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 ١٨١ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  يا سیاسى؟ اخوان الصفا، جماعت فكرى
  مرادى مجید

  احمد صبرى السید: نويسنده     
  دار مصر المحروسة: ناشر     
    ھرهقا - ٢٠٠۵: سال و محل نشر     

   
اى كه بر كتاب اخوان الصفا میان انديشه و سیاست نگاشته،  دكتر محمود اسماعیل، جامعه شناس برجسته مصرى، در مقدمه 

ھاى  يابیم كه به اندازه جماعت اخوان الصفا از ابزارھا و روش مدعى شده است كه در تاريخ انديشه اسالمى، ھیچ جريانى را نمى
برخوردار بوده باشد؛ چنان كه تنھا چیزى كه از اخوان الصفا بر جاى مانده،  -نگويیم توطئه معرفتى  اگر -چفت زنى و مبھم سازى 

كه تاريخ  مجموعه رسائلى است كه آن ھم تقريبًا از ھرگونه اطالعات مفیدى درباره تاريخ اين جماعت تھى است؛ نتیجه سخن اين
  .اين جماعت، ھنوز نوشته نشده است

فصل نخست درباره مذھب دينى، فصل دوم نويسندگان و فصل سوم به تشكیالت : صل تشكیل شده استاين كتاب از سه ف 
  .پردازد ھاى سیاسى اخوان الصفا مى سرى و فعالیت

   
  مذھب دينى جماعت اخوان الصفا 
اه نخست بر آن است كه ديدگ. كند نويسنده در اين فصل، به دو ديدگاه متفاوت درباره عقیده دينى جماعت اخوان الصفا اشاره مى 

اى بود كه گروھى از روشنفكران و فرھیختگان، از ھمه مذاھب دينى در آن گرد  جماعت اخوان الصفا، جماعت روشنفكر فلسفى
يابد كه جماعت مذكور، حركتى مذھبى نبود، بلكه  دكتر محمود اسماعیل در نتیجه مطالعات خود، به اين نظر اعتقاد مى. آمده بودند
رى بود كه تحقق روشنگرى براى تحريك آگاھى سیاسى، از راه معرفت را ھدف خود قرار داد؛ از اين رو روشنفكران ديگر حركتى فك

  .مذاھب نیز بدان پیوستند
جماعت اخوان، جماعتى ستمديده، سركوب شده و سّرى بود كه ھیچ دعوتى را سر : گويد شرق شناس مشھور مى« دى بوئر» 

توان در آنھا  ھاى سیاسى را نیز مى ؛ ھر چند برخى از آرائشان صبغه فلسفى و معنوى دارد و برخى گرايشلوحه كار خود قرار نداد
  .مشاھده كرد

اما نظر اين شرق شناس كه عقايد نويسندگان را متنوع فرض كرده است، با توجه به ماھیت رسائل اخوان الصفا كه تثبیت و اثبات  
افزون بر اين، اين نويسندگان خود به اجماع عقیدتى خويش . رسد ن است، سست به نظر مىعقايد دينى مورد اتفاق نويسندگان آ

  .اند اشاره كرده
پذيرند كه اخوان الصفا تشكیل  كنند و نمى با اين حال برخى معتقدان به ديدگاه نخست، گرايش مذھبى اخوان الصفا را رد مى 

سیاسى (اند كه اين جماعت، گروھى فلسفى  اينان بر آن. رض بوده باشدشده از گروھى نخبگان مسلمان، از مذاھب متعدد و معا
بسیارى پژوھشگران متأخر چون دكتر حسین مروه و دكتر . بوده و به ھیچ يك از مذاھب دينى وابسته نبوده است) يا غیر سیاسى

  .اند فؤاد معصوم از اين دسته
برخى معتقدند كه اخوان، حركتى معتزلى بود و : شود كرد تقسیم مىاما ديدگاه دوم، يعنى داشتن صبغه دينى، خود به چند روي 

اين عقیده خطا است، زيرا معتزله خود داراى حركتى سّرى، تشكیالتى و فعال بود كه . اند متكلمان معتزله، رسائل اخوان را نگاشته
اى  اى اين گروه با مبانى معتزله اختالف ريشهپیش از ظھور اخوان به راه انداخته بود؛ افزون بر اين بسیارى از آر« واصل بن عطا»

  .ترين اين اختالفات، رد عقیده مخلوق بودن قرآن است كه معتزله منادى آن بودند مھم. داشت
اند،  عده ديگرى ھم معتقدند كه اخوان الصفا، جماعتى شیعى است؛ اما بر سر اين مسئله كه به كدام فرقه شیعه تعلق داشته 

  .دانند دانند و برخى ديگر آنان را اسماعیلى مى ارد؛ برخى آنان را امامى اثناعشرى مىاختالف نظر وجود د
نويسنده كتاب ھم به اين رأى اخیر معتقد است و تشابه عقیدتى اخوان الصفا و اسماعیلیه را فراتر از تشابه صرف میان دو فرقه  

  .داند  ھاى فلسفى واحد مى متأخر از روش
   
  نويسندگان رسائل 
اند؟ يكى از مشكالتى كه پژوھشگران در راه شناخت نويسندگان رسائل با آن مواجھند،  چه كسانى رسائل اخوان الصفا را نگاشته 

است كه در آن وى برخى اشخاص مقیم بصره را نام برده و « اال متاع و المؤانسة»وجود متنى پريشان از ابوحیان توحیدى در كتاب 
زيد بن رفاعه، ابو سلیمان محمد بن معشر البستى معروف به مقدس، ابوالحسن على : رده استاز نويسندگان رسائل معرفى ك

  .بن ھارون زنجانى، ابو احمد المھرجانى، و العوفى
ترين سندى است كه به اخوان پرداخته و نام برخى اعضاى  اند كه قديمى غالب پژوھشگران، اھمیت اين متن را از آن رو دانسته 
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  .به ھر حال اين متن نقاط ضعف بسیارى نیز دارد. آورده استاين جماعت را 
اى كه اين  ، با شیوه)چه به لحاظ شكل پیدايش و چه به لحاظ عقايد(تاريخ اسماعیلیه، به عنوان حركتى با ماھیتى متفاوت  

نظیم شده است كه با اى رمزآمیزتر ت ھاى نخست اين رسائل، به شیوه فقره. اند، ھماھنگ و ھمخوان است رسائل تنظیم شده
ھاى  در پیش گرفته بودند و با فرقه) اشان دشمن اصلى(روش امامان اسماعیلیه، براى پرھیز از برانگیختن حساسیت بنى عباس 

ھاى مخالف ياد شده، در رسائل اخوان مورد ھجوم و سرزنش  ھمه فرقه. ديگر، چون سلفیه، معتزله و حتى شیعه سازگارى دارد
ھاى اخیر رسائل، اھداف و مقاصد مذھبى و سیاسى اخوان، به لحنى نظامى و متناسب با بلند  در بخش .اند قرار گرفته

شان در عراق و يمن شكل گرفته بود، بیان  ھاى سريع و غیر منتظره ھاى سیاسى امامان اسماعیلى كه با نخستین پیروزى پروازى
  .شده است 

از سوى ديگر، . كند ى عقیده غیبت را كه شیعه اثناعشرى بدان معتقدند، رد مىھاى اخوان الصفا اين است كه از سوي از شاخصه 
امام دوازدھم ) مھدى منتظر فرزند امام حسن عسكرى(كنند كه به امام دوازدھم  نويسندگان رسائل اخوان، چنان وانمود مى

  . افراد عادى مؤلفان رسائل نیز از رھبران مذھبى اسماعیلیه بودند و نه از. امامیه ايمان دارند
   
  تشكیالت سّرى و فعالیت سیاسى  
متون متعددى در رسائل وجود دارد كه شامل . اخوان الصفا براى تحقق اھداف دينى و سیاسى خود تشكیالتى سّرى ايجاد كردند 

انند پايبندى شديد ھاى روش دعوتى آنان، م در اين تعالیم برخى ويژگى. تعالیم اخوان به نمايندگان جماعت در مناطق مختلف است
به روش سرى در طرح علوم باطنى، طرح تدريجى عقايد براى دعوت شدگان و عدم اظھار علوم باطنى جماعت در برابر غیر 

  .اسماعیلیان مورد تأكید قرار گرفته است
ھر جاى بالد كه ھستند،  در -كه خداوند مؤيد شان بدارد  -شايسته است برادران ما »: ھا تصريح شده است در فقره زير اين آموزه 

اى خاص داشته باشند كه در اوقات معلومى گرد ھم آيند و جز ايشان، كسى در اين جلسات وارد نشود و ايشان در اين  جلسه
  . «جلسات علومشان را يادآورى كنند و پیرامون اسرار خود گفت و گو كنند

ھاى تبلیغى  دارد، بلكه به مباحثات رؤساى دعوت، پیرامون فعالیترسد كه عبارت اخیر، به علوم باطنى و سرى اشاره ن به نظر مى 
  .و تحركات سیاسى و نظامى نظر دارد

ھاى فلسفى روشنگرانه و  جماعت اخوان الصفا تشكیالت خود را براى اھداف سیاسى تأسیس كرد و تعلیم و ترويج انديشه 
اى كه رھبران اسماعیلیه در  اين امر از برگزارى مجالس علمى. دادروشنفكرانه خود را، ابزار و پوششى براى تحقق آن اھداف قرار 

  .كردند، آشكار است دو سطح علنى و سّرى برگزار مى
ھا و  طرفانه است و نويسنده بدون ذھنیت پیشین با متن پژوھش احمد صبرى درباره اخوان الصفا، نمونه پژوھشى عمیق و بى 

 . سندھا رويارو شده است

  

 


