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  مقدمهـ 1
 نهادند. اندیش، انجمنی سِری در بصره، بنیان ق، شماری از دانشمندان آزاد4در سدۀ 

به  دند و آثاری پدید آوردند کهاندیشی آنان دربارۀ فرهنگ و دانش روزگار خویش می
، در اوج شکوفایی علوم، رسائلمعروف شد. نویسندگان » اخوان الصفا و خلّان الوفا« رسائل

اند و به  زیسته در سرزمینهای اسالمی و در یکی از کانونهای اصلی رشد و ترویج علم می
مصری، روزگار خود، معارف اسالمی، یونانی، در از منابع دانشی  چشمگیریبخش 

ویژه خود را های  اند و برداشت هندی، ایرانی و کتابهای دینی این منطقه دسترسی داشته
  اند. از این دانشها مطرح کرده

های علمی آن روزگار و نیز تبلور  توان در زمرۀ نخستین دانشنامه را میها  این رساله
ه شمار آورد. این اسالمی بهای  جریان فکری نیرومند و مؤثر عقل گرایی در نخستین سده

تصور کلی در میان آنان رواج داشت که علم و فلسفه و عرفان و دین باید در نهایت با یکدیگر 
شناختند. روش اِخوان در در برابر  آنها برای کنجکاویهای خود، حدی نمی سازگار باشند.

  دند. شمر و اخذ و اقتباس و تلفیق را روا می مبتنی بر تسامح بود میراث اندیشۀ بشری،
ها «خطاب  و هر رساله با اخوان الصفا درمجموع، پنجاه و دو رساله پدید آوردند اعلم ایُ

ها االِخوان«یا » اَالخ در  این گروه حاصل مباحثات ،رسائلشود. این  آغاز می» اعلموا ایُ
روشی  ها، در این نشست آید، برمی رسائلآن گونه که از  مجالس خاص خویش است و

حتی  اسالمی و گرفتند و نسبت به مذاهب دیگر می اندیشانه درپیش آزاد و گرایانه عقل
از این جهت  گیری نداشتند و مکاتب فلسفی، به ویژه یونان، تعصب و سخت ادیان و
  دانست. 1توان تفکری اِلتقاطی می تفکر اخوان الصفا را ۀشیو

یعی، الهی و موضوعات دانشهای منطقی، ریاضی، طب اخوان الصفا، همۀ مسائل رسائل
گردد که  این نکته روشن میرسائل، گیرد. با مطالعۀ دقیق  حکمت عملی را دربرمی و
اند  دست به تألیف برده با دانش وافر، تامل در مسائل یاد شده و لفان، با ژرف نگری وؤم

اصول دینی تطبیق  و در موارد بسیار، دیدگاهها واصطالحات فالسفه را با اصطالحات و
بیدار  راهنمایی سرگشتگان و هدایت گمراهان و که هدف آنها،اند  ود گفتهو خاند  داده

در باب با مقدمۀ کوتاهی ها  همۀ رساله ).4/242 (اخوان الصفا، بوده است کردن غافالن
اند  اینکه پیشتر در این موضوع چه گفته شود و می آغازقصد مؤلفان از نگارش آن رساله 

رسائل گفت یا برای تکمیل مطالب باید به کدامیک از  های دیگر چه خواهند یا در رساله

                                                                                                                                        
1. eclectic 



  137  فکری اِخوان الصَّفا و اسماعیلیه ـ رسی روابط تاریخیبر نقد و

نیز میان نظرات پژوهشگران اختالف  رسائلدربارۀ تاریخ دقیق تألیف این  رجوع کرد.
اند  ها ترجیح داده ق را بر سایر گزینه 375تا  350 سالهای میاناست، اما سرانجام 

)Marquet,3/1073 .( 
   ؛چهارده رساله)(ریاضی  رسائل - لفشامل چهار بخش عمده است: ا رسائل این
   ؛ده رساله)( نفسانی عقلی رسائلج ـ ؛ رساله)  هفده( جسمانی طبیعی رسائل - ب
( یازده رساله). عالوه براین پنجاه و دو رساله،  شرایع دینی قانونهای الهی و رسائل - د

نیز  ،آن مولفۀ که دربار »الرساله الجامعه«به نام اند  آنها رسالۀ مستقل دیگری هم نوشته
ق) نسبت  395(د برخی تألیف آن را به ابومسلمه مَجریطی و میان محققان توافق نیست

شاره ه ابارها به این رسال رسائل). به هر حال، در متن 1/902اند (حاجی خلیفه،  داده
  ).42-1/46(اخوان الصفا، استشده 
  

  بیان مساله -2
میان  انتساب آن به اسماعیلیه،وع موضلفان این مجموعۀ مشهور و ؤتعیین هویت م
مربوط رسائل  کهاند  بحث و اختالف نظر بوده است: اسماعیلیه مدعی ۀپژوهشگران مای

معاصرمانند عارف تامر و مصطفی  پژوهشگران است و به مراحل اولیۀ جنبش اسماعیلیه
د. برخی ان ند، با جدیت از این دیدگاه دفاع کردها هغالب که خود بر مذهب اسماعیلی بود
اند. دراین  را با فرقۀ اسماعیلیه مرتبط دانسته رسائل از خاورشناسان نیز اخوان الصفا و

از  ،رسائلتا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نویسندگان شده است پژوهش،کوشش 
  اند؟ فرقۀ اسماعیلیۀ بوده

و برخی و نیز قرائن تاریخی، این دیدگاه اسماعیلیه  رسائلبنابر مندرجات متن 
 که اخوان الصفا را به اسماعیلیه وابسته دانسته اند، اعتبار چندانی ندارد. خاورشناسان،

امامان اسماعیلی  اخوان الصفا با خلفای فاطمی مصر معاصر بودند و در رأس آن خالفت،
دو قرن چهارم و پنجم ق،  و در ای به ایشان نیست اشاره رسائلقرار داشتند، اما در این 

 نسفی، حمیدالدین کرمانی، از اندیشمندان اسماعیلی مانند قاضی نعمان،هیچ یک 
البته  اند. ای نکرده اشارهآنها  رسائل سجستانی، به اخوان الصفا وابویعقوب  ابوحاتم رازی،

 اند، برده بهره شناختند و از آن بسیار را می رسائلاندیشمندان و داعیان اسماعیلی این 
از فروپاشی  پس اند. مذهب نبودهاسماعیلی  ،رسائل دگانکه نویسن دانستند اما می

برای اعتبار به قصد کسب مولفان بعدی اسماعیلی  خالفت فاطمی و ضعف اسماعیلیان،
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، مدعی شدند که تألیف رسائل به دست یکی از پیشوایان ایشان از ساللۀ خویشگروه 
  ورت گرفته است.ستر و پیش از تاسیس دولت فاطمی صۀ محمد بن اسماعیل و در دور

  
  اخوان الصفا رسائل خاورشناسان و - 3

 مقاله گوستاو آنها، رسائلخاورشناسان دربارۀ اخوان الصفا و  نخستین پژوهش حائز اهمیت
دربارۀ محتوا و مولف دائرۀ المعارف عربی، رسائل اخوان « ) بود با عنوان1870(د  1فلوگل
چشمگیری در محافل اروپایی آوازۀ شد و  م منتشر 1859که در سال  2»خالن الوفا و الصفا
جنبۀ استداللی بر و  پرداختو اخوان  رسائلت. فلوگل در این پژوهش به بحث در بارۀ یاف

  ).(Nasr,“An Inrod”,28 کردسنخیت آن با مکتب معتزله تأکید  وها  رساله
) 1903(د  3فردریش دیتریسیاز آن  آنها رسائلاساسی در بارۀ اخوان و پژوهش 

های  اخوان الصفا به زبان آلمانی و مقدمه رسائل ترجمه او ازبود: آلمانی  خاورشناسگر دی
اهمیت اخوان  ر. او بپژوهشگران غربی را بیشتر برانگیختتوجه  ،رسائلاز  یک بر هراو 

قابل توجه تاثیر و هگردآوری و گنجاندن علوم در یک مجموعاهتمام ایشان در  الصفا و
این با رسائل ای از  گزیدهبه همت او  1886در  .تأکید کردمی بر معارف اسال رسائل
های  که برای نخستین بار از دست نوشته گزیده رسائل اخوان الصفاء« منتشر شد: عنوان

 ).7(تامر، 4»عربی منتشر شده است
ها  همقالاین توان به  ایشان، می رسائل های مهم دیگر درباره اخوان الصفا و از پژوهش

 ؛5»رسائل اخوان الصفا در ادبیات دعوت اسماعیلی طیبی« حسین همدانی، اشاره کرد:
ان الصفا و رسائل اخو« عبداللطیف طیباوی، ؛6»تألیف رسائل اخوان الصفا« اشترن،
یک « عباس همدانی، ؛8»ای دربارۀ مولفان رسائل اخوان الصفا تازه اطالع« ، اشترن،7»ایشان
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  139  فکری اِخوان الصَّفا و اسماعیلیه ـ رسی روابط تاریخیبر نقد و

 ”lnrod“ 293-291 (1»یف رسائل اخوان الصفامنبع فاطمی متقدم دربارۀ زمان و تأل
AnNasr, 7/243 خراسانی، ؛.(  

 
  وابستگی اخوان الصفا به اسماعیلیه نظریۀ -1- 3

ل کازانووا نسخه به اعالم کرد که  م 1898 در سال م)،1926(د 2خاورشناس فرانسوی، پُ
است و با یافته دسترسی در کتابخانۀ ملی پاریس  اخوان الصفا رسائل ای از بخش آخر

 تاکوشید  3»یادداشتی دربارۀ یک دست نوشتۀ فرقۀ حشاشین«انتشارمقاله ای با عنوان 
)، در 1923(د  4ماکدونالد .(Daftary,28)پیوند اخوان الصفا و اسماعیلیان را ثابت کند 

نام  بایست به سادگی که نمی کردگفتاری مفصل ضمن معرفی رسائل خاطر نشان 
هایی بودند و این  آنان دارای کتابخانه قتل و غارت بدانیم؛ بلکه یادآورحشاشین را تنها 

دارای شباهت فراوانی  الصفا را تبلیغی اخوان شیوۀ و واالیی داشته جایگاه نزد آنان، رسائل
ف .(Macdonald,169)دانست  با اسماعیلیه با استناد به آنچه خود  )1970(د 5ایوان

را دارای  رسائلبرخی متونی که در اختیار داشت، اند و همچنین  اسماعیلیان به او گفته
اما او ، (Ivanow, “A Guide”,37)کرد  می تلقیهای اسماعیلی  اندیشه بینش وهای  جنبه

 رسائلای به  مؤلفان متقدم اسماعیلی هیچ اشاره ، با توجه به اینکهخود در کتاب دیگر
الحاکم  خالفت از زمانرا  رسائلمحافل اسماعیلی، که  رسید، به این نتیجه اندنکرده

  ).Ivanow,“The Alleged”,147(پذیرفتند  ق)411-386( بامرهللا فاطمی
 ،گروهی از هواداران تشیعنه  )، بر این باور بود که اخوان الصفا،1978(د6هانری کربن

که اسماعیلیه، دومین  یادآوری کردو  )(Corbin,133 فکری اسماعیلی بودند گروهبلکه 
اخوان الصفا و  رسائلامام احمد، نواده امام اسماعیل را سرپرست نگارش  امام مستور،

از دیدگاه مکتب  رسائلمطالب  در رسالۀ اخیر، و اینکه دانند می الجامعة الرسالهلف ؤم
به  توجهبا  به نظر او،). Ibid,76( باطنی اسماعیلی به صورت موجز آورده شده است

وابستگی اسماعیلی اخوان الصفا ـ در  مین رسالهپنجاه و دوـ  الجامعة الرسالهمحتوای 
از زمان احمد بن عبدهللا بن محمد بن اسماعیل  کربن،باور به  توان کرد. نمیتردید 

                                                                                                                                        
1. “An Early Fatimid Source on the Time and Authorship of the Rasail Ikhwan al- Safa”, 

Arabica, Arabica, 1979, vol .XXVI, no. 1. pp. 62-75. 
2. Paul. Casanova. 
3. “Notice sur un manuscrit de la secte des Assassins”, Journala Asiatique, 1898, vol. XI. PP. 

151-159. 
4. Duncan. Black. MacDonald. 
5. Vladimir. Alexeyevich. Ivanow. 
6. Henry. Corbin. 
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 اخوان الصفا شکل گرفته استرسائل با گذشت زمان،  وجود داشته و رسائلهستۀ اصلی 
 )Ibid,136رسائل،خوان الصفا و پژوهشگر دیگر فرانسوی که پیرامون ا، 1). ایواس مارکه 

 ۀمقالۀ اخوان الصفا نوشت در دایرۀ المعارف اسالم چاپ لیدن، آثاری منتشر کرده و
اثبات وابستگی  در پیو  فشرد می پای رسائلخود برمحتوای اسماعیلی  آثاردر  ست،وا

  ).Marquet,3/1071-1076بود (اخوان به اسماعیلیان 
و برخی دیگر از  3 (Black, 61) ی بلک)، آنتون240 مادلونگ،( 2ویلفرد مادلونگ

  اند. را در زمرۀ اسماعیلیه به شمار آورده رسائل، مولفان نیز خاورشناسان
اخوان الصفا ، رسالۀالجامعۀال  محقق اسماعیلی مذهب، در مقدمه م)،1998(د عارف تامر
است دانسته را احمد بن عبدهللا بن محمد بن اسماعیل  رسائلومولف اصلی را اسماعیلی 

اخوان الصفا به رسائل  تعلقمصطفی غالب پژوهشگر دیگر اسماعیلی، در  ).11(تامر، 
گروهی از به نظر او، که با این تفاوت با عارف تامرهم عقیده است،  کمابیش اسماعیلیه

بر  آن را کردند، آنگاهدو رساله تألیف  و پنجاه و تشکیل دادندعالمان اسماعیلی انجمنی 
مولف تامر، ). 63یید کرد (العوا، أرا ترسائل مذکور ند و او داشتهللا عرضه امام احمد بن عبد

االمام المستور احمد بن عبدهللا  را خالن الوفا رسائل اخوان الصفا و و الرسالة الجامعةکتاب 
 این پیشوای اسماعیلی همۀ دانسته و اینکهبن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق(ع) 

این کتاب را با همین  ). مصطفی غالب،9(غالب،  تلخیص کرده استرا در این کتاب  رسائل
   .منتشر کردلف، تصحیح و ؤمانتساب آن به همین عنوان و 

  
  مخالفان وابستگی اخوان الصفا به اسماعیلیه - 2- 3

برخالف دیدگاههای مذکور، خاورشناسان و پژوهشگران دیگری، اخوان الصفا را وابسته 
و  رسائلجنبۀ استداللی بر فلوگل  چنان که پیشتر اشاره شد، دانند. به اسماعیلیه نمی

 5) و رینولد الن نیکلسون1926(د 4براون . ادواردکرد تأکید سنخیت آن با مکتب معتزله
آمیختگی اعتقادات معتزلی و شیعه  را نتیجۀرسائل نظریۀ فلوگل،  در پی)، 1945(د

اخوان  )،2014(د 6یچارد فرایربه نظر  ).(Browne, 292; Nicholson, 370 دانستند
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  141  فکری اِخوان الصَّفا و اسماعیلیه ـ رسی روابط تاریخیبر نقد و

جرجی  به نوشتۀ ).174 (فرای،بودند متأثر از کیش زرتشتی معتزلی و حتی  الصفا،
ها  رسالهدر ترویج و پنهانی خواندند  می را رسائل )، معتزله و هوادارانشان،1914د( زیدان

نگذشته بود که  رسائلو هنوز یک قرن از تألیف کوشیدند  می در شهرهای اسالم
(زیدان،  به اندلس بردآن را والحکم عمرو بن عبدالرحمن کرمانی از اهالی قرطبه، اب
قابل دربارۀ اخوان الصفا او  نامدار سوری، که تحقیقات پژوهشگر ). عادل عوا،2/343

را در رسائل و مولفان  کردهجدید تقسیم  است، اندیشمندان معتزلی را به قدیم و توجه
  ).100(العوا ،ده است دازمرۀ معتزلیان جدید قرار 

در بارۀ او )، خاورشناس مجارستانی، که پژوهشهای 1969(د  1اشترنبه نظر 
که برای بخش عمدۀ داشتند  اصولی عقایددر اخوان الصفا قابل توجه است، اسماعیلیه 

ق، محافل فلسفی  پنجم نبود. با اینکه در قرن به هیچ روی پذیرفتنیجنبش اسماعیلی 
تاثیر پذیرفتند،  رسائلاز تعالیم به نحو چشمگیری  به اسماعیلیه، تهغیر وابس  و علمی
 Stern, “New( شود مشهودی از آن بر مولفان اسماعیلی معاصر آنها دیده نمی هیچ تاثیر

Information”,417 .(چندانی شباهت  اخوان الصفا، یدگاه انسان گرایانه و روشنگرایانۀد
تا دوقرن پس از انتشار  رسائلوم ویژۀ آن ندارد و با اعتقادات رسمی اسماعیلیه به مفه
سید حسین نصر، ضمن  (Stern, “Studies in”,86). مورد قبول اسماعیلیان قرار نگرفت

های  تأکید بر تشیع اخوان الصفا، بر این باور بود که ارتباط میان اخوان الصفا و اندیشه
نیز در پژوهشهای بعدی خود  او .)Nasr, “An Inrod”,36(ناچیز است عرفانی اسماعیلیه 

روشن  این گروه مؤلفان هرگز به صورت کامل ماهیتبر این نظر تأکید کرد که گرچه 
شاید برخالف آنچه بعدها  و زدند در حال وهوای تشیع دم می، به هر حال نشده است

  .(Nasr, “Philosophy”,428) اند دقیقاً اسماعیلی نبوده گمان رفته است،
  

   رسائلعیلیان در باب اسمادعوی  -4
مراحل نخستین نهضت اسماعیلیه  اب اند که اخوان الصفا، اسماعیلیان، از دیرباز ادعا کرده

در میان  ،خویشرا به قصد ترویج باورها و هدفهای سیاسی رسائل  اند و این ط بودهومرب
 رسائل، با این همهاند.  تألیف کرده دانشوران آن روزگار و جذب آنان به جنبش فاطمیان،

از جمله عقایدی که  ،اخوان الصفا تأثیری بر شیوۀ تفکر اسماعیلی معاصر خود
کردند، نداشته است وهیچیک از نویسندگان دورۀ کالسیک  اسماعیلیان فاطمی تبلیغ می

                                                                                                                                        
1. Samuel Miklos Stern. 



 1399بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و سوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   142

به تدریج جایگاه  رسائل تنها دوقرن بعد از تألیف بود که اند. فاطمی به آنها اشاره نکرده
داعی ابراهیم بن  .(Daftary, 236) ت اسماعیلیان طِیبی یافتمهمی در ادبیات دعو
را به جماعت طیبی یمن شناساند (الحامدی،  رسائل بود که ق)557الحسین الحامدی (د

هرۀ «بود که داعیان یمنی و آنگاه جانشینان آنها در میان گروه  زمانآن ). از 112 بُ
نیز ظاهرا نویسندۀ  بته الحامدیال ).(Ibidکردند مطالعه و تفسیر را سائل ر» داودی
و  کردهیاد » الشخصُ الفاضلُ صاحب الرسائل«از او با عنوان ، زیرا شناخت را نمی رسائل

در مذهب اسماعیله که برده است در باره او به کار  »نَضّرهللا وجهه«گاه تعابیری چون 
  ).Hamdani,26/73-74( معمول نبود» امام«برای 

 داعی طیّبی فاطمی یمن، اثر هشتمین» ثبیت ارکان العقیدةرسالة الوحیدة فی ت«در 
به امام احمد بن عبدهللا  رسائلق)، انشای  667حسین بن علی بن محمد ابن ولید (د 

و او به منسوب » احمد مستور«بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق (ع) معروف به 
بن  ش علی بن محمدحال آن که پدر ؛)234(هالیستر، است شدهمعروف  رسائلصاحب 
را نوشته یکی از امامان مستور در دورۀ  رسائلبه احمد بن عبدهللا، اشاره بدون  ،ولید

  ).211- 212مامون عباسی دانسته بود (ادریس بن حسن،
 ق)، نوزدهمین داعی مطلق و 872(د  عماد الدین ادریس بن حسن دو قرن بعد،

ترین متفکران ونویسندگان  جستهاز بر اسماعیلیه در یمن و پیشوای شاخۀ مستعلوی
هرُ المعانی«اسماعیلی و مولف کتاب  همین دعاوی را با شرح بیشتر، تکرار و از آن » زَ

کوشید تا به  شریعت اسالم بود و می در پی ابطال: مأمون عباسی کرده استجانبداری 
، اساس است. در چنین شرایطی همه نشان دهد که آنچه پیامبر اسالم (ص) آورده، بی

تا برد  رسائل دست به تألیف برای ترویج علوم ظاهری و باطنی، ]بن عبدهللا[امام احمد 
  ).211-212(همو، استوار کندهای شریعت را  بنیان

است هایی  ها و تناقض دشواریدچار به احمد بن عبدهللا  رسائل انتساب تألیفنظریۀ 
اعتنایی  بی باشد، آنگاهاو نوشتۀ  رسائل. اگر این سازگاری نداردو با شواهد تاریخی 

  داعیان عصر فاطمی به آن، پرسش برانگیز است: نویسندگان و
)، ملقب 411نویسندگان متقدم اسماعیلی و به ویژه داعی حمیدالدین کرمانی (د -1

جة العراقَین که خود از بزرگان اسماعیلیه و یکی از پرکارترین نویسندگان و  به حُ
اند  ی به میان نیاوردهاین رسائل نام ازهرگز  خود ثارفیلسوفان اسماعیلی بود، در آ
Ivanow,The Alleged…,147).(  
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در حالی  ،)16(تامر، ق درگذشت 212اسماعیلیه، احمد بن عبدهللا در به نوشتۀ  -2
در ادامه بحث ، چنانکه بنا بر گزارش ابوحیان توحیدی و دیگران رسائلکه نویسندگان 

  . )45،المقابسات (ابوحیان توحیدی، اند زیسته بصره میق در  373در سال ، خواهد آمد
کنند، در  به آنها استناد می رسائل و اشعاری که اِخوان الصفا درها  برخی از نوشته -3

به این  رسائلمولفان مثال  .دورۀ زندگی احمد بن عبدهللا هنوز نوشته یا سروده نشده بود
  :کرده انداشاره  )ق 303متولد (متنبی  ابوالطیّبابیات 

  تشیبُ بشیبه نفساو فی الجسم 
  

ن ما فی الوجه منه خراب   و لو اَ
  

رُ اِنَ ک عُدّه،ل لها ظفُ   ظُفر اَ
  

مِ ناب   و ناب، اِذا لم یبق فی الفَ
  

ها رمنی الدهر ماشاء غیرَ غیُ   یُ
  

بلُغ عابُ   هی و العمر،  اَقصی فاَ  کَ
  ) 4/48 (اخوان الصفا،

 در مدح کافور فرمانروای مصر سرود (متنبی،و ق  349ل متنبی، این ابیات را در سا
ه پس از این تاریخ نوشته شدرسائل  که برخی از پیداست هاین نشاناز ) و 1/316-313

  .است
به زبان عربی  رسائلبا اینکه متن  افزون بر استنادهای فراوان به شاعران عرب، -4
ای از اشعار فارسی  ، نمونهین ابیاتا. کرده اندبه اشعار فارسی نیز استناد ، مؤلفان است
  به احتمال بسیار از رودکی است: های سوم و چهارم هجری و این ابیات قرن

  خواهی تا مرگ نیابد ترا
  

  خواهی کز مرگ بیابی امان  
  

  زیرزمین خیز و نهفتی بجوی
 

  پس به فلک برشو بی نردبان  
  

  ).106 رودکی سمرقندی، ؛1/139 (اخوان الصفا،

  که آن هم احتماال از رودکی است:اند  آورده فارسی یبحث موسیقی نیز ابیاتو در م
  وقت شبگیر بانگ نالۀ زیر

  

  خوش تر آید به گوشم از تکبیر
  

  زاری زیر و این مدار شگفت
 

  گر ز دشت اندر آورد نخجیر
  

  تن او تیرنه، زمان به زمان
  

  به دل اندر همی گذارد تیر
  

  زارگاه گریان و گه بنالد 
  

  بامدادان و روز تا شبگیر
  

  آن زبان آور و زبانش نه
  

  خبر عاشقان کند تفسیر
  

  گاه دیوانه را کند هشیار
  

  گه به هشیار برنهد زنجیر
  

 ).91 -90 رودکی سمرقندی، ؛1/235(اخوان الصفا،
با  بن عبدهللا بن اسماعیل احمد بن محمد آشناییو نیز  این اشعار ایشزمان سر
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گروه این امام مستور را بر یا سرپرستی رسائل گارش ن یادعا ،سی در این حدزبان فار
، نویسندگان اولیۀ اسماعیلی و برخی رسائلاخوان الصفا، که دو قرن بعد از نگارش 

  .دهد می نشاناعتبار بی ،اند کردهمعاصر مطرح  پژوهشگران
ی که میان پیروان های های مذهبی به سبب دشمنی بارها از فرقه رسائل، اخوان در -5

یکدیگر  قتل و لعن ها را آورند، انتقاد کرده و پیامد این دشمنی خود با دیگران پدید می
اند  بردهقدریه، خوارج و اشاعره نام  ها، جبریه، ها، رافضی و آن گاه از ناصبیاند  دانسته

منسوب  ق)260( متولد ابوالحسن اشعری  به اشاعره،دانیم که  می ).3/161(اخوان الصفا،
احمد بن عبدهللا را  تاریخ مرگاسماعیلیه  ،شد مالحظهو چنان که  )488(بدوی، بودند 
  کند؟ یاداشاعره  از توانست او چگونه میبدین ترتیب،  ق آورده اند؛212سال 
، یعنی )4/129(اخوان الصفا،اند  کردهویژگی برای واضع شریعت ذکر 12اخوان،  - 6

آراءاهل المدینة هشتم کتاب  در فصل بیست و خصلتی که فارابی 12درست همان 
بدون  ). اخوان،122-126 (فارابی،کرده است بیان  برای رئیس اول مدینۀ فاضله الفاضلة

اند. تاریخ درگذشت فارابی  همۀ مفاهیم و حتی الفاظ را از او اقتباس کرده فارابیاشاره به 
دانند،  سرپرست نویسندگان میو احمد بن عبدهللا که اسماعیلیه او را مؤلف رسائل یا 

توان افزود و به هر حال بنابر  می باز همها  . بر فهرست تناقضتناقض آشکار استدچار 
 معاصر قرن بعد از تألیف رسائل و محققان اسماعیلی دو نویسندگاننظر  ادلۀ گوناگون،

ؤلف یا م احمد بن عبدهللا را،، که مانند عارف تامر و مصطفی غالب و برخی خاورشناسان
  اعتبار است.بی ، دانسته اندرسائل مؤلفان سرپرست 

  
 گزارش منابع تاریخی دربارۀ هویت اخوان الصفا - 5
که نویسندگان رسائل را به اسماعیلیه  دیدگاه آن دسته از خاورشناسان و محققان - 1-5

  :همخوانی نداردبا گزارش منابع تاریخی  نیز،اند  وابسته دانسته
زدیک از نو با برخی از آنان بود ق)، که معاصر اخوان الصفا  414 ابوحیان توحیدی (د

ی به دست داده ارزشمند دربارۀ نویسندگان رسائل، اطالعات موثق و آشنایی داشت،
با ق،  353به مجلسی در سال  المقابسات و االمتاع و الموانسهدر دو کتاب  اواست. 

اشاره ق)،  388م الدوله بویه (د ق)، وزیر ابوکالیجار صمصا 375حضور ابن سعدان (د 
) و افکار و باورهای او رسائلابن سعدان دربارۀ زید بن رفاعه (یکی از مؤلفان  کرده است:
از  ستاید و کند. او در پاسخ، هوش و دانش زید بن رفاعه را می ال میؤاز ابوحیان س
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عدان از گوید. ابن س خن میسشناخت عقاید  بالغت و حساب و توانایی او در نظم و
گوید: او به مذهب خاصی منسوب  ابوحیان در پاسخ می و پرسد مذهب زید بن رفاعه می

از گفتن هیچ  گوید و سخن می یاز هر در گیرد و انس می کس با همهزیرا نیست، 
از جمله ، جماعتی اآنجا ب مدتی دراز در بصره ساکن بود، در ؛سخنی پروا ندارد

هور به مقدسی، ابوالحسن علی بن هارون زنجانی، ابوسلیمان محمد بن معشر بستی مش
 گفت وشنود نشست و برخاست داشت و با ایشان ابو احمد مهرجانی، عوفی و دیگران

. بنا بر وصف )45- 48 ،المقابسات همو، ؛2/163،االمتاع ... (ابوحیان توحیدی،کرد  می
که میان  تین،با صداقت ناب و خیرخواهی و دوستی راس بودنداخوان گروهی  ابوحیان،

یاداوری در ادامه او  نجامد.انهادی بنیاد کردند که به رضای الهی بی خود پیمان بستند و
و  شدهکند که این افراد بر این عقیده بودند که شریعت با انواع جهل و ضاللت آلوده  می

تنها راه پالودن آن، فلسفه است و کمال را در تلفیق فلسفۀ یونانی و شریعت عربی 
نستند و بدین منظور پنجاه رساله در همۀ بخشهای فلسفه از نظری و عملی آن، به دا می

و » اخوان الصّفا«رسائل را  آن دادند و ترتیبو فهرستی برای آن  نگارش در آوردند
). ادعای 163، االمتاع ... (همو، دند، اما نامهای خود را نهان داشتندنهانام » خالن الوفا«

تا مردم را از باورهای تباه و عقاید را در نظر دارند قط رضای خدا این گروه این بود که ف
 ومثلهایی از قرآن دینیاز عبارات را  پلید زیانبار و کارهای زشت برهانند و کتابهای خود

 :پرسد وزیر می (همان). دبیاکندنهای توهم انگیز  و شیوه و حدیث و سخنان ایهام گونه
ام؛ در هر فن سخن  دهد: برخی را دیده و حیان پاسخ میای؟ اب را دیده رسائلآیا تو این 

کنایات و لغزشگاهها هست؛  و رموز و ها آنکه کفایت کند و درآن قصه گوید، بی می
او  :گوید آنها به سبب غلبۀ نادرستی، گم گشته است (همان). ابوحیان می درستی در

ق) برده و او نیز پس  391(د  استاد خود ابوسلیمان سجستانی را نزد رسائلبرخی از آن 
و کاری  اند : رنج بردهاست و گفتهکرده انتقاد سخت ها  آن نوشتهاز  از خواندن آنها،

اند که  اند، گمانی برده اند، اما درآن پای نگذاشته اند، به آبشخور نزدیک شده نکرده
با و موسیقی و منطق را  اند که نجوم پنداشته ؛کردنیااند ن ناشدنی است و کاری کرده

دین  ،سجستانیبه گفتۀ  ت را با فلسفه بپیوندند (همان).و شریعشریعت درآمیزند 
او  .وفلسفه، هریک در جای خویش حق است، اما هیچکدام ارتباطی با یکدیگر ندارند

این  أمنش اثبات سازگاری دین با فلسفه ناشی از تفاوت جوهر و دراخوان الصفا را  ناکامی
چرا  دین مبتنی بر وحی است و در آن جای چون و ظر او،دانسته است: به ندو امر، 
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 که عقل اهل فلسفه است تلفیق کرد (همان).» رای زایل«توان با  الجرم آن را نمی نیست،
گوید: اما من از ابوسلیمان منطقی در شگفتم که جانب فلسفیان را نگیرد. ابو  وزیر می

لسفه در جای خود صحیح است و نظراست که فبر این دهد: ابو سلیمان  حیان پاسخ می
شنیده مطالبی دین در جای خود و این دو ارتباطی با یکدیگر ندارند. از صاحب شریعت 

باید  ،دباشخواهد به هر دو آراسته  چیزهایی؛ کسی که مینیز از صاحب فلسفه  شود و می
 هیچ کدام، دیگری را نفی نکند واین بسیار دشوار است، اما حق مطلب همین است با

 یمذهببه هیچ زید بن رفاعه ، آید از گزارش ابوحیان توحیدی برمی چنانکه (همان).
در تلفیق  کوشش نویسندگان راهم جز آنکه ابوسلیمان سجستانی  ووابستگی نداشت 

نبرد، از جمله تعلق فایده خواند، سوء ظن دیگری در حق آنها  میان دین و فلسفه بی
هم  بود، ت ابوحیان، دربارۀ اخوان الصفا نادرست میاگر روایخاطر به مذهب اسماعیلیه. 

با از اساس  ابو سلیمان سجستانی کههم که با او در ارتباط بودند و رسائل نویسندگان 
  .کردند می تکذیبآن را  ،توافق نداشتدیدگاه آنان 
به گزارش ابوحیان رسائل، چهار نفرمؤلفان معروفدر اشاره به  فرهاد دفتری،مستند 
 نخست با اشارۀ کوتاهی، ویاد کرده  »مرجع موثق«که از آن به عنوان است  توحیدی

با  سرانجاماما  ،شدهبه امامان اسماعیلی را یاد آور رسائل مشکالت تاریخی انتساب 
 هبویه را که با اسماعیلی برخی دانشوران و دبیران معاصر آلاستناد به گزارش توحیدی، 

در گزارش  حال آنکه ).Daftary, 235( ه استانستد رسائل، مؤلف داشتند گیوابست
و تاکنون هیچ پژوهشگری دیده نمی شود  هاسماعیلیتعلق اخوان به ای به  ابوحیان، اشاره

  به روایت ابوحیان استناد نکرده است. برای انتساب اخوان به اسماعیلیه،
سجستانی (د منطقی ابوسلیمان  ،ةصوان الحکمدر آخرین بخش کتاب  - 2-5
 ضمن اشاره به پنجاه و یک رسالۀ اخوان الصفا، ابوسلیمان مقدسی را ،نیز ق)391

در  دانسته است. اخالقی را رسائلماهیت و کرده معرفی  اخوان الصفارسائلنویسندۀ 
که رسائل در  کند ، بلکه تاکید مینیستسِرّی بودن کتابها اشاره ای به نه تنها نوشتۀ او 

(ابوسلیمان شده است مقدسی، نقل  ی ازر ادامه سخنانداختیار مردم است. 
که هر کدام تکرار  توان در دو رسالۀ اخوان الصفا می را متن آنهاو  )361- 364سجستانی،

در روایت  ).173-4/174همو،  ؛57- 4/58 (اخوان الصفا، مالحظه کرد آن دیگری است،
  شود. ینمدیده  رسائلای به گرایش اسماعیلی مؤلف  اشاره کوچکترین سجستانی نیز،
 در محضر درس و بحث به حضورمقدسیالمقابسات،از کتاب  در مقابسه دوم ابوحیان،
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از  المتاع و الموانسه،در ا و )120،المقابسات(ابوحیان، کرده ابوسلیمان سجستانی اشاره 
ن ازبان یکی از مؤلف از مرد زرتشتی و یهودی و ماجراهای شنیدنی آنهای حکایت همسفر

سخن به میان آورده است ی بن هارون الزنجانی القاضی، به تفصیل ابوالحسن عل ،رسائل
تر در رسالۀ نهم بخش ریاضیات رسائل آمده  این حکایت با زبانی ساده ).265- 264(

 نام خودبه گرچه رسائلدهد که نویسندگان  ) و نشان می307- 1/309(اخوان الصفا، است
اصراری بر اند  ، اما آن گونه که اسماعیلیه گفتهاند تصریح نکرده رسائلدر تألیف 

  ند.ه اشد بود و با دیگران در آمد واند  کاری نداشتهپنهان
ق تألیف کرد وتقریباً معاصر 377را در سال  الفهرست )، که385ابن الندیم (د  - 3-5

به مذهب اسماعیلیه اختصاص از کتاب خود را و فصلی  اخوان الصفا بود رسایلمؤلفان 
در جایی او  .)238 (ابن الندیم،نکرده است ای به رسائل و مؤلفان آنها  هیچ اشاره ه،داد

از مردم «گوید که او  برد و می نام می» عوقی«ازکسی به نام  ،الفهرستدیگر در کتاب 
در نسخۀ موجود الفهرست و کتابهایش  ، اما جای نام کامل او»بصره و در زمان ماست

لفان ؤیکی از مـ » عوفی« صورت تصحیف شدۀ» عوقی« آیا ).323(همان،است  خالی
است که ابن الندیم او را  اینکند  را تقویت می حدساین صحت آنچه  ؟ـ نیست رسائل

تاریخ ـ ق  377یعنی این شخص در سالکرده است؛ اهل بصره و معاصر خود معرفی 
در بصره ـ  ئلدرمیان نویسندگان رسا ق،373زنده بوده و ابوحیان در  ـ الفهرستتألیف 

قابل انتظار بود که . اگر مؤلفان این رسائل از اسماعیلیه بودند، برده استاز عوفی نام  ـ
به اسماعیلیه از انتساب این رسائل به گروه اسماعیلیه سخن  خاص ابن الندیم در فصل

  .آورد می میان
 تاریخق)، مؤلف کتاب  646جمال الدین ابوالحسن علی بن یوسف قفطی (د  - 5-4

را ذکر رسائل  پس از اشاره به پنجاه و یک رسالۀ اخوان الصفا، نام نویسندگان الحکماء،
گرد  این افراد گروهی بودند که برای نگارش کتابی در حکمت اولی، گوید: کرده و می
دالیل  آن را در رساالتی مرتب کردند. این رساالت شوق انگیزند، اما دربارۀ آمدند و
نامهای خود  رسائل اخوان الصفا، ناوچون مؤلف ری نگردیده استنگ آنان ژرفهای  وحجت

و هر گروهی از روی حدس و گمان هست کردند، دربارۀ آنها اختالف نظر  را پنهان می
گروهی آنان را به یکی از ائمه از نسل علی بن ابی طالب (ع)  :ندا هداد یدربارۀ آنها نظر
و این  کردند می منسوبن معتزله امتکلمدادند و گروهی آنان را به برخی از  نسبت می
 به کالمی از ابوحیان توحیدی واقف شدم تا آنکه ها و اختالفات ادامه داشت گونه بحث
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در زمان بنابر این، ). 84-87(همان، کرده استآنگاه متن ابوحیان را نقل ، )82(قفطی،
یف رسائل را به برخی تألاست:  قفطی نیز بحث در بارۀ هویت مؤلفان رسائل ادامه داشته

ن معتزله، ااند و برخی به متکلم داده (ع) نسبت می یکی از ائمه از نسل علی بن ابی طالب
  پذیرد. نظر ابوحیان توحیدی را می اما سرانجام قفطی،

ابوالحکم عمر بن عبدالرحمان  اندلس،اهل دان  ریاضی ،قفطیبه گزارش  - 5-5
ازبالد مغرب به سرزمینهای مشرق سفر  ،ق)، برای تکمیل معلومات خود 462(د کرمانی
 برای نخستین بار، اندلس، در بازگشت به  در آنجا پس از تحصیل طب و هندسه، کرد و
اند که مسلمة  ). برخی نیزگفته243 (قفطی، اخوان الصفا را با خود به اندلس آورد رسائل

و در ا .را به اندلس برد رسائلکه  بودنخستین کسی  ق)، 395بن احمد مجریطی (د 
را نقل کرده  آنای از  بارها از رسائل نام برده و پاره غایةالحکیمکتاب نامدارش 

مربوط به اثری در آنجا به عنوان  رسائلاین همه، ). با این 1/902است(حاجی خلیفه،
  ).274 (زرین کوب، ی برنیانگیختوء ظنس یا از آن ایشان، اسماعیلیه و باطنیه

  
  تسامح و تساهل اخوان- 6
بیانی روشن از اندیشۀ بشری موجود در آن روزگار و از جمله ، رسائل ۀ مؤلفانوشی

ای که طرفداران جنبش  البته این روش با شیوه فالسفۀ هند و یونان بود.اندیشمندان و 
 ،در آینده آماده کردن مردم برای قیامی ، یعنی پیش گرفته بودند و هدف آنان اسماعیلی در

قرامطه که بخشی از اسماعیلیان نخستین یا دست  ،افزون بر این. اساسی داشتهای  تفاوت
اقتباس در پی در مواجهه با فلسفۀ یونان و هند،  کم در اصول و کلیات با آنها همرأی بودند،

هایی از آن  ، اذهان را برای پذیرش بخشمکاتب فلسفیبلکه با مطالعۀ آثار این  نبودند،کامل 
 خواستند که نسبت به باورها و خوان از پیروان خود میا ).275 کردند (همان، آماده می

های دینی واجتماعی خویش، در گردآوری  با حفظ اندیشه مذاهب گوناگون تعصب نورزند و
  ها وفنون گوناگون دینی، فلسفی و علمی آن دوران کوشا باشند: دانش
ی نکنند و بر برادران، باید با هیچ علمی از علوم دشمنی نکنند، یا از هیچ کتابی دور«

همۀ مذاهب و  ]اخوان[مذهبی از مذاهب تعصب نورزند، زیرا که اعتقاد و مذهب ما 
های  ). آنگاه اخوان به چهار منبع دانش4/41 (اخوان الصفا، »گیرد می را دربرتمامی علوم 
 ها و کتاب - 2. ریاضیات آثار حکیمان و فالسفه درباره طبیعیات و - 1کنند: خود اشاره می
   ویژه قرآن. مانی، همچون تورات، انجیل، صحف دیگر پیامبران و بهصحف آس
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کتاب الهی که در اختیار فرشتگان است  - 4هایی که دربارۀ طبیعت نوشته شده.  کتاب-3
نس  ارواح با کرامت و که تنها پاکان از آن آگاهند و افراد برگزیده و نفوس منزه با آن اُ

  ).4/42(همان، گیرند می
فلسفی را که  منابع گوناگون علمی و ثار وآکوشیدند تا  می ،همین نگرش ۀبر پایآنان 

 دانشهای آن روز در دانشنامۀ خود که تلفیقی از معارف و و برگزینند در اختیار داشتند،
 آمیز، این شیوۀ تساهل با .ویژه اسالم بود جای دهند و متأثر از تعالیم ادیان وبه

این  و بر دشونتذکر مرا به یاران خود  گروهی م وهای برجستۀ هر قو کوشیدند ویژگی می
گوناگون و های  و فرقه موارد مثبت اقوام توان از که با پرهیز از تعصب، می باور بودند

  تربیت بهره جست. پیروان مذاهب مختلف در جهت تعالی و تعلیم و
ران گوناگون را با هدف شناخت و پیروی یا و فرق برجستۀ واقوام های اخوان، ویژگی

نژادش «کمال مطلوب برای مرد کامل،این است که : کردند گونه بیان می این از آنها،
ادبش عراقی، باطنش عبری، منهجش عیسوی، زهدش شامی،  ایرانی، دینش عربی،

 رایش ربانی و علمش یونانی، بصیرتش هندی، سیرتش صوفیانه، اخالقش فرشته گون،
  ).2/376 (همان،» معرفتش الهی باشد

توان در تلقی آنها از مسیحیت و داوری آنها دربارۀ صحت و  ۀ این تسامح را مینمون
های عربی اناجیل را در اختیار  ها دید. اخوان نه تنها ترجمه یا ترجمه اعتبار انجیل

بلکه با آثار دیگر مسیحیت نیز تا حدودی آشنا بودند. سیرۀ حضرت مسیح (ع) ، داشتند
اند با روایتی که در اناجیل رسمی آمده است مطابقت  ادهگونه که اخوان الصفا شرح د آن

فرجام حضرت  ۀانگیزترین بخشهای رسائل گزارشی است که دربار یکی از شگفت دارد.
کشته نه حضرت مسیح (ع)  ،قرآن کریمبه تصریح  :عیسی (ع) در این جهان آمده است

لبوه وما و«د: نصلیب آویخت ربنه او را  نشد و  (سوره نسا:..» کن شُبه لهمل قَتلوه و ماصَ
جسم ناسوتی آن حضرت به صلیب  ،چهل وچهارم اخوان الصفا رسالۀبنابر اما  ،)157

ه گسترده بود کمابیشمسیحیت،  باب). اطالعات آنها در 4/31 کشیده شد (اخوان الصفا،
این نوع نگرش موجب . داشتند یآمیز نسبت به مسیحیان نگرش تسامحاساسا و  است

نیز تورات هم برای تحکیم باورهای  های رسمی و بلکه از انجیل ،تنها از قرآنشد که نه 
). 117، 74، 53، 4/28 یاورند وبارها از این کتابها نقل قول کنند (همان،بخود گواه 
نزد اغلب مسلمانان  هدی را که در طریقۀ رهبانان مسیحی مرسوم وزالصفا،  اخوان

حاکی از  ،ر مجموع رسائلد جاری. روح تسامح )Netton,27ند (فتیرپذ می مردود بود،
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های قرمطی و برخی  این رسائل و عناصر افراطی جمعیت مؤلفانمیان  قابل توجهفاصلۀ 
 لعن کفیر وت اهل ی کههای گروه ها و فرقهشیوۀ الصفا از   . اخواناستهای اسماعیلیه  گروه

خرمیان، مزدکیان،  ون؛ همچندردک انتقاد میگشودند،  می دست به خونریزییا بودند 
جبریان  دیصانیان، خوارج، رافضیان، باطنیان، قدریان، جهمیان، معتزلیان، سنیان و

، احتمال وابستگی اخوان به نیز ). انتقاد از معتزله و گروه جهمیه2/367(اخوان الصفا،
  .هدد تردید قرار می را محل گروه معتزله

  
 گرایش مذهبی اخوان الصفا-7

خاص خود، در هر  تفکرو با ساختار  اندیش بودند گرا و آزاد سانهایی آرمانان اخوان الصفا،
غیر از  جهان انسانی دیگری، آرزوی ساختآنها شدند.  ای از دیگران متمایز می زمینه

یا نظام  ه ایپروراندند. قراردادن آنها در قلمرو فرق در سر می را جهان روزگار خود
  سازد.  می شناخت آنها را دشوار عقیدتی خاصی،

ی به گرایش، خاص از شیعه ای ای به فرقه ، بدون هیچ اشارهرسائلدر با این همه، 
خزانه داران علم «اینکه فضایل اهل بیت پیامبر(ص) و : اشارۀ مکرر به مشهود است تشیع

» امیرالمؤمنین«؛ تعبیر )4/186(اخوان الصفا،هستند » خداوند و وارثان دانش پیامبران
محبت به پیامبر(ص) واهل بیت ونیز  ؛)4/195، 4/17، 1/337(همان، (ع) برای امام علی

والیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب(ع)، اخوان الصفا و برادران دیگر را با هم پیوند 
خالفت و والیت عظیم را که همان خالفت خداوند است،  ؛)195/4(همان،  دهد می

؛ )376-4/375(همان، استبیت (س)  سزاوار پیامبر(ص) و والیت خاص شایستۀ اهل
 ابن زیاد را نپذیرفتند و حکومت یزید و: امام حسین و یارانش واقعۀ کربالبه  اشارۀ مکرر

 است وملکوت آسمان در ارواح آنان  .نیزه بردباری نشان دادند بر تشنگی و شمشیر و
به نظر ). 4/33(همان، کنند آنجا با پدران پاک نهادشان محمد(ص) و علی(ع)، دیدار می

استبداد  اینان به اسم خالفت، ،خلفای اموی وعباسیمؤلفان رسائل، در انتقاد از 
ب ونفرین  شوند، اولیای خدا ونوادگان پیامبر را می ورزند، مرتکب گناه می می کشند یا سَ
انگیزۀ  ورزند و فسق می نوشند و گذارند، شراب می را زیر پا می ایشان حقوقو  کنند می

رغبتی به آخرت و ایمان  به دنیا و بی است نسبت حرص و آز ایشان بهکاریها،همۀ این ت
گرایش شیعی موجب  با این همه،). 2/361به کیفر اعمال در روز قیامت (همان،  نداشتن
گروهی از مردم بدکار،  :شود که از اعمال و رفتار و افکار برخی شیعیان انتقاد نکنند نمی
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سازند، هر عمل ناشایستی انجام  ن اعمال زشت خود میای برای پوشاند تشیع پردهاز 
جویند... از قرآن جز نام و از  اما همچنان داعیۀ تشیع دارند و به علویت پناه می دهند، می

روند، از هیچ  خوانند و به جهاد نمی دانند، نماز نمی اسالم جز رسم آن، چیزی نمی
جسارت از در کنند با انسانها،  توبه نمی خویش ، از کردار زشتندارندحرامی پرهیز 

کنند... وبرخی نیز تشیع را وسیلۀ  به آنها کینه توزی مینسبت و آیند می دروگستاخی 
  ).4/147(همان، اند  کردهکسب معاش 

  
  نگرش اخوان الصفا نسبت به گروههای دینی و مذهبی -7- 1

قت را ملک بدون اندک تردیدی، حقیهر فرقه ای،  ،تنگ نظریاز فرط در روزگاری که 
ضیرا برخاسته اختالفات مذهبی  مؤلفان رسائل،دانست،  طِلق خود می رَ  چون از عوامل عَ

 نژاد، عادت یا عصر و دوره و در برخی موارد حتی از خلق و خوی و مزاج شخص
  ). 3/486 (اخوان الصفا،دانستند  می

دینی وجود  در هر» حق«آگاه باش که  : وبودگرایی دینی  کثرت حاکی ازاخوان نظر 
برهر زبانی جاری است وهرانسانی ممکن است در دین به شبهه فرو رود. پس ای  دارد و

ای که  شبهه مذهبی است روشن گردد و هرکس که پیرو دین و حق بر برادر بکوش تا
بندی  پایبدان مذهبی که اکنون  به دین و پدید آمده است، آشکار گردد... و برای او

اگر یافتی بر تو روا نباشد که  ؛جوی بهتر ازآن باشو  در جست بلکه تعصب نداشته باش،
پایدار  ای قرار دارد، آنچه یافته تر از ای پایین مذهب پیشین خود که در مرتبه دین و رب

به ذکر عیوب  وارد شوی.بدان  بمانی، بلکه واجب است که مذهب بهتر را برگزینی و
بدان که بر  عیب است؟ و تو بیبنگر که آیا مذهب  مذاهب مردم مشغول مباش و
های کردارشان پنهان است، اما  زشتی های اخالقی و خردمندان، عیوب مذهب و کژی

  ).3/501(همان، عیوب مذهب و کژیهای کردار دیگران، هویدا
  

  (مُسَبّعه) انتقاد اخوان الصفا از فرقۀ اسماعیلیه -2-7
میه، باطنیه، سَبعیه و مالحده نیز های دیگری چون قرامطه، تعلی فرقۀ اسماعیلیه، با نام

اند، آنان را سَبعیه یا  اند و چون محمد بن اسماعیل را امام هفتم شیعه خوانده نامیده شده
(اشعری  گویند تا از اثنی عشریه یا دوازده امامیان تمیز داده شوند هفت امامیان می

 حکام امامان همانندا هاسماعیلی به عقیدۀ،الملل و النحلکتاب بنابر ). 213- 1360قمی،
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 (شهرستانی، های هفتگانه و افالک هفتگانه، بر مدار هفت است آسمان ایام هفته،
). اسماعیلیان نخستین، بر این باور بودند که تاریخ مذهبی بشر از هفت دوره 1/172

که او را ناطق است کرده  تشکیل شده، و هر دوره را یک پیامبر شارع، آغاز می
گفتند. بعد از وصی  از این ناطقین، جانشینی داشت که او را وصی می نامیدند. هر یک می

و هفتمین امام هر دوره به مقام ناطق دورۀ بعدی ارتقا  آن دوره، هفت امام وجود داشته
دردورۀ حضرت محمد(ص) محمد بن اسماعیل  هفتمین امام، یافته است. به باور آنها، می
ظهور او به عنوان قائم و مهدی  و در انتظار ندمرگش را انکار کرد که اسماعیلیان، بود
و  کتاب االفتخار)، در ق331(د ). ابویعقوب سجستانی8/688 (دفتری، اند بوده

، به تفصیل در بارۀ تقدس عدد راحة العقل) در کتاب ق 411(د  حمیدالدین کرمانی
لویه) صور فلکی و هفت و ارتباط آن با (حروف سبعۀ  دان ها سخن گفته آسمان عُ

را که تنها کشف المحجوب کتاب ). سجستانی،112؛ کرمانی،123- 128(سجستانی، 
در هفت مقاله و هر مقاله را به  کتاب او به زبان فارسی و مشتمل بر خالصۀ عقاید اوست،

همین تقدس  سبب). شاید به 4/427 (جَستار) تنظیم کرده است (زریاب، هفت جُستار
اند و در رسائل، به  وان الصفا آنها را مُسَبّعه خواندهاخ باشد که عدد هفت نزد اسماعیلیه

  ).980(بدوی،  اند دانسته آنان پرداخته و خود را از اسماعیلیه نمی های سرزنش دیدگاه
سَبّعه«در دو مورد به انتقاد از فرقۀ  دست کم، اخوان الصفا، : اند پرداخته ها) (هفتی »مُ

ن المُسَبّعه الذین قد شُ«...  م اَ سبَّعات و تفضیلها علی غیرها، انما کان ولِتعلَ غفوا بذکر المُ
لّی... هم غیر کُ زئیّا و کالمُ رهم جُ  شود، می چنانکه مالحظه .)1/217 (اخوان الصفا، »َنظَ

) و در جای 3/180(همان، دستندان نگر و گفتارشان را غیرکلی می دیدگاه آنان را جزئی
توغلت المسبعة فی الکشف عن االشیاء  و قد«گویند:  دیگر با اشاره به این گروه می

اند و به این سبب چیزهای  رفتهعه در کشف امور هفتگانه فرومُسَبّ، یعنی ...»السباعیة 
شگفت برای آنان هویدا شده است و به آن خرسند گشته و به درازگویی پرداخته و از 

عه« تعبیرهر چند  ).3/180(همان، اند دیگر امور غفلت ورزیده بَّ هایی از واقفه  بر گروه »مُسَ
  ).226 (مشکور،بود گروه اسماعیلیه برای اشاره به بیشتر  این تعبیرشد، اما  نیز اطالق می

اخوان الصفا برای توجیه باورهای دینی مسلمانان، آنها را با اقوال حکما منطبق 
و اند  شده اند یا در تبیین برخی از مسائل مذهبی به شیوۀ فالسفه متوسل می کرده می

برای تزکیه باطن و صعود به مدارج کمال، عالوه بر توسل به فلسفه و حکمت، به دین 
اند. با این  ای جهات به معتزله و اسماعیلیه شباهت داشته شدند و از پاره نیز متمسک می
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کوشیدند دین را با فلسفه وفق دهند و در توجیه اصول  تفاوت که دو دستۀ اخیر می
 کوشیدند می و حال آن که اخوان الصفا بردند می بهرهی یونان حکماآراء عقاید خود از 

میان حکما و اهل ۀ اصول حکمت و فلسفه را با مبانی دین اسالم سازش دهند و فاصل
  ).296 (صفا، از میان بردارندرا دین 

و در این چارچوب، اخذ و اقتباس از عقاید و  بوداخوان الصفا، تلفیقی  بینی جهان
برخی از اصطالحات و آنها اهب گوناگون امری طبیعی است. اگر آرای مکاتب و مذ

ایشان ای از وسعت مشرب  اند، نشانه های ویژۀ اسماعیلیان اولیه را به کار برده دیدگاه
اخوان الصفا به اسماعیلیه  ،نیز قرائن درون متنی اما بنابر گزارش منابع تاریخی واست، 

 آثار در یلیه از دو قرن بعد از تألیف رسائل،اسماع که پیداستچنین . وابستگی نداشتند
 شود. از این امر ناشی میها  و برخی شباهت سخت بهره بردند های رسائل، از آموزه خود
کوشیدند تا گروه اخوان الصفا را به خاطر اعتباری که در میان محافل علمی کسب  آنها

. بهره ببرندهداف خود جهت پیشبرد ا رسائل در و از ، به خود منسوب کنندندکرده بود
 بزرگان علم و ،اعتبارکسب برای  سیاسی، های مذهبی و ها و فرقه برخی گروهچنانکه 
 اسماعیلیان نزاری ایران واند:  قلمداد کردهفرقۀ خود  فرهنگ را در زمرۀ گروه و ادب و

 ویشمذهبان خ هم کیشان و زبان را از هم  عارفان فارسی ، بزرگترین شاعران وماوراءالنهر
لدین ا لجال ق)،627(د فریدالدین عطار ق)،535(د سنایی ، همچوناند به شمار آورده
  ).Daftary,420( ق)740(د ق)، شیخ محمود شبستری672(د محمد مولوی

  
  نتیجه

جای دادن  شود که می دیده رسائل اخوان الصفا در دیدگاهها چنان تنوعی در بیان آراء و
بروز منازعات  مذهبی خاص، سخت دشوار است. فرقۀ مکتب فلسفی و درمؤلفان آن 
را خوان الصفا افلسفی در قرن چهارم هجری،  مذهبی ومشاجرات کالمی و دینی و
نظام  ۀبا ارائ عرفانی و اخالقی باهم در آمیزند و یتا علم وشریعت را در ترکیب برانگیخت
وجب مناقشات ها و فرق مذهبی، م در میان گروه که آنچه راکوشش کنند تا التقاطی، 
مانع وحدت برای رسیدن به کمال تربیت انسانی شده بود، از میان بردارند.  ناپذیر و پایان
های یونانی و  این مقصود، همزمان از تعالیم ادیان گوناگون وفلسفه برای تحقق اخوان،

های علمی آن  که در زمرۀ نخستین دانشنامه انتشار این رسائل .بهره بردندغیر یونانی 
محافل علمی و فلسفی و عرفانی را  آمد، به شمار می  های اسالمی گار در سرزمینروز
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، این رسائل و هکه چند قرن بعد، اسماعیلی یافتو چنان اعتباری  تحت تأثیر قرار داد
متن در  موجود بررسی منابع تاریخی و شواهد ب کردند.وسنم مولفان آن را به گروه خود

 تنها دوقرن بعد، به تدریج این رسائل،. 1: کند مواجهه میرا با تردید  نظررسائل، این 
بزرگان اسماعیلی، تألیف آن را به  آورد و جایگاه مهمی در میان اسماعیلیه به دست می

یز گزارش ابوحیان ن رسائل واما متن  ،دهند نسبت می خود یکی از امامان مستور
را با  پذیرش نظرن، اؤلفتوحیدی و ابوسلیمان سجستانی و قفطی و دیگران دربارۀ م

قاضی حمیدالدین کرمانی، از عالمان برجستۀ اسماعیلی در  -2 کند. رو می هروبدشواری 
وابن  بردهقرن پنجم هجری و دارای تألیفات گوناگون، حتی یک بار نیز از رسائل نام ن

ه اسماعیلیه اختصاص ب ی بلندفصلدر الفهرست و بود الندیم که معاصر مؤلفان رسائل 
مجریطی عالم  - 3نیاورده است. به میان سخنی اده، از انتساب این رسائل به اسماعیلیه د

 وقتی یا به روایتی، ابن عبدالرحمان کرمانی، بود که معاصر مؤلفان نیز اندلساهل نامدار 
   .برنیانگیخت یاسماعیلیه سوء ظن اثری ازبه عنوان آن کتاب رسائل را به اندلس برد، 

به ادیان و مذاهب ومکاتب فلسفی،  نسبت بر مجموع رسائلحاکم  روح تسامح کلی-4
رغم گرایش شیعی،  اخوان، علی - 5 برد. مذهبی فراتر می ه ایفرق آنان را از دایرۀ گروه و
ای  گونهاخوان الصفا  - 6 .اند نشان نداده ی معیناز مذهب یچندان هواداری خاص

اقتباس از عقاید و  شی اخذ ودر چنین نگر کردند و بینی تلفیقی ارائه می جهان
های آنان  شاید شباهت برخی اندیشه امری طبیعی است و های مکاتب و مذاهب، دیدگاه

آمیز آنها دانست که فکر معقول را از هر گروه  توان ناشی از نگاه تسامح با اسماعیلیه را می
ترویج  برای بعدها از رسائل به عنوان ابزاری اند. اسماعیلیه مکتبی پذیرفته و مذهب و

های میان این دو نگرش از این امر نیز ناشی  اهداف خود استفاده کردند و برخی شباهت
های  اندیشه ازو  انطباق دهنددین را با فلسفه کوشیدند  می اسماعیلیه -7 شود. می

که اخوان  ، در حالیبهره برنداصول عقاید خود برای تبیین و توجیه فیلسوفان یونان 
   فلسفه را با مبانی دین اسالم سازگار کنند. دند تا اصول حکمت وکوشی الصفا می

عه«انتقاد صریح اخوان الصفا از  -8 که اسماعیلیه به آن شهرت یافته بودند،  ،»مُسَبَّ
  کند. احتمال هر گونه وابستگی اخوان به اسماعیلیه را منتفی می
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