
 
 
 

 
 شّریف مرتضی   يالصفاء با آرابررسی تطبیقی عقاید کالمی اخوان 

 ترین محورهاي اختالفی)ي موردي: مهم(مطالعه
 

 ∗∗میري وجیهه                                  ∗سعید توفیق 
 

 چکیده 
مذهبی متفاوتی در بغداد حضور و فعالیت   هايي اسالمی، جناحدر قرون میانه

هاي مذهبی، نظیر جماعت علمی داشتند. مشرب علمی بعضی از این گروه
الصفاء و مکتب متکلمان و محققان امامی بغداد، فلسفی و کالمی بود. با وجود اخوان

نماید، اما با بررسی تطبیقی آنکه مشرب علمی این دو جناح به یکدیگر نزدیک می
شود که در بعضی از مسائل با یکدیگر اختالفات مبنایی  ین دو گروه روشن می آراي ا

 و جدي داشتند.
ي مکتب متکلمان و محققان امامی بغداد ترین نماینده سیدمرتضی که برجسته

استفاده  نقد مستقیم و نقد غیرمستقیم سایر مکاتب از دو روشبود، در نقد عقاید 
. کرداستفاده میالصفاء از روش نقد غیرمستقیم  . او در نقد عقاید کالمی اخوانکردمی

الصفاء را در بعضی از محورهاي کالمی مهم نظیر:  شریف مرتضی بطالن عقاید اخوان
تناسخِ ارواح، تأویل معجزات انبیا، انکار توسل، غیبت امام المنتظر، زیارت مشاهد 

 ت قرآن، کشف اسرار و رموز دین روشن کرد.ي عزاي حسینی، ماهیو اقامه  ائمه
بودن الصفاء با شریف مرتضی را باید در عللی نظیر: التقاطیاختالف کالمی اخوان

الصفاء، گرایش آنان به تصوف، و تفوق فلسفه بر دین نزد ایشان جستجو عقاید اخوان
ان و گرایی هر دو مکتبِ متکلمسو به دلیل مشرب عقلیکوجود، ازکرد. بااین

الصفاء، آنان اندیشی اخواندیگر، آزادالصفاء، و ازسويمحققان امامی بغداد و اخوان
الصفاء به دلیل نظر داشتند. سرانجام اخواندر برخی از مسائل کالمی با یکدیگر اتفاق

تنها در برابر مکتب انگاشتن قانون حاکم بر بقا، رونق و افول مکاتب کالمی، نهنادیده
 محققان امامی بغداد، بلکه در برابر دیگر فرق کالمی شکست خوردند.متکلمان و 
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 مقدمه . 1
الصفاء و خالن الوفاء قرن چهارم و پنجم شاهد تشکیل جماعتی در عراق است که اخوان 

ي تاریخ شان را تبلیغ کنند. مطالعهکوشیدند تا اندیشهنام داشتند و داعیان این تشکُل می
پی دعوت پنهانی  که دراي داشتند دهد که اخوان، در بغداد نیز شعبهاین جماعت نشان می

ماند که برخی عقاید اخوان با باورهاي شیعه تضاد داشت، تردیدي نمی. ازآنجایینسل جوان بود
ي امامیه بودند. اما در اینکه مذهب ایشان چه بوده است، میان محققان که اخوان خارج از فرقه 

ي نظام فکري اخوان به  نظر وجود دارد. از بررسی شواهد و قرائن تاریخی و مطالعهاختالف
رو برخی عقاید کالمی آنان با صوفی بوده است؛ ازاینـمذهب ایشان، شیعی آید کهدست می

فقهاي متکلم  مذهب امامیه در تضاد بود. فعالیت تبلیغی اخوان مقارن بود با دوران زعامت
رو بررسی موضع علمی امامی مکتب بغداد (مکتب متکلمان و محققان) در عراق؛ ازاین

 اجهه با عقاید ناصواب اخوان، درخور تدقیق است.متکلمان امامی مکتب بغداد در مو
پژوهش حاضر درپی آن است که از بین زعماي مکتب متکلمان و محققان امامی بغداد، 

هجري) را  355_436موضع علمی توانمندترین متکلم مکتب بغداد، یعنی شریف مرتضی (
دلیل واکنش علمی وي   برآن،در رویارویی با عقاید ناصواب کالمی اخوان بررسی کند و افزون

 و مصادیق مهم نگرش انتقادي سید بر باورهاي عقیدتی اخوان را روشن سازد.
ها با الصفاء توجه نشان دادند. ابتدا آلمانیمیالدي مستشرقین به اخوان  19از قرن 

میالدي دست  1915فرانسوي در سال  3قدم شدند، سپس کازانوايپیش 2و فلوگل 1دیترسی
 8ایوانف، 7ماسینیون، 6لین پول، 5ماکدونالد، 4مستشرقین دیگري نظیر گلدزیهر،به کار شد و 
). در 53-51، صص: 51به پژوهش بر اخوان پرداختند ( 11و سارتون 10استرن، 9جوئل کرمر،

جهان اسالم نیز عارف تامر، مصطفی غالب، عبداللطیف الطیباوي، محمود اسماعیل، عمر 
روخ، فؤاد معصوم، محمّد فرید حجاب، یوحنا قمیر، عادل العوا، الدسوقی، حنا الفاخوري، عمر ف
اصغر اهللا صفا، فرهاد دفتري، سیدحسین نصر، علیپژوه، ذبیححمید عنایت، محمدتقی دانش

اند؛ اما هاي وسیعی درخصوص اخوان انجام دادهحلبی و محمد غفرانی خراسانی پژوهش
سو در هاي اخیري که ازیک نظر در پژوهش به آنچه در بیان مسأله ذکر شد و دقتباتوجه
دیگر درخصوص حیات شریف مرتضی به ي اسالمی و ازسويي تاریخ اسالم و فلسفه زمینه 

هاي معاصر بر آن نبوده است یک از پژوهششود که هیچرشته تحریر درآمده است، روشن می
اء را بررسی کند. الصفکه واکنش زعماي مکتب بغداد در مواجهه با عقاید ناصواب اخوان

تنها کار درخوري  شود که درخصوص نگرش انتقادي سیدمرتضی نیز نه درنتیجه معلوم می
 صورت نگرفته است، بلکه باید گفت اساساً تحقیقی در این زمینه وجود ندارد.
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توان میان اعتقادات کالمی نویسندگان رسائل ارزش این جستار در آن است که می
لم طراز اول امامی یک بررسی تطبیقی انجام داد و محورهاي کالمی الصفاء با یک عااخوان 
ها را با محورهاي خیز عصر رنسانس اسالمی را بازشناخت و در پژوهشی جامع، آنمنازعه
خیز کالمی بین خیز امروز دنیاي اسالم مقایسه کرد و سیر تاریخی محورهاي جدلمنازعه

 تحلیل کرد. امامیان و دیگر مذاهب اسالمی را بررسی و
 

 هابررسی دیدگاه . 2
 شریف مرتضی.  1.  2

ترین شاگرد شیخ مفید بود که در پرتو هجري)، برجسته  436ـ355شریف مرتضی (
ي مرجعیت فقهی و کالمی هجري، به درجه 382سالگی، یعنی در سال  27نبوغ خود، در 

با وفات شیخ مفید، شریف مرتضی ریاست مکتب بغداد   روازاین).  204، ص:  1، ج29(  نائل آمد
عشریان را ي اثنیي علمی و مرجعیت جامعه(مکتب متکلمان و محققان)، زعامت حوزه

 هجري  406بر تصدي مناصب نقابت، امارت حج، دیوان مظالم در سال دار شد. افزونعهده
، 28، ج20؛ 189 ،263، صص: 9، ج2؛ 308، 335، صص: 11، ج11؛ 111، ص: 15، ج15(

) 401، ص: 11، ج18؛ 63، ص: 6( دستی شریف مرتضی در فقه، کالم و شعرچیره )،23ص: 
گونه که سید، پیشواي پیشوایان عراق او را در کانون توجه علماي فریقین قرار داده بود؛ آن

زرگان آن آوردند و بنظر آنان بود. علماي عراق رو به درگاه او میي اختالف و اتفاق در هنگامه
ي علماي مجاور گرفتند؛ او صاحب مدارس عراق و گردآورندهسامان، دانش خود را از وي می

درواقع ). 169، ص: 5، ج10؛ 314-313، صص: 3، ج7؛ 267، ص: 8، ج3( و مسافر بود
گونه که هیچ عالمی از دیگر مذاهب ي عصر خویش بود، آناندوزي، یگانهالهدي در علمعلم

 ). 103، ص: 2، ج50( سبقت نجستاسالم بر او 
 با علماي فرق کالمی  شریف مرتضیهاي تقابل  . روش2.  2

)، 257، ص:  4، ج5(  ي با ایشانتقابل سید مرتضی با دیگر اربابان ملل و نحل، در مناظره
ها نمود داشت. سید مرتضی در نقد باورهاي نقد باورهاي نادرست ایشان و نگارش جوابیه 

نگاري و نقد مستقیم قلم صورت جُزئی روش را در پیش گرفته بود: یا به نادرست دیگران، دو
نگاري خود و به صورت ، یا در اثناي دیگر تألیفات کُلیهالشافی فی االمامزد؛ نظیر کتاب می

 کشید.غیرمستقیم، عقاید ایشان را به چالش می
و نقد مستقیم)، شریف مرتضی گرچه عقاید نادرست یک  نگاريدر روش نخست (تک 

اي بیند که نقد علمی خود را به گونه نماید، اما منعی در آن نمیمذهب مشخص را تخطئه می
ارائه نماید که در حین نقد مذهب مورد نظر خویش، اعتقادات نارواي مذاهب دیگر را نیز به 
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، با اثبات وجود حضرت هفی فی اإلمامالشاحاشیه براند. مثًال شریف مرتضی در کتاب 
ي تمام تنها عقیدهي غیبت آن حضرت، نهو امامت ایشان و تبیین فلسفه ) ع(الحسنبنت حج

، صص: 1، ج33( منکران وجود امام و در رأس ایشان، قاضی عبدالجبار را مردود ساخت
در عراق، براي بلکه تبلیغات آن دسته از داعیان فاطمی را به چالش کشید که )، 163ـ144

 کردند.ي فاطمی تالشی مستمر میتبلیغ مشروعیت امامت ائمه
کرد که نگاري و نقد غیرمستقیم)، سید مرتضی گاهی تصریح میدر روش دوم (کالن

شرح ي امامت فاطمیان در کتاب نقد او متوجه کدام مذهب است؛ نظیر انتقاد او از عقیده
اي خاص اشاره اهی بدون آنکه به مذهب و مرامنامهو گ) 225، ص: 36( جُمل العلم و العمل

مرتضی و نیز  به این رویکرد شریفنشاند که باتوجهکند، عقاید ایشان را بر کرسی نقد می
دریافت که وي باورهاي نادرست کدام  توانآگاهی وي از عقاید ِفرق اسالمی آن دوره، می

 الوفاء.الصفاء و خالن است؛ نظیر نگرش انتقادي او بر عقاید جماعت اخوان مذهب را نشانه گرفته
ي تألیفات شریف مرتضی الصفاء و مطالعهبنابراین با آگاهی از عقاید کالمی اخوان 

. دلیل اهتمام شریف مرتضی توان نگرش انتقادي سید به عقاید کالمی اخوان را بازشناختمی
) 46، ص: 12( الصفاالصفاء، نخست این بود که رسائل اخوان در نقد عقاید نادرست اخوان 

کردند که نسل جوان را تعلیم دهند و جذب کنند؛ ها تالش میدردسترس عموم بود و آن
یوستن چراکه در نظر ایشان، جوانان به دلیل اینکه تحجر و تعصب مذهبی نداشتند، براي پ 

که دوم این بود که ازآنجایی)؛ دلیل  57و    173، ص:  4، ج15(  تر بودندبه نهضت ایشان مناسب
، صص: 28؛ 11، ص: 45؛ 69، ص: 1، ج19( اي استوار داشتندالصفاء در بغداد شعبهاخوان 

)؛ 70ـ57، صص:  28(  ي اسالمی بغداِد عصر خود تأثیر بگذارندموفق شدند بر اندیشه،  )68-65
باشند؛ دلیل سوم این توانستند بر فضاي اعتقادي شیعیان نیز تأثیرگذار رو متعاقباً مین ازای

دیگر، اعتقادات و باورهاي سو، عقاید کالمی امامیه تبیین و تثبیت شود و ازسوي ازیک بود که  
 الصفاء تفریق شود.عشریان تحدید و از عقاید اخوان مذهبی اثنی

کالمی شریف  يالصفاء با آرادر ادامه، مختصراً به بررسی تطبیقی عقاید کالمی اخوان 
پردازیم تا مصادیق مهم نگرش انتقادي سید بر باورهاي عقیدتی اخوان روشن  مرتضی می

 شود.
 الصفاء و شریف مرتضی در آن اختالف دارند . محورهاي کالمی مهمی که اخوان3.  2

الصفاء در نظام فکري خویش به تناسخ ارواح معتقد بودند؛ خوانا:  . تناسخ ارواح1.  3.  2
گونه که معتقد بودند نفس براي رسیدن به کمال، در کالبد تن هبوط کرده تا پس از آن، آن 

نیافته که در بند اما نفوس تزکیه )،306، ص: 3، ج15( به عالم اعالي روحانی خود بازگردد
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یابند، بلکه در فلک تنها راه به عالم علوي نمیشهوت و غضب گرفتار شدند، بعد از مرگ نه
دوزخ در نظر ایشان، همین عالم کون  ).80(همان، ص:  مانندقمر، در دوزخ اجسام اسیر می

(همان، صص:  و فساد و بهشت، عالم افالك و سماوات است که مأواي ارواح مجرد است
اند الصفاء بعث جسمانی را که در قرآن آمده، سزاي کافران دانسته اخوان  روازاین؛ )297ـ296

 ).300(همان، ص:  اندو معاد روحانی را جزاي مؤمنین شمرده
الصفاء درخصوص تناسخ ارواح چهار صورت تناسخ (انتقال روح انسانی بعد از مرگ: اخوان 

ادي) را ممکن دانسته، بدان گرایش به بدن انسانی دیگر، به بدن حیوانی، به کالبد نباتی و جم
ي تناسخ، مدت زمان طوالنی یا کوتاهی را دربرگیرد تا آنکه با داشتند که ممکن است چرخه 

، ص: 24( شودي گردش، روح به عالم فلکی خیالی منتقل میهاي چرخهزوال نهایی گونه
 ).8، ص: 9، ج25؛ 520

مستقالً به تبیین  «فی الردّ علی أصحاب التناسخ» شریف مرتضی در فصلی با عنوان 
بر اعالم بطالن تناسخ به افزون). 238ـ234: ، صص34( دالیل بطالن تناسخ پرداخته است

به تناسخ را  ازآنجاکه باورمندان )،30، ص: 4، ج20( بردار نیستي دالیلی که شبههپشتوانه 
شمارد؛ درنتیجه نظر کافر، گمراه و مخالف بدیهیات اسالم دانسته، آنان را جزو مسلمانان نمی

البته باید یادآوري ).  183، ص:  3، ج40؛  425، ص:  1، ج29(  داندایشان را خارج از اجماع می
را محال و گونه که تناسخ نهد، آنها تفکیک میشود که سید بین تناسخ ارواح و مسخ انسان

 ).427ـ426، ص: 1، ج40؛ 353، ص: 1، ج29( داندمسخ را مُیسر می
الصفاء عینیت خارجی معجزات انبیا را انکار اخوان : . تأویل معجزات انبیا2. 3. 2

معجزات انبیا نقل شده است. در باور  پرداختند که درخصوصتأویل چیزي میکردند و بهمی
مسیح الصفاء از معجزاتی که عیسیایشان، براي معجزات انبیا محملی باطنی وجود دارد. اخوان 

شدن انسان کنند و معتقدند شفاي نابینا، درواقع رهنمونشدت تعجب میانجام داده است، به
ایشان، کوري واقعی، کوري دل   نظر  سوي نور معرفت است؛ چه، درکوردل، از تاریکی جهل به 

طبع است، نه به گونه که دارایی حقیقی، به داشتن مناعتاست، نه کوري چشم؛ همان
کنند که حضرت عیسی با اسرار الهی و جواهر روحانی، نابینایان را زراندوزي. اخوان ابراز می 

اهنماي برادران خواهند که راساس از یاران خود میبرهمین )؛ 485، ص: 3، ج15(دادشفا می
 ). 148،ص:4(همان،جخود باشند تا به اذن خدا، کور را بینا و به نور معرفت، مرده را زنده سازند

 415تا  398هاي را بین سال خود که آن  هتنزیه االنبیا و األئم شریف مرتضی در کتاب
، وجوب تنها وجود معجزه براي انبیاکند که نهي تحریر درآورده، روشن میهجري به رشته 

کند، بلکه معجزه، مصداق پیروي مردم از ایشان، تصدیق و پذیرفتن رسالت آنان را ایجاب می
خارجی و تصویري از رسالت است. غرض خداوند از تأیید انبیا با معجزه آن بوده است که 
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 دیگر، صدور معجزه از انبیا، بر تنزیه ایشانها تبعیت کنند. ازسوي خلق از سخنان و فرامین آن
از خطا و گناه داللت دارد؛ چراکه زمانی که خداوند ایشان را با صدور معجزه تأیید و تصدیق 

ها در ابالغ وحی به خداي سبحان دروغ شود که آنکند، یقیناً این معجزه موجب میمی
گویی را تأیید کند و چنین تصدیقی قبیح نبندند؛ زیرا جایز نیست که خداوند متعال دروغ

گویی آنان در تمامی امور و شئون خارج از شریعت را نفی عجزه از انبیا، دروغاست. صدور م
؛ 18-17، صص:  31(شود که سایر گناهان کبیره و صغیره را مرتکب نشوندکند و باعث میمی
گویی انبیا، صدور معجزه از ایشان بنابراین تنها راه یقین به راست)؛ 267ـ266، ص: 1، ج40

 ).40، ص: 32؛ 169و 172، ص: 36( است
گونه که خداوند دریغی ندارد که معجزه بر دست کرد که همانشریف مرتضی تصریح می

کسی ظهور یابد که از جانب او دعوي نبوت دارد، از ظهور معجزه بر دست کسی که دعوي 
خلق از او امامت دارد نیز دریغی ندارد، تا دلیلی بر عصمت امام و ضرورت انقیاد و اطاعت 

نظر علماي امامیه در جواز امکان ظهور معجزه بر سید از اتفاق ). 196، ص: 1، ج33( باشد
در بعضی شرایط  )(عي امامو بر وجوب صدور معجزه از ناحیهالسالم) (علیهم دستان ائمه

آورد و خاص و نیز جواز ظهور معجزه به دست صالحان و مؤمنان برگزیده سخن به میان می
داند که صدور معجزه، بر صداقت حت اجماع امامیه درخصوص ظهور معجزه را این میدلیل ص

 ). 332، ص: 34( و درستی صاحب دعوي داللت دارد
گونه بشناسد کس که خدا را آن الصفاء، آندر نظام فکري اخوان : . انکار توسل3.  3.  2

ي عالی از این مرتبه جوید و درواقعي خداست، دیگر به غیر از خدا توسل نمیکه زیبنده
است؛ بنابراین در نظر ایشان، با  اولیـاء اهللادقت، یعنی ي خداشناسان اهلشناخت خدا، ویژه

باز است، به توسل به غیر از خدا هیچ نیازي   اهللامـعـرفـۀوجود آنکه براي انسان راه وصول به  
جستن اوصیاي انبیا و نزدیکیرو در نظر اخوان، توسل عموم مردم به انبیا، ائمه و  نیست؛ ازاین 

ي فرستادگان و پیشوایان الهی، فرشتگان مقرب، بندگان صالح و مشاهد وسیله خلق به خدا به
ي آنان و نیز اقتدا به کردار و تأسی به سنن و رهنمودهاي انبیا و ائمه، ریشه در درك مبارکه

الصفاء همچنین اخوان ). 483، ص: 3، ج15( و شناخت ناچیز مردمان از حضرت حق دارد
شنوند و دعا (توسل) کنند که بنابر اعتقاد بعضی از شیعیان، ائمه صداي ایشان را میتصریح می

اند و به آن آنکه این شیعیان به حقیقت و صحت آنچه پذیرفتهکنند، بیایشان را اجابت می
 ).148، ص: 4(همان، جپایبندند، علم داشته باشند 

ي ، میان میزان معرفت به خدا و درجات توسل به غیرخدا، رابطه الصفاءدر باور اخوان 
معکوس وجود دارد؛ به این معنی که هر اندازه میزان معرفت انسان به خدا بیشتر باشد، مراتب 



23    شّریف مرتضی يالصفاء با آرابررسی تطبیقی عقاید کالمی اخوان  

شود و هر اندازه که میزان معرفت انسان به خدا کمتر باشد، توسل او به غیرخدا کمتر می
رو هرکه از درك و معرفت خدا ناتوان باشد، شود؛ ازاینمراتب توسل او به غیرخدا بیشتر می

براي رسیدن به خدا، راهی جز توسل به انبیاي الهی ندارد و هرکه از شناخت انبیا ناتوان 
باشد، راهی جز توسل به ائمه و جانشینان ایشان ندارد و هرکه ناتوان از شناخت ائمه و خلفاي  

بی به خشنودي حضرتش راهی ندارد جز آنکه به سنن، انبیا باشد، براي تقرب به خدا و دستیا
هاي ایشان، زیارت مشاهد و خواندن دعا، نماز، استغفار و طلب پیروي از منش، عمل به توصیه

 ). 483، ص: 3، ج15(رحمت در جوار مضاجع آنان تمسک جوید 
هی شود، بلکه گاتنها از قلت معرفت به خدا ناشی نمیدر نظر شریف مرتضی، توسل نه 

«َفتَلَقَّى آدَمُ منْ رَبِّهِ کلِماتٍ راه فالح و رستگاري انبیاي الهی نیز بوده است. سید در تفسیر آیه  
البیت صادر شده ) به استناد روایتی که از اهل 37(البقره:  فَتابَ عَلَیهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیم»

کرده است؛ براساس آن روایت، وجه   مرجح دانسته و از آن دفاع«کلمات» را است، تأویل 
ي حضرت آدم و رفعت منزلت وي، توسل او به اسامی محمّد، علی، فاطمه، حسن قبول توبه 
 ).413، ص: 1، ج40( بوده استالسالم) (= کلمات) (علیهم و حسین

به خداي (ع) البیتي اهلوسیله مشرب بود، بهکه خود متکلمی فیلسوف مرتضیشریف 
ي شعري نشان  را با سرودن قطعه(ع) البیتجست و ارزش توسل به اهلسبحان توسل می

و إن کنـت قـد * «أقلنی ربّی باّلذین إصطفیتهم/و قُلتَ «لنا»: هم خیر من أنا خالقداد: 
هم أنقذوا لمّا «فزعت» إلیهم/و  *فإنّی بهم «إن» شئت عندك الحق /قصّرت سعیاً إلى التّقى

»/و ال اتّسعت فیه  هو لوالهم «ما نلتُ» فی الدّین «حظو  *مت نحوي «النّیوب» العوارق  قد صمّ
که ایشان را (ع) (البیتي اهلواسطه کند که بهلت میأ . وي از خداوند مسعلی المضائق»

هاي او چشم پوشد و هنگامی که در رعایت برترین آفریدگانش معرفی کرده است)؛ از لغزش
البیت [بار دیگر، امکان] ي اهلوسیلهزند، با عنایت ذات اقدس اله و بهي سر میتقوا از او قصور

سوي همان کسانی هستند که چون به (ع) البیتاتصال وي به حضرت حق میسر شود. اهل
اند و اگر خوي، او را هدف گرفتهکه دشمنان درندهیابند، درحالیایشان شکوه کند، او را درمی

یافت و نه برایش فرجی از تنگناهایی ه در دین به منزلتی دست میحضراتشان نبودند، ن
 ). 169ـ168، صص: 2، ج39( ها گرفتار شده بودشد که در آنحاصل می

ي امامیه درخصوص غیبت تنها عقیدهالصفاء نهاخوان :  (ع). غیبت امام المنتظر4.  3.  2
گرفتند؛ را به استهزا گرفته و در رسائل خود، رسماً بر این باور خرده می(ع)  األمرحضرت صاحب 

ي کسی را که باور داشت امامش از ترس مخالفانش پنهان شده، از آراي فاسد بلکه عقیده
ي امامیان در باور به غیبت امام زمان را با علم ایشان عقیده).  524، ص:  3، ج15(  شمردندمی

گونه انکار کردند که «گروهی هاي مذهب تشیع است، ایناز پایه به اینکه آن نظریه، یکی
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از ترس مخالفان پنهان شده است. هرگز چنین نیست. بلکه او (ع) گویند که امام منتظرمی

، ص: 4، ج15( آنکه ایشان منکر او هستند»شناسد، حالدر میان ایشان است، آنان را می
ماند و آمدن مر براي خروج امام خویش منتظر میي ع «بدان که خداوند این رأي، همه)؛  148

کند تا اینکه عمرش به کند و دیدار او را آرزو می کند و به ظهور او شتاب میاو را تمنا می
 ). 523، ص:  3(همان، ج  بیند»میرد و امام خویش را نمیرسد و به حسرت و غصه میپایان می

فقط به مصداق امام (ع)  خصوص امام القائمالصفاء درنظرهاي اثناعشریان با اخواناختالف
ها، جایگاه، کیفیت ظهور، ماهیت وظایفی که به امام واگذار شود، بلکه به ویژگیمنحصر نمی

ردیف رسول خدا را هم(ع) األمریابد. امامیه حضرت صاحبشده و امور جوهري تعمیم می
دانند و به یع پیشین نمیندانسته، ظهور امام را موجب رفع تکلیف از مردمان و نسخ شرا

 ). 85، ص: 2، ج14( رجعت امام القائم پس از رحلت ایشان اعتقادي ندارند
زمان با فعالیت تبلیغی هجري، هم  415تا اوایل سال    398هاي  سید مرتضی در بین سال

بود، سه کتاب مهم   شود و براي جذب شیعیان به نهضتشانالصفاء که در عراق انجام میاخوان 
خویش را به نگارش درآورد.، به ترتیب زمان نگارش، نام این سه کتاب از این قرار است: 

در )،  72، ص:  17(  هجري پایان یافت  398که نگارش آن در سال    هالشافی فی إالمامنخست،  
جام، در ي تحریر درآورد و سرانرا به رشته هتنزیه االنبیا و األئمهاي بعد از آن، کتاب سال

هجري) درپی نشستی که  370-418حسین مغربی (بنعلیبندوران وزارت ابوالقاسم حسین 
(ع) تحجي غیبت حضرت شریف مرتضی با وزیر مغربی داشت، برآن شد که براي تبیین فلسفه

را نگاشت.   هالمُـقنـع فی الـغیـبـدرنگ کتاب  رو بیازاین)؛  31، ص:  37(  کتابی مستقل بنگارد
ي زمانی حساس، هدف سیدمرتضی از تألیف سه کتاب متقن و جدي درواقع در این بازه

هجري)، تبیین موضوع امامت، عصمت رهبران الهی (اعم  415تا  398مذکور (بین سنوات 
ي غیبت حضرت حجت بود؛ چراکه سید با این ) و مسألهالسالم)(علیهم البیتاز انبیا و اهل
هاي اسالمی دیگر، عقاید کالمی شد که در برابر جماعات و نحلهسو موفق میراهکار، ازیک

عشریان را از دیگر مذاهب دیگر، اعتقادات مذهبی اثنیامامیه را تحقیق و تثبیت کند و ازسوي 
ساخت. کرد و حدود آن را مشخص میالصفاء) جدا میاسالمی و شیعی (نظیر فاطمیان و اخوان 

صورت مختصر، و در هم است، آن است که سید در دو کتاب نخست، بهآنچه در این میان م
 ي آن می پردازد.ي غیبت و فلسفهصورت مفصل، به مسألهبه، الـمـقنـع

الصفاء درخصوص عقاید ي غیبت امام، به استهزاي اخوان سیدمرتضی در تحلیل فلسفه
درستی باور امامیان »،  هلغیبهو سبب ا  ه«االستتار مِن الظلم  دهد و ذیل فصلامامیه جواب می

کند. غیبت امام به سبب آن رخ داد روشن می(ص)  ي حضرت رسولرا به اتکاي عقل و سیره
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، خداوند براي هادارند که در آنترساندند و او را از اموري بازمیکه ستمگران آن حضرت را می
شود که ایشان وري از امام میسر میاو حق تدبیر و تصرف قرار داده است؛ زیرا زمانی بهره

قدرت و تمکن داشته باشد و از او اطاعت شود و بین او و اهدافی که دارد، مانع و رادعی نباشد 
د، مرزها را تا بتواند ستمگران را منکوب کند، با سرکشان جنگ کند، حدود الهی را اقامه کن

استحکام بخشد و حق مظلوم را از ظالم بازستاند. پس اگر بین او و اهدافش مانع و حایلی 
شود و اگر بر جان خویش بترسد، پیدا شود، از او لزوم قیام به لوازم امامت و زعامت ساقط می

. جستن از ضررها بر هرکسی عقالً و شرعًا واجب استشود؛ چراکه دوري غیبت او واجب می
طالب و بار دیگر، در غار ثور مخفی شد، بار در شعب ابییک(ص)  گونه که حضرت رسولهمان
جز ترس از خطرها و (ص) وجود نداشت، آنکه هیچ وجهی براي اختفاي حضرت رسولحال

هایی که ممکن بود دشمنان به ایشان برسانند. بنابراین چنانچه ممکن و جایز باشد که آسیب 
ود نیاز مردم به او، به سبب خوف از ستمگران مستتر شود و پیامدهاي با وج(ص) رسول خدا

اند، دیگر اند و ناچار به غیبت کردهاین سیاست نیز برعهده کسانی باشد که او را ترسانده
ها متوجه مسببان غیبت ایشان است؛ ها و مالمتي سرزنشسرزنشی بر او نیست و همه

ب از همین قرار است. ضمن آنکه امام القائم از آغاز، درغیبت ي غیبت امام القائم نیز مطلدرباره
ي دشمنان پنهان بودند، اما چون کار دشوار و نبودند، براي دوستان خود ظاهر و از دیده

ي کردند، امام از دیدهعوامل بیمناکی بیشترشد و ظالمان عزمشان را براي یافتن ایشان مضاعف
  ).146ـ145صص: ،1ج ،33 ؛233ص: ،31 ؛54ـ52صص: ،37(دوست و دشمن پنهان شدند

در نظر : (ع)ي عزاي حسینیو اقامهالسالم) (علیهم. زیارت مشاهد ائمه5. 3. 2
فایده است. بیالبیت امري نکوهیده و ي عزا و زیارت مضاجع و مقابر اهلالصفاء اقامهاخوان 

ها را هدایت شوق و عالئق مذهبی مردمان به این مراسم، آن  جايها سعی داشتند بهآن 
گویان که خوانان و قصهشناسی و آموختن قرآن سوق دهند. در نظر اخوان، نوحهسوي دینبه

دانستند، تشیع سرایی نمیزدن، لعن، گریستن و نوحهاز تشیع چیزي جز تبري، فحاشی، کنایه
در پی دانش، آموختن قرآن و فهمیدن دین نیستند  اند وي کسب و معاش خود کردهرا بهانه

، صص: 4، ج15(ي ایشان، پایبندي به زیارت مشاهد و قبور امامان خود استو شاخصه
 ). 148ـ147

ي رفت، بلکه از لحظهتنها خود به زیارت مشاهد ائمه میسو شریف مرتضی نهازیک 
تا رسیدن به مضجع امام، آداب زیارت خاصی را   علیبننخست رهسپارشدن به مشهد حسین

دیگر، سوي از).  235ـ221، صص: 9(  شدکرد و امامیان را بدان کیفیت رهنمون میرعایت می
در پاسخ به سؤال امامیان و نفی نظر اخوان که امامیان را بابت زیارت قبور ائمه مالمت 

یت و به اتکاي اجماع امامیه، زیارت البکردند، روشن کرد که به شهادت روایات فراون اهل می



 
 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز   26

«مَن زار علیًا علیه طالب ابیبنمشاهد ائمه ثواب عظیمی دارد. سید در فضیلت زیارت علی
السالم محصت ذنوبه کما یمحص «مَن زار الحُسین علیه و امام حسین» هالسالم فله الجنّ

براي شیعیان روایاتی  »همرو کلما رفع قدمه عُـ هحِجّ  هالثوب فی الماء و یکتب له بکل خطو
سید همچنین روشن ساخت که اگر کسی نذر کند که به ). 291، ص: 1، ج29( کندنقل می

برود، وفاي به نذر و (ع) یا یکی از ائمه(ع) امیرالمؤمنین(ص)، زیارت مشهد حضرت رسول
 ). 361، ص: 35( تعهد در اداي آن، بر او واجب است

زاي بغداد قرن چهارم و پنجم و درنتیجه، تصادم گرچه شریف مرتضی درپی فضاي تنش
شدید مذهبی که میان حنبلیان با امامیان پیش آمده بود، گاهی براي کاهش منازعات مذهبی 

ي عزاي عاشورا، نظیر گرایانه، شیعیان را از اقامهو تلفات جانی ناشی از آن، با رویکردي وفاق 
تنها ي او، نهداشت، اما در اندیشهبازمی)، 111، ص: 15، ج4( هجري 406عاشوراي سال 

کوشید تا با بیان مصائب عکس، میرنگ نبود، بلکه بهکم(ع) ي عزاي امام حسینارزش اقامه
، در مراثی پرشور و گداز متعدد خود که در فواصل زمانی مختلف سروده بود، (ع)البیتاهل

  ).297ـ256، صص2، ج23( یان زنده نگه داردروح سوگواري را در بین شیع
بار در دوران مأمون عباسی، نزاع بر در تاریخ اسالم، نخستین : . ماهیت قرآن6. 3. 2

، صص: 2، ج22( دُؤاد مطرح کردأبیسر ماهیت قرآن (حدوث و قدم قرآن) را قاضی احمدبن
ي ماهیت قرآن، به نگرش ایشان درخصوص مسأله   الصفاء درخصوصي اخوان عقیده  ).38-37

الصفاء درباب ماهیت قرآن، موضعی خالف گردد. اخوان إبداع در آفرینش جواهر روحانی بازمی
گونه که با تحلیل طرفین نزاع (قائالن به حدوث و قائالن به قدم قرآن) در پیش گرفتند؛ آن

، 3، ج15(  د هر دو نظر را روشن کردندبودن قرآن) دلیل رحدوث و قدم قرآن (مخلوق و ازلی
رو نسبت به موضوع ماهیت قرآن توقف کردند و از شرکت در جدال بر ازاین)؛ 517ص: 

  ).99، ص: 2، ج14( طبیعت قرآن امتناع ورزیدند
ماهیت قرآن، به حدوث قرآن ناظر السالم) درخصوص (علیهم البیتگرچه موضع اهل

به شرایط  باتوجه(ع) اما ائمه، )203، ص: 1، ج26؛  61، ص: 1، ج8؛ 186، خطبه: 1( 12بود
، 8( گیري کنندسیاسی روز، به شیعیان خود دستور دادند که از ورود به آن کناره ـاجتماعی

ي سوم خالفت وجود، درپی استمرار بحث بر سر ماهیت قرآن تا دورهبااین). 61، ص: 1ج
ي قوت فرهنگی عصر رنسانس اسالمی و دوره  عباسی، شریف مرتضی در ایام حیات خویش که

ي طبیعت قرآن، با نگرشی مجالی به دست آورد تا با پرداختن به مسأله)، 61، ص: 46( بود
 البیت نقادانه، موضع علمی امامیان درخصوص ماهیت قرآن را به تبعیت از نظر علمی اهل

 ، در برابر دیگر مذاهب شیعی و سنی تبیین کند.السالم)(علیهم
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الصفاء، روشن کرد که قرآن قدیم نیست ي اخوان طرفانهشریف مرتضی برخالف موضع بی
ي با اجسام، نمود بودن در کالم، در مقایسههاي حادثگونه که ظهور نشانهو حادث است، آن

آن را وصف کتاب  بودني حادثبودن قرآن تأکید کرد و نشانهبییشتري دارد. سید بر حادث
 بودن دانست و وصف قدیم را براي این صفات ناروا خواند «عربی»و  «مُحکم»، «مُنزل»به 

سو روشن ساخت که خداوند قرآن را محدثی گویا شریف مرتضی ازیک).  152، ص:  1، ج29(
دیگر، اطالق صفت مخلوق بر قرآن نادرست  و به دور از رمز و اشاره توصیف کرده و ازسوي 

متضمن دو بار معنایی متفاوت است؛ درواقع در  مخلوق،ي چراکه در زبان عرب، کلمه است؛
بودن نیز آمده به معناي ساختگی  «مَکذوب»،  و  «مُختلق»به معناي    مخلوق ي  لغت عرب، واژه

دانست و دلیل خودداري  رو، سید مرتضی وصف قرآن را به مخلوق نادرست میاست؛ ازاین 
 ). 153، ص: 1، ج29(دانست ف مخلوق براي قرآن را همین میالبیت از آوردن وصاهل

ي الصفاء کشف اسرار و رموز دین را ویژهاخوان : . کشف اسرار و رموز دین7. 3. 2
هاي رو خود نیز به رمزگشایی آموزهاهل دانش، فرزانگان و وارستگان از آلودگی دانستند؛ ازاین

 ،»ه«المالئکایشان در تبیین مصادیق ). 512ـ511، : صص: 3، ج15( دینی مبادرت ورزیدند
طریقت   «المعاد»و    »ه«القیام،  «النار»،  »ه«الجنو تفسیر مفاهیم دینی    «الجنّ»و    «الشیاطین»
هاي نیکوکاري تلقی کردند که قبل از اي در پیش گرفتند. فرشتگان را جانباطنی ویژه

س از تهذیب، از کالبدهاي خویش جدا شده، شدن، در کالبد جسم حیات داشتند و پآفریده
رو ازاین؛ )142-143، صص: 1(همان، ج رستگار شدند و بر حفظ جهان گماشته شدند

خودشان نیز در طلب مراتب و مقام فرشتگان برآمدند؛ زیرا در نظر ایشان، جوهر فرشتگان، 
در نظر اخوان، شیاطین ). 166، ص: 4(همان، ج 13جوهر آسمانی و عالمشان، عالم علوي بود

هاي تبهکار و فاسدي بودند که بدون تهذیب، از و جنّیان نیرومند، برعکس فرشتگان، جان
(همان،  جسمانیات ماندند دوزخ هاي بحر هیولی شناور و درکالبد تن جدا شدند، در تاریکی

هاي آسمانی اخوان توصیف بهشت، جهنم، نعیم و عذاب را که در قرآن و کتاب).  143ص:    ،1ج
ي به حقایقی غیرمادي تلقی کردند. در نظر کنندهسره داللتگر بر رموز و اشارهذکر شده، یک

اخوان، التزام مردم به معناي ظاهري این الفاظ، در وهم و ناتوانی آنان از درك معانی عمیق 
، عالم افالك و سماوات است که بهشت د؛ چراکه جهنم، همین عالم کون و فساد وریشه دار

اخوان قیامت را به برخاستن (موفقیت) نفس از  ).60، ص: 2، ج15( است مجرد ارواح محل
گیرد و معاد (بعث) را هوشیاري و بیداري ها قرار میکردند که در آنامتحاناتی تفسیر می

 ). 292، ص: 3(همان، جکردند نفس از خواب غفلت و جهل تلقی می
تنها به دنبال آن نبود که با رویکرد رمزخوانی، شریف مرتضی در تبیین مفاهیم دینی نه

هاي دینی تحمیل کند، بلکه با پایبندي به معناي هاي شخصی خود را بر آموزهبرداشت 

http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
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ت رو در نظر سید مرتضی، قرائجست؛ ازاینهاي دینی، از رمزگرایی دوري میحقیقی آموزه
 العلوم» ی«الراسخین فرا در اختیار الصفاء از مفاهیم دینی که آنباطنی و رمزگشایی اخوان 

 مردود بود.)، 512ـ511، صص: 3(همان، ج دانستندخود می
کند که مقصود روشن می  «معنی خلق األشیاء کلها»شریف مرتضی، در فصلی با عنوان:  

ها و زمین، شب و روز، انسان و جن و هر آن است که خدا آسمان «خالق کل شیء»ي از آیه 
گونه که اجسام مالئک آن).  218، ص:  2، ج29(  چیزي را که شبیه آن است، خلق کرده است

تواند آنان را ببیند، مگر بعد از آنکه به حالتی و اجنه رقیق و ظریف است و درنتیجه، بشر نمی
رو جنس مالئک از جنس ازاین). 335، ص: 1، ج40(درآیند که براي انسان مرئی شوند 

، 407، ص: 1، ج40( آدمیزاد برتر است، اما فضل انبیا و ائمه بر مالئک، محل تردید نیست
 ).153-156، صص:  2، ج284و    109-110، صص:  1، ج29؛  333، ص:  2، ج41؛  42، ص:3ج

کنند، اعمال و شیاطین دعوت به کفر می) 152، ص: 38(اند شیاطین نیز لشکریان ابلیس
 ). 15، ص: 2، ج41( کنندآرایند و او را گمراه میزشت را در نظر بشر می

کند که از مواردي  روشن می  «ما لفظه ماض و معناه مستقبل»شریف مرتضی ذیل عنوان  
نشر   که لفظ آن ماضی و معنایش (تحقق آن) ناظر به آینده است، اخبار قیامت و معاد (بعث،

کند که خداوند در سید به استناد آیات و روایات، تبیین می). 92، ص: 38( و حساب) است
کردن جوان مقتول اسرائیلی، به منکران احیاي اموات و کسانی که قرآن با ذکر ماجراي زنده

کند که بعث مردگان برایش دیدند (ازجمله مشرکان قریش)، اثبات میآن را دور از نظر می
ي وجود قیامت در نظر سید، فلسفه). 225، ص: 2، ج41؛ 438، ص: 1، ج40(ت. آسان اس

آن است که در آن روز، کسی که استحقاق پاداش و تعظیم و ورود به بهشت را دارد، از کسی 
، ص: 2، ج41؛  389، ص:  3، ج40(ي عقاب و ورود به جهنم است  شود که شایستهمتمایز می

ازآنجاکه در نظر سید، بهشت، جهنم، بعث و قیامت، بار معنایی حقیقی دارند و نه بار ). 403
کرد که بر معنایی مجازي، در مقام عمل به سنت، در آداب کفن میت، به امامیان توصیه می

(ص)، ایی خدا، نبوت محمدبنویسند که میت، به یکت(ع)  ي سبز نخل، با تربت اباعبداهللادو ترکه
) ه(الساع تردید قیامت، حقانیت و صحت وجود بهشت، جهنم، بعث و وقوع بی(ع)امامت ائمه
 ). 154-153، صص: 36( دهدشهادت می

 الصفاء با شریف مرتضی. علل اختالف عقاید کالمی اخوان4.  2
عضی از مسائل الصفاء در بهاي شیعی اخوان رغم گرایشبه در بررسی این موضوع که چرا  

نظر دارند، باید به چند عامل کالمی، در محورهاي کالمی مذکور، با مذهب امامی اختالف
 اشاره کرد.
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الصفاء به این موضوع تصریح اخوان : الصفاءبودن عقاید اخوان. التقاطی1. 4. 2
اي از عقاید مذهب شان بوده، عقیدهکه از هر دین و مذهبی آنچه را موافق اندیشه  اندکرده

، 4، ج15( «رأینا و مذهبنا یستغرق المذاهب کلّها و یجمع العلوم جمیعاً»اند: خود قرار داده
سنت، توان الزاماً جزو مسلمانان، اعم از شیعه یا اهلالصفاء را نمیدرنتیجه اخوان )؛ 42ص: 

نصاري، صابئین و مجوس دانست، بلکه باید ایشان را پیروي مذهب «فلسفی روحانی یهود، 
داري، مسلمان نبودند؛ الصفاء در تمام شئون و اصول دیناخالقی» دانست. درواقع اخوان 

وجود، در نظر آنان، به دلیل اینکه شریعت اسالم در عین نقصان خود، از دیگر ادیان بااین
تر بود؛ اسالم را انتخاب کردند و بر گري کاملسیحیت و زرتشتیمعروف، نظیر یهودیت، م

الصفاء عقاید خویش را آزاداندیشانه اخوان  ).20ـ17، صص: 43( سایر ادیان ارجحیت دادند
ي آنکه اندیشهي تناسخ ارواح متمایل شدند. حالرو به عقیدههمینکردند؛ ازگزینش می

ی و احادیث مسلم و مشهور استوار بود و روایاتی را مذهبی شریف مرتضی، بر قواعد کلی قرآن
(أخبار   ها به امامان قطعی نبودکردند و صحت انتساب آني اطهار نقل میکه شیعیان از ائمه 

 جاي آن، بر نظرهاي مشهور و متداول میان شیعه دانست؛ و بهاعتبار میبیاآلحاد)، 
الصفاء را که به تناسخ جه وي اخوان)؛ درنتی48-47، صص: 48کرد (تکیه می(االجماعات) 

دانست و آنان را جزو مسلمانان باور داشتند، کافر، گمراه و مخالف بدیهیات اسالم می
 ). 183، ص: 3، ج40؛ 425، ص: 1، ج29( شمردنمی

رساله   52،  فهرست الرسائلالصفاء در  اخوان :  الصفاء به تصوف. گرایش اخوان2.  4.  2
و انسان   )21، ص:  1، ج15(  کنندکیشان صوفی خویش معرفی میتقریرات اخالص   يرا نتیجه 

به همچنین باتوجه ). 376، ص: 2(همان، ج کنندمسلک معرفی میکامل و وارسته را صوفی
طورکلی، گروهی شیعه، با شناسی و طبیعیاتی که در رسائل بیان شده، باید اخوان را به جهان

؛ 68، ص: 1، ج19؛ 63، ص: 15( رفانی) و زاهدانه به شمار آوردتمایالتی صوفیانه (افکار ع 
، 28( الصفاء تصوف را آموخته و از آداب آن تأثیر پذیرفته بودنداخوان ). 231، ص: 1، ج42

، 21(  ساختن تصوف به فلسفه تأثیر بارزي داشتایشان، در نزدیک  يطریقه و  )  13-14صص:  
دانستند و مانند آنان در صدد تنها خود را ازلحاظ معنوي با متصوفان همرنگ میو نه)  80ص:  

بودند خلق را از خواب غفلت بیدار کنند و نفوس را با تربیت، مهذب سازند، بلکه نقلی که از 
، 15(  سازدباهت جمع آنان با برخی از طُرق تصوف را روشن میاند نیز شتشکیالت خود کرده

 ). 56ص: 
به اینکه به تصوف گرایش داشتند، به کشف اسرارورموز دین مبادرت الصفاء باتوجه اخوان 

 «الجنّ» و    «الشیاطین»  ،»ه«المالئکدر تبیین مصادیق  و  )  511-512، صص:  3، ج15(ورزیدند
اي در پیش طریقت باطنی ویژه  «المعاد»و    »ه«القیام،  لنار»«ا،  »ه«الجنو تفسیر مفاهیم دینی  
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همچنین آنان اسرار شریعت را مغز دین و لُب حقیقت   ).142-143، صص:1(همان، ج  گرفتند
، توسل عموم مردم الصفاءرو در نظر اخوانهمیني آن تلقی کردند؛ ازو ظواهر دینی را پوسته 

به انبیا و ائمه، در درك و شناخت اندك مردم از خدا ریشه دارد؛ چراکه باوجود اینکه براي 
(همان، غیرخدا توسل شود، هیچ نیازي نیست که بهاهللا باز استهمعرفانسان، راه وصول به 

اي براي هانه را ب(ع)  ي عزا براي امام حسینو نیز شیعیان زیارت مشاهد و اقامه)؛  483، ص:3ج
شریف مرتضی با پایبندي آنکه  ؛ حال)147-148، صص:4(همان، جاندکسب و معاش قرار داده
کند؛ توسل و الصفاء را مردود اعالم میهاي دینی، رمزگرایی اخوان به معناي حقیقی آموزه 

فالح و ترتیب، راه شد، بهي دین معرفی میالصفاء پوسته زیارت قبور ائمه را که در نظر اخوان
 رستگاري بعضی از انبیاي الهی، و از مصادیق تعظیم شعائر دینی معرفی کرد.

آنان   يالصفاء، انگیزهي اخوان بنا به گفته:  . باالتردانستن شأن فلسفه از دین3.  4.  2
ها از تشکیل این جماعت آن بوده است که «شریعت به نادانی آلوده شده و به گمراهی

توان آن را پاك کرد؛ زیرا فلسفه متضمن حکمت اعتقادي و درآمیخته و جز با فلسفه نمی
گونه که مَقدِسی در جواب پرسش ابوحیان، ادیب آن).  46، ص:  12(  مصلحت اجتهادي است»

طِبّ  هطِبّ المرضی، و الفلسف ه«الشریعکرد که فلسفه از دین برتر است:  معاصر خویش، ابراز
 ). 167، ص: 2، ج13( األصحّاء»

الصفاء شریعت را درمان مردم بیمار و فلسفه را درمان مردم تندرست تلقی اینکه اخوان 
اي که موجب شد وجود عینی گونهي اخوان شد؛ به کردند، باعث نوعی افراط در اندیشه 

زات انبیا را انکار کنند و درنتیجه، آنچه را درخصوص معجزات انبیا نقل شده است، تأویل معج
گرایی در مکتب بغداد (متکلمان و محققان) با شریف مرتضی به اوج خود عقل کردند. گرچه

 شداردشیر، به زعامت وي برگزار میبنکالم بغداد، در دارالعلم شاپورـو انجمن فلسفه رسید
گرایی نشد و فلسفه را بر دین اما وي همچون اخوان گرفتار غلو در عقل )، 118، ص: 27(

آنچه سیدمرتضی الصفاء بوده است؛ زیرا  تفوق نداد. رویکرد شریف مرتضی دقیقاً برعکس اخوان 
اي که براي (ص) انجام داده است و شیوهدر تقویت اسالم و گسترش شریعت جدش مصطفی

توحید و رسالت، چون فالسفه و زنادقه و براهمه در پیش گرفته، شبهات منکران پاسخ به 
 ).40، ص: 44(اي است که در توان کسی غیر از او نبوده است گونه به

کند، بلکه وجوه ي انبیا را مصداق خارجی رسالت آنان اعالم میتنها معجزهرو نهازاین 
تنها صدور کند. شریف مرتضی نهوجوب عقلی صدور معجزه از انبیا در عالم واقع را تبیین می

معجزه را براي یقین حاصل کردن به راستگویی انبیا ضروري دانست، بلکه با استدالل عقلی 
نیز امکان دارد، بلکه در برخی از السالم) (علیهم  اثبات کرد که صدور معجزه به دست ائمه
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ارد که صالحان و شود. همچنین امکان داحوال و شرایط، اظهار معجزه بر آنان واجب می
 ). 337ـ332، صص: 34( مؤمنان فاضل نیز چنین کاري کنند

 الصفاء با امامیان در بعضی از عقاید. وجه اشتراك اخوان5.  2
نظر دارند، الصفاء در بعضی از محورهاي کالمی، با شیعیان اختالفبا وجود اینکه اخوان 

الصفا این دو مکتب باهم تشابه دارد. درواقع اینکه اخوان  هايدر بعضی از مواضع نیز دیدگاه
رأي هستند، دو با امامیان هم(ع)، در بعضی از اصول اعتقادي، نظیر حقّ خالفت بالفصل علی

سنت، به حیث الصفاء است؛ چراکه ایشان برخالف اهلگرایی اخوان دلیل دارد: نخست، عقل
قبل از رحلت، براي خود ) ص(حضرت رسول عقلی نتوانستند این موضوع را بپذیرند که

داستان تمثیلی ي خود را در گرایانهجانشینی تعیین نکرده باشد. آنان این امتناع عقل
  ).167-168، صص: 3، ج15( «کالغان» به تصویر کشیدند

ي آزاداندیشی آنان است، الصفاء با امامیان، همان روحیهدلیل دیگر اشتراك اخوان 
شان بوده است: گرفتند که موافق اندیشهز هر دین و مذهبی، چیزي را میاي که اگونه به

 همین  بر).  42ص:  ،4ج  (همان،«رأینا و مذهبنا یستغرق المذاهب کلّها و یجمع العلوم جمیعاً»
اساس، از مذهب تشیع چیزي را پذیرفتند که با تعقل آنان همسو بود و چیزي را نپذیرفتند 

که آن را رد و باورمندان   (ع) که از نظرشان نادرست بود؛ نظیر باور امامیان به وجود امام المنتظر
را که در این عصر، األمر(ع) غیبت حضرت صاحب الصفاء را تمسخر کردند. اخوان به آن 

شمردند. درحقیقت همان امامی شده بود، از آراي فاسد میي تشیع دوازدهاندیشه  يمشخصه 
الصفاء با اصول تشیع دارند، اشتراك با رویکرد تصوف است، نه قرائت اشتراکاتی هم که اخوان 

توان انتظار داشت که نگرش یا تشیع رو، در همان موارد اشتراك نیز نمیعشري. ازاین اثنی
مثالً گرچه )؛  17، ص:  43(  و تشیع فردي همچون شریف مرتضی یکسان باشدآنان، با نگرش  

عشریان، در جدال درخصوص طبیعت قرآن شرکت نکردند، اما الصفاء نیز همانند اثنیاخوان 
ي ابداع، در آفرینش الصفاء درباب ماهیت قرآن، به نگرش ایشان درخصوص مسألهتوقف اخوان 

خصوص، به دلیل اما توقف شیعیان دراین ،)99، ص: 2، ج14( گرددجواهر روحانی بازمی
، 8(گیرد ت میأ سیاسی آن دوره نشـکه این دستور، از شرایط اجتماعی(ع) است دستور ائمه

 ). 61، ص: 1ج
 الصفاء به قانون رونق و افول مکاتب کالمیتوجهی اخوان. بی6.  2

مختلف معرفت، واقعیت بسیاري از مذاهب  هايدر قرن چهارم، درپی آشکارشدن گونه
و عقاید اسالمی روشن شد و هر مذهبی هم که خود را آشکار نساخت و جایگاه خود را در 

هاي بعد، پیروانش ناتوان و اندك شدند. میان مذاهب دیگر مشخص نکرد، در آن قرن و قرن
اي پشتیبانی از خود وسیلههایی که براي شدن قرن چهارم، بسیاري از فرقهرو، با سپريازاین 
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فعالیت کردند، منقرض   اي کوچکي با مذاهب دیگر، پنهانی در محدودهنیافتند، یا در مقایسه
 شدند. بر بزرگان هر مذهب الزم بود که براي دفاع از عقاید خویش و تصحیح آن و قدرتِ بقا 

 ). 52، ص: 47( یافتن بکوشند
ي قانون حاکم بر حیات فرق کالمی در قرون میانه الصفاء با اینازآنجاکه رویکرد اخوان 

تنها در برابر مکتب متکلمان و محققان امامی مذهب بغداد، که در برابر اسالمی مخالف بود، نه
دیگر مکاتب کالمی قرن چهارم نیز شکست خوردند و درنتیجه، مکتب کالمی آنان محو شد. 

توجهی ي بیپردازیم که درنتیجه لصفاء میادر ادامه به تحلیل علل ضعف و افول مذهب اخوان 
 الصفاء به قانون بقا و افول مکاتب کالمی رخ داد.اخوان 

الصفاء براي جذب باوجود تمام تالشی که اخوان: الصفاء. اقلیت یاران اخوان1. 6. 2
گونه که خود در رسائلشان به این فعالیت و تالش تبلیغی، مردم به مذهب خود کردند؛ آن

مردان و دانشمندان هست که «ما را برادران و دوستانی از بزرگ کنند که:چنین تصریح می
اند. ما براي هر صنفی از مردم، کسی را که به بصیرت و علمش آگاه بودیم، در شهرها پراکنده

به نمایندگی گسیل داشتیم تا از سوي ما در خدمت آنان باشند و با مهربانی و رحمت و 
اما موفق به جذب یاران فراوانی نشدند ؛ )165، ص: 4، ج15( نصیحتشان کندشفقت، پند و 

ها، در گذر ایام و اعصار، به حیات خود ادامه دهند. درواقع، اگرچه داعیان که بتوانند باوجود آن
الصفاء به این اعتقاد داشتند که چون جوانان تحجر و تعصب مذهبی ندارند، براي اخوان 

 ها تالش فراوانی کردنددلیل در تعلیم و تربیت آنهمینترند و بهناسبپیوستن به نهضتشان م
اما به این نکته توجه نداشتند که شرط بقاي حیات یک نهضت، )، 57و  173(همان، صص: 

اي است که  مندي از یاران وفادار و متعهد نیست، بلکه ظهور اندیشمندان برجسته فقط بهره
 مکتب عمل کنند.در مقام مدافع عقاید و اصول آن 

آمدند و گویا الصفاء جماعتی کوچک در شهر بصره بودند که دور یکدیگر گرد میاخوان 
، ص: 28( ي تحریر درآوردندهجري به رشته 373تا  334هاي رسائل خویش را در بین سال

ي بغدادي شعبهاي داشتند، اما باوجود اینکه آنان در بغداد نیز شاخه). 14، ص: 43؛ 18، 20
چراکه در قرن چهارم، الصفاء موفق نشدند که در بغداد، یاران فراوانی را جذب کنند؛ اخوان 

همچنین یکی از عوامل  ). 126 ص: ،49( بیشتر جمعیت بغداد، با حنبلیان و شیعیان بودند
 زد، پراکندگی جغرافیایی پیروان آن بود. الصفاء دامن میدیگري که بر اقلیت اخوان 

الصفاء از تبیین مذهب خود واهمه داشتند اخوان :  الصفاءبودن اخوان. منزوي2.  6.  2
«ال د: گوینباره میصراحت دراینکه خود، به و رویکرد تبلیغی آنان، بر تقیه مبتنی بود. چنان

). 166، ص: 4، ج15( عند غیر أهلها فتظلموها وال تمنعوها أهلها فتظلموهم» هتضعوا الحکم 
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و مخفیانه بود، حاضر نبودند با علماي  الصفاء یک تشکُل سرّيبه اینکه جماعت اخوان باتوجه
آنکه شریف دیگر فرق اسالمی مناظره کنند و مذهب خود را در برابر همگان آشکار سازند، حال

ي خویش اهتمام فراونی مرتضی از علمایی بود که خود به برپایی کرسی مناظره در خانه
و در )؛ 304ـ257صص:  ،5( »هداشت «هو أول مَن جعل داره دارالعلم، و قدرها للمناظر

ي برپایی مناظرات علمی، به چنان امتیاز و موقعیتی دست یافت که در حضور او، پیروان زمینه 
، 15، ج4( «و کان یناظر عنده فی کل المذاهب»کردند دیگر مذاهب [با یکدیگر] مناظره می

ها باعث تنالصفاء در مناظرات، نهنکردن اخوان این شرکت). 53، ص: 12، ج11؛ 294ص: 
شد که از حمایت رجال سیاسی شد که نتوانند از مذهبشان دفاع کنند، بلکه موجب میمی

الصفاء میان مردم، خالفت عباسی رو پس از انتشار رسائل اخوان نصیب بمانند؛ ازهمیننیز بی
 هایشان در بغداد سوزانده شدها را به کفر و زندقه متهم کرد و کتابنویسندگان این رساله

 ). 374، ص: 2، ج16(
سنت، وقتی او به جایگاه روحانی خلیفه القادرباهللا عباسی در میان اهلباتوجه

ي اخوان به حاشیه رانده شود و عالمان دیگر فرق اسالمی الصفاء را تکفیر کرد، اندیشهاخوان 
نیز وجود، علماي بعضی از مکاتب کالمی، نظیر شریف مرتضی،  کمتر به آن توجه کردند. بااین

ي اخوان را نقد کردند. سایر متکلمان مسلمان آراي کالمی به فراخور مباحث خود، اندیشه
هاي خود دفاع کردند، اما اخوان در برابر نقدهاي واردشده، از اندیشهالصفاء را تخطئه میاخوان 

ها و تضارب آرا در آنکه تصادم اندیشهکردند و همین موجب افول مکتب آنان شد؛ حالنمی
تاریخ فرق کالمی، یکی از عوامل اساسی رشد و غناي فکري فرق است. عامل دیگري که 

الصفاء شد، این بود که این جماعت یک مذهب فقهی با مختصات موجب زوال مذهب اخوان 
اصولی معین نداشتند و چون مردم عادي هم برخالف علما، بیش از آنکه درگیر آراي کالمی 

تند، مکتبی که مذهب فقهی مشخصی نداشته باشد، در تاریخ باشند، طالب احکام فقهی هس
 شود.محو می

 

 گیري . نتیجه3
ترین متکلم مذهب امامی الصفاء با آراي برجسته از بررسی تطبیقی عقاید کالمی اخوان 

این دو مکتب، در بعضی از مسائل کالمی   دیدگاهشود که اگرچه  قرن چهارم و پنجم روشن می
میان آن دو، در بعضی از محورهاي کالمی نیز اختالفاتی مبنایی وجود دارد.   اماشباهت دارد،  

 دالیل اختالفات اعتقادي بین این دو مکتب، از این قرار است:
الصفاء برخالف متکلمان امامی مکتب بغداد، عقاید خود را از تمامی ادیان و اخوان  -

 ن بوده است؛اند که موافق با اندیشه آناکردهمذاهبی انتخاب می
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آنکه علماي امامی مکتب بغداد، نظر اند؛ حالالصفاء تمایالت صوفیانه داشته اخوان  -
 خوشی به تصوف نداشتند و حتی بر آن ردّیه نوشتند.

آنکه شریف مرتضی تر از فلسفه قرار دادند؛ حالاي نازلالصفاء دین را در مرتبهاخوان  -
 داد.اي باالتر از فلسفه قرار میدقیقاً برخالف آنان، دین را در مرتبه 

هرصورت، شریف مرتضی موضع و دیدگاه مکتب متکلمان و محققانی را که بعضی از به
 کند:چنین روشن میکردند، اینالصفاء را ابطال میعقاید کالمی ناصواب اخوان 

د که ها معتقد بودنالصفاء در نظام فکري خویش به تناسخ ارواح باور داشتند. آناخوان   -
نفس براي رسیدن به کمال، در کالبد تن هبوط کرده تا پس از آن، به عالم اعالي روحانی 

 «فی الردّ علی أصحاب التناسخ»آنکه سید مرتضی در فصلی با عنوان ؛ حالخود بازگردد
 الصفاء پرداخته است. مستقالً به تبیین دالیل بطالن تناسخ اخوان 

شدند و که وجود عینی معجزات انبیا را منکر می  الصفاءاخوان شریف مرتضی برخالف    -
تنها راه حصول یقین به راستگویی کردند،  آنچه را درخصوص معجزات انبیا نقل شده، تأویل می

معجزه را مصداق خارجی و تصویري اي که گونهدانست؛ بهانبیا را صدور معجزه از ایشان می
 کرد.از رسالت انبیا تلقی می

براي انسان باز  اهللا»ه «معرفالصفاء، باوجود اینکه راه وصول به خوان در نظام فکري ا -
 است، هیچ نیازي نیست که به غیرخدا توسل شود و توسل عموم مردم به انبیا، ائمه و اوصیاي

انبیا، در درك و شناخت ناچیز مردمان از حضرت حق ریشه دارد؛ در نظر شریف مرتضی، 
شود، بلکه گاهی راه فالح و رستگاري انبیاي تنها از قلت معرفت به خدا ناشی نمیتوسل نه 

 الهی نیز بوده است.
از  ایشان(ع)، ترس األمري اعتقادي امامیه، وجه غیبت حضرت صاحبدر منظومه -
شمردند، الصفاء، این دیدگاه را فاسد میستمگران به جانشان دانسته شده بود. اخوان تعرض 

کند که براساس » روشن میههو سبب الغیب  ه«االستتار من الظلماما شریف مرتضی ذیل فصل  
 باور امامیان درست است.ي حضرت رسول(ص)، دالیل عقلی و سیره

را روشی براي کسب  (ع)البیتت مقابر اهلالصفاء معتقد بودند که شیعیان زیاراخوان  -
آنکه شریف مرتضی به شهادت کردند، حالاند و آن را نوعی بدعت معرفی میمعاش قرار داده

تنها را نه(ع)  و به اتکاي اجماع امامیه، زیارت مشاهد ائمه(ع)  البیتروایات فراون و متواتر اهل
مصادیق تعظیم شعائر الهی است و ثواب دانست، بلکه روشن کرد که این کار، از بدعت نمی

 عظیمی دارد.
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الصفاء درخصوص ماهیت قرآن (که این طرفی اخوانشریف مرتضی برخالف موضع بی  -
گردد)، ي إبداع در آفرینش جواهر روحانی بازمیبه نگرش اخوان درخصوص مسألهطرفی، بی

ي را نشانه «عربی»و  »«مُحکم، «مُنزل»بودن قرآن تأکید کرد و وصف کتاب به بر حادث
 بودن آن دانست و توصیف قدیم به این صفات را ناروا خواند.حادث
التزام مردم به معناي ظاهري مفاهیم دینی، در وهم و ناتوانی الصفاء، در نظر اخوان  -

هاي رو اخوان به رمزگشایی آموزهآنان از درك معانی عمیق این مفاهیم ریشه دارد؛ ازاین
شریف مرتضی با استناد به آیات و روایات، به معناي حقیقی آنکه  ورزیدند، حالدینی مبادرت  

 .الصفاء را مردود اعالم کردهاي دینی پایبند ماند و رمزگرایی اخوان آموزه 
 

 هایادداشت 
1. Dieterici.                    2. Flugel.                  3. Casanova.        4. Goldziher. 
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