
 نامه علمی دوفصل
 اسالم جهان مطالعات تاریخی 

 1399ستان تابو  بهار، 15، ش 8س
 92تا  65صفحات 

 

BiQuarterly Journal of 

Historical Studies of Islamic World 

Vol.8, No.15, Spring & Summer 2020 

P 65 - 92 
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 چکیده

موضوع  ،اسالمی بودند ل سرّی در قرون میانهالصفاء که یک تشکخوانإت و مذهب  هوی
 ،الصفففاءخوانإباشد. در خصوص مذهب وانی از محققان معاصر میامطالعه و بررسی جمع فر

الصفاء بففه خوانإمذهب آنان را در تبیین  ،بین محققان اختالف نظرهایی وجود دارد که ناگزیر
 ،تحلیلیف  سعی دارد با روش توصیفی ،های متفاوتی سوق داده است. این مقالهسوی نظریه

 ،الصفففاء بیففان شففدهخففوانإکففه در تبیففین مففذهب  را اعتبار علمی هریک از نظریات شاخصففی
 بسنجد.

بیففین های شاخصی کففه در تالصفاء، نظریهخوانإت به هویضمن پرداختن   ،در این نوشتار
. ه اسففتنظران معاصر مطرح شده، مورد بررسی و نقد قرار گرفتفف مذهب آنان از سوی صاحب

هایی کففه داری، فرضیه الحاد به حاشیه رانده شد و از بین نظریهالحاد و دیناز میان دو نظریه
های: معتزلی، اسماعیلی، امففامی، نظریه  گردیده،الصفاء مطرح  خوانإداری  در خصوص دین

التقففا ی ف  تلفیقی ضعیف شناخته شدند؛ حال آنکه نظریه ،الصفاءخوانإصوفی بودن زیدی و 
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صحت شناخته بهنظر رسید، به عنوان نظریه قریبه  تر بکه مناسب  الصفاءخوانإبودن مذهب  
 شد.

 کلیدی واژگان

 های شاخص، التقا ی.الصفاء، مذهب، نظریهخوانإ

 مقدمه

در عففراق  «الوفاءالصفاء و خالناخوان»اعتی به نام شاهد تشکیل جم ،قرن چهارم و پنجم
آوری در دسففت سففرّی بففود، چنففدان ا العففات یقففین باشد. از این جماعت که یک تشکلمی

رو، در قففرون معاصففر، در بوته امکان قرار دارد. از این  ،نیست و ماهیت، مذهب و هدف آنان
هففا بففا دیترسففی و ابتففدا آلمففانیت. این جماعت توجه محققان فراوانی را به خود جلب کرده اس

میالدی دست  1915نسوی در سال فرا کازانوای ،قدم شدند. سپسفلوگل در این زمینه پیش
 ماسففینیون، ایوانففف، لففین پففول، ماکدونالد،  گلدزیهر،  :به کار شد و مستشرقین دیگری نظیر

 .(53-51 :1359 به مطالعه اخوان پرداختند )نصر، ،استرن، و سارتون جوئل کرمر،
در جهففان اسففالم نیففز عففارف تففامر، مصففطفی طالففب، عبففداللطیف الطیبففاوی، محمففود 

د فریففد حجففا ، خوری، عمر فففرو ، فففماد معصففوم، محمفف اسماعیل، عمر الدسوقی، حنا الفا
اهلل صفففا، فرهففاد دفتففری، پژوه، ذبیحیوحنا قمیر، عادل العوا، حمید عنایت، محمدتقی دانش

مطالعففات وسففیعی در مففورد  ،د طفرانففی خراسففانیی و محمفف اصغر حلبفف د حسین نصر، علیسی
بففا وجففود ایففن، همینففان بففین پژوهشففگران در تبیففین مففذهب د.  انفف الصفاء انجففام دادهاخوان
 وجود دارد.  یالصفاء اختالف نظرهایاخوان

الصفاء را مشخص نموده، در تبیففین آن اند با ارائه شواهدی مذهب اخوانمحققان کوشیده
هایی مواجففه اند، با ضعفرضیاتی که پژوهشگران به آنها متمایل شدهیک از فاما هر  ؛بکوشند
 ،نظران معاصففراز نظریففات صففاحب یففکرانففد. در ارزیففابی هرد که آنها را به حاشیه مففیهستن
الصفففاء های شاخصی که در خصففوص مففذهب اخففوانکوشیم با تبیین وجه نادرستی نظریهمی

تری نسففبت بففه دیگففر ائن و نقاط قوت مناسبواهد، قرکه از ش ایمطرح شده است، به نظریه
گفتنی دست یابیم.  ،نمایدتر میبه صحت نزدیک  ،در نتیجهفرضیات رقیب برخوردار است و  

الصفففاء نیسففت تففا بتوانففد صورت مستقل در مقام تبیین مففذهب اخففوانه  این مقاله، ب  است که



 

 الصفاءخوان إهای شاخص در تبیین مذهب اعتبار نظریه کالمیف  تاریخی بررسی
 

67 

ابی و سنجش اعتبار فرضیات محققففان برای آن پیشینه تحقیق ارائه نماید، بلکه در مقام ارزی
های خاص و متمایز از الصفاء دارای نظریهاخوانست که در خصوص تبیین مذهب ا  معاصری

 باید گفت پژوهش حاضر، فاقد پیشینه تحقیق است.  ،روازاین .باشندیکدیگر می
رد. ایففن گیکالمی با رویکردی تاریخی قرار میف  ایفرقهمطالعات  هریدر دا ،نوشتار حاضر

بففاره محققففان معاصففر درهای شاخصی را که از سوی سعی دارد اعتبار علمی نظریه  ،پژوهش
تحلیلففی ارزیففابی نمایففد. بففا ف  با شیوه توصففیفی  ،الصفاء مطرح شده استبیین مذهب اخوانت

هففای رقیففب کففه توسفف  شود که اعتبار علمففی فرضففیهروشن می  ،های مختلفبررسی نظریه
شایسففته  ذیففل،کسففان نیسففت. بنففابراین، پاسففخگویی بففه پرسففش محققان مطففرح شففده، ی

 نماید:می
الصفففاء مطففرح ن فرضیات شاخصی که محققان معاصر در زمینه تبیین مذهب اخففواناز بی
 نماید؟تر مییک به صحت نزدیکاند، کدامکرده

 هابررسی دیدگاه

 الوفاءالصفاء و خالنت اخوانمعرفی هوی. 1

گویففا ه در شهر بصره دور یکدیگر گرد آمده و لوفاء، جماعتی بودند کاالصفاء و خالناخوان
 )الطیبففاوی،هجری به رشته تحریر کشففیدند   373تا    334های  رسائل خویش را در بین سال

با وجود این، گرچه پایگاه نخسففت و اصففلی جمعیففت  .(14:  1372  ؛ فرو ،20و    18:  1931
ای استوار داشففتند، بلکففه هففواداران و ر بغداد شاخهالصفاء بصره بود، اما ایشان نه تنها داخوان

 ؛(11: 1986 ؛ قمیففر،69الففف:   1361  )الدسففوقی،ز در شهرهای مختلف داشتند  داعیانی نی
کننففد: »مففا را بففرادران و دوسففتانی از کففه خففود، ایففن نظففر را در رسائلشففان ت ییففد مففیگونهآن

ما برای هر صنفی از مففردم، کسففی را اند. بزرگمردان و دانشمندان هست که در شهرها پراکنده
به نمایندگی گسیل داشتیم تا از سوی ما در خففدمت آنففان   ،آگاه بودیمکه به بصیرت و علمش  

: 4، ج1412 الصفففاء،)اخففوان «باشند و با مهربانی و رحمت و شفقت، پند و نصیحتشان کنففد
شته، دارای اصففحا  الصفاء در بیشتر شهرها حضور داشود اخوانروشن می  ،رواز این  .(165

نظام بخشیدند و برادرانی هشیار جهففت دعففوت و ارشففاد  را  های متجانسو یارانی بوده و گروه
 .(51: 1931 ؛ الطیباوی،11: 1986 )قمیر،به سوی آنان روان ساختند 

الصفففاء عففالوه بففر حضففور در  بقففات مختلففف اجتمففاع، در  بقففه حففاکم و داعیان اخففوان
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تففی اسففت کففه واقعی ،ممید انتشار تعالیم اخوان .(60:  1954  )جَبّور،سال ین نیز نفوذ داشتند  
بنا به گفتففه اخففوان، هرچند  ؛(53: 1931 )الطیباوی،نماید متن خودِ رسائل بر آن داللت می

هففا در چنین است که: »شریعت به نادانی آلوده شده و بففه گمراهففی  ،انگیزه آنان از این تشکُل
متضففمن حکمففت اعتقففادی و  ،ن آن را پاک نمود؛ زیففرا فلسفففهتواآمیخته و جز با فلسفه نمی
شود که اما از رسائل روشن می  ؛(46:  1347  )ابوحیّان التوحیدی،  1مصلحت اجتهادی است«

 2ایشان نه تنها در پی تغییر نظام سیاسی بودند که در آن وقت بر جهان اسالم سففیطره داشففت
سیدن دوران ظهففور و زدوده یش را به فرا ربلکه یاران خو ،(187: 4، ج1412  الصفاء،)اخوان

؛ 50: 1931 )الطیبففاوی، 3استقرار دولت اهل خیففر (،146همان: )شدن اندوه از بندگان خدا 
 دسففت خففویش بففا ظهففور امففام طائففبه و گففرفتن عنففان خالفففت بفف ( 22: 1954 جَبّففور،

؛ 315: 2، جتففابففی ؛ أمففین،332-331 :1982 )حجففا ،دادنففد )امیرالمممنین( بشففارت مففی
یففک نهضففت  ،الصفففاءتوان گفت جماعففت اخففوانمی  ،روازاین  .(82:  1، ج1963  الطیباوی،
 دافزایی بففوفکففری بففا هففدف روشففنگری در فضففای سیاسففی از  ریففق بصففیرت ف مففذهبی

 .(25-24 :2000 )اسماعیل،
مساجد را به عنوان مکففانی بففرای توزیففع طیرمحسففوس رسففائل در  ،الصفاء از یکسواخوان

کوشیدند رسائل خففویش را در میففان می ،و از سوی دیگر  (210:  1998  کوربان،)نظر گرفتند  
 ،و ایففن چنففین (46: 1347 )ابوحیّففان التوحیففدی،و یا به مردم ببخشند   ایندورّاقان پخش نم

-361 :1974 )المنطقی السجسففتانی،شد  دست میبهرسائل بین مردم منتشر گردیده، دست
نتشففر سففاختن رسففائل کتمففان نففام و اسففرار خففود، و م گرچه اخوان مدعی بودند دلیففل  .(362

نه از بیم پادشاهان و یا از ترس آشو  و جنجففال   ،الوفاء«الصفاء و خالنخویش با نام »إخوان
از با  صیانت مواهب خداوند بففوده اسففت   ،4وصیت کرده  که مسیحونهگعامه، بلکه همان

یه شففدید، آن بففود کففه ایشففان از این تقدلیل  ،اما در واقع ؛(166: 4، ج1412  الصفاء،)اخوان
 

از دین    ،گوید: فلسفهمی  ،مَقدِسی که یکی از مؤلفان رسائل بوده است معروف به    ،ابو سلیمان البستی ،در این زمینه .1
 ( 167:  2، ج1424 )ابوحیّان التوحیدی،  «.الفلسفة طِبّ األصـحّاء و الشریعة طِبّ المرضی،» ؛برتر است 

نی که بر زندگی مسلمانان نفوذ داشت، با دستیابی به یک انقالب  الکوشیدند با تغییر نظام عق آنان در این راستا می .2
مهیا سازند انقالب سیاسی را  بُور، 81و    20:  1954  ؛ جَبّور، 10:  1ج  ، 2017  طه حسین، )  فکری، زمینه یک    ؛ دی 

 ( 116: 1375 ؛ کرمر، 132:  1374
 ( 22: 1954 ؛ جَبّور، 50:  1931 الطیباوی،) «الصفاءإخوان »دولة . 3
 ( 166: 4، ج1412 ،الصفاءإخوان )« .ال تمنـعوها أهلها فتظلموهمو تضعوا الحکمة عند غیر أهلها فتظلموها  »ال .4
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بففا وجففود ایففن، (. 405و  254-253همففان: )گرفتار شدن به دست ستمگران واهمه داشففتند 
هایشان را در از سوی خالفت عباسی به کفر و زندقه متهم شدند و کتا   ،هانویسندگان رساله
 .(155 :2، جتابی )أمین،بغداد سوزاندند  

 اءالصف. بررسی مذهب إخوان2

ن اختالف نظرهففایی وجففود االصفاء چه بوده است، بین محققب اخواندر مورد اینکه مذه
نظریات متفاوتی در خصوص تبیین مذهب این جماعت ارائه شده اسففت. در  ،دارد و در نتیجه

های رقیففب، هریففک در معففری داوری قففرار این نوشتار، کوشیده شده است تا با ارائه فرضیه
های از نقاط قوت بیشففتری که در مقایسه با دیگر فرضیه دست یافت ایهداده شود تا به فرضی

بففه نقففد و بررسففی  ،در ادامففه ،تر است. بنففابراین  نزدیکبه صوا ،و در نتیجه  است  برخوردار
 ،الصفففاء ارائففه شففدهترین فرضیاتی که از سوی محققان در خصوص تبیین مذهب اخوانمهم
 پردازیم.می
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 الصفاءدینی اخوانبی. 1-2
مداری کففه های دینالصفاء با مقیاسبر این باورند که اگر مذهب اخوان  ،بعضی از محققان

ی االصفففاء بففه معنفف سنجیده شود، روشن خواهففد شففد کففه اخففوانداران متداول است، نزد دین
توار شففده اسفف شناخته الصفففاء بففر یففک عقیففده دینففیِزیففرا اخففوان  ؛دار نیستنددین  ،واقعی کلمه

شناسففان مخالف درک و قرائت تمففامی دیففن  ،که حتی تعریف آنان از »دین«ایگونهبودند؛ بهن
الصفففاء پیففرو معتقدند که اخففوان ،ه این نظریهادیان مختلف، از مفهوم »دین« است. قائالن ب

نیسففتند؛ زیففرا آنففان  (تسنّشیعه یا اهل)دین یهود، مسیحیت، صابئین، زردتشت و مسلمان 
د و در تسففنن در ردیففف ابوحامففد محمفف  ،(هجففری 406ی ا)متوففف  نظیر شریف رضی  در تشیع
 .(18-17 :1372 )فرو ،هجری( نبودند  505ی ا)متوف  طزالی

آن است که بففا توجففه بففه اینکففه  ،کنندقائالن این فرضیه بر صحت آن اقامه میدلیلی که  
منعی وجففود  ،در نتیجه 1،اندصورت رمز به کار گرفتهه الصفاء بعضی از مفاهیم دینی را باخوان

ایففن  ،شففکبی بلکففه 2؛رمزگونففه اسففتفاده نمففوده باشففند ه شففکلندارد که کلمات دیگر را نیز ب
 ،الصفففاء آنیففه را مسففلمانانچرا که اخوان ؛کلمات نیز نزد آنان معانی رمزی و طیرحقیقی دارد

 ؛نففدفهمکننففد، نمففیدرک مففی بیففتو اهل از حضففرت رسففول ،ی و شففیعیاعم از سففنّ
مخففالف فهففم  ،ء از »اهلل«الصفففادارن ایففن نظریففه، فهففم اخففوانبر باور  ففرف که بناگونههمان

: 2، جتففابففی ؛ أمففین،17: 1372 فرو ،) تمامی ادیان و مذاهب معروف در  ول تاریخ است
148). 

الصفاء، معتقدند که آنان از سر تقیه و برای آنکه به کفففر و دینی اخوانقائالن به نظریه بی
چراکففه هففر  ؛انففدسیاقی دینی و اسففالمی برگزیففده ،الحاد متهم نشوند، در نگارش رسائل خود

ای جز تظاهر به مففذهب مسففل  و چاره ،گیری و ظهور استمذهب جدیدی که در حال شکل
 .(18-17 :1372 فرو ،) فراگیر در جامعه ندارد

چففه رمزگرایففی  ؛دتوانففد صففائب باشفف نمففی ،الصفففاءدینی در مورد مففذهب اخففواننظریه بی
تواند دلیل متقنی بر آن باشد که آنففان در عضی از مفاهیم دینی نمیالصفاء در خصوص باخوان

بففه رمزگرایففی نظففر  ،انففدهمه مفاهیم و اصففطالحات دینففی کففه در رسففائل خففود بففه کففار بففرده

 
 ( 301-287 :3، ج1412 ،الصفاءإخوان ) »المیزان« و »الصراط« ، »الحساب«، »الحشر«، »النّار«، »الجنَّة«. نظیر: 1
 ( 148:  2، جتابی ین،م؛ أ17: 1372 فروخ،) »القرآن« و»محمّد«، »علی« . نظیر: 2
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بر آن اسففت کففه مقصففود خففود را از هففر  ،الصفاء در رسائل خویشچه رویکرد اخوان  ؛اندداشته
-نمففی ،روشن نماینففد. در نتیجففه ،رمز خاصی بود  ارایاصطالح و مفهوم دینی که نزد آنان د
الصفففاء در مففورد بعضففی از ای اسففتوار، رمزگرایففی اخففوانتففوان بففدون ارائففه شففواهد و ادلففه

اصطالحات دینی را به تمامی مفاهیم دینی موجود در رسائل تعمیم داد و حکمی کلففی صففادر 
 1نمود.
الصفففاء را بففه معنففای در مففورد اخففوان 2داران ایففن نظریففه، الحففاد ففرف  ،رسففدنظر میه  ب

 باشففدمصطلح امروزی آن که انکار خدای خالق هستی، متصرف و مدبر بففا علففم و حکففم مففی
الصفاء دلیلی را که قائالن به الحاد اخوان ،رواند. ازاین(، به کار گرفته433:  1412  )المیدانی،
الصفاء هرگز وجود خففدا تنها اخوان حال آنکه نه ؛بق نیستآنان منط با مدعای ،انداقامه نموده

 3انففد.را منکر نگردیده، بلکه وجود حضرت حق را از هرگونه شریک، شبیه و مثل تنزیه نموده
 .(181: 3، ج1412 الصفاء،)اخوان

الصفاء، سیاق آنففان در نگففارش رسففائل، دینففی و اسففالمی دینی اخوانبرخالف نظریه بی
الصفففاء، رسففاله داری اخففوانتففرین شففواهد دال بففر دیففنکففه یکففی از مهففمگونههمان ؛اسففت
الصفففاء بففا مشتمل بر چگونگی معاشرت اخوان  ،از رسائل آنان است. این رساله  4وپنجمچهل

 .(60-41: 4جهمففان، ) یکدیگر و دوستی و همکاری آنان بففا هففم در امففور دیففن و دنیاسففت
ای اسففت کففه بففه ئف مذهبی، فرقهکنند که بدترین  واییح متصر ،الصفاء در این رسالهاخوان

و باالترین مراتب سففعادت را بففرای یففاران خففویش، ( 43-41همان:  )روز حسا  ایمان ندارد  
کنند که مممن به روز حسا ، عالم به احکام دیففن، آشففنای بففه مصاحبت با معلمی معرفی می

 .(50-49همان: ) 5سوی آنها باشدامور آخرت، آگاه به حال و روز معاد و راهنمای به 

 
رمزگرایی  نمی  .1 به  قاطعیت  با  نظیر: خوان إتوان  مفاهیمی  و  کلمات  در مورد  محمّد  الصفاء   الصفاء،)إخوان   « »نبینا 

 »القرآن«( و  195:  4همان، ج)  طالب«»والیة أمیرالمؤمنین علی بن أبی(،  58:  4همان، ج ؛289و207:  3، ج1412
 داری آنان است. ناظر به دین  ، دست در رسائل  کلماتی از این ، د؛ بلکه برعکسرحکم صادر ک ،(81و67، 61همان: )

 . (390-389:  3ج  ،تا ابن منظور، بی) انحراف از حق بیان شده است. الحاد به معنای لغوی، عدول و 2
ها، وأنّ الباری، جل ثناؤه،  ل»... أنّ الباری، جلت أسماؤه، علِّة الموجودات ومُوجِدها ومُرتِّبها ومُتقنها ومتمِّمها ومُکمِّ.  3

 . ( 181:  3ج ،1412 ،الصفاء)إخوان  ال شریک له وال شِبه له وال مِثل«
 . (60-41  :4، ج1412 ،الصفاء)إخوان  »الرسالة الرابعة مِن العلوم الناموسیة والشرعیة«. 4
واألمور، مؤمن بیوم الحساب،    ء»فمن أَسعد السعـادات أن یتفق لک یا أخی، مُعلم رشید، عالم عارف بحقائق األشیا  .5

مُرشد لک إلیها؛ ومِن أنحس المناحس أن یکون لک  عالم بأحکام الدین، بصیر بأمور األخرة، خبیر بأحوال المعاد،  
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معتقففد بودنففد در دیففن و ملحففد نبودنففد، بلکففه در ایففن خصففوص نه تنها بی  ،الصفاءاخوان
چراکففه در نظففر  ؛بار نیسففتزیان ،صورتی که دین یکی باشد، اختالف شریعت انبیا با یکدیگر

ردم را نیففه مفف در آ ؛حقیقت دین، همان ا اعت و تسلیم در برابر امر و نهی رئیس اسففت  ،آنان
ماننففد دارد و انبیا در ادوار تاریخ بشر، همانند  بیبی میدهد و یا از آن باز مین فرمان میه آب

کنند. بففر همففین اسففاس، انبیففا بففر ای تجویز میکه بر حسب بیماری هر شخص، داروی ویژه
لیفف  حسب مردمان هر زمان و آنیففه هففر امتففی شایسففتگی آن را دارد، شففریعت خاصففی را تب

بففا یکففدیگر متفففاوت شففده اسففت و بففه شففریعت نففوح،   ،های آنانرو، شریعتازاین  .اندمودهن
تقسففیم شففده اسففت.   دعت موسی، شریعت مسففیح و شففریعت محمفف شریعت ابراهیم، شری

اگرچه شریعت انبیا از یکدیگر متفاوت است، اما دین، مسلک و مقصففد تمففامی ایففن   ،بنابراین
 .(180: 4ج ؛ همان،487-488-487: 3ج همان،)  1یکی است ،بیاان

با وجود آنکه معتقد بودند دین، مسلک و مقصد تمام انبیا یکی است، امففا در   الصفاءإخوان
و قرآن بر تمففامی کتففب   ،برترین پیامبران  اسالم بهترین ادیان، حضرت محمّد  ،نظر آنان

بففانی اسففالم در نتیجه، فلسفه خود را بففر م .(195: 4ج همان،) آسمانی مُهیمن و چیره است
 .(10: 1ج، 1412  البستانی،)  بنیان نمودند

 الصفاءإخوانمداری . تدیّن و دین2-2

 الصفاءإخوان. معتزلی بودن 1-2-2
ن رسففائل را از ان وی، مملففف ابرخی معاصففرنماید  تصریح می  تاریخ الحکماءصاحب کتا   

ن معاصر، اعضی از محققب کهگونهآن ؛(82: 1320 )القفطی، 2اند.هتدانسن معتزله میامتکلم
)نففو معتزلیففان( بففا اصففطالح  فرقه بعففد از معتزلففه الوفاء راو خالن الصفاءإخوانهویت مذهبی 

 .(101-100 :1993 العوا،) شناسند« باز میهحدیثه ف معتزلی»
 نادرسففت اسففت ،و در نتیجففه اسففت قابل نقففد  ،این برداشت از چند زاویه  ،رسدنظر میه  ب

 
 . (50-49 : 4، ج1412  ،الصفاء)إخوان  ضدُّ ذلک«

واحد  .1 مقصد  ومقصدهم  واحد،  مسلک  جمیعاً  ومسلکهم  واحد،  دین  األنبیاء  واو  »فَدین  اختلفت حغرض  وإن  د، 
 (. 180: 4ج  همان، ؛487-488-487: 3ج  ،1412  ،الصفاء)إخوان  شرائعهم«

المعتزلة فی    .2 الناس فی الّذی وضعها، وقال آخرون هی تصنیف بعض متکلّمی  »ولمّا کتم مصنّفوها أسماءهم إختلف 
 . (82:  1320القفطی،) العصر األول«
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در  الصفففاءإخوانترین دلیل بر عدم تسففنن ایشففان، نظففر روشن  .(15:  3142  صبری،  احمد)
، تضییع حقّ خالفففت بالفصففل علففی کالطاندر داستان تمثیلی   الصفاءإخوان  .مورد خلفاست

توس  خلفا و ندامت مسلمانان از به قففدرت رسففاندن جنففاح رقیففب حضففرت    الببن ابی
نماینففد و تصریح مففی (168-167: 3، ج1412  ،الصفاءإخوان)کشند  را به تصویر می  امیر

را در فقففدان سففرور خففویش فففرا  بیففتطم و اندوه اهل  که بعد از رحلت حضرت رسول
را ربودند و اجتماعشان پراکنففده گردیففد و دشففمن در   (فدک)گرفت و ]جناح رقیب[ اموال آنان  

 بففه روز کففربال بیتحقوقشان  مع نمود و حق آنان را طصب نمود؛ تا آنکه سرنوشت اهل
 همففان،) ]جناح رقیففب[ رسففوا گردیففد ،چنینو این نددر آن به شهادت رسید ایعدهو   انجامید

 .(269: 4ج
 ویمسلمانان را بففه سفف  دهند که حضرت رسولنشان می  1،با نقل روایتی  الصفاءإخوان
ارشففاد  ،است آن حضرتکه شارح واقعی ماهیت و حقیقت دین پس از    البابیعلی بن  

همففان: ) با اختیار دین خود را انتخففا  کننففد  ،تا کسانی که خواهان ثوا  هستند  ؛وده استنم
یشففان و والیففت ا  بیتو اهل  ، محبت به حضرت رسولالصفاءإخوانرو،  ازاین  .(460

 2کننففدخففود معرفففی مففیبخففش یففاران  را عامل اجتمففاع   البعلی بن ابی  ،امیرالمممنین
 .(195همان: )

بففدین جهففت  ،رسففاله 51هدف ایشان از نگففارش نمایند که  بیان می  صریحاً  الصفاءإخوان
کففه معففدن علففم خففدا و را  بیففتبوده است که برادران و هوادارانشان، حقیقت برتففری اهل

تنها محدود  ،تسنّانتقاد آنان بر اهل .(186همان: ) نیکی بازشناسندبه  ،اندوارثان علم نبوت
گیرند که چرا خلفففا ]امویففان[ ت خرده میسنّود، بلکه بر اهلشبه خلفای نخستین محدود نمی

که دیگران با جبابره فرقی ندارند و درحالی ،که خلفا در عملآن  حال  ؛دانندرا »وارثان انبیا« می
خففدا و نوادگففان  ی»اولیففا و آالینففددسففت مففیهففا خود به بففدترین گنففاه  ،کنندرا از گناه منع می

 
إال  :»فقیل.  1 إله  ال  قال  مَن  اهلل،  رسول  فقال  یا  الجنة؟  دخل  له   . نعم   :اهلل،  قیل  الجنة.  دخل  مخلصاً  قال  وما    :مَن 

قال  حقوقها  :إخالصها؟  وأداء  اهلل   :فقیل  . معرفة حدودها  فقال  ،یا رسول  حقوقها؟  وأداء  أنا    : ما معرفة حدودها  نعم 
ذلک الّذی یودّی إلی الدین    فمن أراد ما فی المدینة فلیأتِ الباب. فأَرشدهم إلی مَن یشرَح   .مدینة العلم وعلیّ بابها

 . (460: 4، ج 1412  ،الصفاءإخوان ) إلختیاری إلی محبّی الثواب«ا
نبینا.  2 الرحیم، محبة  األخ البارّ  أیّها  یجمعنا وإیّاک  نبیه الطاهرین، ووالیة أمیرالمؤمنین علی بن  »ومما  ، وأهل بیت 

 . (195: 4، ج1412 ،صفاءلا)إخوان  «(صلوات اهلل علیهم أجمعین)طالب خیر الوصیینأبی
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گذارنففد، شففرا  حقوقشففان را زیففر پففا مففیکننففد، و نفففرین مففیکشند یففا سففب  را می  پیامبر
دارنففد و ایففن کففس را نگففاه نمففیورزند، حرمت مال و جان و شففرف هففی نوشند، فسق میمی
: 2جهمففان، ) گیففرد«اپرسففتی سرچشففمه مففیاز فرط حرص ایشان در دنیادوستی و دنی  ،همه
361). 

نمایففد کففه اعتقففادات بنیففادی در کنار این دالیل، توجففه بففه ایففن نکففات از ضففروریات مففی
بر اصولی قرار دارد که از اساس با اصول بنیادی مکتب و اندیشه معتزله در تضاد   الصفاءإخوان

یعنففی  ،تففرین اصففل مکتففب اعتففزالبرخالف معتزله، منکر مهم  الصفاءإخواناست. نخست،  
در خصففوص جبففر و نظر معتزلففه را  الصفاءإخواندوم،  .(517: 3جهمان، )  1خلق قرآن بودند

 ضففمن ردّ الصفففاءإخوان(. سففوم، 499-498همان: ) 2ختیار رد نموده، نظری میانه برگزیدندا
یففاد  ،معتزله را به عباراتی که گویای تمسخر و اتهام اسففت ،نظریه خلق قرآن، در رسائل خود

و معتزلففه را  له ا الق نمودندرا بر معتز »المجادلة«در ردّ مقوله خلق قرآن، لفظ   إخوانکردند.  
)احمففد  3باشندآن متهم نمودند که فاقد قدرت تفکیک بین دو مفهوم »خلق« و »ابداع« می  به

 .(16-15 :1423 صبری،

 الصفاءإخوان. تشیع 2-2-2
دانستند و بر این باورند کففه صففحت مذهب میرا شیعه الصفاءإخوانقائالن به این فرضیه، 

کففه در ایففن مطلففب، دو ایگونففهبه ؛وضوح معلففوم اسففتبهاز رسائل و تعالیم ایشان   ،این رأی
کففه گونهآن .(226 :1ج ،1993 الفففاخوری و الجففرّ،) پژوهشگر با یکدیگر اختالف نظر ندارند

 :1982 حجففا ،) اندپرداخته  الصفاءإخوانتفصیل به تبیین دالیل تشیع  ن بهابعضی از محقق
در دایره کدام فرقففه شففیعی جففای  لصفاءانإخوابا وجود این، در این خصوص که   .(378-387

 
یحدثها  .  1 واصوات  هو حروف  إنّما  الکالم  أن  علی  مبنی  الحکم  هذا  فإن  القرآن،  بخلق  القائلین  قول  ذلک  فمن   ...«

یکون القرآن مخلوقاً... والمکونات إنما تتکون بقوله: کن فکن بأی شیء    فعلی هذا األصلیجب أن   المتکلم فی الهواء، 
 . (517: 3ج ، 1412 ،الصفاء)إخوان  زعم هؤالء المخالفین« ییتکوّن إن کان مخلوقاً عل 

تعالی علیه  »ثم اعلم أَن لیس أحد مِن المخلوقین بقادر علی شیء مِن األَشیاء وال عمل مِن األَعمال إلّا ما أَقدر اهلل   .2
بمُجبر ألَحد منهم علی فعلٍ مِن    وقوّاه ویسَّره له. واعلم أن إقدار اهلل القادرین، وتقویتَه األقویاء، وتیسیر األمور لیس

 . ( 499:  3ج ،1412 ،الصفاء)إخوان  األفعال وال عملٍ مِن األعمال وال ترکه«
بین المخ  .3 الفرق  المجادلة ال یعرفون  مِن هؤالء  الخلق واإلبداع«»... وکثیر  بین  المُبدَع وال   ،الصفاء)إخوان   لوق وبین 

 . ( 517:  3ج  ،1412



 

 الصفاءخوان إهای شاخص در تبیین مذهب اعتبار نظریه کالمیف  تاریخی بررسی
 

75 

 اختالف نگرش وجود دارد. ،الصفاءإخوانداران فرضیه تشیع گیرند، بین  رفمی

 الصفاءإخوان. اسماعیلی بودن 1-2-2-2
، با اندک اختالف، نام افففرادی کففه ابوحیففان توحیففدی تثبیفت دالئل الفنبفوةصاحب کتا   

نمایففد و آنففان را جففزو اسففماعیلیان کنففد، ذکففر مففییففاد مففی اءالصفففإخوانآنان را مملف رسائل 
ن معاصففر اجمهور محققفف  .(611: 2ج،  1427  قاضی عبدالجبار،)  داند)قرامطه( می  نخستین

 ؛(50-49 :1359 نصففر،) انففدرا از ت لیفففات اسففماعیلیه شففمرده الصفففاءإخواننیففز، رسففائل 
و  الصفففاءإخوانمففیالدی  1915سففال    در  ن مشهور، پس از آنکففه کففازانوااکه مستشرقگونهآن

-52 :1359 نصففر،) ه او پیروی کردنففدرقه اسماعیلیه نسبت داد، از نظریرسائل ایشان را به ف
ل سففرّی نماینففد، پیوسففتن تشففکّظریففه بیففان مففییکی از دالیلی کففه قففائالن بففه ایففن ن  .(53

بسترسففازی بففرای های نهضت مخفیانه داعیففان فففا می، در راسففتای به فعالیت  الصفاءإخوان
 .(17: 1، ج1423 احمد صبری،) شدبایک انقال  سیاسی علیه خالفت عباسی می

بففه آنهففا اتکففا شففود، در اسففماعیلی  وجود دارد که اگر صرفاً الصفاءإخوانعباراتی در رسائل 
و  379 ،376-375: 4ج، 1412 ،الصفففاءإخوان) 1مانففدتردیدی بففاقی نمی  الصفاءإخوانبودن  

 
 عباراتی نظیر: .1
الرسالة  ذه هو»    ـ المخصوصة لِأهل البیت  السالم)الوالیة  إلی مدبّرین غیرهم،  (علیهم  یحتاجون فیها  ال إلی علماء  و، ال 

لهم علوم یتمیزون بها...  وال یَطّلِعون علی موالیدهم...  ویعرفون أخبارهم   الوال یَطّلِع الناس علی أسرارهم،  وسواهم،  
غیرهم،  و فیها  یشرکون  ال  یعملونها  الریاسة،  ل وأعمال  استحقوا  بالخالفة  وذلک  من  ووُسِموا  عمالً  یُبدون  ال  إنهم 

إرادة رَبَّانیة فی الوقت الذی ینبغی به إظهار ذلک العلم فیه،  وإلهیة    ال یُظهرون فعالً مِن األفعال إال بمشیئةواألعمال  
 . ( 376-375 : 4، ج1412  ،الصفاء)إخوان  مداوو األرواح«وم أطباء النفوس هُو

بالعیان موجودین فی المکان فی دَور الکَشف  ا و»]  ـ کانوا ظاهرین  التابعون ألمره، ربّما  اهلل تعالی هم  بالضِّدّ  ون[ خلفاء 
من ذلک فی دَور السَّتر، غیر أَنهم فی دَور السَّتر ال یکونون مفقودی الوجه جُملةً من أعدائهم، فأمَّا أولیاؤهم فیعرفون  

منهم قصدهم،ومواضعهم،   منه،    مَن أراد  اهلل  وتمکَّن  اإلمام الذی هو حُجَّة  الزمان من  منه خُلوُّ  کان  لو کان غیر ذلک 
خلقه،   حُجَّة،وعلی  یرفع  ال  تعالی  بینهو  هو  الممدود  الحبل  یقطع  األرض و  ال  أوتاد  فهم  عباده،  الخلفاء و  بین  هُم 

واح، و فی دَور السَّتر یجری أمرهم فی  راألو  بالحقیقة فی الدّورین جمیعاً، ففی دَور الکشف یظهر مُلکهم فی األجسام 
 . (379: همان) العقول«و األنفس

السَّتر،و»  ـ دَور  إبلیس فی  یکون فعل  ما  اسمه فی أرضهو  ان أقوی  اهلل عز  یکون  و  ذلک ألن حُجَّة  خلیفته فی عباده 
اإلستتار، بل و یه دور الخفاءفیشککهم ال و سلطانه فی دَور سترهو ال ینظرون من أمامهم إلی مُلکهو مختفیاً مستوراً...

  خفائه، إذا جمیع ما یجوِّزونه علی النبی المُرسل فقد یجوِّزون مثله علی الوصیّ و  یکون اإلمام عندهم فی حال ستره 
 . ( 381:  همان) علی اإلمام«و
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 ؛عبارات دیگری نیز وجود دارد که برخالف باورهای اسففماعیلیان اسففت ،ر رسائلا دام  ؛(381
؛ (127همففان: ) عقل را به عنوان رئیس و امام خود معرفی نمودند  ،الصفاءإخوان  ،برای مثال
 ،؛ چراکففه بففا وجففود عقففلنیسففت امففامعقففل،  ،در منظومففه اعتقففادی اسففماعیلیه کففهدرحالی
)امامی( که بر آنان ریاسففت داشففته باشففد، امففر و نهففی نمایففد و   یسیخود را از رئ  الصفاءإخوان

توانففد این اندیشه که عقل مففی .(380و  137مان: ه)  1دانستندمینیاز  بی  ،پاداش و زجر دهد
چراکففه  ؛ای اسففت کففه بففا مبففانی اسففماعیلیان در تضففاد اسففتجففایگزین امففام شففود، اندیشففه

ام مسففتقر یففا مسففتودع و ظففاهر یففا در طیبففت ه امخوا  ؛اسماعیلیان قائل به ضرورت امام بودند
 .(284: 1998 معصوم،) باشد
کسففی اسففت کففه تففابع سففیره آن  خصففال حضففرت رسففولالصفاء معتقدنففد وار   خوانإ

حضرت باشد. آنان به این موضففوع کففه وار  خصففال آن حضففرت بایففد از نسففل آن حضففرت 
(؛ حففال آنکففه 489: 3، ج4121  الصفففاء،خففوانإ)  2ندارنففدگونه توجففه و اهتمففامی  هی   ،باشد

 در خصوص امامی که پس از حضرت رسففول ،امامیانالصفاء، اسماعیلیه و برخالف اخوان
معتقدند افزون بر آنکه امام باید خصال نبففوی را بففه ار  بففرده   ،دار امامت شودتواند عهدهمی

 .(285-284 :1998 معصوم،) باشد، باید از نسل آن حضرت باشد
در معرفففی  مقففاالت االسففالمیینآن است که با توجه به اینکففه صففاحب   ،دلیل مهم دیگر

 شففمارد )اعشففعری،عشففری، اسففماعیلیه و قرامطففه را از رواففف  مففیهای شیعی، اثنیفرقه
را کففه  3نبایففد لفففظ »رواففف « ،مذهب بودنففدالصفففاء اسففماعیلیاگر اخوان .(26 و 17:  1400

 
 . (137:  4، ج 1412 ،الصفاء)إخوان  القدوة بواضع الناموس یقومان مقام الرئیس اإلمام«و »... ألن العقل .1

رسائل،   از  دیگری  جای  الحق   گویند:می  الصفاءإخوان در  عنده  الذی  )الخلیفة  ذلک  عدمت  فاجعل    ،الیقین(و  »وان 
 . ( 380: همان) اجتنب عن الهوی، فإنّه خلیفة إبلیس فیک«و نواهیه،و اقبل منه أوامرهو الخلیفة علی نفسک عقلک، 

مضی لسبیله، بقیت و أوضح الطریق،و بیَّن المنهاج،و مِنهاجه،و یند سنن الو صاحب الناموس أمرَ الشریعة»فإذا أَحکم . 2
ال یخلو  و لکن ال تکاد تجتمع کلها أَجمعُ وِراثة فی واحد منهم،و  أنصاره الفضالء مِن أُمته،و الخصالُ وِراثةً فی أصحابه

 . ( 489:  3ج  ،1412 ،الصفاء)إخوان  أحد من شیء منها«
نبودند.    ،ای داشتند و برای وراثت جسمانیتوجه ویژه  ،نسب روحانی   به وراثت روحانی و  الصفاءإخوان  قائل  شأنی 

 . (53:  4، جهمان) کردندبه گفتار انبیا استناد می ،آنان برای توجیه این نظر خود 
مُلِئت أجناس    .3 قد  الدنیا وجدتَها کدارٍ  تأملت فی أمور  عداوةً طبیعة مرکوزة ف»فإذا    ی حیوانات، تعادی بعضها بعضاً 

کعداوة البوم یفعل الملوک و  السنانیر... و  الکلب  ةعداوو  الغربان،و  الجِبلّة،    السالطین لمن دونهم إذا غلِبوا علیهم و  کما 
 الروافضُو  یفعل النواصِبُیلعن بعضُهم بعضاً، کما  و  کذلک أهل الشرائع المختلفة یقتل بعضُهم بعضاً،و  أخذوا أموالهم،و
 . (161-160: 3ج  ،1412  ،الصفاء)إخوان  غیر ذلک«و األشاعرةو الخوارج و الَقدریّة و الجبریّةو
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 بردنففدبففه کففار مففی ،نمودنداسماعیله ا الق می ت بر نامدارترین فرق شیعی و از جملهسنّاهل
 .(285: 1998 معصوم،)

خففود را در ردّ فضففائح البا نیففة هجففری( کففه کتففا    505ی  ا)متوففف   ابوحامد محمد طزالی
الصفاء بففدان باورهای اسماعیلیه نوشته است، در آن به باوری از باورهای اسماعیلیه که اخوان

دقت مطالعففه بففه الصفففاء راکه طزالی رسائل اخواندرحالی  ؛کنداشاره نمی  ،اعتقاد داشته باشند
تففا: بففی بففدوی،) بففود هاثر پذیرفتفف  ،الصفاء( و از رسائل اخوان110تا:  بی  نموده بود )العثمان،

14). 
نظیففر امففام مسففتور و ظلففم  ،الصفاء از یکسو به دلیل برخی عقاید نادرست فا میففاناخوان

گونففه تمففایلی بففه فا میففان هففی  ،یان بیففزار بودنففدعباس که ازگونهبرخی خلفای ایشان، همان
و از سوی دیگر، نففه ( 154-153: 2ج، تا؛ أمین، بی10-9:  1، ج2017  حسین،) هنداشتند  

ه نخسففتین الصفاء کمترین آشنایی نداشتند، بلکفف تنها نخستین داعیان فا می با رسائل اخوان
ن هره بففرد، سففومین داعففی یمففن، حففاتم بفف الصفاء بمذهب که از رسائل اخواناسماعیلی  داعیِ

اسماعیلیه بعدها رسففائل را  ،و در واقع  (3:  1372  )فرو ،هجری( بود    596ی  ا)متوف  ابراهیم
 .(85: 2ج ،1966 )الطیبففاوی، 1برای پیشبرد اطرای و اهداف خودشان بففه خففدمت گرفتنففد

ی اندیشففه اسففماعیلیه مذهب نبوده و هر آنیه در رسائل گویاالصفاء اسماعیلیإخوان  ،بنابراین
الصفففاء ن رسففائل اخففواناهای پس از حیففات مملففف ه بر اصل رسائل در سالاست، متون افزود

 .(286: 1998 معصوم،) باشدمی
تخریففب خففود برکنففار های شیعی، فا میان را نیز از گیری بر گرایشالصفاء در خردهاخوان

تصریحی بر گرایش مففورد نظففر خففود  نداشتند. گرچه اخوان در انتقادات خود بر سایر شیعیان،
کففه در تخریففب ؛ چنانن مقصففود ایشففان را درک کففردتففوااند، اما از تعبیرات ایشان مففینکرده

کففه  در صففورتی ؛دهندنویسند: »گروهی از مردم، خود را به ما )تشیع( نسبت میفا میان می

 
رسائل  1 تبلیغ هیچ  ، الصفاءإخوان .  اسماعیلیان  که  جمله عقایدی  از  معاصر خود،  اسماعیلی  تفکر  طرز  بر  اثری  گونه 

هیچ  ،کردند می و  است  بنداشته  فاطمی  کالسیک  دوره  نویسندگان  از  آیک  نکردهه  اشاره  :  1375  )دفتری،  اند نها 
دوره  ؛(284 در  که  است  آن  واقعیت  متأخرتراما  گرفت.    الصفاءإخوان رسائل    ،های  قرار  اسماعیلیان  توجه  مورد 

( میDefremoryدفرموری  خصوص  این  در  سلیمان(  بن  سنان  ر  ، گوید:  به  رسائل    ،اشدالدین ملقب  پیوسته 
را گرفتند   الصفاءإخوان گوید: اسماعیلیان تعالیم ی( مMac Donaldمادونالد )  ، کرد. همچنینرا مطالعه می   الصفاءإخوان 

 . (134-133  :1964 غالب،) و در دژهای کوهستانی خویش بر این تعالیم افزودند
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از مففرام  ،در حقیقففتحففال آنکففه  ؛خواننففدتبففار مففیاز ما )تشیع( بیزارنففد و خففود را نیففز علففوی
هففان ای "ها اشاره نمففود: که رسول خدا با این سخن خود بدانگونهتباران به دورند؛ آنعلوی
فردای قیامت چنین نیست که مردم با اعمال خود سنجیده شففوند و شففما بففا نسففب   !هاشمبنی
: 4ج، 2141 الصفففاء،اخففوان) «"توانم شما را از حسابرسی خففدا برکنففار دارممن نمی چه  ؛خود
147). 

آن است کففه در مصففادر فِففرق و مففذاهب اسففالمی، نشففانی از   ،باید افزوددیگری که    نکته
فیلسوف برجسته فا میان که  ،هجری(411ی  اهمبستگی علمی حمیدالدین الکرمانی )متوف

)عمادالففدین بود  « مفتخر گردیدهحجة العراقیندر آن عصر از سوی سازمان دعوت، به لقب »
مرکففز اصففلی و  حففال آنکففه ؛شففودالصفففاء یافففت نمففیبا اخففوان  ،(281:  6ج  ،1404  القرشی،

بصففره بففوده  نیففز ویژه بغداد، مرکز خالفت عباسیان، وبیشترین فعالیت الکرمانی در عراق، به
سازمان  یساؤدیگر ر ،باید افزود ینینهم  ؛(17:  1379  ؛ واکر،224:  1375  دفتری،)  است

اهلل الفففا می  الدعات المعزلففدینداعی بوحنیفه المغربیقاضی النعمان ا  :یعنی  ،دعوت فا می
هجففری( و  470ی ااهلل بن حسین الشیرازی )متوفةالدعات هبهجری(، داعی  363ی  ا)متوف

در ت لیفات خود سففخنی  ،هجری( 453ی امذهب ناصر خسرو قبادیانی )متوفسیاح اسماعیلی
در  .(284: 1375  ؛ دفتففری،287-862  :1998  معصوم،)  اندالصفاء به میان نیاوردهاز اخوان

 )الدسففوقی،توان انتسا  ایشان را به اسففماعیلیه بففا قطعیففت اثبففات نمففود نتیجه، نه تنها نمی
تففدری  بلکه واقعیت آن است که دو قرن بعففد از تفف لیف رسففائل بففود کففه به  ،(268 :    1361

 دفتففری،) افتنففدجایگاه مهمففی در ادبیففات دعففوت اسففماعیلیان  یّبففی ی  ،الصفاءرسائل إخوان
پففذیرفتنی  ،، »حشاشففین« و »دروز«1انتسففا  آنففان بففه »قرامطففه«  ،هررویهب  .(284:  1375
 .(24: 2000 ؛ همو،58: 1996 اسماعیل،)  نیست

 . امامی بودن اخوان الصفاء2-2-2-2
انففد. آنففان بففا عشری بففودهالصفاء، شیعه اثنیبعضی از محققان نیز بر این باورند که اخوان

 
شیوه 1 رسائل  .  که صاحبان  بودندإخوان ای  برگزیده  بشری   ،الصفاء  اندیشه  از  روشن  بیانی  و  تدوین  دادن  دست  به 

داران  ای است که طرف متفاوت از شیوه   ،یونان بود. این شیوه السفه هند وف  ،و از آن جمله ،  موجود در آن روزگار
اسماعیلی داشتند و هدف آنان در آینده بود. همچنین  ، جنبش  قیامی  کردن مردم برای  از    ، آماده  قرامطه که بخشی 

یا دست  نخستین  بیگاناسماعیلیان  فلسفه  با  برخورد  در  بودند،  همرأی  آن  با  کلیات  و  اصول  در  جمله    ، هکم  از  و 
 (. 158: 2ج ، 1392 صابری،) کردند اقتباس نمی   به طور کامل آن را ، فلسفه یونان و هند
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الصفاء نظیر: اعتنا و التفات آنان به »عید طدیر« به عنففوان یکففی از رائن تشیع اخوانتوجه به ق
عشففری الصفففاء را شففیعه اثنففیبیففت نففزد آنففان، اخففوانچهار عیدشففان و اندیشففه والیففت اهل

 .(16: 1423 ؛ احمد صبری،275: 1998 معصوم،)  اندشمرده
دهففد ایففن فرضففیه نشان می ،مامیانالصفاء در مسائل اعتقادی با ااختالفات بنیادی اخوان

داننففد کففه مشففتمل بففر دو نففوع الصفاء امامت را خالفت میبرای نمونه، اخوان  ؛نادرست است
جمع شدن خصففال  ،آنان معتقدند به استثنای بعضی از انبیا 1است. «مُلک»و    «نبوت»خالفت  

نبففوی در  هففایکففه تمففام خصففلتگونهناممکن است. همان ،نبوت و خصال مُلک در یک نفر
بهره نیسففت صورت مطلق بیه ها بکس نیز از این خصلتشخص قابل جمع نیست، هی یک  

هی  راهی جففز تعففاون و همکففاری اشففخاص کففه  ،و بعضی از این خصال را داراست. بنابراین
 ،1412 الصفففاء،اخففوان) مانففدبففاقی نمففی ،هریک خصلتی از خصال نبوی در آنان وجود دارد

  .(494-497: 3ج

 
هی خالفة، .  1 إِنّما  اإلمامة  أَن  النبوةو  »واعلم  نوعان: خالفة  المُلک...«و  الخالفة  :  3ج   ، 1412  ،الصفاء)إخوان   خالفة 

494) . 
  ، حال آنکه دیگر فرق اسالمی  ؛ تفاوت و تفکیک وجود دارد ،فة«ال»الخ و  »اإلمامة«    در اندیشه امامی، بین دو اصطالح 

دو مفهوم  این  مفهوم  ،بین  معتقدند هر دو  نیستند و  قائل  اطالق می شود   ، هیچ فرقی  نفر  :  1434  الشمّری،)  بر یک 
 از این قرارند:  ،این دو در اندیشه امامی  یهابرخی از تفاوت .( 187-188
امام  .الف  است  نماید  تاز حق خالف  ممکن  نظر  امامت  ؛ خود صرف  مقام  در شخص حضرتش    ،اما  کماکان 

:  1376 )علم الهدی،  شددیگر هرگز امامت از او ساقط نخواهد  ، به امامت رسید ه امامکمحفوظ است. چه پس از آن

معاویه وانهاد   که امام حسنگونهآن (.  224 به  امام رضا  ،با آنکه خالفت را  امام بود و  با    همچنان  ذیرش  پنیز 

 . (232و  226-224  :همان) دار شد زمان امامت و نیابت خالفت را عهده والیتعهدی، هم 

باالترین مرتبه را    ،شود که بعد از نبوت )فراگیر( بر تمامی امور مسلمانان اطالق می  : به والیت عام»اإلمامة«  .ب

:  2ج  ،1410همو، ) شودلمانان گفته میسامور م)محدودتر( بر  : به والیت خاص»الخالفة« در دین داراست؛ حال آنکه

 . ( 322  و 278

امام  .ج در آنچه    بر  تمامی رعیت خویش، جانشین و جانشینانی بگمارد و  از جانب خود بر  که  است  جایز 

دارد تصرف  اختیار  خو   ، حضرتش  والیان  به  و  دهد  تصرف  اختیار  نیز  ایشان  گماردن   د به  و  والی  تعیین  اجازه    نیز 

 . (316: 1ج ، همان) ها را واگذردسرزمین جانشین بر دورترین 
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تففرین تففرین و اساسففیکه یکففی از مهففمرا    بت حضرت صاحب اعمرصفاء، طیالناخوا
بففه  عقاید امامیان در این عصر بود و علمای مکتففب متکلمففان و محققففان امففامی بغففداد آن را

عنوان وجه تفریق و تفکیک اندیشففه تشففیع دوازده امففامی از سففایر مففذاهب اسففالمی معرفففی 
ه امامیففه در مففورد طیبففت حضففرت صففاحب نففه تنهففا عقیففد  الصفاءاخوان  کردند، انکار نمودند.

 ،گرفتنددر رسائل خویش بر باور آنان خرده می  رسماً  و  را به استهزا گرفته  )علیه السالم(اعمر
از آرای فاسففد  ،از تففرس مخالفففانش پنهففان گشففته ،ه کسی را که باور داشت امام اوبلکه عقید

ایشان عقیده امامیان در باور بففه طیبففت امففام   .(524:  3ج  ،1412  الصفاء،اخوان)  شمردندمی
گونففه انکففار کردنففد این ،های مذهب تشیع استزمان را با علم به اینکه آن نظریه یکی از پایه

 کففه[؛ ]درحالیاز تففرس مخالفففان پنهففان شففده اسففت امام منتظر  :گویند»گروهی می  :که
حففال آنکففه ایشففان  ؛شناسففدیآنففان را مفف  ]و[ بلکه او در میان ایشان است  ؛هرگز چنین نیست

»بففدان کففه خداونففد ایففن رأی،  اند:. و یا گفته(148: 4ج ،1412 الصفاء،)اخوان  1منکر اویند«
کنففد و دیففدار او را آرزو ماند و آمدن او را تمنا مففیرای خروج امام خویش منتظر میهمه عمر ب

و بففه حسففرت و طصففه  رسففدتا اینکه عمرش به پایان می  ؛کندکند و به ظهور او شتا  میمی
 (.523: 3ج ،1412  الصفاء،)اخوان  2بیند«م خویش را نمیمیرد و امامی

ترین نماینده مکتب متکلمان و برجسته  ،هجری(  436ی  االهدی )متوفسید مرتضی علم
اخففوان الصفففاء را در خصففوص  یمحققان امامی بغداد، در تحلیل فلسفه طیبت امام، اسففتهزا

درسففتی  ،«االستتار مِن الظلمة هو سففبب الغیبففةذیل فصل » است. او عقاید امامیه جوا  داده
 علففم الهففدی،) نمایففدروشففن می باور امامیان را به اتکای عقففل و سففیره حضففرت رسففول

اخففتالف نظرهففای  .(146-145: 1ج ،1410 ؛ همففو،233: 1376 ؛ همففو،52-54 :1419
 ؛شففودمام منحصففر نمففیمصداق ا تنها به ،اثناعشریان با اخوان الصفاء در خصوص امام القائم

امففام واگففذار شففده و امففور ها، جایگاه، کیفیت ظهور، ماهیففت وظففایفی کففه بففه بلکه به ویژگی

 
یَعرِفهم و»  .1 ظَهرَانیهم  بین  ظاهر  هو  بل  کال  المخالفین،  خوف  مِن  مختفٍ  المُنتظر  اإلمام  إن  یقول  مَن  له  هُو  منهم  م 

 . ( 148:  4، ج1412 ،الصفاء)إخوان مُنکِرون«
اعلم أَن  و   مُختفٍ ال یظهر مِن خوف المخالفین، اإلمام الفاضل المنتظر الهادییعتقد أن  و  »وهکذا أیضاً حکم مَن یری.  2

عمره  یفنی  ثم  لظهوره،  مستعجالً  لِمجیئه،  مُتمنِّیاً  أمامه،  لخروج  منتظراً  عمره  طولَ  یبقی  الرأی  هذا  یموت  و  صاحب 
ت،  ااإلعتقاد و المذاهبو الفاسدة،  ال یعرف شخصه مَن هو. ثم اعلم أن أمثال هذه اآلراءو ،ری إمامهیال  غُصّة و بحسرة

 . (524-523: 3ج  ،1412  ،الصفاء)إخوان  کثیرةٌ ال یحصی عددها إال اهلل« 
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 (.85: 1424 احمد صبری،) یابدتعمیم می  نیز  جوهری
الصفففاء بففا امامیففان در مففورد طیبففت حضففرت صففاحب افففزون بففر اخففتالف مبنففایی اخففوان

، بیففتا، توسل به اهلخ ارواح، ت ویل معجزات انبی، آنان در مواردی نظیر تناساعمر
بففا  ،، ماهیت قرآن، کشف اسرار و رموزعزای امام حسین و اقامه  مشاهد ائمهزیارت  

الصفاء اخوان ،همینین  .(34-33:  1398  توفیق و میری،)  امامیان اختالفات مبنایی داشتند
قائففل ای ش ن و جایگاه ویففژه ،ثمان(گانه )ابوبکر، عمر و عبرای خلفای سه ،برخالف امامیان

، اسففالم را بففا مسففلمان دعای حضففرت رسففول  از  که معتقدند خداوند پسایگونهبه  ؛بودند
الصفففاء برتففرین اخففوان .(16: 4ج ،1412 الصفاء،اخوان)  شدن عمر بن خطا  عزت بخشید

ب ابففوبکر، را که در اقامه دین به آن حضرت یاری رساندند، به ترتی حضرت رسول  صحابه
در خصوص انتسففا  ایشففان بففه  ،رصورتهبه .(269همان: )  1کنندعمر و عثمان معرفی می

در این خصففوص  أعیان الشیعةمردود است. صاحب  یهعشری، باید گفت این نظرمذهب اثنی
 ءجففزآنها ثابت نشده و  ،لصفاء به تشیع امامیهاانتسا  اخوان ،نماید: »هر چه باشدتصریح می
 .(226: 3ج ،1406 اعمین،)  «ا نیستندموضوعات م

 الصفاء. زیدی بودن اخوان3-2-2-2
الصفاء در درون زیدیففه رشففد یافتنففد یففا بعضففی از قائالن به این نظریه، معتقدند که اخوان

 ،الصفاء به زیدیهمعتقدند دلیل انتسا  اخوان ،داران این فرضیهآنان به زیدیه پیوستند.  رف
صففورت عففام و فففراوان ه ای تشففیع زیففدی بفف هفف ایش آنان را به مملفهآن است که در رسائل گر

یففاد  ، حادثه کربال و ستایش از امام علففیبیته فراوان از اهلکتوان دید؛ نظیر آنمی
 .(17: 1423 ؛ احمد صبری،293-292 :1998 معصوم،) کنندمی

نهففا اسففاس آن اسففت کففه نففه ت ،رانففدترین دلیلی که این فرضیه را نیز به حاشففیه مففیمهم
است،  یدی بر پشت پا زدن به فعالیت مخفیانه و پایبندی به نهضت و انقال  آشکارمذهب ز

دعففوت  ،که نزد زیدیهگونهآن ؛قیام و دعوت علنی است ،بلکه یکی از شروط امامت نزد زیدیه
شود. همین اندیشففه زیدیففه، موجففب شففد کففه ایففن فرقففه در نوعی گمراهی تلقی می  ،پنهانی

خالفففت عباسففی و البتففه  دسففتگاه بیشترین میزان قیام را بر ضففدّ  ،سایر فرق شیعی  مقایسه با

 
  قتل مِن بعده أجلِّة أصحابه المساعدین له فی أقامة الناموس معه مثل صدیقه، ،  »ثم مِن بعد غیبة صاحب الشریعة  .1

 . (269: 4، ج 1412  ،الصفاء)إخوان  النُّورین«ذی و فاروقهو
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آن اسففت کففه بففا  ،اشففد. دلیففل دیگففرکمترین ت ثیر را بر گستره سیاست در عصر خود داشففته ب
شود که آنان از داعیان مذهب زیدی نبودند و بففرای روشن می  ،الصفاءتدقیق در رسائل اخوان

 ؛زیففرا زیدیففه تحففت تفف ثیر اندیشففه معتزلففه بففود  ؛انففدالشففی نکففردهانتشار مذهب زیدی نیففز ت
 ،1413 انی،الشهرسففت) که حتی زید نزد شیخ معتزله واصل بففن عطففاء، علففم آموخففتگونهآن
قرابت تنگاتنگی وجود داشت؛ حال آنکففه  ،د زیدی و معتزلییبین عقا ،در نتیجه  .(155:  1ج

نیاکففان  ،الصفففاءخففوانإای وجففود نففدارد و هدشفف دوسففتی شناخته ،الصفاء و معتزلیانخوانإبین  
 :3ج، 1412 الصفففاء،اخففوان) داران آنففان را نقففد نمودنففدیعنی قدریه و  الیه  ،فکری معتزله

داد و آن را همانند اسففماعیلیه زیدیه روی خوش به فلسفه نشان نمی  ،همینین  .(161-160
به علم فلسفه اهتمام  ،فاءالصخوانإدر پیشبرد مذهب و اهداف خود به کار نگرفت؛ حال آنکه 

 .(293: 1998 معصوم،) جدی داشتند

 . صوفی بودن اخوان الصفاء3-2-2
انففد کففه بففا تر آن دیدهالصفاء شایستهخوانإدر خصوص مذهب  ،بعضی از محققان معاصر 

 ، ورکلیهالصفففاء را بفف خففوانإشناسی و  بیعیففاتی کففه در رسففائل بیففان شففده، توجه به جهان
: 1359 )نصففر، 1شففمار آورنففده )افکار عرفانی( و زاهدانه ب  ی صوفیانهبا تمایالت  گروهی شیعه

الصفففاء، تصففوف را آموختنففد و از آدا  آن انخوإچه از یکسو  ؛(68 : 1361 ؛ الدسوقی،63
که آنان از فلسفففه محفف ، بففرای خففود گونهآن ؛(14-13: 1931  )الطیباوی،  2ت ثیر پذیرفتند

در نزدیففک  ،و  ریقه ایشان( 143: 1ج ،1991 )تامر، 3لو نمودندتصوف را برگزیده، در آن ط
 ،از سففوی دیگففر .(80:  1344  کففو ،)زریففنت ثیر بففارزی داشففت    ،ساختن تصوف به فلسفه

دانستند و ماننففد آنففان در رنگ میالصفاء نه تنها خود را از لحاظ معنوی با متصوفان همخوانإ

 
بیشتر است   الصفاءإخوان ، تمایل به التقاطی دانستن و البته اسماعیلی خواندن الفلسفة العربیة ختاری  . گرچه نزد مؤلفان1

به عنوان زیرشاخه این جماعت را در فصلی جداگانه  نیمه و  در مورد  مستقلای  اما  قلمداد کردند؛  اسماعیلیه  از  تر 
مادیّ،نویسند:  می  الصفاءإخوان  إِلهیّ  ظاهر،و  »فدینهم  عقلِیّ«و  تشیّعهم  :  1ج   ،1993  الجرّ،و  )الفاخوری  تصوّفهم 
231 .) 

أبوحیان التوحیدی صدیقهم الوفی کانا مِن أهل التصوف أنفسهم... نقول بأن کثیرین مِن  و الفذ»فزید بن رفاعة رجلهم . 2
لجماعة إخوانهم  ا تأثروا بآدابه، فال غرابة بعد هذا ان قلد و أفراد جماعتهم إن لم یکونوا متصوفین، فقد درسوا التصوف

 . ( 14-13 : 1931 الطیباوی،) أهل التصوف«
 . (143: 1ج ، 1991 تامر، ) الغلو فیه مِن الفلسفة الخالصة«و یستخلصون التصوف الصفاءإخوان إننا نری و» .3
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به وسیله تربیت هسففتند، بلکففه نقلففی کففه از  صدد بیداری خلق از خوا  طفلت و تهذیب نفس
 سففازدن را با بعضففی از  ُففرق تصففوف روشففن مففیجمع آنااند نیز شباهت  تشکیالت خود کرده

 .(56: 1359 نصر،)
 از این قرار است:  ،ترین استنادات قائالن به این نظریهبعضی از مهم

 ،)البیهقیالصفاء، انوخإن رسائل ا، یکی از مملفینخست، ابوالخیر زید بن رفاعه الهاشم
مذهب که خود صففوفیف  هجری( 334ی اشاگرد و همنشین ابوبکر الشبلی )متوف  (21:  1351
افففرادی کففه خففود از  ،همینففین 1بود.  ف  (395-394:  14، ج1417  )الخطیب البغدادی،است  

مسففلک صوفی اند، به نام بعضی از علویانی کففه واقعففاًل تصوف بودهاوّهای دستمملفان کتا 
نیففز  یآنان در برشمردن علویان صوفی، از زید بففن رفاعففه الهاشففم .اند، تصریح نمودهاندبوده

 .(64-63: 2ج ،1982 الشیبی،)  برندنام می
 2،انففددو گزاره متفاوت مرقففوم نمففوده ،الصفاء در بیان تعداد رسائل خودخوانإدوم، اگرچه  
رساله را  52آنان در فهرست الرسائل،  آن است که با توجه به تصریح ،نمایداما آنیه مهم می

 ،1412 الصفاء،خوانإ) 3کنندمسلک خویش معرفی میکیشان صوفینتیجه تقریرات اخالص
  .(21: 1ج

: 1398 تففوان پففذیرفت )توفیففق و میففری،الصفاء را مففیخوانإهای صوفیانه گرچه گرایش
 ؛رسففدنظر نمیه رست بان دچند ،هب آنها را صوفی بدانیماما در اینکه بخواهیم مذ  ،(29-30

مسففلک درس تنهففا نففزد یففک اسففتاد صوفی ،رسد که زید بففن رفاعففهنظر نمیه زیرا از یکسو ب
وسیع آنان  نظر خوانده باشد و نزد هی  استاد دیگری تلمذ نکرده باشد؛ چراکه تفکر التقا ی و

ن رسائل امملف صوفی بودن یکی از ،از همه کس استفاده کنند. از سوی دیگر  که  داداجازه می
کنففد. در خصففوص به نام زید بن رفاعه، داللت بر صوفی بودن همه نویسندگان رسففائل نمففی

خففود معرفففی  مسففلکِکیشففان صوفیرساله را نتیجه تقریرات اخففالص  52الصفاء  خوانإاینکه  

 
 . (9تا:  بی  محمود،) نامد می »تاج الصوفیة«شیخ جنید صوفی، ابوبکر الشبلی را  .1
بیان می  52های خویش را  سائل خود، تعداد رسالهردر فهرست ال  الصفاءإخوان .  2   ، 1412  ،الصفاءإخوان نمایند )عدد 

همان،  )  نمایندعدد بیان می 51های خود را حال آنکه در تبیین هدفشان از نگارش رسائل، تعداد رساله  ؛(21: 1ج
 . ( 186:  4ج

ة فی فنون العلم وغرائب الحِکَم...، عن کالم  لالوفاء... وهی إثنتان وخمسون رساوخالن  الصفاءإخوان »هذه فهرست  .  3
 . (21:  1ج ،1412 ،الصفاء)إخوان  الخُلَصاء الصوفیة، صان اهلل قدرهم وحرسهم حیث کانوا فی البالد«
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اندیشففه آنففان  ،تا فکری. آنیه در این میان مهم است بیشتر لفظی است  ،کنند، این دلیلمی
 د.است که باید مالک واقع گرد

  الصفاءخوانإ. تلفیقی بودن مذهب 4-2-2
)دی  کننففدمعرفففی مففی 1الصفاء را تلفیقی و التقففا یخوانإمذهب    ،داران این نظریه رف

الصفففاء عقایففد خففوانإسففازند کففه روشن می  ،(. قائالن به این فرضیه137-136:  1374  بور،
و با لی کففه در دیگففر  هنمودند و از عقاید نکوهیداقتباس می  ،بود  یهبکه در هر مذ  را  نیکویی

 اعم از شففیعه ،جزو مسلمانان آنان را الزاماً ،کردند. در نتیجهاجتنا  می  ،مذاهب وجود داشت
 اند؛ بلکففهمجففوس نشففمردهت، یهففود، نصففاری، صففابئین و سففنّ)اسماعیلیه یا امامیه( یا اهل

 (.20-17 :1372 فرو ،)  اندوحانی اخالقی« دانستهایشان را پیرو »مذهب فلسفی ر
الصفففاء در ایففن خففوانإقائالن به این فرضیه، برای اثبات درستی نظففر خففود، بففه تصففریح 

شایسففته بر برادران ما که خدای سبحان بر ت ییدات آنففان بیفزایففد، ؛ »کنندخصوص استناد می
افل نگردند و بففر هففی  مففذهبی از است که هی  علمی از علوم دشمنی ندارند، از هی  کتابی ط

-خففوانإ) 2«گیففردمذاهب تعصب نورزند؛ چه باور و مذهب ما، همه مذاهب و علوم را دربرمففی
تصففریح  ،کندمورد دیگری که این فرضیه را تقویت می  ،همینین  .(42:  4ج  ،1412الصفاء،
ی از مصففدایق که در توصیه بففه یففاران خففود، یکفف گونهاست؛ آنباره  لصفاء در این  اخوانإدیگر  

معرفففی  ،را تلمذ آنان نزد معلمی کففه بففر هففی  مففذهبی تعصففب نففدارد  یشسعادت پیروان خو

 
التقاط1 معنای  ،.  به  افتعال و  از  :از ریشه »ل ق ط« بر وزن  یا سخن   زمین برچیدن،  گفتار  از  برگرفتن، بخشی 

 . (392: 7ج  ،تاابن منظور، بی ) کسی را گرفتن و مانند آن است

التقاطىتفک از: مجموعه نظریدر اصطالح    ، ر  است  از گرایش  یات عبارت  متفاوت و گاه  که  متناقض برگرفته هاى 

کنار هم گرد آمده است. از آنجا ک این گرایش زیرساخت   وها  بنیان  ه شده و در  یها و نظریهاى  ا در  ات، ناهمگون و 

ترین اشکال  اند. بزرگها در افتاده صدقى ادیان و اندیشه ه همه بعضاً به ورطه نظری ،ر التقاطىاند، دارندگان تفکمقابل هم 

التقاطی ک  ، تفکر  است  دلیل آن  به  حت  ه  یا  و  اجزا  در  ناسازگارى  هرگزهمین  آنها،  میان  در  تناقض  تواند  نمى   ى 

 . (173:  1391  مصباح یزدی،) اى منسجم از افکار صحیح را پدید آوردمجموعه 

الکتب، وال یتعصبوا علی  »وبالجملة ینبغی لِأخواننا أَیّدهم اهلل تعالی، أن ال یعادوا علماً مِن العلوم، أو یهجروا کتاباً مِن . 2
ی ومذهبنا  رأینا  ألنّ  المذاهب،  مِن  کمذهب  المذاهب  جمیعاً«لّستغرق  العلوم  ویجمع  ج 1412  ،الصفاء)إخوان   ها   ،4  :

42) . 

https://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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 .(51همان: ) کنندمی
آنان به دنبال آن بودنففد کففه مففذهب   یعنی  ،الصفاءخوانإتلفیقی و التقا ی دانستن مذهب  

ینففد )دی خود را از مذاهب مختلف اخذ نمایند و حکمت تمففامی ادیففان و مففذاهب را جمففع نما
وجففود دارد کففه  عباراتی و شففواهدی نیففز در رسففائل با این حال، اما  ؛(137-136  :1374  بور،

دهند ر نشان میبه دین اسالم تمایل بیشتری نسبت به ادیان دیگ  ،گویای آن است که اخوان
  :شودمیکه به چند نمونه اشاره  

انگشففت ت کیففد  ،واحففدالصفاء بر اتفاق نظر خویش بففر دیففن و مففذهبی خوانإنخست آنکه  
  .(187: 4، ج1412 الصفاء،)إخوان  1اندنهاده

)نوح، ابففراهیم، موسففی، عیسففی و  الصفاء با وجود آنکه نام پیامبران اولواالعزمخوانإدوم،  
 ،برنففد، امففا از بففین ایشففان( را در رسففائل خففویش نففام مففی)صلی اهلل علیه وآله وسففلم(محمّد

به عنففوان پیففامبر خففود معرفففی  را صریحاً وآله وسلم(  )صلی اهلل علیهحضرت محمّد  منحصراً
  .(375 و 314، 195، 85همان: ) کنندمی

 ،بففدان گرامففی داشففته اسففتالصفاء اسالم را بهترین ادیان که خداوند آنففان را خوانإسوم،  
بخش بین یاران خویش را رو، آنان عامل مودتازاین .(286: 2ج  همان،)  2ندنمایمعرفی می
 .(195: 4جهمان، ) 3کنند که استوارترین عامل استمعرفی میدین اسالم  

چهارم، آنان ایمان را در مرتبه باالتر از اسففالم معرفففی نمودنففد کففه تففا شففخص مسففلمان 

 
»واعلموا أنّ دولة أهل الخیر یبدوأ أوّلها مِن أقوام خیار فضالء یجتمعون فی بلد ویتفقون علی رأی واحد ودین واحد  . 1

 . (187: 4، ج1412 الصفاء،)إخوان  واحد«ومذهب 
صلی اهلل علیه وعلی  لو کره المشرکون،  و  قّ، لِیظهره علی الدین کلِّه ح دین الو  »هو الذی أرسل رسوله محمداً بالهدی  .2

بتالوة  آله وأصحابه وعترته الفرقان، وأکرمنا  مِن أمة صاحب  األدیان، وجعلنا  الذی خصَّنا بخیر  القرآن،  ... والحمدهلل 
القدر،   الحرام، والرُّکن والمقام، وأکرمنا بلیلة  بیته  العرفات، والزَّکاة، والطَّهارات،  ووصوم شهر رمضان، والطواف حول 

  ، الصفاء)إخوان   والصلوات، والجماعات، واألَعیاد، والمنابر، والخطب، وفقه الدین، وعلم سُنَن النبیِّین، وسیرة الرَّبَّانیین«
 . (286-285:  2ج  ،1412

وان راه توحید در آن  ربهترین دینی است که خداشناسان به آن متدین هستند و برترین منهجی است که ره  ،. اسالم3
بر تمامی    ،کتاب آن حضرت  ،بدیل است و یقین به اینکه قرآنالگوی بی،  محمّد  ،گذارند و دین پیامبر ماقدم می 

دیگر آنها   یترین شریعتی است که انبیامتعادل ، مودنکتب آسمانی قبل اعتال و برتری دارد و شریعتی را که وی مقرر 
ة اإلسالم الّتی هی آکَدُ األسباب، لِأنّه خیر دین دان به  تؤکد المودة بین األصدقاء، ملّ  لّتی ا »واألسباب    ؛ را بنیان نهادند

، وبعلم کتابه الّذی جاء به مُهیمناً یسلُکه إلی اهلل القاصدون، وهو القدوة بدین نبینا محمّد  المتأَلهون، وأفضل طریق
 . (195: 4، ج1412  الصفاء،)إخوان  ة سَنّها المُرسلون«نَّوسُنَّة الشریعة الّتی هی أَعدل سُعلی الکُتب األولین 
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  (.262: همانل نخواهد شد )یبدین مرتبه نا  ،نشود
را خاتم  ها و حضرت محمّدالصفاء شریعت اسالم را پایان تمامی شریعتخوانإپنجم،  

قیامففت بففر شففریعت حضففرت داننففد. بففه اعتقففاد ایشففان، می امبران و صففاحبان شففریعتپیفف 
 .(143: 3جهمان، ) 1بر پا خواهد شد )صلی اهلل علیه وآله وسلم(مصطفی

گُزینی« و ارائه مذهبی که جامع محاسن و مففانع معایففب کوشیدند تا با »بِهالصفاء میخوانإ
(، اختالف در مذاهب 294: 1998 ؛ معصوم،81:  1372  )فرو ،  2تمام ادیان و مذاهب باشد

ل گردد، دین اسالم بففر یاین اختالف زا حل نمایند و چون ،و باورها را که امری نکوهیده است
یابد. آنففان در ت ییففد گفتففار های دیگر ظفر میو زبان عربی بر تمامی زبان  ،تمامی ادیان دیگر

 (.164: 3ج ،1412 الصفاء،نخواإ)  نمودندسوره توبه استشهاد می 33به آیه  ،خود
الصفففاء دچففار نففوعی سففردرگمی خففوانإدلیل آنکه پژوهشگران معاصر در بررسی مففذهب  

اند، آن اسففت کففه الصفاء به نظری تمایل یافتهخوانإاند و هریک از آنان در تبیین مذهب شده
یرا در تفکففر ز ؛است التقا ی و تلفیقی از تمامی ادیان و مذاهب  واقع،به  ،الصفاءخوانإمذهب  
در کنففار هففم  ،هاى متفاوت و گاه متناق  استات که از گرایشاى از نظریهمجموع  ،التقا ی
اى منسففجم از مجموعففه ،توان انتظار داشت در تفکر التقا یهرگز نمی  ،آید. بنابراینگرد می

ز ا ،بر همین اساس .(173:  1391  مصباح یزدی،)  افکار صحیح و سازگار با یکدیگر پدید آید
به دنبال آن بودنففد کففه مففذهب خففود را از مففذاهب مختلففف اخففذ نماینففد   الصفاءخوانإآنجا که  

و حکمت تمامی ادیففان و مففذاهب را در مففذهب خففود جمففع ( 42:  4، ج1412  الصفاء،خوانإ)
صدقی ادیان و همه ور ه (، ناگزیر در26: 1954 ؛ جبور،137-136: 1374 نمایند )دی بور،

 
از عقایدشان   شماریهای آنان از اسالم، بیشتری به اسالم دارند، اما بعضی از قرائتالصفاء تمایل با آنکه إخوان . 1

یشان با مسلمانان  ابه دو مورد از اختالفات اعتقادی   ، که برای نمونه  ساختاز اعتقادات مسلمانان متمایز می را اساساً

معرفت یابد، احتیاجی به    ، شایسته و بایسته اوستکه  گونه نماییم؛ نخست، آنان معتقد بودند هرکس به خدا آن اشاره می

داشت   نخواهد  و    الصفاءإخوان دوم،    . (483:  3ج  ،1412  ،الصفاءإخوان )انبیا  کافران  تعذیب  در  را  مسلمانان  اعتقادِ 

 . ( 527همان:  ) شمردند فاسد مسلمانان می ی آرا ءفاجران توسط خداوند، جز

الشُّبهة    گویند:در این خصوص می  الصفاءإخوان   .2 الحقّ فی کل دین موجود، وعلی کل لسان جارٍ، وأَن  »فأعلم أن 
یا أخی أن تبین الحقّ لِکل صاحب دین ومذهب مما هو فی یده، أو مما   جتهدافدخولُها علی کل إنسان جائز ممکن. 

ک به، وتکشف عنه الشُّبهة الّتی دخلت علیه، إن کنتَ تُحسن هذه الصناعة... وال تشغِلنَّ بذکر عیوب مذاهب  سهو متم
 . (501: 3ج  ،1412  ،الصفاء)إخوان  «.الناس، ولکن أنظر هل لک مذهب بال عیب 
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هففای آنففان، ات و گففرایشهففای نظریفف هففا و زیرسففاختبنیففان  رو،اند. ازاینهها در افتاداندیشه
 است. قرار گرفته ناهمگون و یا در تضاد با یکدیگر

آن اسففت کففه یففک نفففر  ،دلیل دیگر این ناسازگاری و حتی گاه تناق  موجففود در رسففائل
رش مجموعففه رسففائل را بففه نگففا  ،بلکففه چنففدین تففن  ؛واحد، مملف این رسففائل نبففوده اسففت

متفف ثر  ،های مختلف این مجموعه حجیمبدیهی است که بخش  ،در چنین وضعی  1اند.کشیده
ها، باورها و عالیق مملفان، نه تنها با یکدیگر از هماهنگی و وحدت نظففر برخففوردار از اندیشه

چنففدان دور از  نبایففد ،دیگر در تففزاحم باشففد. بنففابراینهمفف مطالففب آن بففا   د، بلکه بعضففاًننباش
های علوی، بففا نی، ای از رجال با گرایشالصفاء مجموعهخوانإشد اگر بپذیریم که  واقعیت با

پففای  چراکففه ردّ ؛)زردتشففتی( اسففت اسماعیلی، معتزلففی، فیثففاطورثی، افلففو ینی و مجوسففی
 .(24: 1954 جبور،)  ها در رسائل قابل مشاهده استگرایشتمامی این 

انففد تففا بففا آنکففه آنففان کوشففیده بففا وجففودشففود الصفاء، روشن میخوانإبا تدقیق در رسائل 
دچففار  گُزینی« مذهبی جففامع محاسففن و مففانع معایففب ارائففه نماینففد، امففا ناخودآگففاه بعضففاً»بِه

کنند و گاهی می داریگانه جانبگاهی از جریان خلفای سه  ،برای نمونه  ؛اندگویی شدهتناق 
بنففام اسففت، امففا  ادیان و مذاهبِشوند. گرچه مذهب آنان تلفیقی از دیگر تشیع متمایل میبه  

گففرا بودنففد کففه بیشتر است. آنان فیلسوفانی اخففالق  ،از بین دیگر ادیان  ،تمایل آنان به اسالم
دین حقیقی را همان دوستی راستین، رفتار نیکو، احا ه بففه علففوم، تنزیففه نفففس و پیففروی از 

 فففرو ،) اخالقففی بففود ف فلسفی ،نامه( آنانمذهب )مکتب و مرام  ،تند. بنابرایندانسعقل می
1372 :20). 

 نتیجه

الصفاء چففه بففوده اسففت، بففین محققففان معاصففر اخففتالف در خصوص اینکه مذهب اخوان
 

الحکماء  مؤلف .1 مؤلف   تاریخ  عنوان  به  تن  چهار  إخوان ااز  رسائل  مین  نام  ابو  الصفاء  بن معشر سبرد:  محمد  لیمان 
  البستی معروف به مقدسی، ابوالحسن علی بن هارون زنجانی، ابو احمد مهرجانی و عوفی و گروهی دیگر )القفطی، 

  ، مخطوطات سرّی اسماعیلی  اد به بعضی ازن معاصر با استنایکی از محقق   . (303:  2007  ؛ الشهرزوری،83:  1320
شرح   این  به  را  رسائل  نویسندگان  نام  بن  دست می ه  بفهرست  به مقدسی، علی  معروف  البستی  سلیمان  ابو  دهد: 

هارون زنجانی، ابو احمد مهرجانی، ابوالحسن عوفی، ابو حیّان توحیدی، زید بن رفاعه، محمد ابوالفرج، ابو سلیمان 
طاهر   بن  حلوانیمحمد  و  سفیان  ابو  بصری،  بن حسین  عبدالسالم  عمری،  زکریا  ابو  :  1965  غالب،)  سجستانی، 

150) . 
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با استناد به شواهد و قرائنی در تبیففین مففذهب  ،نظرهایی وجود دارد. هر دسته از پژوهشگران
دیففن اء را ملحد و بففیالصفخوانإ ،اند. بعضیای منتسب نمودهالصفاء، ایشان را به فرقهاخوان
دار، اما با مففذهب الصفاء را یک فرقه دینخوانإ ،نااند؛ حال آنکه برخی دیگر از محققدانسته

انففد. محققففانی کففه قائففل بففه تسففنن تسففنن، مففذهب تشففیع و  ریقففه تصففوف معرفففی کففرده
، یففدهو آن دسته که قائل بففه تشففیع اخففوان گرد  انددانسته  الصفاء شده، اخوان را معتزلیخوانإ

 اند.ایشان را اسماعیلی، امامی و زیدی شناسانده
های ضعیف بففه حاشففیه با بررسی و نقد نظریات شاخص، نخست نظریه ،در نوشتار حاضر

 ،الصفاء مطففرح شففدهمذهب اخوان بارههای شاخصی که درنظریه از بین  ،سپس  و  رانده شدند
تری نسففبت بففه اط قففوت مناسففبنماید و از شففواهد و نقفف تر میای که به صحت نزدیکنظریه

تلفیقففی  دیگر فرضیات رقیب برخوردار است، بازشففناخته شففد. بففا تففدقیق در رسففائل، نظریففه
رسد. با وجود نظر میه تر بمناسب ،دیگر فرضیاتاز بین    ،الصفاءالتقا ی بودن مذهب اخوان

بففه  نیز ذاهب اسالماز بین م و این، آنان از بین تمامی ادیان، به اسالم تمایل بیشتری داشتند
گففرا بودنففد کففه دیففن حقیقففی را همففان آنان فیلسوفانی اخففالق. تر بودندنزدیک ریقه تصوف 

دانسففتند. ه نفففس و پیففروی از عقففل مففیدوستی راستین، رفتار نیکو، احا ه بففه علففوم، تنزیفف 
 اخالقی بود. ف مکتب آنان فلسفی  ،بنابراین
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 ، بیروت: دار صادر.العر 
حسففن  :، تحقیففقالمُقابسففات ،(1347) علی بن محمففد بففن العبففاس حیّان التوحیدی،أبو

 .ةالرحمانی ة: المطبعةالسندوبی، القاهر
 ةالطعیمففی، بیففروت: المکتبفف  ههیففثم خلیففف  :، تصففحیحاالمتاع و الممانسة  ،(1424)ففففف  

 .ةصریالع
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نهایةُ اسطورة )نظریففات ابففن خلففدون مقتبسففة مففن رسففائل   ،(2000)  اسماعیل، محمود
 والنشر والتوزیع. ةالقاهره: دار قباء للطباع ،الصفاء(إخوان

 ة: عففامر للطباعفف ة، المنصففورالصفاء )رواد التنویر فی الفکففر العربففی(إخوان  ،(1996)ففففف  
 .ةوالنشر بالمنصور

مقففاالت االسففالمیین و إخففتالف  ،(1400) اعشففعری، أبففو الحسففن علففي بففن اسففماعیل
 هلموت ریتر، بیروت: دار النشر فرانز شتاینر، الطبعة الثالثة. :، تصحیحالمصلین

، نزهففة اعرواح و روضففة اعفففراح ،(2007) بففن محمففودالدین محمد الشهرزوری، شمس
 عبدالکریم أبو شویر ، پاریس: دار بیبلیون.  :تحقیق

 حسففن اعمففین، بیففروت: دار :، تحقیففقأعیففان الشففیعة ،(1406) اعمین، السید محسففن
 التعارف للمطبوعات.

القففرن  یففف )یبحث في تاریخ العلففوم واادا  والفنففون  ظُهر االسالم ،تا()بی  أمین، أحمد
 .الثالثة بیروت: موقع المصادر االسالمیة، الطبعة جلد دوم، ،الرابع الهجری(

عبففدالرحمن  :، تحقیففق و تقففدیممقدمه رسففائل ابففن سففبعین  ،تا()بی  بدوی، عبدالرحمن
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 .ةللت لیف والترجم ة: الدار المصریةبدوی، القاهر
بیففروت: دار  ،مجلففد 4 ،الصفففاءمقدمففه رسففائل إخففوان ،(1412) البسففتانی، بطففرس

 ة.االسالمی
وانُ الحکمففة ،(1351)  ، ابی الحسن علی بن ابی القاسم زیففدالبیهقی ، الهففور: تتمّففة صففِ

 نا.بی
لنففدن: ریففای  جلففد اوّل، ،ةوالعقیففد ة، الففدعوةتففاریخ االسففماعیلی  ،(1991)  تامر، عارف
 .النشرالریس للکتب و

بففا  الصفففاءإخوانکالمففی  »بررسی تطبیقی عقایففد  ،(1398)  توفیق، سعید و وجیهه میری
فصففلنامه علمففی ، تففرین محورهففای اختالفففی«مففوردی: مهم  مطالعففه  ؛ریف مرتضففیآراء ش

 .38-17 :1398، زمستان 73، شماره 19، دوره پژوهشی اندیشه دینی دانشگاه شیراز
 المعارف.بیروت: دار ، الصفاءإخوان ،(1954)  جَبّور، عبدالنّور

فاءلسفففة السّیاسففیة عنففد إخففوانالف ،(1982) حجا ، محمد فریففد  ة، القففاهره: الهیئفف الصففّ
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، تففاریخُ بغففداد أو مدینففة السففالم  ،(1417)  الخطیب البغدادی، أبی بکففر أحمففد بففن علففی
 علی بیضون. ، منشورات محمدةمصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمی :تحقیق

الرسففالة،  ة، مجلفف الصفففاء«لفلسفة االسالمیة: إخففوان»فی ا  ،الف(  1361)  الدسوقی، عمر
 .71-68: 1، مقاله 446شماره 

، 452الرسففالة، شففماره  ة، مجلالصفاء«»فی الفلسفة االسالمیة: إخوان  ، (  1361)ففففف  
 .270-268: 2مقاله 

فریففدون بففدره ای، تهففران:  :، ترجمففهتاریخ و عقاید اسماعیلیه  ،(1375)  دفتری، فرهاد
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محمد عبدالهادی  :، تعریب و تعلیقتاریخ الفلسفه فی االسالم  ،(1374)  دی بُور، ت. ج
 .ةالعربی ةأبو رَیدَه، بیروت: دار النهض

 ، تهران: انتشارات آریا.ارزش میرا  صوفیه ،(1344)  کو ، عبدالحسینزرین
والنشر  الطبع ة، مشهد: ممسسالشریف المرتضی متکلماً ،(1434) الشمّریّ، رؤوف أحمد

 .ةالمقدس  ةالرضویّ ةلآلستان ةالتابع
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 عبدالکریم عثمان، القاهره: دار المصطفی.

، قففم: تنزیففة اعنبیففاء و اعئمففة ،(1376)  د مرتضی علی بن الحسینالهدی، سیعلم
 الشریف الرضی.
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 ةمحمد علففی الحکففیم، بیففروت: ممسسفف السید  :، تحقیقالمُقنعُ فی الغَیبَه  ،(1419)ففففف  

 الحیاء الترا .  البیتآل
»فففی فضففائل اعئمففة  عیون اعخبار و فنففون ااثففار  ،(1404)  عمادالدین القرشی، ادریس

مصففطفی طالففب، بیففروت: دار   :تحقیففق  السففبع السففادس،  ،)أخبار الدولة الفا میة(  اع هار«
 .ةالثانی ةاعندلس، الطبع
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نصیر مرّوه و حسن  :االمام موسی الصّدر و اعمیر عارف تامر، تعریب  :عثمان یحیی، تحقیق
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