧٤(رنه   گنون،.]٢٨[

 .سروش تهران، خانی،عالی
 مورخ فرد به منحصر ۀنسخ بر اساس :تعرف شرح ۀخالص .)١٣٤٩ (اسماعیل  مستملی،.]٢٩[

 .ایران فرهنگ بنیاد تهران، ،قمری ٧١٣
 .کتاب بوستان مؤسسه قم، ،ادیان در عرفانی هایتجربه .)١٣٨٨ (حمیدرضا سیف، مظاهری.]٣٠[
 .الزمان فروزانفر، تهران، امیرکبیر، به اهتمام بدیعکلیات شمس). ١٣٧٦(محمد الدین ل مولوی، جال.]٣١[
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 .پنجم، تهران، هرمس چاپ ، مصحح؛ رینولد نیکلسون،مثنوی معنوی). ١٣٩٠ (ــــــــــ .]٣٢[
االسرار، به تصحیح وحید دستگردی، مخزن ). ١٣٢٠(یوسف بنگنجوی، الیاس نظامی.]٣٣[

 .انتهران، ارمغ
 عابدی، محمود به کوشش دکتر ،المحجوبکشف  .)١٣٩٢ (علی ابوالحسن  هجویری،.]٣٤[

 .سروش تهران،
 ، سه جلدی، به اهتمام عفیفالقضّات همدانیهای عیننامه. )١٣٦٧(القضات عین  همدانی،.]٣٥[

 .دوم، تهران، نشر مشترک کتابفروشی منوچهری و زوار عسیران و علیقلی منزوی، چاپ
 .منوچهری نهم، تهران، عسیران، چاپ عفیف تحشیه و تصحیح ،تمهیدات). ١٣٩٢ (ــــــــــــ .]٣٦[
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