
 

 

 

 

 

 نقش انسان در هندسه آخرالزمانی یهود

 أکید بر عرفان یهودیبا ت
 محمد بهزاد

 احمد عزیزخانی

 دهیچک

لقی تت که با اس «کاباال»یا  «قباله»روایت عرفانی از موضوع آخرالزمان در آیین یهود بر عهده 

بودن دستان مغلول ،آن یتوازنبیعوالم و نقش شرور در  یریگشکلخاصی از بنای خلقت و 

، گانه ظهوربا ترسیم کیفیت وحدت وجود در سه و کندیمخداوندی در اصالح نظام آن را القا 

بدیل برای قشی بین، و ماشیح )جلوه نور( نور( یهاشرارهقوم برگزیده )، گاه نور(یعنی معبد )تجلی

ساز نهزمی، نور سه. پیوند این ردیگیمانسان در قوس نزولی و سپس صعودی آفرینش در نظر 

در  هاانسانظهور و اصالح  یواقع یمعناست و این ا به خود خدا خدا کردهرجوع نورِ هبوط

آن به  که در ائده استمسوره  64. این روایت همان ترجمان آیه است سمیکابالآخرالزمان از منظر 

، تقادیردی انمقاله پیش رو با رویک اشاره شده است.بودن دست خداوند دیدگاه یهود درباره بسته

بودن دست به مسئله مغلول، در آن یهود و نقش انسانضمن واکاوی مسئله آخرالزمان در دین 

 خداوندی در این دین خواهد پرداخت.

 .قوم برگزیده، ارض موعود، آخرالزمان، کاباال، عرفان یهود :هادواژهیکل

                                                             
 دکتری ادیان و عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم آموختهدانش ( :نویسنده مسئولmbk60@chmail.ir) 

 استادیار گروه معارف اسالمی، دانشگاه اصفهان 
 14/06/1396تاریخ پذیرش:   24/04/1396اریخ دریافت: ت

 ینید یپژوهانسان یپژوهش -یدوفصلنامه علم
 1397 ، پاییز و زمستان40شماره ، همچهاردسال 

 163-184صفحات 

DOI: 

m.hosein
Typewriter

m.hosein
Typewriter

m.hosein
Typewriter
10.22034/ra.2019.68133.1993

m.hosein
Typewriter



 1397 پايیز و زمستان، 40 شماره، ي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

164 

 مقدمه

ر تمام مراحل ثیرش دأو مراتب باطنی و ت (165: )انعاماست  «اهلل ةخلیف» انسان، از نگاه اسالم

ما ا ست.، مشهود اویژه در آخرالزمانو رجوع )قوس نزول و سپس صعود(، بهخلقت چون هدایت 

بردار گاه تعطیلهیچتعالی اراده حق و است «فعال ما یشاء»از طرفی خداوند در تمامی مراحل 

 64ر آیه دخداوند متعال  .کندیمدیگر ترسیم  یاگونها قرآن کریم دیدگاه یهود را به نیست. امّ

 یصه نوع خااین مسئله ب .«و یهود گفت دست خدا بسته و مغلول است» :دیفرمایمسوره مائده 

ه ک اردداشاره اعتقاد یهود درباره کیفیت دخل و تصرف خالق عالم در امور جهان خلقت  از

 آن ا بررما  . این اشاره قرآن کریماستبسته در جهان پس از خلقت خداوند دستِ  مدعی است

رفان عین میان چنین اعتقادی را در منابع دینی یهود پیگیری کنیم و در ا یهاشهیرداشت تا 

 ومغز ، تخلق زیرا عرفان و معرفت باطنی به خالق و .یهودی اولویت بیشتری برای مطالعه یافت

هودی را با برخی از عرفای یبتوان  بساچه البته .است یت،ویژه یهود، بهاساس ادیان توحیدی

 اما آنچه مد ،کرد تلقیدیدگاه این بری از ، و تسامح در برداشت از گفتارشانها دیدگاه لیتأو

 عرفان است. نظر است صبغه اصلی و جاری در این گونه از

ت دس ،اینکه نخست ؛دکنیمچند نکته را آشکار  «قباال»تمرکز بر عرفان یهودی یا همان 

ده ا بر عهرمور انسان پس از خلقت اختیار ا ،ره امور جهان بسته است. دوم اینکهخداوند در ادا

 س صعودیقو ،نکهو در نهایت ای .دشویمهی و به نوعی اراده انسانی جایگزین اراده اال ردیگیم

، ینِ یهودلزمامطالعه آخرا ،بنابراین .نقطه عطف تجلی اراده انسانی است ،یا همان آخرالزمان

اهلل  دی»دیِ یهو دهیاو پاسخی برای معمایِ  اندینمایمجایگاه برجسته انسان را در این دین 

 .آوردیمفراهم  «ةمغلول

، آخرالزمانی یهودی هندسهدر  «انسان» به بهانه یافتن جایگاه رو شیپتحقیق  ،از این منظر

را  محوریانساندنبال فهم کیفیت اعتقادی است که مبانی ه ب، «قباال» یعنی ،از منظر عرفان آن

دنبال پاسخ به آن است ه پرسشی که این تحقیق ب ،. در واقعدکنیم یزیرهیپا یدر اندیشه یهود

انسان و جهان از منظر عرفان یهودی و نیز کیفیّت تقریب ابتدای زمان ، رابطه خدا :کهاست  این

خلقت( و نقش محوری انسان به عنوان اکرم و اشرف  به انتهای آن )قوس صعودی و نزولی
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 ،یهودیان یروشنهانو  ییگرادرونخصلت یند چگونه است؟ البته در این فرآ مخلوقات

 .ستا آنهامانع بزرگی در مقابل شناخت دقیق و کامل  یهودی،صوص در عرفان خبه

 چارچوب مفهومی .1

ه یرا واژزم رسانید. به سرانجا یپژوهندهیآموعود را باید در قالب مطالعات  ندهیآمطالعه نظری 

ز اکاوی است. پژوهش قابل وا هیسادر  فقطشده است که وعده داده یاندهیآبه معنای « موعود»

، «یپژوهندهیآ»ضمن واکاوی مفهوم ، پیش از پرداختن به موضوع اصلی مقاله ،این منظر

 .کردخواهیم مطرح مفهومی ذیل این عنوان  یچارچوب

ترسیم حدود  یپژوهندهیآگام نخست در فهم مطالعات  :«پژوهیآینده»معناکاوی مفهوم  .1

است.  داختهنویسندگانی است که به این مقوله پر ءجز ،جیمز دی تور .غور این مفهوم استو ث

برای ه مردم کمک ب نخست. ردیگیمدر نظر  یپژوهندهیآمطالعات اصلی برای وی دو کارکرد 

ره که دربا ییهامیتصمند تا کیفیت کنو شفاف  نندزبخویش را از آینده محک اینکه تصویرهای 

 هیاپ برتا  ور روزمرهخروج از انفعال در امبرای کمک به مردم  ،و دوم ؛بهبود یابد، رندیگیمآینده 

 (.105: 1378، دی تور) و به پیش ببرند نندعملی خود را اجرا ک یهاطرح، تردرست یهاینیبشیپ

ی با دارد. و «یپژوهندهیآ»دیگری است که نگاهی ویژه به مفهوم  سندهینو فرانکل ویکتور

در طول  هاینازکار اجباری  یهااردوگاهنگاهی به آینده که مأخوذ از شرایط زیستی وی در 

از  .پنداردیمحیات را با داشتن تصویری از آینده موعود همسان ، جنگ دوم جهانی بوده است

دادن انجاممی برای که کارهای مه نددمانیمکسانی زنده  فقط، هایناز یهاوگاهارددر  ،نگاه وی

ماند و بزنده  تواندیماین ویژگی انسان است که فقط با امید به آینده  ،در آینده داشتند. بنابراین

 .(32: 1388، )ژولست ا این تنها راه نجات او

است. وی تحقیق خود  فرد پوالک، میبریمکه در این مجال از وی نام  یاسندهینوآخرین 

پیامد موفقیت آن ملت  اشندهیآملت از  هرآیا تصویر مثبت  :د کهکررا با این پرسش آغاز 

پس از مطالعه ادبیات  پوالکیا برعکس موفقیت آن ملت پیامد آن تصویر مثبت است؟  ،است

تجسم یا رؤیا ، تمدن هرکه برای تأسیس و پیشرفت  رسدیمبه این نتیجه ، ملل گوناگون

که آن  دیآیمو بعد پای چیزی به میان  شودیمهمه چیز با رؤیا آغاز  ،ضروری است. بنابراین



 1397 پايیز و زمستان، 40 شماره، ي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

166 

به نظر  ،در نتیجه .گذاردیم« اندازچشم». پوالک اسم آن چیز را کندیمرؤیا را به عمل تبدیل 

 (.31: همان)اندازهای روشن از آینده است هر ملت پیامد تصویر چشمموفقیت  ،وی

 اصالح وضعیت برای ندهیآمطالعه  ،یپژوهندهیآکه  شودیماز مطالب فوق چنین استنباط 

.. . و« بینیفال»، «گوییپیش»می چون موعود است و با مفاهی ندهیآموجود و همچنین نیل به 

 همسان نیست.

حصول  مفاهیمی است که امکان، : منظور از محمل مفهومیپژوهیمحمل مفهومی آینده .2

. در این کندیماصالح وضعیت موجود را فراهم  برایاز آن  یریگبهرهبه آینده )حمل آینده( و 

. میبریمه بهره تصویری مثبت از آیند ترسیمجواد الریجانی در محمد گانهسهبخش از مفاهیم 

نام  «انتاری بازیگرمدل رف»و  «بازیگران مجموعه»، «هاتیوضع سلسله»وی از سه مفهوم 

NSSSSرا با هاتیوضع سلسلهگونه است: اگر تحلیل وی این نحوه. بردیم ,...,,,  و210

NPPPPبازیگران را با مجموعه ,...,,, NBBBBو مدل رفتاری بازیگران را با210 ,...,,, 210 

، گانهسه یهاتیوضعدر هر یک از  صفرگونه خواهد بود که عدد تحلیل نهایی این، نشان دهیم

 .وضعیت مطلوب خواهد بود N.. راهنمای حرکت و حرف .و  2، 1اعداد ، وضعیت موجود

 واوضاع مختلف در  یهاگزارهحرکت از وضع موجود به وضع مطلوب باید  برای ،بنابراین

 نیز بهبودا وضعیت موجود ر، روشن یاندهیآکرد تا ضمن ترسیم  ینیبشیپمتفاوت را  احوال

 نشان داد. توانیمر را در مدل زی هاگزارهچگونگی تلفیق این  .(281-280 :1377، الریجانی) دیبخش

 
 

مطالعه مجموعه بازیگران از 

 Nتا  0 وضعیت

ها از ضعیتمطالعه سلسله و
 Nتا  0 وضعیت

مطالعه مدل رفتاری بازیگران از 

 Nتا  0 وضعیت

 پژوهیآینده
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مطالعه  یپژوهندهیآ، بیان شد «یپژوهندهیآ»که در معناکاوی مفهوم  گونههمان ،بنابراین

 وختارها سا، گرفتن نقش کارگزاران نظر بهبود وضعیت موجود با در به منظور، وضعیت مطلوب

 ییموعودگرا مطلوب خواهد ساخت. البته در یاجامعهاست. چنین نگاهی به آینده  هاتیوضع

یده داز عوامل دیگر  ترپررنگست( نقش کارگزاران بسیار ا یهودی )که موضوع پژوهش پیش رو

ده کر خارج و آن را از حالت تعادل ،که این وضعیت چرخه موعودباوری مطلوب را واژگون، شده

ود که خ داندیمبودن دست خداوند اور به مغلولیندی را بآاست. قرآن کریم نتیجه چنین فر

عیوب وند مربه این  ،باور ایجاد کند. در ادامهبرای جامعه موعودمشکالت فراوانی  تواندیم

ین ادر  موعودباوری و نتایج حاصل از آن در جوامع یهودی خواهیم پرداخت. بدیهی است که

ه وج، که در این بخش بدان پرداخته شد ،مسیر توجه به مدل مطلوب جامعه موعودباور

 هد کرد.هنجاری پژوهش را تقویت خوا

 پژوهی دینین یهودی؛ منظری مغفول برای انسانعرفا .2

عرفان گرایشی باطنی است که در تمامی ادیان و جوامع بوده و همواره در حیات فکری آنها 

)که  1،گرایییعنی باطن ،تر خودعرفان در معنای عام ،از این منظر .ثیرات شگرفی داشته استأت

رصد عالم  چوندر این پژوهش مد نظر است( کم و بیش در ذائقه همه افراد وجود دارد. اما 

بر قضاوت خود را ، بسیار دشوار است اینکه چه کسی اشراق باطنی دارد بارهباطن و قضاوت در

، رازورزی، تمثیل» همچون یاشدهشناخته یهایژگیوکه دارای  میکنیمزبان عرفانی متمرکز 

، این زبان .(319-289: 1375، )استیس است« یانگاروحدتو  یینماتناقض، ییگواجمال، ییگوابهام

 یهاتجربه «یریناپذانیب» . این ماهیت رازواره در کنارستا هاعرفانبیان مشترک میان تمام 

ریشه در ، عرفان ادیان توحیدی مسلماً. اما کندیمیدگی موضوعات عرفانی را بیشتر پیچ، عرفانی

ویژه در ادیان ، بهعرفانی یهابرداشتمتون مقدس دارد و این کتب بهترین منابع  کتب و

 هستند. ،توحیدی

 :دیگویم مسیحیت و اسالم، یهودیت پیترز در کتاب

                                                             
1. mysticism 
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ورد مات و متون موضوع، میان فرزندان ابراهیم گرچه در، ادیان وجود دارد همهدر  باًیتقرعرفان 

نا مالقات موسی با خود خدا روی کوه سی ؛شودیممقدس گرفته  یهاکتاباز ، البته، تأمل

غییر هیئت عیسی روی کوه تابور ت، پیشگاه ارابه آسمانی دچار جذبه شد حزقیال در، کندیم

، پیترز) شبانه به قدس برده شد از آنجا تا باالترین آسمان رفت  محمد )حضرت( یافت.

 (.35: 3ج، 1384

ان در می معتقدندبرخی از اندیشمندان ، و شیوع عرفان در تمامی ادیانرغم گستردگی علی

 کوبنیزر الحسینعبد جملهین یهود کمترین تعالیم عرفانی را در بر دارد. از آن یآ، هیاال ادیان

، کوبنیزر) بردینم هاعرفاننامی از عرفان یهود در کنار سایر  قلمرو وجدان است که در کتاب

اسم ذات  که «یهوه» بین بسیارو علت ناچیزبودن تعالیم عرفانی یهود را فاصله  (233 :1375

رف همه که اکرم و اش« انسان» و دسرمدیت و قائمیت بالذات را در خود دار احدیت است و

که  داندیمپوسته دینشان  و آنان به رعایت ظواهر شرعی و قشر شدیدموجودات است و تقّید 

اما (. 986 :1377، هاکس؛ 24-22 :1373، )همان شودیم ،یعنی عرفان ،مانع رسیدن به هسته

یا  «قباله»هوم فمعرفانی در دین یهود است که در قالب  یهارگهید وجود ؤم ترقیعممطالعات 

، حال وذشته سیاسی گ انجام پذیرفته و نقش مهم تعالیم آن را در تحوالت اجتماعی و «کاباال»

اختصار هرا باین مفهوم ، پیش از پرداختن به موضوع اصلی دلیل،نشان داده است. به همین 

 .دادخواهیم توضیح 

 چیستی قباله یا کاباال .3

 ،ودتلم یعنی کتب مقدس تورات و ،عرفان یهود از منابع اصلی خود ،گونه که بیان شدهمان

همه ریشه در  شودیممطرح  «سنت عرفان یهود»و هر آنچه بعدها تحت عنوان  دکنیمارتزاق 

لیات خداوند تج دربارهمطالب فراوانی در تورات و تلمود  .(Skolnik, 2007: 659) این متون دارد

تی و ح  یعقوب یا حتی دانیال نبی، ابراهیم ،خنوخ ،آدم ،هی نظیر موسیبر پیامبران اال

ن را یهودیا و... بیان شده که ماهیتی عرفانی دارند  استماع و، یترؤ، دیگران به صورت خواب

که هر فرد  یاونهگبه  ،(Idel, 2002: 164-202) دکننیمعرفانی مهیا  یهاآموزهبرای پذیرش 

 (.280 :1384 ،)پیترز داندینمرا برای خود نیز چندان بعید  یامکاشفهیهودی احتمال چنین 
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لحاظ تاریخی و زمانی به سه  از ،پژوه یهودیعرفان 1،گرشوم شولم عرفان یهودی از منظر

 4)حسیدیسم( و عرفان حسیدی 3)قباله( عرفان کاباال، 2)مرکبه( مرحله عرفان مرکاو یا مرکابا

تمام سنت عرفانی یهود از ابتدا تا به ، یدلیل سیطره و عمق تعالیم کاباالی اما به شودیمتقسیم 

قباال و  شهیاندی بعدها در سیاری از مفاهیم و تفکرات مرکابای. بنامندیم )قباله( کاباال را اکنون

 ییهارگه ،در این عرفان .شدد و بعضی نیز دچار تحریف و تبدیل کرنمو پیدا  حسیدیسم رشد و

، کل عرفان یهودی بسان. این عرفان شودیمعلم حروف و اعداد نیز مشاهده  ،جادو ،از سحر

و برای فرجام جهان و  داردو موعود آخرالزمان  له نجات و رستگاریئنظری عمیق به مس

ربّی » شودیمگفته  (.135-89 :)همان محاسبه تاریخ دقیق روز رستگاری اهمیت واالیی قائل است

گذار عرفان مرکاوا مطرح پدر و بنیان عنوان به )قرن دوم قبل از میالد( 5«یوحنان بن زکای

 .(272 :1385، اپستاین :.کن) است

گرفته  «پذیرفتن» یا «کردنقبول» به معنای (qbl) قبل() یعبر شهیراز  )کاباال(« قباله» واژه

همان تفسیر  و (18: 1372، )کاویانی شودیمشده است و از آن به عنوان سنت اصلی عرفان یهود یاد 

ن ه آب ای و باطنی از کتاب مقدس است که بسیاری از یهودیان و مسیحیان در قرون وسطسرّ

وج ای را به ان یهودعرف، یاز عناصر متقدم مرکابای یریگبهرهکاباال با  ،داشتند. در حقیقت اعتقاد

ت و ت بربسعلنی جامعه یهود رخ صحنهاز  متأخرد و بنا به عللی در قرون یی خودش رسانشکوفا

ت ودیع یعنی حسیدیسم به ،یهود متأخرمخفی شد و عناصر مقوّم خویش را نزد جنبش عرفانی 

ه ه اقبال جامعه ببتوجه  جدید و با یدوباره با خیزش رسدیمبین نرفت و به نظر  ما هرگز ازا، نهاد

 .(Geaves, 2002: 186-190) دکنیمسرعت طی مسیر اوج خود را به، آن

فلسفه  ریتأثشدت تحت ا به کتابت درآمده و بهدر قرون وسط ی عمدتاً متون قباالی

و کالم ، عرفان ،و فلسفه ،هِلِنی یونان باستان یهاسنتاز  دلیلنوافالطونی بوده و به همین 

. مشهورترین کتاب قباال (Eliade, 1987: 117-127) پذیرفته است ریتأثاسالمی و مسیحی نیز 

                                                             
1.  Gershom Scholem 
2.  merkava, merkaba 
3.  qabbalah, kabbalah 
4.  hassidism 
5.  Rabbi Jochanan Ben Zakkai 
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 2کاشف آن یعنی موسی دی لئونی به قلم احتماالًاست که بین قرون دوازده تا چهارده و  1زوهر

 و «درخشان» به معنای باهریا  باهیر .(Skolnik, 2007: 609) نوشته شده است (1240-1305)

نام کتاب دیگری است که از منابع عرفانی قباال محسوب شده و در قرن دوازدهم « نورافشان»

ه در عرفان کاباال که در این منابع به آنها شدموضوعات مطرح بیشتر .(Ibid.: 602) شدمعروف 

 یهاناماسرار ، کندیماست: ماهیت خدا و اینکه چگونه بر مخلوقاتش جلوه  چنیناشاره شده 

)مسیحای  3ماشیح، اهمیت تورات، شر ماهیت خیر و، سرشت و نوشت آن، روح انسان، هیاال

عالم »و  «عالم اکبر» قیاس افالطونی، فیضانات آسمانی، یهوه و معنا و آثار آن، یرهای، منجی(

، )زیدآبادی ... ینی وعائر آیاعداد و ش، معانی رازورزانه حروف، تناسخ ارواححیات پیشین و ، «اصغر

1381 :88.) 

معروف  زوهرگرفته از کتاب ئت؛ قباالی نششودمیم یقسکاباال یا قباال خود به دو شاخه ت

کرد و تبلیغ  (1572-1534) اسحاق لوریاکه  ییو دومی قباال «نبوی»یا  «قباالی زوهری» به

ی بسیار قدرتمندی یالبته قباالی لوریانی از عنصر مسیحا است.4«لوریانی یقباال»مشهور به 

 بوده است. مؤثربعدی یهود بسیار  انهیگرایمنج یهانهضتبرخوردار بوده که در 

نوبت به جنبش عرفانی حسیدیسم به عنوان امتداد کاباالی یهود ، پس از مرکابا و کاباال

Skolnik ,) بود (1700-1760) 5اسرائیل بن بعل شم طووبشت که مؤسّس آن فردی به نام رسید

در  ،به معنای پرهیزگار گرفته شده است 6«حسید» عبری واژهکه از  ،حسیدیسم .(2007 :610

یمی از سبتًا کوتاه نن یاوکراین ظهور کرد و در مدت  میالدی در جنوب لهستان و 18قرن 

عرفانی را  یآرا، دوران افول سنت عرفانی یهودیهودیان را به سمت خود کشانید. این جنبش در 

قالب ادبیات مدرن به شکل عمومی گسترش داد و اندیشه مسیحاگرای گذشته کاباال را  در

گونه این .(426-399: 1385، )شولم کردتلفیق  آخرالزمانی یامکاشفهو با روش  ،اصالح و تعدیل

 ادامه داد. اشعرفان یهود خود را بازسازی کرد و به حیات اجتماعی

                                                             
1. Zohar 
2. Moses BEN shem Tov de leon 
3. Mashih 
4. Lurianic kabbalah 
5. Israd baal shem TOB besht 
6. hassiad 
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 از خلقت نخستین و آخرالزمان محورانهانسانکاباال و تفسیر  .4

انی تون وحیکار دارد و از طرف دیگر از م و که عرفان از طرفی با فطرت انسانی سر آنجااز 

به  ه ذهن انسان راکدارد مشخص و واضحی در میان ادیان  یهاتطابقو  هاقرابت، کندیمارتزاق 

لق و رابطه میان خا، مصادیق این موضوع . یکی ازبردیمپیش  آنها بودنشهیرهمسمت اعتقاد به 

اما  ،ن یافتریشه مشترک آن را در تمامی ادیا توانیممخلوق است که با کمی تساهل و تسامح 

 نجر بهمدر طول گذر زمان ، آن لیتأونوع روایت و تبیین و نیز کیفیت تفسیر و تحلیل و 

 ا رقم زدهرده و دوقطبی توحید و شرک شگاه متفاوت و حتی متناقض  ییهاگفتمانریزی پایه

ست ا ه چیز توانابر هم، (64 )مائده: الید است، خداوند مبسوطنگاه اسالمی از از باب نمونه،است. 

ر لحظه ایجاد ه را که اراده کند دچهر آن، (126 )نساء:بر همه چیز احاطه دارد  ،(189)آل عمران: 

ت. تفاوت اسم کامالًاما روایت عرفان یهودی از قدرت خداوند )پس از خلقت(  (82 )یس: شودیم

ی هان هستجو این انسان است که در است اداره امور بسته  دردستان خداوند  ،در این روایت

ر دهم ، بودن دست خداوند در اندیشه یهودبودن دست انسان و مغلولاست. مبسوطالید مبسوط

 .کرداهیم خورا توصیف یند آاین فر ،. در ادامهشودیم دیدهقوس نزولی و هم در قوس صعودی 

 انسان در قوس نزولی؛ روایتی کاباالیی از خلقت نخستین و نخستین انسان. 1. 4

است و اولین مخلوق او « نور» این است که خداوند متعال خود در عرفان یهودی اتفاق نظر بر

راه انداخته که اسباب خلقت و مخلوقات ه تجلی این نور خداوندی جریان فیضی را ب بوده و« نور»

از ، 1ت یافته )سفیروت(ئنش هیاال ارادههی که از فیض اال رهیزنجاست. این  کردهرا فراهم 

قداست به  (.Matt, 1995: 76) شودیم آغاز، هی که حال تجلی یافته استنهانی اال یهاقدرت

. ندیآفریمجهان را ، هاشعاعو همین  کندیمهی بروز موزونِ صادرشده از نور اال یهاشعاعشکل 

هی مراحل تجلی صفات اال، تجلیات نورانی، سفیروت در واقع همان نیروهای نهان ،به همین دلیل

تجلیات » و در نهایت درجات وجودی خداوند است. به این حلقات واسط میان خالق و مخلوق

 عنوان او از آن ب شودیمکه به شکل درخت و به صورت انسان نمایش داده  دنیگویم« گانهده

سر دارد و  که تاجی بر شودیمیا اصلی و ازلی یاد  «انسان نخستین»یعنی  «آدام قادیمون»

. این انسان استدهنده اعضای اصلی بدن او گانه، تشکیلاست و تجلیات ده ملکوت زیر پاهای او

                                                             
1. sephirot 
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 ،سمت چپ و تمام صفات مثبت ،که تمام صفات منفی شودیمکامل در حالی به تصویر کشیده 

این موضوع در واقع  .(Epstein, 1959: 245 ؛183: 1382المسیری، ) شودیمسمت راست او مشاهده 

نظیر این مطلب را در  «.عالم صغیر، انسان کبیر است و انسان، عالم» یادآور این مطلب است که

یا انسان  «کیومرث» یافت که توانیم «سپهر»یا  «انسان کبیر» اندیشه زردشتی نیز ذیل عنوان

هب ،آرای عرفای اسالمی در ،همچنین .(68: 1383، نصر .:کن) وجود آمده استه او ب نطفهنخستین از 

نیز اینکه خداوند  .(9 :1387، یعربابن) دشویمافت یشبیه به چنین موضوعی ، یعربابنخصوص 

 ،خصوص سفر پیدایشهتورات و ببه آن در انسان را بر صورت خویش آفریده است عالوه بر تصریح 

 .استمشترک عرفان ادیان توحیدی  یهاآموزهاز  ،عرفانی یهود است یهابرداشتکه منبع اصلی 

این مطلب نیز اتفاق نظر دارند که عرفان یعنی پیمودن  بر مکتب کاباال عرفای یهودی در

. یعنی اعتقاد میاگرفتهت ئاست که از او نش مسیریصحیح مسیر منتهی به خود خدا که عکس 

هر فرد به اصل  «رجعت» و سپس «تکوین» به وجود قوس صعود و نزول و معرفت به مقامات

که به قول شولم از  «1برشیتمعسه » یا «معرفت خلقت» یعنیخودش نزد خدا و این 

 2عارف با اشراف و معرفت به قبض و بسط ،ینیاین آ ست. درا ین قباالیاصلی آ یهادغدغه

پدر نوع ،  هی که حضرت آدمو امور انسانی و اال )علم اسماء( به معرفت اشیا، حیات جهان

 .(Skolnik, 2007: 591-595 ؛69-67 :1385، )شولم خواهد رسید، بشر در اختیار داشت

 :داندیمر چنین اختصاجریان خلقت را به، قباالی لوریانی گذارانیبن ،اسحاق لوریا

ی ن ذاتِ فراگیر خدا و فروهشتن فضایکاستخودمتضمن ، حرکت اصلی در روند آفرینش

 شرور کاستن امکان حذف عناصراین خود )قبض(. وجود آیده در آن ب ستیبایمکه جهان  بود

عظیم  واقعهاین  را تشکیل دهد. «قلمرو مادی و جسمانی» حق را فراهم آورد تامندرج در ذات 

همان  در پا سازد. بر پی داشت که از خداوند ساری شده بود تا جهان آفریده را در یفیضانات

هم  از، اتفاقی مهیب روی داد و آن، شدیمهی خود ساری اال أزمانی که این تجلیات از منش

هی به قلمرو مادی هبوط نور اال یهاآذرخش حاصل از این فیضیّات بود. یهاشبکهگسستن 

به منظور  هاآذرخشاین  یآزادسازقباال  فهیوظ. شدمادی محبوس  یهاشبکهکرد و در 

                                                             
1. maaseh bereshit 
2. diasde-systole 
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 ,Matt ؛305 :1377، شهبازی ؛23 :1372، کاویانی) است یعنی انسان ازلی، هیت االئبازسازی هی

1995: 93). 

باورها و  آلن آنترمن در کتاب ،و شکست ظروف و خلل و اصالح بسط، قبض و هینظر به این

 المعارفرةدای المسیری در کتاب و( 167–164 :1391، )آنترمن کندیماشاره  یهودی یهانییآ

 :آوردیمچنین  یهودیت و صهیونیسم، یهود

صیم » لوریانی باولی در قباالی ، شودیمهی آغاز افسانه خلقت در قباالی زوهر با فیض نهان اال

 توانیمنظر معنا  و بهترین عبارتی که از «متمرکزشدن جمع و» و «قبض» یابه معن 1«صوم

درون  2()عین سوف خداوند نهان است. «نشینیگرفته از عقبئتتمرکز نش» برد برای آن به کار

 پدیدشر و زشتی ، نشینیاز این عقب ... وجود آورده معنوی ب تا یک خأل شودیمخود جمع 

یعنی تجلیات نورانی  ،از نور ذات خود ییهاشعاعپرتوها و  در خأل« عین سوف» سپس ... آمد

 هی بر جهان است که در عبری به آنفیض اال مرحلهاین همان  را فرستاد. ،)سفیروت( گانهده

که با آدم  انجامدیم )انسان اصلی( «آدم قدمون» شیدایپو به  شودیمگفته  «اصیلوت»

 (.196 :1382، )المسیری کندیمابوالبشر فرق 

 مادی براین، «نآدام قادیمو» انسان اصلی یا همان، البته ناگفته نماند که در قباالی زوهری

ار هی پدیدت االاو قبل از تجلیا، ساختن تمام تجلیات خداوندی است اما از نظر قباالی لوریانی

 هینظربه  است که ذهن انسان را یانکتهه و در واقع مجرا و مجالی آن است. این همان شد

 .(9: 1387، عربی)ابن دکنیمنزدیک  یعربابن « حقیقت محمدیه» یا «صادر اول»موسوم به 

هی از اعضا و جوارح نور اال یهااشعه گویدمیلوریا در تبیین چگونگی گسترش خلقت 

از نور جای بگیرد  ییهاظرفکه باید در  ییهاشرارهو سپس به شکل ، انسان اصلی متصاعد

ی دارند ولی یعملکردها شانیهاشکلبه تناسبِ ، آفرینش مرحلهدر  هاظرف. این شودیمخارج 

هم شکسته و متالشی  ناگاه دربه، آنهارشدن این است که هنگام پُ دیآیموجود ه شکالی که باِ

و  ردیگیمهمه جا را فرا  ینظمیبترتیب د و بدینگردیمهی در عالم پراکنده و انوار اال شوندیم

. این گرددیمجهان آلوده  شود ومییخته هم درآم همه با، معنویت و مادیت، نور و تاریکی

                                                             
1. Tsim Tsum 
2. Ein sof 
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، المسیری .:کن) است 2«هیاال یهاشرارهپراکندگی » و 1«هاظرفدرهم شکست » هینظرهمان 

 .( Skolnik, 2007: 641-643؛197: 1382

ه مثل )البت مشخص شد که تبیین کیفیت خلقت در عرفان یهودی گذشت،با توجه به آنچه 

این  ود استاما چیزی که مشه دشویم ناپذیرتکلف و پیچیده و گاه فهمهمه ادیان( بسیار پُر

 ر جریاندفعال شاید خلقت ابتدایی با اراده خالق بوده است اما ان، است که در این نوع روایت

 لم را برکه بنیاد عا «نظریه انفجار بزرگ»با ؛ بسطی که مسلّم فرض شده استبسط آفرینش 

در ، یدر قوس نزول ،بنابراین نیست.شباهت بی دکنیمخودی ترسیم هاساس تصادف و خودب

ح آن جز رکردن و اصالکه پُ افتدیماتفاق  یانشدهبینیپیش ینظمیبخلل و ، گسترش خلقت

 یدر رسالت ،دهویژه قوم برگزیهب ،هاانساندست انسان نیست. هم انسان کامل و هم سایر ه ب

ست ن خود اتاج بندگایند خداوند مح، در این فرآبنابراین .و اجراکننده ظهورند سازنهیزم، بزرگ

یرگی یخته و تنور در هم آم یهاشرارهشرور و ، به امور عالم بازگردد. بر اثر این اتفاق، تا اصالح

ا ب دگانشح فقر بنه است! خداوند برای اصالشد... همراه  باطل با حق و، فقر با غنا، با روشنایی

ز در ان نیدست نیاز و فقر به سوی اغنیای خلق دراز کرده و آن، وضع صدقه و زکات و انفاق

 ق غنیکه خال در حالی «ةمغلولاهلل  ید» گویندبه این نوع از خیرات به طعنه می جواب دعوت او

 .«انتم الفقراء الی اهلل» ند:خلق او فقیر ست وا

 آن انسان در قوس صعودی؛ روایتی کاباالیی از آخرالزمان و جایگاه انسان در. 2. 4

 ،رفان یهودکه در ع «هیاال یهاشرارهپراکندگی » و «هم شکست ظروف در» هینظربا توجه به 

م شت تمابرگ» یعنی «ییآرمان مسیحا»، کید شدهأبر آن ت ،اعم از قباالی لوریانی و زوهری

ن ای«. ندعنی خداوی آنهابه منبع اصلیِ صدور ، شده در چاه ویلِ دنیاهیِ پراکندهاال یهاشراره

 باررتشرانظم هی به دنیای بیجهان و برگشت نظم اال ی و آزادی که در واقع اصالح اموریرها

ت سه ضلع . این وحدت در واقع پیوسافتدیماتفاق  «مقدس گانهسهوحدت »با  فقط، است

 .قدس( استم )معبد و ارض موعود )یهود( قوم برگزیده ،)منجی( مثلث آخرالزمانی یعنی ماشیح

 است. «آخرالزمان» هنگامه، این زمان

                                                             
1. Chevrat Hakelim 
2. Nizozot 
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   یهود() دهیبرگزقوم                                      

 

                         

 

 

 

معبد مقدس(موعود ) ارض                                                      منجی() حیماش   

       

 :دیگویمدر این باره چنین  لوریا

در آستانه ، دیآفریمرا  «آدم ابوالبشر»، در هنگامی که خدا هاشرارهشدن آیند جمعفر

 )تجلیات( کردناین بود که او در بازسازی و کاملشدن بود و هدف از آفرینش آدم نیز کامل

 هاگامقرار بود آدم آخرین  خدا و به شکست کشاندن نیروهای شرور شیطانی به خدا کمک کند.

 سراسر زمین را فرا ینظمیب، باعث توقف کار شد و در نتیجه اشیچیسرپولی گناه و ، را بردارد

آدم وقتی توسط خداوند  .هاظرفشدن عالم علوی در پی شکسته ینظمیبدرست مانند  گرفت.

ارواح انسانی را که به خدا چسبیده بودند در خود جای داده بود و هنگامی که  همهآفریده شد 

در اجسام مادی خود جدا شدند و پس از پراکندگی  یهاشهیرآن ارواح نیز از ، گرفتار هبوط شد

چیزی از جایگاه خود منحرف  پدیدار شد و هر، ترتیب مرگ و شر جهانبدین جای گرفتند و

 (.197 :)همان ( قرار گرفتند1)گالوت مخلوقات در حالت پراکندگی دائم همهگشت و 

 همهدامان  2 آدم هیاولمعتقدند گناه  ،(87 :1382 ،)کهن مانند سایر یهودیان ،هاستیکابال

توان جبران  شو فرزندان بلکه تمام مخلوقات را گرفته است و کسی جز خود آدم ، ابناء بشر

 نیز تکیه اصلی خداوند به قوم یهود و اصالح آن را ندارند. از میان فرزندان آدم 

است و هیچ قوم دیگری نیز لیاقت و طهارت الزم را برای  )منجی( و پسر انسان اسرائیل()بنی

گونه  داری خود از هروظیفه یهود است که ضمن حفظ و نگه .پذیرش این مسئولیت ندارد

برای ظهور مصلحِ کل فروگذاری  یسازنهیزماز دعا و ، پلیدی و آلودگی و حتی اختالط نسل

در کتاب مقدس است و مسیحیان نیز به  یالبته این نظر مستند به آیات و عبارات متعدد .نکند

                                                             
1. galout 
2. orginal sin 

 الزمانآخر
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 )محمدیان ن معتقدنداز جانب آنااحیای نهایی یهود با پذیرش ماشیح  یعنی ،بودن این وعدههیاال

هی نور اال یهاشرارهیهود و افراد آن ، ی، طبق تعالیم کاباالیهمچنین .(494: 1381، و دیگران

در  هاشرارههستند که در میان بیگانگان و شرور دنیا پراکنده و در تبعیدند و چنانچه تمام این 

دنیا ، جمع شوند ،آن هم کنار معبد مقدس در اورشلیم، که فلسطین باشدیک نقطه جغرافیایی 

لذا تعجبی ندارد اگر در تبلیغات آخرالزمانی  .شودیمبه لحظه ظهور و اصالح خویش نزدیک 

بیشتر یهودیان در کنار کوه شدن دولت یهودی در فلسطین و جمع سیتأس، هاستیکابال

 لوریا معتقد است: .شودیمدانسته  )ماشیح( مسیحصهیون از عالئم قطعی قبل از ظهور 

، ()اصالح یددادن به حالت تبعپایان، چیزی به جای خود بازگرداندن هر، اصالح اختالل وجودی

رکت دارد آن مشا در «انسان» )عرفانی( و فراگیر که باطنی، تاریخی، وجودی )است( یندیفرآ

 هورظست که با تدریجی ا، یند اصالحآالبته فر ... اول به قوم یسرائیل تکیه دارد وهلهولی در 

جهان  بر . ماشیح از فلسطینرسدیمبه اوج خود ، ماشیح و بازگشت قوم یسرائیل به فلسطین

 (.198 :)همان حکم خواهد راند و قوم یسرائیل بر جهانیان حاکمیت خواهد یافت

 یفان یهودی گرایشنیز که معتقد است همواره در عر ،پژوه یهودیعرفان ،گرشوم شولم

 :کندیمکید بر همین مطلب تأ ،(95: 1374، )الیاده آخرالزمانی وجود داشته است

 ،ینبنابرا .)تیکون( مدام و اعاده مجدد تیقون مسیح موعود چیزی نیست مگر اتمام مرحله ظهور

 شیاا همهرستگاری قوم اسرائیل شامل رستگاری  ... است عرفانی، طبیعت حقیقی رستگاری

ست که ا نابازگشت مسیح به این مع ... ی استیهمان دنیای عمل مسیحا، جهان تیکون ... ستا

 (.356-344 :1385 ،)شولم ی خویش نائل آمده استیاین جهانِ تیقون به ساختار غا

چه به عنوان  و )منجی( چه به عنوان ماشیح ،نقش انسان، گانهسهدر این پیوند  نهایتاً 

بسیار ، کننده ارض موعود آخرالزمانی)قوم یهود( و چه به عنوان مهیا برگزیده یهاانسانمجموعه 

، وظیفه اصلی انسان، قباالی یهودی یهادگاهیدبر مبنای  ،است. در واقع ریانکارناپذمهم و 

 هاتینوراننسان با کسب تمام است و انورِ پراکنده در عالم  یهاشراره یآورجمع برای یسازنهیزم

. در چنین رساندیماین وظیفه را به انجام ، و سپس عروج به سمت خداوند هاشرارتو دوری از 

که به نیابت از او در دنیا امر اصالح عالم را تسهیل  (ة اهللخلیف) ستا انسان نماینده خدا ،نگاهی

 .(Skolnik, 2007: 646) گویندمییا اصالح  1«تیکون» یند را در اصطالحآکه این فر دکنیم

                                                             
1. tikon 
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 عرفان یهودی و پیوند تجلیات انسانی خداوند در آخرالزمان. 3. 4

سط عالم خلقت روایتی دیگر از قبض و ب )شخینا( و مظهر تجلی مردانه )ماشیح( اتحاد تجلی زنانه

 خداوند متعال دارای تجلیات است و در ،طبق تعالیم عرفان یهودیاست.  بدیل انسانو نقش بی

یا سکینا است که در واقع تجلی زنانه خدا محسوب  1شِخینا آنهاترین هی مهممیان تجلیات اال

و  ،سکون ،آرامش عبری است و به معنای ایکلمه «شخینا». (Dan, 2006: 56-60) شودیم

 .استهی یا حلول خداوند در انسان و جهان در ادبیات یهودی به معنای بارگاه اال .مسکن

-Idel, 2005: 178)میان خلق است  هی درشخینا واسطه خالق و مخلوق و مجرای فیض اال

پراکنده شخینا  یهاجلوه )یهود( اسرائیلمعبد مقدس و قوم بنی، ییو در تفسیر قباال (180

بهترین مخلوق  ،انسان کامل، مؤنثدر کنار این تجلی  .(109-108: 2007، یالمعدّ ینیالحس) هستند

، و پیوند میان این دو )تجلی مردانه و زنانه( شودیمروی زمین تلقی  و تجلی مردانه خداوند بر

 بخش هستی خواهد بود.قوام

 ا)انسان کامل( دو بخش از یک وجود خنث پادشاه مقدسشخینا و  ،از نگاه عرفان قباال

محسوب  یا برادر( )پسر مذکر ،پادشاه مقدس و خواهر()دختر یا  مؤنث ،شخینا بودند که

 ،شخینا به زمین تبعید فاصله افتاد و بین این دو ،است. با ایجاد اختالل در نظام هستی شدهیم

خداوند قوم یهود را برای اصالح این خلل آفرید و درست هنگامی که  دنبال برادر آواره شد.ه ب و

متحد شد و  )دختر( کوه سینا با شخینا فراز بر (صورت نمادین موسی  )در )پادشاه( پسر

یهود همه چیز را به هم زد  یپرستگوسالهگناه ، شدیمی و اصالح نزدیک یرها لحظههستی به 

آنان به کنعان و اتحادشان با معبد که  حملهنرسید. با توبه قوم یهود و سپس  یخللو به اصالح 

، اما گناهان قوم دوباره این خلل به اصالح نزدیک شد، ودشخینا در آن حلول کرده ب

پراکنده و تبعید شد. آرمان ، هم شکست و شخینا به همراه قوم تخت شخینا را در، اسرائیلبنی

 در آخرالزمان یهودی ،اتحاد شخینا با پادشاه مقدس به آخرالزمان حوالت شد. به بیان دیگر

ودی و منجی یهودی نقش اول این و انسان یه ردیگیمشکل  ینا با پسر )پادشاه(شخکردن یکی

خصوص هبشر و ب، گناهان بنیدر واقع(. 191-190 :1382، )المسیری داردیند را بر عهده فرآ

 ینینشعقبباعث  بند به تورات آسمانی(پای نامؤمنبه عنوان قوم برگزیده )خواص  لیئاسرایبن

                                                             
2. Shikhinah 
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 ،یعقوب ،اسحاق ،خصوص ابراهیمهب، منان خاصاز اتحاد و اصالح شد، و اعمال خوب مؤ شخینا

 .(82-63: 1382، )کهن موجب بازگشت و ادامه خلل و جدایی است ... موسی و ،لوی

مانی خرالزآبا اشاره به برگزیدگی عرفانی قوم یهود برای اصالح  ،محقق یهودی ،اپستاین

 :کندیمگونه تشریح ن را اینکردآیند یکیفر

و  «عین سوف» در ابتدا وحدت بین خدا و تجلی نهانی او در جهان هستی بشری و بین

گنهکاری انسان که با عصیان و نافرمانی آدم آغاز  واسطه بهاما ، هماهنگ و کامل بود «شخینا»

وحدت کامل از هم گسیخته شد. رخنه و  درنگیبدور شد.  )آفرینش( أانسان از مبد، شد

از  شودیمگفته  ... فساد در عالم گردید و شکاف در این وحدت به طریق اولی موجب ظهور شر

 1ییحود، تجدید وحدتی که از دست رفته و در قباال ... بردیمآن به بعد شخینا در تبعید به سر 

ن مشارکت جوید و که در آ شودیمفردی دعوت  یندی مستمر است که هرآفر، شودیمنامیده 

 نیتریعالاما  .رسدیمیند از طریق اتصال با خداوند و کمال اخالقی و روحانی به انجام این فرآ

 ادا شود. جامعه اسرائیل جمعی و از جانباین کمال مطلوب باید به طور دستهسهم در تحقق 

، )اپستاینبه عهده ایشان گذاشته شده است  آنها برگزیدگیِ ه واسطه این مسئولیتی است که ب

1385 :287.) 

دو را  این رابطهو  داندیمرا وابسته به هم  )جلوه زنانه خدا( شخیناو  اسرائیل گونهاو این

عطوفت  ،هود نیزیدر تبعید و پراکندگی تاریخیِ ، شخیناکه  ردیگیممانند مادر و فرزند در نظر 

ر دخینا که مسیح اتفاق افتد و پیوند ش اما زمانی که ظهور، داردینمو محبت خود را دریغ 

جودات و مو همه، صورت پذیرد، استتجلی عام او  تجلی خاص دارد با قوم یهود که در، معبد

و  باال بازگردانده خواهند شد و سپس در، ی که در طرح آغازین خلقت داشتندیاشیا به جا

 .:کن) شد متحد خواهند، جهان در پیوندی واحد همهو  ،کماِل سیطره را خواهند یافت، پایین

 .(Epstein, 1959: 246 ؛289-288 :همان

یعنی شخینا  ،مابین تجلی زنانه و مردانه خدا، ظهور در واقع وحدت مجدد وجودی ،بنابراین

و  کنندیمیم زمینه این یگانگی را فراهم است و همه از جمله قوم برگزیده در اورشل ،و ماشیح

در  تأمل در خور . نکتهدشویمو حاکمیت مطلق از آن خدا  رددگمیاصالح به نظام خلقت باز

هی در اراده اال نکردنقوم برگزیده )قوم یهود( و دخالت به دستظهور  یسازنهیزم ،این میان

                                                             
1. yichud 
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این اتفاق بزرگ است. گویی خداوند زمام امور هستی را به دست انسان یهودی سپرده و خود 

گونه یهود دستان خداوند را در اداره جهان هستی پس از این اوضاع است. این گرنظاره صرفاً

که این باور  دگذاریمخلقت بسته دانسته و چنین وظیفه خطیری را بر عهده انسان یهودی 

 است.« ةهلل مغلولا ید»همان ترجمان آیه 

 نقد

ن مهم در عرفان ادیا کیفیت خلق و ختم عالم و قبض و بسط آفرینش یکی از موضوعات

 یانهگوه بروایت عرفان یهودی از آغاز و پایان جهان  ،گونه که بیان شدتوحیدی است. همان

ی چون عرفان اسالمی ذیل عناوین اما ،دهدیمهی را نتیجه بودن اال الیداست که مغلول

ی نخلقت نورا، حضرات خمس، وحدت شخصیه وجود، شناسی عرفانی، جهانخداشناسی عرفانی

نفس رحمانی یا ظهور واحد  ،قوس نزول و قوس صعود ، حقیقت محمدیه، و جسمانی

ن لبته ایرد. اکید داأالید بودن خداوند ت.. بر مبسوط. اعیان ثابته و تعینات خلقی و، سریانی

 یهاوزهآمالید است. بر مبنای مغلولمسئله بدان معنا نیست که در اندیشه اسالمی انسان 

ن بدان . ایابدییمهی معنا اما اختیار وی در طول اراده اال، مختاراست انسان موجودی  ،اسالمی

اراده  نتیجه که اختیار او نیز داندیممعنا است که اندیشه اسالمی انسان را موجودی مختار 

شه ندیا ،هی است. این باور موجب تعادل در ساحت اندیشه اسالمی شده است. در مقابلاال

ع قط نوهم ف آن، کفه ترازو را به سمت انسان تهی در یهودیالید بودن االولرادیکال مغل

 ه صورتب. هر کدام از این باورها تبعات خاصی به دنبال دارد که کندیمسنگین  اشیهودی

 اشاره خواهیم کرد. هاآناز به چند نمونه  یاسهیمقا

موجب ، ایده جایگزینی انسان به جای خداوند به عنوان یکی از ارکان اندیشه یهود نقد اول:

تنها در مقابل خداوند بلکه در برابر کل نظام آفرینش شده است؛ رادیکال انسان نه یسازفربه

که انسان مالک  یاگونهبه ، در یهود منجر شده محورینسانسامان اچنین روندی به صعود بی

ثواب پنداشته شده و  دهدیمهر آنچه او انجام  موقعیتیر گرفته است. در چنین عمل و حق قرا

محکی برای ، به جز عقل بشر، «ما سوی االنسان» ترحیصححذف خدا و به تعبیر  سبببه 

عمل ، شدیاندیمانسان یهودی خود  ،صواب از خطا باقی نمانده است. به تعبیر دیگرتشخیص 
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. بدیهی است که چنین کندیمآنچه اندیشیده و عمل کرده قضاوت  بارهو در نهایت در کندیم

بیرونی است و امکان  یزیرا فاقد ناظر .باوری فجایعی را برای جامعه بشری به همراه داشته باشد

؛ اقدامی که غرب مسیحی در دوران مدرنیسم کندیممنتفی  را «عقل منفصل»از طریق قضاوت 

، و رنه دکارت، درن با اندیشمندانی چون فرانسیس بیکند. فلسفه مکر یبردارنسخهاز آن 

 ,Bacon) کسب قدرت و استیالی بر طبیعت بود انسانی تولید کرد که به دنبال، امانوئل کانت

و اعیان را  (Descartes, 1985: 194)احاله کرد  «بنیادعقل خود»به  فقطشناخت را ، (29 :2000

این . (400-399: 1362، )کانت داندیم نی( شناختاندیتجرب)که همگی  با واسطه مقوالت پیشینی

خود ، شده که در اعتراض به ماهیت توتالیتر انسان پیشامدرن شکل گرفته بودانسان تازه متولد

بیش از پیش به عنوان تعالی »در قالب مدرنیته  ،خواه یافت و به تعبیر بودریارخاصیتی تمامیت

، این تعالی تجریدی انسان مدرن .(23: 1378، ریار)بود« شناخته شد هاقدرتتجریدی همه 

... را  جامعه و، سنت، رنخوت و مدعی ساخت که دیگر نظارت مبادی بیرونی چون دینپُ یاسوژه

 یهاجنگانسان مدرن دست به فجایعی چون  وضعیتی. بدیهی است که در چنین رفتیپذینم

که در  ایاندیشهدر غرب بود؛  محورینسانتفکر ا سامانیبنتیجه صعود و این ، جهانی بزند

و در غالب شکل گرفت بودن انسان یهودی الید محوری یهودی و تحت عنوان مبسوطنسانا

رغم . این در حالی است که در مکتب اسالم علیرقم زد فراوانیمکتب صهیونیسم فجایع 

 ،...( و 24 روم: ؛4 رعد: ؛4، 28 فاطر: ؛28، 12 نحل: ؛164 )بقره: توجهی که به مقوالتی چون عقل بشر

ثری ؤکننده مکنترل، ... شده است و (11 )رعد: تغییرات ارادی اجتماعی ،(39 )نجم: اراده انسانی

. قرآن با وجود تأکیدات فراوان بر اهمیت و چون وحی همواره در کنار انسان قرار داده شده است

 ؛39 یونس: ؛85 )اسراء: است گذاشتهدر برخی آیات بر نابسندگی عقل انسانی صحه ، حجیّت عقل

تا بعد از این »و ذیل عبارت ، ءسوره نسا 165 و 164جوادی آملی در تفسیر آیات  .(30 نجم:

 :گویدمی« حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، پیامبران
 تواندیمر بش، که در مقام استدالل و تحدید اگر وحی نباشد دهدیمخوبی نشان این عبارت به

ایی رسال نماتو از من بدون آنکه وحی و رسولی را ، در روز قیامت احتجاج نماید که خداوندا

 تواندینمست که بدون کمک وحی ا این معنا تکلیف خواستی؛ پس عقل آدمی قادر به فهمیدن

 .(141-140 :تابی، )جوادی آملیبه مقصد راه ببرد 
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یارهایی و مع او را به حال خود واننهاده، رغم ترفیع جایگاه انسانعلی ،اسالم ترتیببدین

 کردارهایش قرار داده است. دربارهبیرونی برای قضاوت 

بودن قوم زیدهشه یهود در کنار باور به برگالید بودن انسان در اندیایده مبسوط نقد دوم:

با  محوریاننس. اگر ادارد یپ درغربی  محورینسانبار بیشتری از ترویج انتایج مصیبت، یهود

هودی رادیکال ی محورینسانا، کندیمناظر غیرانسانی را طرد و رد ، نشاندن انسان به جای خدا

 فقطی نین تفکردر چدیگر، . به بیان شناسدینمناظر غیریهودی را نیز به رسمیت ، عالوه بر این

 هایخطر اشنژادپرستانهماهیت  دلیل. این تفکر به شودیمانسان یهودی به رسمیت شناخته 

 را «یسازتیریغ» یندآفر، زیرا در ترسیم مرزهای گفتمانی خود .پی خواهد داشت بیشتری در

. شناسدینمو غیر از خود هیچ کس را به رسمیت  کندیمبه صورت رادیکال و گسترده دنبال 

بارش ج فاجعهرا به دنبال دارد که نتایحد و مرز بی ییگراافراطچنین نگرشی در ذات خود 

آموخت  نسانخداوند حقایق را به ا ،وضوح آشکار است. این در حالی است که از نگاه قرآنیبه

اص را( برگزید )و نه یک قوم خ آدم را، (30 )بقره: او را خلیفه خود در زمین گمارد ،(31 )بقره:

 هاانسان ، علیاز نگاه حضرت  ،... همچنین و (29 )حجر:از روح خودش در او دمید  ،(70 )اسراء:

ز اهتمام فراوان دین نشان ا هاتمامی این .(326ص، 53 نامه :البالغهنهج)در آفرینش با هم برابرند 

 ییهانگرشم چنین زیرا به عواقب وخی .دارد ینژادپرستو  ییگرافرقهگرفتن از فاصله اسالم بر

 آگاه است.

مطالعه  یپژوهندهیآ، بیان شد «یپژوهندهیآ»که در معناکاوی مفهوم  گونههمان نقد سوم:

ساختارها و ، بهبود وضعیت موجود با در نظر گرفتن نقش کارگزاران به منظور، وضعیت مطلوب

مطلوب خواهد ساخت. اما در  یاجامعه ،نهادی است. چنین نگاهی به آینده یهاتیوضع

که این وضعیت ، از عوامل دیگر دیده شده ترپررنگموعودگرایی یهودی نقش کارگزاران بسیار 

ده است. به باور آنتونی کرو آن را از حالت تعادل خارج  ،مطلوب را واژگون یموعودباورچرخه 

فردی و  یهاتیفعالثرند اما آنچه بیشتر به ؤمهم ساختارها و هم کارگزاران  ،جتماعادر  ،گیدنز

ت. این زمانی و مکانی اس یواحدهانهادی یا همان  یهاتیوضع، دهدیماجتماعی جهت 

اما در جامعه  .(157: 1380، )موالن اندتیفعالوضعیت نهادی پدیدآورنده تعهدات و موجد 

کارگزار  ابدییمنهادی نادیده انگاشته شده و آنچه محوریت  یهاتیوضع ،یهودی موعودباور
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 و افراد این کندینمیهودی است. چنین وضعیتی تعهدات الزم را برای جامعه یهودی ایجاد 

مکانی ارابه خود را زمانی اوضاع و احوالاجتماع بدون در نظر گرفتن ساختارهای جهانی و 

 گاه با جوامع دیگر انطباق نیافته و همواره در تعارض بوده است.جامعه یهودی هیچ لذا. رانندیم

 نتیجه

نسانِ االید بودن موضوع مبسوط، ویژه در ابعاد عرفانی آن، بهدر منابع یهودی تأملمطالعه و 

که از  ،جوداییکا المعارفةرئدادر  Kabbala مدخلمطالعه  .رساندیمیهودی در جهان را به اثبات 

ثر یند تکآز فراآنچه  زیرا .کمک شایانی به فهم آن خواهد بود ،ستا منابع معتبر و اولیه یهودی

الم دن نظم عنور و آنگاه بر هم خور یهاشرارهدر عالم )شکست ظروف نور( و سپس پراکندگی 

بودن هی و منفعلبودن دست االهمانا مغلول، شودیمو ضرورت اصالح این وضعیت فهمیده 

 شته استبه همراه دا ییهابهرهنتایج و ، اندفتهکثر یهودیان پذیراکه  ندیشهخداوند است. این ا

 کنیم.را ذکر میکه در ادامه برخی 

از  عاری، کمیا دسترغم آنچه در اذهان تثبیت شده که یهود فاقد عرفان علی بهره اول:

 که کندیمثبات اخالف آن را  یهود غور در منابع اصلی دینی و عرفانی، عمیق است ییگراباطن

بروز  از . شاید همیهود باشد روشنهانو  کارپنهانشاید ناشی از جوهره مکتوم عرفان یا ذات 

ین د ،براین. بنات گرفته باشدئآنان به عالم ظاهر )دنیا( نش اکثربودن حریصجَلوات دنیاگرایی و 

ر دایتگه، ویژه در موضوع آخرالزمان یهودیهسته بسیار سخت عرفانی است که بهیهود واجد 

 د.اهد بومعرفتی ابتر خو، اشبدون توجه به ابعاد عرفانی ،شناخت یهود لذایهودیان است. 

ابالیست و کنگاه آخرالزمانی یهودیان  مطرح کنیمدر این مجال کوشیدیم آنچه  بهره دوم:

، را تاریخییند عرفانیآدر این فر که نقش اصلیشد  روشن .اهمیت و جایگاه انسان در آن بود

، «ارض موعود» و «قوم برگزیده»، «منجی» مقدسِ گانهسهاست و با پیوند  دارعهدهانسان 

ی وحدت وجود»ما شاهد نوعی  ،خواهد پذیرفت. در واقع اصالح باطنی عالم خلقت صورت

، تقیممستقیم یا غیرمس ،هستیم که در هر سه ضلع آن انسان «ظهور» ذیل مفهوم «تثلیثی

 اساسی است. یهانقشایفاگر 
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