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 الدين وإشكالية الشر
 عند إخوان الصفا

 
 أحمد صبري السيد علي

أمحد صربي السيد علي، الدين، اإلميان، اخلري، الشر، إخوان الصفا، الفلسفة، التصوف، الكلمات المفتاحية: 
 البوذية.

 
ار التعريف واالستدالل يف إط الشرو الدينهذا التساؤل حول العالقة بني ما تطرح  ادائم  التيارات الدينية التقليدية إن 

على أمهية وجدوى التمسك بتفسريها لإلميان واألخالقيات الدينية، هذا الطرح يرتافق مع صيغة تفسريية وإجابة ثابتة 
، فالشرائع الدينية التناقضومعدة قبل التساؤل ذاته، تقوم على قاعدة مبدئية ترى أن الصورة الوحيدة هلذه العالقة هي 

وبالتايل فإن وصول  .اخل العا م االكفر، القتل، السرقة...ان للممارسات اليت متثل صور الشر يفحترم ارتكاب اإلنس
وجتنب هذه مرهون بااتمال اإلميان الذي يعتمد على أداء التكليفات الدينية بانتظام، واخلالص اإلنسان للسعادة 

كاب هذه احملرمات هو سبب الشقاء اإلنساين املمارسات املسببة للشر، يف حني أن ضعف اإلميان أو عدم وجوده، وارت
 يف املرحلتني.

، اما أهنا ال تطرح الشريعةو الدينمصطلحي أن التيارات الدينية ال ترى أي فوارق بني هذا التفسري يشري إىل 
ا فقط ن وآخر مبا يعين اونه حالة طارئة يتحملهلظاهرة املتبادلة بني إنساإال يف إطار املمارسات العدوانية ا الشر

 اإلنسان املرتكب هلا.
إن تبسيط إشكالية الشر إىل هذه الدرجة فعل متعمد تتمسك به التيارات املعربة بصدق عن األنساق احلياتية 

عقائد ااجلرب واحلرية، أو العدل اإلهلي وهي يف فيما يتعلق بخشية تورطها يف نتائج قد تصطدم باملقدس، وخاصة 
، وتوجه التساؤل إىل الشروبالتايل فهي تتجاهل طرح التساؤل حول أصل وجود  اإللهجوهرها تتماس حىت مع اإلميان ب

 ال تعدو أن تكون جمرد نتائج وردود أفعال للشر. العدوانية املباشرة والصرحية اليت الصور
يف الوسط اإلسالمي، وعلى  األول يف طرح التساؤالت حول الشرالفضل فقد اان هلم  سفة الباطنينيلفالأما ا

اانت هي الدافع وراء صياغة هذا الطرح الرغم من أن هذه الفلسفة ترجع ملؤثرات متعددة هندية ويونانية وصابئية،  
فإن املؤثر اإلسالمي املنسوب إىل القرآن الكرمي وأقوال النيب واألئمة يف البيئة العربية واإلسالمية األوىل،  االذي يعد غريب  

 .(1)يف هذا الطرح العلويني يبدو هو األقرب واألارب
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إشكالية الشر يف  – عن الفلسفة الباطنية اإلسالمية املعربيناملتلقني و اأحد أهم   –لقد تناول إخوان الصفا 
تتالءم مع منهجهم الباطين وإن محلت اختالفات عن غريها م، وحاولوا تقدمي تفسريات لوجوده وعالقته بالدين رسائله

 .الفلسفات الباطنية السابقة عليهامن 
 

 " عند إخوان الصفافكرة "الشر
وهي  –اهلندية  ـانشادپيوففي فلسفة  ،ذاتهاملادي نابع من الوجود الشر الفلسفات الباطنية يف اعتبارها أن  تتفق معظم

يظهر هذا التساؤل حول سبب وجود ارتباط الشر بالوجود يف  –أقدم الفلسفات اليت اعتمد عليها الباطنيني فيما بعد 
ات في هذا سيدي، ما غناء إشباع الرغب: "ليت وجهها حكيم هندي ألحد امللوكاملادي يف تلك الكلمة ا هذا العا م

، (2)"د كما تتحلل هذه الحشرات الضئيلة؟ ... وكذلك نرى هذا العالم كله يتحلل بالفساالجسد النتن المتحلل
فالسعادة مستحيلة وغري ممكنة أرجح افة من اللذة، " أن األ م )الشر( يف احلياة اإلنسانية بوذاويف مرحلة الحقة اعترب "

 .(3)ما ميكن لإلنسان الظفر به هو السكينة ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، ولكن
ما  املندائية الصابئة تفرقدخلت هذه املعتقدات اآلرية إىل األوساط الدينية بني الساميني يف العراق، فقد قد ل

 ينتج عنها تكوين من يسكن عا م السماوات الروحاين من مالئكة مطهرين مهمتهم بني خلق عا م النور )العلوي( واليت
ومن يوجد به من  يضم األرض والكوااب والنجوم )الكون( تنفيذ ما يأمر به اإلله األعلى، ويب عا م املادة )السفلي( 

بيثاهيل( م والشر حيث أنه من خلق )تربط امليثولوجيا املندائية بني هذا العا م وبني الظال، و (4)اائنات حية وغري حية
، واذلك اإلنسان الذي خيلقه بيثاهيل من طني ملكة الظالم الروها(بالتعاون مع الكوااب السبعة األشرار أبناء )

والنفس اليت يضطر بيثاهيل إىل االستعانة بقوى األرض وما ينشأ عنه من خلق وطباع وغرائز مستمدة من عا م الشر، 
 .(5)س الالزمة إلجناح اخللق دون أن يسمح له مبعرفة سرهاالنور مبنحه النف

ومن املالحظ أنه على الرغم من أن هذا التصوير يفصل ما بني اإلله وبني عا م الشر إال أن النصوص املندائية حتمل    
ف حدث يطالما كنت أيها الحي، هناك فك: "دون أن تطمع يف اإلجابة مسئولية تواجده يف طياهتا تساؤالت حتمله

، اما أن (6)"؟ء النقص والعيب إلى الوجود؟ كيف جاأن جاء الظالم إلى الوجود؟ كيف جاء الظالم إلى الوجود
أثناء صرعها مع رسل عا م النور عن سبب الروها( بعض النصوص حتمل بقدر من التعاطف تساؤالت ملكة الظالم )

ثان تتساءل الروها عن سبب خلق  ويف نص، (7)وضع؟"يا إلهي لماذا وضعتني في هذا الم: "وليةؤ حتملها هذه املس
؟ يا إلهي، يا إلهي، لماذا جعلتني بعيدة وقطعتني وتركتني في أعماق األرض وفي أبي لماذا خلقتنيأبي، " اإلله هلا

 .(8)"م تعد لدي القوة للصعود إلى هناكالظلمات السفلية، إلى حد أنه ل
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فعلى ، عن سبب خلق الشر ذاتهمن قبل الفالسفة الباطنيني لإلله إن النصني األخريين حيمالن هذا التساؤل 
وجد الشر يف األساس فإهنم يتساءلون ملاذا ولية عن خلق الكون املادي الناقص، ؤ الرغم من عدم حتميلهم اإلله للمس

 ؟حىت قبل الكون
 لفلسفات السابقةمع ا، فهم يتفقون رسائل إخوان الصفاء توجد بعض االختالفات يف التصور حول الشر يف

العا م املادي هو شر يف حد ذاته فاخلري يدعو إىل البقاء والشر يدعو إىل الفناء الذي هو من صفات  يف االعتقاد بأن
للداللة على الوجود املادي،  (10)"عالم الكون والفسادومن املالحظ استخدامهم املتكرر لعبارة "، (9)العدم املتالشي

 .اوعالقته باأل م يبدو خمتلف   إال أن تفسريهم هلذا الشر
بدَع األول ع األول، فما أفاضه اهلل على املاعتقد إخوان الصفاء أن الشر نتج عن حراة الفيض اليت تلت اإلبدا 

، مث انبعثت النفس من العقل وأصبحت تالية له يف املكانة مما أدى إىل نشوء قدر من احمض   ااان خري    (العقل الكلي)
ر مما أدى قصور يف وصوهلا إىل الكمال، وقد توالت االنبعاثات بعد النفس واليت تدرجت يف القصو النقص يف درجتها و 

س باإلفاضة على رفعها إىل درجته وقامت النفزالة نقصها و العقل باإلفاضة على النفس إل ، فقامإىل وجود اجلز والنقص
إن الشر ال أصل له في : "ور إىل تعريف الشراء من هذا التص، ويصل إخوان الصف(11)ما يليها لرفعهم إىل درجتها

بمعنى التخلف عن اللحوق بالخير األفضل المتقدم  ااإلبداع، وسمي عجز األشياء لحدوث بعضها من بعض شر  
فهو الشر  عليه، فمتى غفل المفضول عن اللحوق بدرجة الفاضل، ورضي لنفسه بالمكان الخسيس الرذل

 .(12)"المحض البعيد عن الخير
والسعي حملاولة جتاوزها عن طريق ن عدم الوعي بالطبيعة الناقصة للعا م ناتج ع لشر حسب هذا التعريفإن ا

، وعلى الرغم من أن هذا التصور يتجاوز الرؤية التقليدية -اما يرى إخوان الصفا   – األنبياء  إتباع ما أنزله الوحي على
ورمبا خشي ؟ الشر مما يتسبب يف يف هذا العا م وجود النقص حول احلكمة اإلهلية من اهام   إال أنه  م يطرح تساؤال  

الرسالة الثانية واألربعون إال أهنم يف  على اخلالق، اخوان من التورط يف طرح هذا التساؤل الذي ستظل إجابته حكر  اإل
تعريفهم حسب  -وهو جوهر منفعل، ناقص القبول للفضائل يشريون إىل أن الشر يف العا م عارض من قبل اهليوىل 

وترايب العا م منه مسئولية )اهلل( عن إجياد اهليوىل هبذا الشكل ومع ذلك فقد أشاروا إىل  –ألسباب الشر 
فناء العا م، والفناء بعد الوجود شر أارب إىل وقد أضاف اإلخوان أن ترك اهليوىل لطبيعتها سوف يؤدي ، (13)"ـ"حكمةل

من منطلق إمياهنم  –بني الوجود املادي والوجود الروحي لإلنسان ، وهنا ال يفرق اإلخوان (14)بالنسبة لإلخوان
موجود يف اال احلالتني، حيث يرى إخوان الصفاء أن املوت رغم اختالف طبيعة ال منهما، فاإلنسان  -اإلسالمي 

شر والنقص ، واالنتقال إىل املرحلة الثانية من الوجود اإلنساين، إال أن ال(15)دترك النفس استعمال اجلسليس سوى 
، ولكن جتزم الرسائل على أنه ال على السعادة يف العا م املادي نال جمال حلصول اإلنساف خاص بالوجود املادي وحده،
علم أن النفس ما دامت مع هذا الجسد إلى الوقت المعلوم فإنها متعوبة بكثرة إثم ": جمال للشر يف العا م الروحاين
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بشدة عنايتها فيما تتكلف من األعمال الشاقة، والصنائع المتعبة  غمومها إلصالح أمر هذا الجسد، شقية
... ثم اعلم أن النفس ما دامت ليه اإلنسان في طول حياته الدنياوما يحتاج إالكتساب المال والمتاع واألثاث، 

ار بعد لنفوس األخي الموت حكمة ورحمة ونعمة ا... فإذ  راحة لها دون مفارقتها هذا الجسدبالجسد، ال مربوطة 
يف العا م املادي هو سكون وهدوء عن طريق الوصول إىل اليقني وأقصى ما حيصل عليه اإلنسان  (16)"بوار األجساد

 .(17)النفس
إخوان الصفاء بوضوح بالفلسفة البوذية، ومع ذلك فهناك العديد من اخلالفات بني الفلسفتني، فرؤية لقد تأثر 
الشهوة التي تؤدي إلى الوالدة من جديد، والشهوة التي تمازجها اللذة : "خلصها يف الشهوة بوذا ألسباب األ م

واالنغماس فيها، الشهوة التي تسعى وراء اللذائذ تتسقطها " هنا وهناك " شهوة العاطفة، وشهوة الحياة، وشهوة 
اره لوجود اآلهلة ذاهتا ، وهذه الرؤية ناجتة عن وجود متناقضني لدى بوذا، فرغم رفضه للغيبيات إىل درجة إنك(18)العدم "

بفكرة تناسخ األرواح،  اراسخ   اوبالتايل فقد رفض رؤية الفالسفة اهلنود حول اخلالص، إال أنه يف املقابل اان يؤمن إميان  
للتكفري والتطهر حىت تصل إىل حالة من  امن بدن إىل آخر خمتلف بصورة متكررة سعي  تنتقل الروح  على أنواليت تنص 

نتظار النريفانا الصمدية واليت يشرحها أحد البوذيني بفناء ألوان امن بلوغ حالة النريفانا األرضية يف الصفاء ميكنها 
، فالتناسخ هو سلسلة من األ م والعقاب (19)الطيف يف البياض الناصع الذي ليس له لون، وهو ملتقى ال األلوان

، ويف العصر احلديث عرب الوالدة مرة ثانية املتكرر للروح بسبب عجزها عن التخلص من الوجود ومنع النفس عن
حيث ، اواليت نظر إليها بنفس النظرة البوذية تقريب   اإلرادةوإن أطلق عليها  الفكرةعن ذات  شوبنهورالفيلسوف األملاين 

حتتاج شريرة بصفة مطلقة، لكوهنا الرغبة الكامنة يف ال موجود واليت قوة عمياء ال عاقلة، رأى أهنا جوهر الوجود وهي 
 .(20)إىل إشباع مستمر

فإن الدافع األول لبوذا يف رفضه الشهوة هو باملطلق )اإلله(،  ال من بوذا وشوبنهور  وعلى الرغم من عدم إميان
يف حني ال يبدو أن ، (21)وبالتايل فقد رفض فكرة االنتحار اليت تؤدي إىل العودة للوجود مرة أخرى، اإلميان بالتناسخ

لكنه رغم ذلك اجتهد اي يبني أنه لو أن ال البشر أنكروا إرادة احلياة، فإن  اذا املعتقد إطالق  شوبنهور اان يؤمن هب
فكرة االنتحار  االعا م سيمضي خارج الوجود، وسيسود اهلدوء والسكون األزيل ال شيئ يف الكون، اما رفض أيض  

ومن ثم فإن الفناء اإلرادي للوجود : "دال تتوقف من خالل موت الفر  على أساس أن إرادة احلياة اهلائلة القوية
وهنا يبدو  (22)"يظل كما هو دون أدنى تأثر الشيء في ذاتههو عمل ال غاية من وراءه ذلك أن الظاهري المفرد 

 إذ ال غاية أصال   ، وبالتايل فال مربر لرفضه االنتحار(23)قدر من التعارض لدى شوبنهور الذي وصف الوجود بالعبثية
 .سينتهي باملوت على ال حالبالنسبة لكل فرد األمر ف ر لرفضه الشهوة )امظهر لإلرادة(ما ال مرب ، امن الوجود
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، رمبا للعا م ومراحل الوجود برؤية إخوان الصفا اتأثر  و  اتناسق  أاثر  سرين ارياجورويبدو الفيلسوف الدمناراي 
: أن نعبر الطريق الذي ينبغي أن نسير فيه: "ميةثرت بالفلسفة الباطنية اإلسالمسيحيته الصوفية واليت أثرت وتأبسبب 

.. فالطريق إلى اهلل مليء باألشواك والعذاب والدموع، وبمقدار تحملك .سر التنهدات حتى نصل إلى األبديةج
 .(24)"تكون عالقتك باهلللآلالم 

لتزام فااللديين، إن الفارق ما بني رؤية إخوان الصفا والرؤية البوذية، واذلك رؤية شوبنهور هو اإلميان ا
بناء على النصوص  –، اما قسموا الوجود اإلنساين (25)إىل رفض عقيدة التناسخ همدفع اإلسالمي إلخوان الصفاء

من وجهة نظر اإلخوان  ايعد شر   -الذي يرجوه بوذا وشوبنهور  –ملرحلتني خمتلفتني، فالعدم بعد الوجود  -القرآنية 
اما  م يعر إخوان الصفاء ن النقص واملادة املسببتني لأل م والشر يف العا م الدنيوي،  بسبب إمياهنم مبرحلة ثانية خالية م

، وذلك إلدرااهم الديين بوجود بداية وهناية (26)، وإن ذموا املفرطني فيها إىل درجة الغفلة عن أمر اآلخرةاالشهوة اهتمام  
بفكرة باملرحلة األخروية وإن آمن ود بداية للعا م أو بوجيف حني  م يؤمن بوذا للعا م املادي بناء على النص القرآين، 

وبالتايل فقد قامت فلسفته على  االوالدة اجلديدة للروح )التناسخ( يف هذا العا م واليت تؤادها الفلسفة اهلندية عموم  
 القضاء على هذه الوالدة عن طريق القضاء على ما يؤدي إليها.

 
  الشر واأللم   

.. وقد ذار  (27)اعتقد الحكماء البوذيون أن الشر هو األلم في جميع أشكاله، في جميع مظاهره لقد
: الوالدة مؤلمة، هي الحقيقة السامية عن األلم –أيها الرهبان  –تلك : " م يف العا م أرجح افة من اللذةبوذا أن األ

 .(28)..."لها مؤلمس كوالمرض مؤلم، والشيخوخة مؤلمة، والحزن والبكاء والخيبة واليأ
، إال أن رؤيتهم لأل م رغم ذلك ارتبطت بتصورهم السابق اعن اون األ م شر   تفق إخوان الصفاء مع بوذا يف رؤيتها   

إىل ثالثة أنواع، األول )الشر( يف املخلوقات وقسموه  انالشر فطرياخلري و رأى اإلخوان يف البداية أن فقد  د.عن الوجو 
العدوانية الفطرية لديها، والثالث يف أفعاهلا املعربة األلفة واحملبة أو ية اليت تتعرض هلا، والثاين يف يتمثل يف اآلالم اجلسد

 .(29)عن إرادهتا
احليوانات الناجتة عن ما تعانيه من نقص، وقد برروا فسر اإلخوان النوع األول باآلالم اجلسدية اليت تتعرض هلا 

 
 
... ولو لم تفعل على حفظ أجسادها وصيانة هياكلها كي تحثها تلك اآلالم" : اهذه اآلالم بأهنا جعلت للنفوس أمل

 .(30)"ذلك لهلكت األجساد في أقرب مدة وأهون سعي قبل التمام والكمال
حبالة التآلف والصراع املوجودة يف العا م الدنيوي بني أنواع احليوان املختلفة، واليت ترجع إىل النوع الثاين فسروا و 

 .(31)الصور، واألشكال، والطباع، والعادات واألخالق، واألفعالاختالفها يف 
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أما النوع الثالث فقد فسره اإلخوان حبالة الصراع الدائم بني احليوانات يف سعيها إلرضاء حاجاهتا الفطرية، 
 .(32)طلب المنافع ودفع المضار(والدفاع عن وجودها الدنيوي )
ع اإلخوان هذه الشرور اع أخرى خاصة باإلنسان فقط، وقد أرجور أنو إىل هذه الشر  صفالقد أضاف إخوان ال

، وقد أطلقوا عليها اخلريات أو الشرور ا، اما تعترب تراها شر  اأوهلا املمارسات تعتربها الشرائع الدينية خري  ين، مصدر  إىل
 .(33)الوضعية

الشرائط التي تنبغي، في  كل شيء إذا فعل منه ما ينبغي على: "اخلريات أو الشرور العقلية، وهي والثاين
. ومتى نقص من هذه الشرائط االمكان الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي، من أجل ما ينبغي، يسمى ذلك خير  

، ويعرتف إخوان الصفا أن معرفة هذه الشرائط ليست يف وسع ال إنسان، وإمنا يصل (34)"اواحد يسمى األمر شر  
، وحىت الوصول إىل هذه احلالة فإن ما يرتكبه اإلنسان (35)واسطة العلوم واآلدابعن طريق هتذيب النفس ب اإليها تدرجيي  

 ، واونه حالة فطرية يف احليوانات.حسب هذا التعريف، وهو يتناغم مع رؤيتهم ألسباب وجود الشر امن شر ليس إرادي  
عما يعانيه اجلسد اإلنساين والتكليفات الدينية الناجتة  تتسبب فيه املعتقدات وقد حتدث اإلخوان عن نوع أخري

وصفهم للتكليفات  إال أن اإلخوان رغم ،لأل م والشر اميكن أن يكون مصدر   ا، وبالتايل فالدين أيض  (36)من نقص
ثقل الطاعات، والجهد في العبادات، من الصوم والصلوات، ومنع النفس عن الشهوات المركوزة : "الدينية بكوهنا

أمراض وأعالل مختلفة من األخالق الرديئة، عالج "د التشريعات الدينية مبحاولتها فقد برروا وجو  (37)"ةفي الجبل
 –فرغم ما قد تسببه هذه الشرائع من أ م إال أهنا  (38)"ء الفاسدة من الجهاالت المتراكمةوالعادات الجائرة، واآلرا

 .لإلنسان اإيالم   أقل وطأة مما ينتج عن عدم وجودها من أمراض اجتماعية أاثر –بالنسبة لإلخوان 
 ا م ينفي اوهنا شر  )الناقص( بكوهنا ضرورية للوجود املادي والشرور إن مربرات إخوان الصفا هلذه اآلالم 

ي وغري مكتسب، إال أهنم نظروا إىل هذه فطر  – حسب عرض إخوان الصفا –ة هلم، اما  م ينف اون معظمها بالنسب
أوجد النفوس واألرواح مع "، فاهلل اختالف األسلوب اإذا حنينا جانب   لكرياجور العبارة السابقة ااثري  طريقة تشبه  اآلالم ب

هذه األجساد في الدنيا مدة ما، هو من أجل أن تستقيم ذواتها، وتكمل صورها، وتخرج من حدة القوة 
محسوسات، وتخيلها رسوم فضائلها من عرفانها أمر ال اوالكمون إلى الفعل والظهور، ولتستكمل أيض  

قدة الجهالة، وتحيا بروح المعارف، وينفتح لها النتباه النفوس من نوم الغفلة ور  ا... ليكون ذلك سبب  عقوالتالم
الروحاني، وتشاهد دارها الحيواني، ويتبين لها أنها في عالم الغربة، وموضع عين البصيرة، لتنظر إلى عالمها 

بة لإلنسان اي يستطيع التعامل مع التجربة الروحية اليت فهناك ضرورة للتجربة املادية بالنس، (39)"المحنة والبلوى
التجربة األساسية لإلنسان، حيث تتعلق النفس بالعقل الكلي وتقبل منه  –فيما يبدو من عبارهتم  –يعتربها اإلخوان 

 .(40)الفيض واجلود باحلقائق، دون عائق يعوقها من الطبيعة
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 (سانالمسئولية عن الشر )اهلل / إبليس / اإلن   

ول ؤ واملس، فالشر موجود بسبب نقص اهليوىل، رهلل عن وجود الشمباشرة إن رؤية إخوان الصفا تنفي وجود أي مسئولية 
يف الرتبة واملكانة، فاإلبداع الصادر ذاهتا واليت تتخذ شكل التتابع اهليوىل هو ديناميكية حراة اإلبداع والفيض عن نقص 

النفس لكوهنا التالية يف الرتبة والذي أدى إىل أن أدى إىل نقص يف قل للنفس عن اهلل ليس به نقص، لكن إبداع الع
وقد توالت عملية النقص والفيض حىت وصلت إىل اهليوىل الغري قادر على  ،يقوم العقل باإلفاضة عليها إلامال نقصها

كل من اإلبداع واخللق يشريون إىل أن هذا الش –فيما يبدو  –، إال أن إخوان الصفا تلقي الفيض وااتمال نقصه
التوفيق بني ما تؤدي إليه آرائهم من  نوع من احلرية يف حماولةإلرادة اهلل وحكمته، وهذه اإلشارة تعكس  اخاضع أيض  

جود الشر، وبني إمياهنم اإلسالمي، وهو يف و  –مبعىن القوانني الطبيعية اليت خلقها اهلل يف العا م  –وجود مسئولية )هلل( 
 .(41)اعتبارهم أن اهلل خلق هذا العا م هبذا الشكل حلكمةما انتهى إىل 

عن الذات اإلهلية، حىت اخلاص بالعذاب  اومن املالحظ أن إخوان الصفاء سعوا لنفي ال ما تصوروه شر  
سببة ت آياته يف القرآن، حيث عرض اإلخوان هلذا الشكل من العقائد أثناء مناقشتهم للعقائد املاألخروي الذي ورد

لرفضهم نسبة األ م والشر للذات  ا، وقد سعوا بالتايل لتأويل العذاب اإلهلي واجلنة والنار تبع  (42)يف نفوس معتنقيهالأل م 
يف فضاء من  ملكوت السماوات، وفسحة األفالك، وختلى هناك، فهي تسبحاإلهلية، فأنفس املؤمنني يعرج هبا إىل 

ها وجهاالهتا، معذبة متأملة، مغتمة حزينة، خائفة وجلة إىل يوم ... أما أنفس الكفار واألشرار فتبقى يف عماالروح
هي عا م األرواح أن اجلنة  ما بعد احلساب اعترب إخوان الصفاوفي، (43)القيامة، مث ترد إىل أجسادها اليت خرجت منها

س اليت اانوا وسعة السماوات، بينما جهنم هي عا م الكون والفساد، فاملعذبون فيها سلبوا باملوت حواسهم اخلم
يتناولون هبا ملذاهتم، فال هم يستطيعون العودة إليها، وال هي تستطيع أن تبلغ النعيم لتستغين عنها، فالعذاب هو يف 

 .(44)اشتياق النفس لشهواهتا
، رغم ذارهم لقصته مع آدم، ففرقوا بني إبليس اجلسماين وإبليس اما أول إخوان الصفا مسئولية إبليس عن الشر    
حاين، فالشر املتواجد يف األرض ليس له شأن بإبليس اجلسماين الذي تعرض ملا يتعرض له أي خملوق من التغري الرو 

واالستحالة، إال أن منزلته حمفوظة ملن خيلفه ويكمل معصيته، فكل عدو قام بإزاء نيب بعث أو ويل من أولياء اهلل فهو 
 .(45)إبليس، اما أن ال نيب هو مبنزلة آدم

الشهوانية احلائدة عن التقوى، الغضبية فقد استخدمه اإلخوان للداللة على النفس  إبليس الروحانيصطلح أما م   
، ويشري اإلخوان إىل الصراع داخل اجلسد اإلنساين بني النفس الغضبية املمثلة للمادة، (46)املعتكفة على الشهوات الدنيا

فبعزتك إلغواء الذي حتدث عنه القرآن على لسان إبليس : " اوالنفس الناطقة، وميثل انتصار األوىل على الثانية 
 .(47)ألغوينهم أجمعين . إال عبادك منهم المخلصين "
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إن تأويل إخوان الصفاء إلبليس رمبا يشري إىل أهنم حيملون اإلنسان مسئولية الشر، إال أن آرائهم يف اجلرب 
تزلة بأن اإلنسان حر، اما  م يقبلوا الرأي املقابل بكونه جمرب، هذا التصور، فلم يقبل اإلخوان رأي املعواحلرية ال تؤيد 

بن احلكم املقصود من هذا ، وقد وضح الفيلسوف الشيعي هشام (48)وإمنا اعتقدوا اكل الشيعة أنه أمر بني األمرين
ها، واضطرار من التعبري، فذار أن أفعال اإلنسان اختيار من وجه واضطرار من وجه، اختيار من جهة أنه أرادها وااتسب

 .(49)جهة أهنا ال تكون منه إال عند حدوث السبب املهيج هلا

وتلقي ، (50)للوعي بنقصه رغم إدرااه لهاملتعمد لية عدم السعي ؤو ال حيملون اإلنسان سوى مس فإخوان الصفا
ت احليوانية اليت ليست ، واالستسالم للشهوات واللذا(51)وهم ممثوالت العقل الكلي يف عا م املادة الفيض من األنبياء
فهناك هامش من املسئولية اإلنسانية عن فعل ، وهذا النقص هو أصل الشر عند إخوان الصفاء، (52)سوى آالم مسترتة

 الشر، وليس عن الشر ذاته.
عن سبب الوجود وال يف هلجة تشبه الصراخ حتتوي على بعض النصوص لإلخوان تتسائل والواقع أن الرسائل 

، وهو مع ذلك يتنقل بني الشر أو هذا األ موجود يس املسئول عن مؤادة أن اإلنسان لشر احمليط بالعا م هذا األ م وال
، وعلى الرغم من أن املقصود من هذه العبارات (53)يتجنبهايتحملها وال أن ال يستطيع أن  أنواع من األ م طوال حياته

الذي يدعو له إخوان الزهد ما حيمله الم والشرور، إال أهنا تشري إىل املليئة باآلهو الدعوة لعدم االهتمام باحلياة الدنيوية 
عليها مصدر قلق بالنسبة هلم، فلهجتهم ترتاوح ما بني االتزان من تساؤالت اان عدم استطاعتهم اإلجابة  الصفا

 واالنفعال.
غراق يف إصالح أمر عدم االستالزهد و عند إخوان الصفا على  يف العا م املادي فيقوماإلنساين أما اخلالص 

ام بإصالح النفس عن طريق معرفة الفرق بينها وبني اجلسد وحقيقة جوهرها، واالهتمام بإصالح شأهنا، اجلسد واالهتم
ويرى اإلخوان أن معرفة حقيقة جوهر النفس يؤدي ملعرفة احلقائق الروحانية، وإزالة اخلوف ، (54)وايفية حاهلا بعد املوت
 .(55)هللمن املوت، ومتين لقاء ا

إال أن هذه املعرفة وتلقي الفيض من األنبياء، ال يعين حصول اإلنسان على السعادة يف العا م املادي بالنسبة 
، وقد فسروا هذا "نة الكافرالدنيا سجن المؤمن وج: "صلى اهلل عليه وآلهإلخوان الصفا، فقد رووا حديث النيب 

، وهم يتفقون يف (56)ا عن الشهوات واملالذ اليت تراد الدنيا من أجلهااحلديث بأن املؤمن احملق قد سجن نفسه باملنع هل
 .(57)يف تصورمها للزهد املؤدي للخالص اخريين أاثر تطرف  هذه النقطة مع شوبنهور وارياجور، إال أن األ

لنسبة إن ما سيؤديه تلقي اإلنسان للفيض )احلقيقة( من األنبياء هو السكون واهلدوء يف الدنيا، فاخلالص با
للمؤمن هو التخلص من اجلسد اما صرح األخوان، فاملهمة احلقيقية للدين ليست سعادة الدنيا وإمنا اآلخرة، اما أن 

 .اتوفري السعادة وإمنا تنظيم العا م املادي اي ال يكون أاثر شر   امهمة الشريعة ليست أيض  
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 خاتمة
 م يستطيعوا تقدمي يف املقابل  بالتأايد، لكنهم "لتناقضا"" عند إخوان الصفا هي إن العالقة بني "الدين" و"الشر

لشر، وقد األساسي ل النقص الذي هو املسبب"، و واخللقمصدر الدين لرفضهم أي عالقة بني )اهلل( " اواضح   اتفسري  
لكوهنا مرسلة  اللوضع املادي نظر   اأيض   عةضاخ ال أهنم اعرتفوا بأن الشريعة، إ" الحكمةوا يف النهاية إىل تفسريها بـ "ؤ جل

عدم وجودها من صفاته يف األ م )الشر( لكن آالم االلتزام بالشريعة أفضل من آالم  التنظيمه وبالتايل فهي حتمل قدر  
 .بالنسبة إلخوان الصفا

ويبدو التزامهم باإلميان اإلسالمي املصدر األساسي يف اختالف رؤيتهم الفلسفية عن الرؤى األخرى االبوذية 
وأقرب إىل الوجوديني املؤمنني اسرين ارياجور، ، ميني يف أوروبا اشوبنهوراليت تأثر هبا الفالسفة التشاؤ  واليوبانشاد

إىل اخلالص يف التجربة الروحانية التالية، وهذا فالوجود مقسم إىل مرحلتني واملعاناة اإلميانية يف املرحلة األوىل هي املوصلة 
نه أ م يف سبيل التقرب إىل اهلل وتلقي السعادة يف اآلخرة مبعرفة احلقائق عن طريق بالتأايد إذ أ ااجلزء من األ م ليس شر  

 .العقل الكلي
من املسئولية يف  ايف فلسفة إخوان الصفاء عن وجود الشر وإمنا ميتلك هامش   ما أن اإلنسان ليس مسئوال  ا

وهي أحد  – اظاهري  لرأي رمبا خيالف البوذية وهذا ا، حلالة النقص اليت يعانيهاالواعي االستسالم  الناجتة عن ممارسته
رفعت  اعن ممارسة الشر، وإن اانت أيض   هامش املسئولية  أن البوذية  م تعف اإلنسان منإال –مصادر إخوان الصفاء 

الرأي الديين السائد والذي يعتمد على مسئولية  عن أصل وجوده، إال أن هذا الرأي خيالف بالتأايدعنه املسئولية 
 ان عن وجود الشر بارتكابه إياه.نساإل

إن النتيجة األهم اليت توصل هلا اإلخوان واتفقوا فيها مع باقي الفلسفات القريبة هلم، هي أن ال جمال للخالص 
أو السعادة يف العا م الدنيوي، فالسعادة لن تأيت حىت عن طريق الدين أو الشريعة، وإمنا حيصل اإلنسان فقط على 

أما اخلالص فلن يتم إال عرب االنتقال من العا م املادي إىل العا م الروحاين عن طريق املوت،  االطمئنان والسكون،
 فاملوت هو اخلالص احلقيقي لإلنسان من الشر واأل م.

 
 


