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   اخوان الصفا دراسة تأريخية

 
 عبد  جبار  حارث

   التربية  كلية    ميسان  جامعة
 ( 2022/ 13/11قبل للنشر في    2022/ 3/10)قدم للنشر في 

 الملخص
ضمن اطار    اعتلت جماعة اخوان الصفا وخالن ألوفا اسمى مراتب ألرفعة؛ بسلم المعارف الفلسفية والكالمية,

فكري إسالمي خالص, مستثمرين في ذلك تنوع ثقافات الشعوب المنضوية تحت عباءة دولة اإلسالم, اذ مزجوا  
بين حضارات الشرقي وغربي, وبلوروها بأسلوب ادبي بمنتهى االتقان اللغوي, فأنتجوا العديد من االفكار التي  

 لوم الطبيعية والتطبيقية, كابن سينا وغيره. تركت لها اثرا ايجابيا عند كبار المتبحرين في بحورالع
خلفه   اخفوا  ستارا  والعقائدي,  والتربوي  المعرفي  نتاجهم  من  اتخذوا  الصفا,  اخوان  جماعة  ان  للجدل  والمثير 
القسط والفضيلة,   العباسي( واستبدالها بدولة  الرامية إلسقاط دولة الفسق والرذيلة )دولة بني  السياسية؛  اهدافهم 

ا اداريا منضبطا يتشعب في طبقات عدة, معتمدين السرية والكتمان التامان, في نشر دعوتهم بين متبعين نظام
العامة والخاصة, وكسب مزيدا من االخوان الجدد, متجنبين جور وبطش السلطة الحاكمة. وهذا يفسر سبب عدم 

وا بمبدأ؛  القائم  تنظيمهم ونجاحهم,  اسرار  التي حوت  اسماء مؤلفي رسائلهم,  بالحكمة ذكر  الى سبيل ربك  عو 
   والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن .

 , العمل السياسي, السرية, التنظيم, االصالح, الفساد, السلطة. الفلسفة, المعرفةكلمات افتتاحية 
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Abstract  
         The Ikhwan Al-Safa and Khallan Al – Wafa group announced the highest ranks 

of exaltation; In the felid of philosophical knowledge and theological, within a purely 

Islamic intellectual framework, investing in the diversity of the cultures for the Arabic 

peoples under control of the Islamic state, they mixed between Eastern and Western 

civilizations, and performed it in a literary style with the utmost linguistic proficiency, 

and they produced many ideas that left a positive impact on the great scholars in the  

natural scientific field  and applied sciences, such as Ibn Sina and others.                     

                                                                             

Controversial thing  that the Ikhwan Al-Safa took from their knowledge, educational 

and ideological output as a cover behind which they hid their political goals. Aiming 

to overthrow the state of immorality and vice (The State of Bani Abbas) and replace it 

with the state of justice and virtue, following a disciplined administrative system that 

branched out into several forms, adopting complete secrecy, in spreading their idea 

among the public and private, and winning more new affiliates with the  avoiding the 

oppression of the ruling authority. This explains the reason for not mentioning the 

names of the authors of their letters, which contained the secrets of their organization 

and success, based on the principle; be aware the way of your Lord with wisdom and 

good advice, and argue with them in a way that is best. 
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 المقدمة 
جزء   تشكل  الوفا,كونها  وخالن  الصفا  اخوان  رسائل  دراسة  اهمية  حقلهام  تنبق  التراث    في 

اشتملت  االنسانية.الرسائل  والعلموم  العلوم    المعرفي  تصنيف  قبيل  من  بحوث  جملة  على 
العوطبقاتها,   الحصول على  الموسيقى,  وسبل  االعداد,  كالهندسة,  الطبيعة,  بعد  ما  والمعرفة  لم 

الشرعية مكانة  .الفيزياء,الكيمياء,الجغرافية,العلوم  الجماعةمدفوعا البراز  دراسةهذه  اختيار  كان 
رسائلهم,و محتوى  االسالمي,وكشف  جماعةسرية.  الفكر  يعتريها,كونهم  الذي  ازالةالغموض 

وتاريخ   اللفظةالمزدوجةومكان  اصل  عن  االول  المبحث  اربعة,خصص  لمباحث  قسمةالدراسة 
العامة   االحوال  في  بحث  الثالث  الصفا,والمبحث  اخوان  لنظام  كان  الثاني  النشأة,والمبحث 

  التحليلية   التاريخية  المنهجية   ت اعتمد لعصراالخوان,والمبحث الرابع تناول ماهيةرسائل االخوان.
.    الدراسة  هذه  نطاق  في   اليه  تشير   كانت   وما ,  مضامينها   وبيان   التاريخية  الروايات   سرد   في

  هذه  رفد   في  الباحث   اعتمد   وقد .  تبانا   اكثر   مستقلة   فقرات   الى   الدراسة  هذه   تقسم   في   ووجدت 
  وكتاب (  ه 230ت )  سعد   بن  لمحمد   الكبرى   الطبقات   كتاب   منها ,    متنوعة   مصادر   على   الدراسة
(  ه276ت )  قتيبة   البن   والسياسة   االمامة   وكتاب (  ه240ت )  خياط   بن   لخليفة   خياط   بن   خليفة   تاريخ 
(  ه626)  الحموي   لياقوت   البلدان   معجم   وكتاب (  ه310ت )  للطبري   والملوك   االمم   تاريخ  وكتاب 
,  ه463)   النمري   البر   عبد   البن   االصحاب   معرفة  في   االستيعاب   وكتاب    المصادر   وغيرهن( 
 .  التاريخية  بالمادة  الدراسة  اغنت  التي

 المبحث االول 
 اسم اخوان الصفاء -اوال:

ال هذه  بالجديد   ةالمزدوج   لفظة ليست  الصفاء(  العر  ة)اخوان  االدب  الورود    ةبالقليل  وال ؛ بيفي 
ا  (1) فيها, نفسها  على  اطلقت  الوفاء,)سم فقد  وخالن  الصفاء  العدل  اخوان  الحمد واهل    ( 2)(وأبناء 

اس الحمام مهاختاروا  باب  من  بالريب  كليل  ة المطروق  ةم  كتب  صفوة  ة؛ودمن  ةفي  على  ليدل 
عل.(3) ةاالخو محبٌون  واٌدون  اصفياء  اصدقاء  اخوان  بانفسهم  الصفا  اخوان  اخياٌر  يصف  ماٌء 

احدهم  وان  (رحم  ة ان صداقتهم قراب)ويرون  وهم يوكدون جانب الصداقهفضالء كرام متعاونون, 
وم  اخوانه  سبيل  في  نفسه  الدعويضحي  في سبيل  أقوالهم  الى ص).. (4) ةن  لك  .فلهم  اخوان  حبه 

حكيمكرام, فضالءواصدقاء نبوية علومهم  ملكية وادابهم  روحاني ةوسيرتهم  الهي ةولذاتهم    , ةوهممهم 
صحب اليريدونك  ة واترك  الذين  الشيطان  منفع   اخوان  عنها    االجساد   ةااللجر  المضرة  اولدفع 

 .  (رون بالمعروف وينهون عن المنكر من المومنين الذين بعضهم اولياء بعض يأم أخي,وكن,يا
  كاسم علم لفضة الصفا  حيث جاءت  اخوان الصفافي القران الكريم بشكلها الخاص؛  ةلم ترد لفض 

او) البيت  حج  فمن  شعائرهللا  والمروةمن  الصفا  بهماتمرفالاع ان  يطوف  ان  عليه  ,  (5) (جناح 
فقد    ؛ليلبق)ص(الى ما بعد موت النبي  ةاصل هذه اللفض  ون رجع يائل اخوان الصفا ظهران رسوي

فيهم عدوهم  قد )اصحابه حزن عليه   مقتل اصحا (تفرق شملهم وطمع  بعد  المساعدين  والسيما  به 
 .(6) (خالن الوفا ةالصفا وانقطاع دول الختفاء اخوان )سببا  فصار
       (7) حيث قال:في ابيات إلوس بن حجر؛فالعربيمن الشعرعدة  ضع  امو  في   اسم اخوان الصفا  ورد 

 يمر كمريخ الوليد المقزع                                               وودع اخوان الصفاء بقرزل 

 اولئك اخوان الصفا رزئتهم          وما الكف اال اصبع ثم اصبع (8): والبي حناك الفقعسي ابيات 

 ومكان نشأتها  ة ثانياً : زمن الجماع
اسلوب   والسريةلكتما اادى  هذه    ن  على  اعتماد  الجماعةالغلب  و؛الى  االراء    تضارب التخمين 

  بصورة خفية؛  تهانشأ  على ان(9) ق الباحثينااتف .جاءيةفلسف هاالوجوانبعقيدتهابدايات الجماعةو  حول
الرابع  ب القرن  بح.(10) ةالبصر مدينةفي    هجريالمنتصف  الزاخر  المجتمع  الايث  ,  كالميةلفرق 

والفلسف الفكر  رجال  العقليةوموطن  البصره    اذ ,ة ,والدراسات  االسالكانت  للفكر  مي  مركزا 
استيراتيجي  , الناهض  موقع  الصفا,ب مناسوذات  اخوان  لهم  اتخذها  هذا؛مركزا   المركز  ومن 
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ويعلق  .(11) ةانحاء الدوله االسالمي  ةن في كافي حملها اتباع مخلصو ت ال؛الحيوي انتشرت دعوتهم
اس وفضالئهم متفرقين في  ان لنا من اخوانا كرام الن   :لصفاء على هذا االنتشار فيقولون اخوان ا
 : يمكن ايجازها ي ظهورهم في القرن الرابع الهجري, وهناك من الدالئل مايؤد .  (12)البالد 

السياسي مقاليداالمورفي  هورهاوخاصةعندماظلةومواكبةمواتي ة اوأل:الظروف  ة  العباسي ةالدول  اَلت 
 (14) واظهروا ما كان  خافيا    قوية الجماعةف (13) بن بويه  الحمد 

التوحيدياب   اورده ما  ثانيا : حيان  حمل(15) و  المنطقي     شيخه ل  رسائل ة  عد ه  من  سلمان  أبي 
؛  رسائلؤكد ان ما دونت الجماعةمن  ي؛(17) ةه حين تولى صمصام الدول373عام  (16) السجستاني

 . دون خوف من مالحقة السلطة العباسية  القراء بين تداولتها منتشر باالسواق وسهولة  

يمضي على وفاة  فيقول لم يكد  (19) هور اخوان الصفا بوفاة الفارابيظ  ربط ي(18) أحد الباحثينثالثا :
  ا ه الذين احاطوةحكماؤمن صفوة علماء العصر وخاص  ةفارابي ثالثون عاما  حتى هب جماعال

الهند واالغريق وفارس  بحثا  وت ؛فبنظريات االقدمين من فالسف  حميصا واستنبطوا منها  قتلوها 
ن حصر  اعتمادا على ما تقدم يمكو  . نفسهم اخوان الصفا وخالن الوفاءطلقوا على او ة؛اراء خاص
 (20) ه  373ه ,  344 االعوام  وتاليف رسائلها مابين  ة الجماعبداية هذه 

 ثالثاً :اهداف اخوان الصفاء 
في صورة  االسالمي,تظهر دائما   في بالد المشرق    ة الى الثورة السياسي  ة الداعي  ات كانت الجماع 
وهذه الجماعات  ة, المعرفودرجات    التقوى مراتب  با يتنافسون  كي تكون لنفسها انصار؛فرق دينية
بعق  الفلسفةةمقتبس  ة سري د  يتدين  اختط,(21) الطبيعيةمن  صورة  ب  فظهروا؛طريقهم  االخوان   وهكذا 
ووضعواأهداف  ؛ معينةعقيدةنوا واست تفاوة؛ م  نتظموا بطبقات وا  ؛والتقوى ءتالفواعلى الصفا ة جماع
وسيل ةفالفلسف  ,لتحقيقها   اعينسة؛باطن  وانماكانت  غايتهم  تكن  لللم  والوصول ة  لم  وة, لسلطل  تغلب 

.  (22) الخاصة  هدافهم وا  ةالحقيقي   رغبتهم   هفون تحت يخ   ستارا  من اتخاذالفلسفةتجدهذه الجماعةحرجا
التحفظ؛تحقيق اهدافهمل  خوان وقد رمى اال على    ويعتمدون ,امرهم   ة ون حقيقغلف فهم ي؛عن طريق 

ويبثون بين السطور  ة؛ متالحقفي دروس  ة بناءعلميافيتحدثون عن الفلسف؛ ويبنون رسائلهم؛الرموز
الخاص؛ارائهم تعاليمهم  استةويجعلون  منثورفي  وتعليقات  هناكة طرادات  ي,(23) هنا  هدفون  وهم 

عقائديةجديدة, بلنشرمفاهيم  الدين  يفسرو  ا  ةلفلسفاان  الى    جعون ويرة,لطبيعيوالعلوم  شيء  كل 
معنىة,الطبيع امورالدين  امرمن  دعواهم؛بان  .والزمانةالبيئ بنظرهم,متاثرب  خاص   ولكل  مبررين 

الخاص, الفلسفي  االرث  متميزمن  لون  لها  الشعوب  هن كثيرامن  الجمع  اومن  بين  البد  والتوفيق 
,  استشرى في عصرهم   من فساد اليه    هم,وماوصلمجتمعف االخوان حال  ويص.(24) والدينةالفلسف
ان اكثر اهل زماننا لناظرين  :)فيقولون ة؛وشك الناس في االخر ,الخلق واالنحالل الديني   وء من س

النبوات   اسرار  في  الدين جاهلون  احكام  في  متحيرون  االخره  امر  في  النجوم شاكون  علم  في 
من   عليهم  واحتجاجننا  صناعتهم  من  الدين  امور  صحة  فدللناعلى  والحساب  البعث  منكرون 

 (25) (من فهمهم وأوضح لتبيانهم اقرب عملهم  ليكون 

  مستحدثة ضالالت  وبدع    منةالحق بالشريعمم  ها لك بتطهير وذ , تثقيف وتهذيب االمةل   ونسع فهم ي
الشريع ان  ب ة  ويقولون  بت  الجهادنست  لغسلهاوتطهيرهااالبلفلسف؛لظالالت ااختلطت    ة والسبيل 

الفلسف   انها  وزعموة,  االجتهادي ةوالمصلحة للحكمةاالعتقاديةالنها حاوي  انتظمت  مع    ة اليونانيةمتى 
الكمالي   حينها   سالمية االةالشريع الرئيسي,(26) حصل  هدفهم  ان  يب ؛اي  ان    ة الشريعن  اانويهو 
بان  كلها ا ةالفلسفي  ة وكان هذا هدف مشتركا للحرك,شيء بيتعارضان  ال  ة والفلسفة اليونانية االسالمي

ويقرر االخوان  .(27) في اورباةمسيحي او  ؛كانت في الشرق العربي ةميالقرون الوسطى جميعا  اسال 
مافعلوانه وجه هللا عز وجل؛ذلك  ا م  ابتغاء  الفاسد ينقذون  ؛و اال  ارائهم  من    ت ضراالتي  ,ة الناس 
ي صرح به االخوان  جانب الهدف الديني الذ الى  و. حرفت الدينالتي  ةئدالخبيثالعقا من  و,النفوس ب

اكثر من موض الباطن؛ همفي رسائل  عفي  خفي ي  نلمح هدفهم  اجله  يعملون من  كانوا  وهو  ة؛الذي 
ال جعل  الاالمر,اسييسالهدف  الصفامن  ذي  االةمتمرد ةجماع؛اخوان  السياسي على  في    ةوضاع 
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ال  ة ساخط,و ة العباسيةالدول نظام  القائم    للنظامكانواخصوما    فهم(28) االسالمية  خالفة على  السياسي 
بغداد  مخلصين  كما,في  يكونوا  السياسي  لم  القاهرللنظام  في  اغراض    وانما .ة القائم  لهم  كانت 

نهم  واالستيالء على مقاليد الحكم شا  ةهدهم للوصول الى السلطفهم يعملون ج(29) ,ةسياسية متطرف
مسيطر على حياة المسلمين  لنظام العقلي الالك يريدون قلب  وكذ .   ة الديني  حركات في ذلك معظم ال

بمةفالجماع الميث ق متاثرة  افالطوناغوريين  ولة  بمحاولة  ال (30) ومتاثره  ان  يرون  في  النجاة  وهم 
فأن كنت عازما  على طلب اصالح الدين والدنيا فلهم بنا مجتمع  :)االنظمام الى جماعتهم ويقولون 

ملة ومحض النصيحة وصفوة  مع جماعه االخوان فضالء ونقتدي بسنه الشريعه من صدق العا
  م ويبشرون بقرب مالت اليه دولة بني العباس من فساد وظل  ويصف اخوان الصفا,(31) (االخوان
دولظهور ال  ةمملكتهم  اهل  دولة  وزوال  الخير  العباس"اهل  بني  دولة  بها  "ويعنون  الذين  شر 

من المؤمنين كما استذلوا ذرية النبويه واهل بيت الرسالة     ةاستكبروا في االرض واستذلوا جماع
العام والنفع التام والجموهم عن النطق والحكمه ويقرر  ومنعوهم ان يسعوا في الرض باالصالح  

لقد تناهت دولة اهل الشروظهرت قوتهم  لت لها الدوله العباسيه فيقولون) االخوان الحالة التي وص
والنقصان   واالنحطاط  الزيادة  في  التناهي  بعد  وليس  الزمان  هذا  في  العالم  في  افعالهم  وكثرت 

ي كل دهر وزمان من امة الى امة ومن اهل بيت لى اهل بيت  واعلم ان الدوله والملك ينتقالن ف
ومن بلد الى بلد وان دولة اهل الخير يبوا اولها من قوم علماء وحكماء اخيارفضالء يجتمعون  
على رأى واحد وينتفقون على مذهب واحد ودين واحد ويعقدون بينهم عقدا  وميثاقا  ال يتجادلو  

لهم وكنغس واحد في  ويكونو كرجل واحد في ميع امو  وال يتقاعدوا عن نصره بعضهم البعض 
تدبيرهم يلقاة  (32) (جميع  لما  العباسيين  لحكم  على  القضاء  هوه  الصفاء  اهل  هدف  يتضح  بذالك 

انفس ويمنعون  الجور  صفوف  من  منهم  فيقولون الناس  اليهم  الحكم  بانتقال  بيت  هم  اهل  )حزن 
م تخطفوا  واحدهم  عنهم  وغاب  سيدهم  فقدو  لما  الختفاء  النبوة  سببا  ذالك  فصار   ذالك  بعد  ن 

اخوان الصفا وانقطاع دوله خالن الوفا الى ان ياذن هللا بقيام أولهم وثانيهم وثالثهم في الوقات  
جىء  وانهم ينتظرون م (33) (زوا من كهفهم واستيقظو من نومهم  التي ينبغي لهم القيام فيها اذا بر
وظلما ويفك الناس من اسر  ما ملئت جورا  د يمالء االرض عدال بعسيد اخوان الصفا الذي سياتي 

دعوة العبودي الفاضلاخ ةويظهر  مدينتهم  ويشيد  الصفا  الهواءالمليئ ةالمرتفعةوان  في  ةفي  بالتعاون 
تمام   الدين والمعاش والتفاني في اصالح الدين والدنيا وبظهوره يكون ظهور السعادات كلها وهو 

العالم وعوده الخلق الى اوله ورجوع الحق الى  اهله واعتقاد اخوان الصفا وايمانهم بقرب زوال  
الدول البن خلدون    رواعما  ريق مع نظرية التعاقب الدواهل الشر واحالل اهل الخير هذا يتف

 (34) ومع نظرية شبينجلر في البعد البيولوجي 

 رابعاً : اخوان لصفا والتشيع
استطاعت فرق الشيعه الوصول الى حكم واقامت لها دوال  شرقا     ةالعباسسي   ة ضعف الدولابان  
الفاطميوغ الدوله  راسها  على   , شمال  (35) ةربا   في  الهجري  الثالث  القرن  اخر  في  نشاة  التي 

الى فرق  ةقسم الشيعتنو,  (36) من الزمن  ةت فيها لفترة طويل افريقيا ثم انتقلت الى مصر وازدهر
  (39)   واالسماعيليةةينقسمون الى الزيدية واالثناعشريالذين  ,(38) المتدلعونو(37)الغالة:وطوائف هم 

انفسهم   اقر اخوان الصفا على  الرسائل بالتشيع  وقد  اذا ومنها:  في اكثر من موضع من  ) لكيما 
نظر فيها اخواننا وسمع قراتها اهل شيعتنا فهموا بعض معاهنينا وعرفوا حقيقة ماهم مقرون بة  

تفضيل اهل بيت النبي )صلى هللا عليه واله وسلم( النهم خزان علم هللا ووارثو علم النبوة  من  
  (40) (فهم والتميز والبصيره في االفاق  تبين لهم تصديق مايعتقدون فيهم من العلم والمعرف وال

وقد كشفو عن عصبيتهم بكالم اليحتمل  (41) )عليه السالم(علياالمام  يؤمن اخوان الصفا بوصية  
يجمعنا  بقولهم)ومما  والمجازفيصرحون  السالم  التأويل  بيها عليه  الرحيم محبة  البار  االخ  واياك 

لوصيين صلوات هللا عليهم  واهل بيته الطاهرين ووالية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب خير ا
يقولون) (42) (اجمعين   المؤكذالك  من  نفس  لكل  ان  ان  واعلم  كما  االرواح  العالم  في  ابوين  منين 
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بقول   ذالك  ابوين في عالم االجساد ويستشهدون على  ابي  الجسادهم  ابن  به علي  النبي خاطب 
ابوا ياعلي  اناوانت  االمطالب  االبوة هذه  اخوان (43) (ةجسمانيالة روحانيةوهذه  انهم    ويوكد  الصفا 

الصفااحق الناس عبادة    اخوان ةان جماع)اعلم ايها االخ  يقولونف؛السالمعليهم  من ال بيت النبي  
فروضهاومعرفةتحليلهاوتحريمها بها؛بالشريعةومراعاةاوقاتهاواداه  الناس  واوالهم  ؛ النااخص 

ا؛بحملها الناس  يديهواقرب  على  جاءت  من  به؛لى  الصف.(44) (واوالهم  بعض    ا وينكراخوان 
التشيع ادعاءها  لها , (45) الطوائف  تجعله سترا   انهوا عن    النها  فاذا  تفهم حقيقته  انها ال  في حين 

نا اجسادهم وهم براء  ينسون الي   ة من الناس طائف و) وه بارزوا باضهار التشيع فيقولون:منكر فعل
فون من  وما هم من العلويين والكن في اسفل السافلين اليعربنفوسهم منا,ويسمون انفسهم العلوية,

علت التشيع مكسب لها  قدجةومن الناس طائف) ويقولون في موضع اخر(46) (امرنا اال نسبة االجساد 
ة  بكاء مع النائح لواة والطعن واللعن برى والشتم الت اال؛واليعرفون من التشيع؛والقصاص ةمثل النائح 

بالتشيع  المتدينيين  العلم,وحب  طلب  القران ؛وترك  الدين   وتعلم  في  في  (47) (والفقه  التشيع  ان  مع 
الء يجعلون شعارهم  ؤوه ؛دانا لتبادل الشتائم واللعنات ميوال ؛ال للتكسب ليس مجا ؛نظراخوان الصفا
  . مع انهم بالبكاء على انفسهم اولى من البكاء على غيرهم؛زيارة القبوركالثواكلولزوم المشاهد  

الصفا اخوان  يعيب  الطوائف؛وهكذا  البيت    قفهم وم؛هذه  ال  حقوق  مغتصبي  تجاه  السلبي 
بالحزن ان  رى  يو.(48) واكتفاءهم  الالبعض  الصفا  اخوان  تعاليم  ت رسائلهم  بظاهرة عقيدة  مع  تفق 

هم  . اذ  في مواقفهم من اعدائهم عليهم السالم ال البيت   ةدون ائموفاخوان الصفا ي ,ذهب الشيعيمال
في استشهدوا  مطهرون  القائم  شهداء  عقيدتهم  والطاعويؤكدون  (49) ,العقل   على  ة سبيل    ة السمع 

المهديين خلفاء هللا في ارضه فذلك  ةوتطيع لالئم  ان تسمعةوعلى الرعيالمهديين فيقولون)   ةالالئم
نتسب اخوان  يمنهم من  و  (50) ,( لك صالح الجميع وفالح للكلىفي ذ شرط النتقام االمورواستقامتها

االانهم  كثيرا,ةاالسماعيلي مع  هم اتفاقيرون  .اذ  (51) رسائلالببعض  جاء  ؛كماةاالسماعيليلفرقةالصفا
فاحهم من اجل التغير  كبفاخوان الصفا يعتمدون على جانب فكري  ,يختلفون في بعض الجوانب 

 (53) قائمةدنيوية ةهم سلطكان لاذ ,نظريتهمبارزابفالجانب التطبيقي ة االسماعيلياما (52) ,االجتماعي 

 المبحث الثاني 
 اخوان الصفا ة م جماعينظا

 اوالً : مراتب اخوان الصفا
ولكل  ؛عن مراحلة ان عمراالنسان عبارحيث  ظيمهم,تنفي التسلسل الهرمي داخل    ردوره ان للعم
وعلى االخ ان  ؛ وطبيعتها  حددوا لك مرحلةماينتفق  ,لذلك(54) وقابليتهامتطلباتهاوخصائصها ةمرحل

بالمرحل للثاني ؛االولىةيبداء  فيرتقي   ( 55) .ةربع؛وصواللالخيرةالمراتب بال  صعوداوهكذاة؛فاذانجح 

تتراوح  باالعضةخاص االولى:رتبةالم الذين  السااءالمبتدئين  بين  ,  عشروالثالثين ة دساعمارهم 
الصناع ةمرتبيسمونهم:) ذوي  قاعد   ( ةارباب  لهةتمثل  الفت  الرسائل  ويظهران  ,الن  الءؤ النتظيم 

فيهاموجه البارلدائما  الخطاب  يتلقى  ةالمرحلهذا  (56) الرحيمالخ  ع  وفر لجميع  ةالعامالمبادىءاالخ 
الرسائل    ؛في عصره  ة المتداول  ةفالمعر تناولها  باالعضاءالذين    ة :خاص الثانية   المرتبة   ( 57) التي 

الفضالء   يسمونهم   , الربعينلحتى    اكملواالثالثين  االخيار  ذوي    الرؤساء  ة مرتب  (  )االخوان 
اكما ؛دراستهال  ويتسعون ة,الفلسفي  يتلقون, السياسات  االشراف  الدراسة  هذا  بجانب  لمباشر  عليهم 

  باالعضاء  ةخاص:لثالثة االمرحلة.اخوان الصفاء  ةوالمؤيدين لجماع   , على اصحاب المرتبة االولى
االربعين   اتموا  االذين  الفضالءالكرام   ,لخمسين حتى  وهوالءهم)اصحاب    (  يسمونهم)االخوان 

المشاكل   التصرف  االمروالنهي(يحلون  وحسن  بلطف  االخوان  تظهربين  التي  والخالفات 
معرفةواالدار الناس  كواهل, لدرجاتهم(ةمطابقةوهم)يعرفون  على  الدعوةوالنتظيم    هم تقع  ادارة 

ملو الخمسين  خاصة بالعضاء الذين اك  :   المرتبة الرابعه   .والفروع المناطق  ومنهم يعين مسؤولو
العمر  عيانا( ,من  الحق  المرتبة ,وهم)يشاهدون  لهذه  المدعون  االخوان  وهي  ,مرتبةالحكماءوكل 

واصحاب    (58) .ها يكون من الواصلين حسب التعبير الصوفيومن يصل, اعلى مرتبة في نظرهم
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المرتب  النتظيم رأس    ون ل يشكةهذه  االنبياء فيتوفري و, هرم  خصال  جل    منزلة بأجمعهم    يمثلون هم 
 . ماعيةجالةبالقياد عرفة ,(59)ةلخالفلمؤهل لمنصب اا , الرئيس
ين ثم القادةوالمرشدين ثم  او الدارسين ثم المعلم,المريدينةماكدونالد على تلك المراتب طبق   اطلق

جعل  ,اذ يم والتعلة افالطون في التربيةبنظري,تقسيمهم ب الواصلين.تاثراخوان الصفاء  المقربين من هللا 
ثالث التعليم  لسن  (60) ةمراحل  الوالدة  االولى:من  الدراسات  ,المرحلة  التلميذ  العشرين,يدرس 

ال,الثالثين حتى  العشرين   بتبداءة: الثاني ةالمرحلاالنسانيةوالتربيةوالموسيقى.  هذه    فتره وتخصص 
والعلوم   لدراسة منها  ن,لخمسيلالثالثين  بتبداء: الثالثهةلمرحلا.الرياضيات  سنوات  خمس  تخصص 
عشرالباقي   تخصص ة,و الفلسفةلدراس لالعمال  ةالخمس  التطبيقي  ة  الحربيةوالقياد ة الداريرللجانب 

اصحاب ينجح  العمليبالمرحله  هاوحينما  النظريالب   كنجاحهمة؛حياتهم    ةلمرحلل  يرتقون,فة دراسات 
ومازالو  , زال في نفوسهم الطمع في هذا السنوقد  ة. الخالص ةخالص؛والحكامةوهي مرتب,االخيرة 
فالسف؛النشاط  ن موفوري  ب فيعيشون  الصرف  تأمل ةقائمين  نجد  ,(61) والخيرالمطلقة المعقوالت  وهنا 

المرحلاالخوان   ان  في  افالطون  مع  الخمسين بلوتبداءبة االخيرةيتفقون  مرتب,غ  الحكماء  ةوهي 
  االولى تبداء )بورودالقوة ة:المرحلمنهافهم  ةبدعائم اسالمي   سيماتهمءتقاخوان الصفا .واسند والحكام 
على  ةالمميزةالعاقل المحسوسات  بعد ,الناطقة( ةالقولمعاني  مولدالجسمةسنعشرةخمسويكون    , من 

تبدءبورود)القوةالحكيمة على  ة والمرحله الثاني.(62) (ابلغ االطفال منكم الحلماذاو) اشارةلاليةالكريمة
العاقله(بعدثالثين سن اشدةأتيناه حكماوعلما,اشارةلاليةالكريمةمن مولدالجسم ةالقوة    . (63) ()ولمابلغ 

وعلى والدي وان  علي    كنعمتعني ان اشكرز اشده وبلغ اربعين سنه قال رب او  بلغ )حتى اذافيو
ترضاه صالحا  الرابعه(64) (اعمل  بورودالقو(65) .والمرحله  سن ة الملكيةتبدا  مولد  ةبعدخمسين  من 

الكريمةجسمال المطمئن ,اشارةلالية  راضية)ياأيتهاالنفس  ربك  الى  في  ة رضييمةارجعي  فادخلي 
لنبي صلى هللا عليه واله)اليزال في هذه  لاخوان الصفاحديثا    يرون . ثم  (66) عبادي وادخلي جنتي(

الصالحين على ملةاالم الخليلةاربعون رجالمن  الابراهيم  حديث فان االخوان  (,وبناء على هذا 
بين   ان  بدلوةبعاالربعين ارؤالءه يقولون  االبدال النهم  بعد خلق وصفو ايسمون  بعد  ة تصفي  خلقا 

الوزهادالمخلصين  ءاالربعون  وهؤالة؛تصفي جملةاربعمائةمن  من  اربعمنتقون  من  ةمن  االف 
على  و   , حل محله شخص من االربعينةشخص من االربع  ىمض,وكلماالعارفين   المؤمنين التائبين

 .  (67) الصفاء  اخوان تنظيم الترقيات ب سلم هذاالنحوتسيرمسيرةالتعويض في

 ةثانياً : الدعو
ثل  لقناعتهم ان نفوس الشباب م,دعوتهم بين الشباب دون الشيوخشر  نب   ن و اخوان الصفا حريص

لم يكتب عليه شي  نفوسهم وتةفتستقرالدعو,ورق ابيض نقي  ايها االخ  نموفي  ان ال  )فينبغي لك 
الهرم المشايخ  باصالح  الصبااراءفاسد ةاتنشغل  اعتقدوامن  رديئ ةلذين  وحشيةوعادات  ة  واخالق 

لصدور  المي  اكن عليك بالشباب السحواقليالفاليفلحون ولحون وان صللفانهم يتبعونك ثم ال ينص
  والجدل  ىرفي العلوم(اذيكون بذلك خلق جيل اليعرف الهوظراغبين في االداب المبتدئين بالنال

المذهب  على  والاعطى  االخوان؛ويستدل  , غيرمتعصب  االوهو شاب  نبي  مابعث  تعالى  بان هللا 
تعالىاالوهوشاب ةلعبدحكم قوله  فتي؛ذاكرين  هدىة)انهم  وزدناهم  االخوان  , (68) (امنوبربهم  وكان 

لضم  نتظيمهم  يعملون  صفوف  الى  جدد  محول,العدادالمطلوب اواعدادهم  , اعضاء  جانب  ة  الى 
المؤيدي  مع  كسب  المتعاطفين  المضمار اهدافهم, ن  هذا  في  حققوا  اخوانا  انجاحويبدوانهم  لنا  )ان 

كرواصدقاء وفضالا من  الناس  البهئم  في  متفرقين  طائفم  اوةالدفمنهم  واالمراء من    الدالملوك 
طائف ومنهم  والكتاب  العلماءواالدباءوالفقهاءوحملةوالوزراءوالعمال  اوالد  م ةمن  ومنهم  ن  الدين 

ممن ارتضينا في بصيرته  احداخوانناةاولد الصناع والمتصرفين وامناءالناس وقدندبنا لكل طائف
ب خدمتهم  في  عنا  لينوب  بةيح صالن لقاءاومعارفه   والرحملرفااليهم  وعلى  .(69) عليهم(ةوالشفق ة ق 

المسؤ  الشخص واالخ  في  يتفرس  ان  التنظيم  عن  اخبارت ويت, ل  بدقه؛بع  فيه  ,فاذاةويراقبه  توسم 
ذ ؛مؤيد عضواوكلالنضمام واالستفادة منه    د االستعدا تقريرا حول  الى  عليه ان يكتب  لك ويرفعه 
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يتبعها تنظيم ةالجه لتقرر وتبت في  يالتي  اعرفت منهم احدوانست منه رشداعرفناحاله  )فأذ هامرا 
دنياوماهو امر  من  حاالته   ه سبيله  في  وتصرفه  معاشه  ذ   وطلب  نعرف  على  لك  لكي  ونعاونه 

المعاون به  المعاون .( ةمايليق  وراءةوهذه  من  ا تكون  في  يعرف مصدرها  ان  ودون  ول  الشخص 
الاالمر) يدم  ممن  كان  اعمالهم  فان  في  ويتصرف  بحضرة  اوصينااخوانناسلطان  يكون  ممن 

بالنيابالسالطين والم والنصيحة لوك  والسةعنه  الملوك  لدى  فيه  الراي  والوزراء  له وحسن  لطين 
والدهاقين االشراف وارباب الضياع واوصينا واخواننا, ممن يتولى عمل  وان كان من ابناءلتناء 

المين عن البسط اليه  ظدي اللته وكف االذيه عنه وقبض ايالسلطان بصيانته وحسن معاونته في م
من الفقراء المحتاجين  عاوناه بحسب ذالك وان كان    ن من اصحاب النعم وارباب االموال وان كا 

  ةرواالدب وامر الدين وطلب االخةوجل وان كان يرغب العلم والحكم  علمنا هللا عزواسيناه ما 
يتحمل عقله وتتسع  نابحسب ما علمناه ماعلمنا هللا عزوجل والقينااليه من حكمتناواطلعنافي اسرار

اليه ل وتتوق  نفسه  ان شاء هللا عزوجل  ه  المباشر(70) (همته  دوراالتصال  ياتي    ومفاتحة وبعدذلك 
طائف لكل  ان  السابق  النص  من  فهمنا  وقد  لهذا  اع,اومنظم ةداعي ةاوطبقةالشخص  خاصا  اعداد  د 

الداعي ان    ىرموظفي البالط فعليوكبةمن الوالة ان الشخص المراد ضمه الى الجماعفان كاالمر
ذلك من  يتفرغ  االمربعدان  في  اليومي  يفاتحه  اعماله  من  حال ة الشخص  في  يكون  ة  نفسيةوان 

المفاتح ة,مرضي خلو فةاوتكون  مناةي  وبةالتحي )اقرأعليه  بما والسالم  نصيحشره  من    ة يسره 
د ويهديه وايانا للرشاد  د وهللا يوفقه وايانا للسومودته وواليته  ةشوقناالى اخان   ةاالخوان وعرفه شد 

  . (71)(وعرفه معانيهاوفهمه ومغزاهاومقصدهاثم عرفنامايكون منه الجواب ة ثم اقراعليههذه الخطاب
الخطب تاريخيافيها  االان ةفهي وان كانت طويلةواما  لمسيرة االخوان  ايها االخوان  تبيان  )اعلموا 

ان كل دوله لها وقت منه تبتدئ ولها غايه اليها ترتقي وحده الية تنتهي  واذا بلغت الى اقصا  
والخذالن    والشؤم  اهلها  في  وبدأ  والنقصان  االنحطاط  في  وتخذت  نهايتها  ومنتهى  غايتها 

لك  ذ هذا ويضعف  واستئاتف في االخره القوه والنشاط والضهور واالنبساط وجعل كل يوم يقوى  
ل في ذالك مجازي واحكام  وينقص الى ان يضمحل االول المتقدم ويتمكن الحادث المتأخر والمثا

لك ان الزمان كله نصفه نهار مضئ ونفه ليل مظلم وايض نصفه صيف حار ونصفه  الزان وذ 
نقص  شتاء بارد وهما يتداوالن في مجيئهما وذهابهما كلما هب ها رجع هذا وتاره يزداد هذا وي 

النقص في   ابتداء  تناهيا الى غايتهما  اذا  ذالك في احدهما زاد في االخر حتى  هذا وكلما نقص 
الذيتناهال في الزياده وابتدات الزياده في الذي تناهى في النقصان فال يزاالن هكذا وهذا دابهما  

ما من الزياده  الى ان يتساويا في مقدارهما ثم يتجاوزان على حالتيهما الى ان يتناهيا الى غايته
والنقصان وكلما تناهى احدهما في الزياده ظهرت قوته وكثرة افعالة في العالم وخفيت قوة ضدة  
والدوله   القوة  تكون  فتاره  الشر   ودوله  الخير  دوله  في  الزمان  اهل  حكم  فهكذا  افعاله  وقلت 

شر كما ذكر هللا  ل الهل الوظهوراالفعال في العالم الهل الخير وتاره تكون القوه وظهور االفعا
,وقد ترون ايها االخوان ايدكم  هللا وايانا بروح منه  (72) ()وتلك االيام نداولها بين الناسلعزوج

في   التناهي  بعد  وليس  الزمان  هذا  وفي  العالم  في  افعالهم  وكثرة  الشر  اهل  قوه  تناهت  قد  انه 
كل دهر وزمان ودور قرن  الزيادة اال االنحطاط والنقصان .واعلم ان الملك والدوله ينتقلن في  

من امه الى امه ومن اهل بيت ومن بلد الى بلد .واعلموا ان دوله اهل الخير اولها من قوم خيار  
ويعتقدون   واحد  ومذهب  واحد  ودين  واحد  راي  على  وينتفقون  بلد  في  يجتمعون  فضالء 

ويكونو بعضا   بعضهم  يتقاعدون عن نصره  يتخاذلون وال  يتناصرون وال  ا كرجال  عهداوميثاقا 
واحد في جميع اموالهم وكنفس واحده في جميع تدابيرهم وفيما يقصدون من نصرة الدين وطلب  
االخره واليعتقدون سوى رحمه هللا ورضوانه عوضا.فابشروا ايها االخوان بما اخبرناكم وثقو  

  (73) (.ذلتو جهودكم وكما وعد هللا تعالىفي هللا في نصرته لكم اذا ب
بالتعاون معهم لتحقيق دولة  له  واغراء, خوانالاةالنضمام لجماعا على من يدعى  ةقراءةالخطبفي  
حال افضل تمشيا   ؛الهااالحوال التي يقاسونغييرتب   واسع ليها وافساح المل  االتي يطمحون  ,الخير
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سن وبعدالخطب ي بالتغ ة القاضي؛الكونةمع  ب  يالداعيستمر ةيرالدائم.  نحوكالممتوجها  الشخص    ه 
به السلطانالسائربخدمة ايها االخ عن صاحبك ه)؛الذي ربط مصيره  الذي انت متعلق  اخبرنا  ذا 

فيه االن  علم انه كان في هذا المر الذي هوسلطانه هل تتزم بغزفي طاعته ومعبخدمته ومجتهد 
واذا استجاب الرجل لدعوة    (74) (.اعوانهة عنه مجموعة لطانه وتفرقغيره قبله فزال عنه عزه وس

المجلس    االخوان  من حضور  بالمطلوب  وتعهد  الجماعة  هذه  في صفوف  الدخول  على  ووافق 
فاذا   (76) بما تقبله عقولهم وتتسع له نفوسهمة خوان كل طائفالا  يخاطب .(75) ويقراء الخطبة السابقة,
المدعوملكااوسلطانا  يفالبد ,كان  تتسع  ان  ان  اوالسلطان يجب  فمالك  اخذه  يسهل  اخذوه من حيث 

اليهابالداخرىةرقع طموحه  فاذا,مملكتةويضم  له  مايحقق  بل  ورغبته  مايتفق  دعوته  في  وجده 
ال وفتح  نصرالدين  يدية  على  وسيتم  تتحقق  اماله  بان  يبشرونه  وهم  اصحابها  مع  بالد  تعاون 

لك عن طريق علومهم ومعارفهم فان وقع الكالم منه مكانه في  ويلقون في روعه انهم عرفو ذ 
مايريد   القبول  العالمفهذا  ذ ةونه وان طلب  دالئعلى  فعندهم  يعلمها من  لك  ل وعالمات وشواهد 
وينضر مثلهم  العلوم  تلك  فليبعث  الى  التاكد  اراد  في ان  يشاكلهم  ممن  به  يثق  من  العلوم    اليهم 

له حقيق لتتضح  التنجيم وهذا    (77) االمرةوالمعارف  العلوم والمعارف  بتلك  انهم يقصدون  والشك 
ال في  قااالسلوب  واالقتناع دعوه  االقناع  على  الطرق  ئم  ستتغير  قوة  يصبحون  حينما  ولكن   ,

كمثل   مثلهم  بان  هذا  وموقفهم  رايهم  عن  اخوان  ويدافع  ارائهم  اعتناق  على  الناس  فيرغمون 
بالخطر المحدق بهم   الذي دخل مدينه سكانها مصابون بمرض خفي خطر فان اخبرهم  الحكيم 

ع فاحتال  يصدقونه  ولغا  اليه  الدواء  اليستمعون  فاعطاه  رجاال  بينهم  من  فلطلب  ذالك  في  ليهم 
فوجد ارجل في بدنه خفه وفي جسمه صحه وفي نفسه قوه فشكره وهم ان يمنحه مكافاه فقال له  
مكافاتيان تعيني على مداوه شخص اخر ثم تفرقو في المدينه يداوون الناس واحد بعد االخر في  

م بالمعالجه واجبروهم على المداواه حتى شفي  السر ولما كثر انصارهم ظهروا للناس وكاشفوه
ويدافع االخوان عن طريقتهم هذه عن طريق استخدام االسلوب االقناعي  .  (78) اهل المدينه كلهم  

في بث الدعوه في المراحل االخير بانها قراتها االنبياء فكانوا في    في اول االمر ثم استخدام القوه 
االخره   امر  في  نسوه  ماقد  الناس  يذكرون  دعوتهم  الجهالبدء  نوم  من  وتنبيتهم  لنبي  فاةوالمعاد 

ابتداء اوال بزوجته خديجه ثم ابن عمه ثم صديقه ابي بكر  صلى هللا عليه واله   في اول مبعثه 
   (79) ين رجال باسالم عمر وهنا اظهر الدعوه وهكذا ان التاموا اربع 

 ثالثاً : الخاليا
تلتقي   حيث  المعاصرة  االحزاب  لدى  المعروف  الخاليا  بنضام  ياخذون  كانوا  الصفا  اخوان 
أعضاء كل خليه بصوره دوريه باشراف مسؤول الخليه ويتداولون االوضاع العامه ويدرسون  

ال الصادره والرسائل والتوضيحات  ,  التوجيهات  الخليه  الجهه االعلى رتبه في  اليهم من  وارده 
وا البد اهن يقوموا بهذا الواجب  االجتماع الدوري هوه دليل االلتزام التنضيمي فاالخوان اينما كان 

البالدان يكون لهم مجلس يجتمعون فيه ) اوقات معلومع    ينبغي الخوانناايدهم هللا حيث كانوافي 
 :         ةفواجبات كل خلي (80) (لومهم ويتحاورون فيه اسرارهمه عاليداخلهم فيه غيرهم يتذكرون في

 ان تجتمع كل اثنى عشر يوما مره       -أ 
 يكون االجتماع في مكان يأمنون فيه انفسهم بعيدا  عن اعين القابه ان   -ب  
 ان يتطهروا ويتنضفوا ويكونوا في كامل اناقتهم لالجتماع -ت 
 اال لعذر قهري الحضور ضروري وال يتغيب العضو  -ث 

)ان الذي علينه ان  ع ويدير ويشرح ما يستفسرعنه منهومسؤول الخليه هوه الذي يرأس االجتما
ومن   قبلك  ومن  اخوانك  مراعاة  من  عليك  فيه  ونعتمد  اياه  ونبلغك  اليك  ونلقيه  به  نوصيك 
اصحابك ومن استجاب اليك ويستجيب ان شاء هللا ان تجعل لك مجلسا  تجمع فيهم جماعات كل  

منون فيه  اثني عشر يوما  يوما واحد  يجتمعون فيه حيثما اتفق لهم من مواضيع ومكنتهم بحيث يا
قبل   ويتطهرون  ومراقبة  وصيغه  وجل  عز  هللا  من  تقوى  على  اجتماعهم  ويكون  نفسهم  على 



 2022(، لسنة 4، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

 

387 
 

تراهخم   بحيث  اجتمعوا  فاذا  عليه  يقدرون   ما  باحسن  زينتهم  وياخذون  ويتنضفون  حضورهم 
م  وتعاينهم وال تفقد احدا  منهم اال العذر يمنعه من القدوم او الوصول اليك فابرز لهم واخرج عليه

ي  (81) (ي زيك او حالك والجميل هيئتكف الخليه ان    تلوا عليهم في الهذه االجتماعات ثم مسؤول 
اولهاالة)هذ  من  ارسل  ويشرحها(ةمقال ةاومقال ةرسالةخرالرسالالى  بتقويه  وبينهالهم  يهتم  وان 

االعضاء   بين  فيما  لهوالء     (82) العالقه  قاس  باختبار  يبدا  ان  الخليه  االعضاء  ثم على مسؤول 
اليهم يطلعهم على    حتى يستخلص منهم دعاة فأذا نجحوا في االختبار ونفذو المهمه التي وكلها 

انت    راف عليهاتنظيميا ويرتبطون به)فأذااالشالتي اسند اليهاةاو يوعزهم في المنطقةاسرارالجماع
ومواض  دنياهم  امور  في  بهم   المحنه  ايقاعك  بعد  سعيهم  وؤضيت  طائفه  منهم  ع  استخلصت 

المحبوبات منهم فلعها في المطلوبات فأمرتهم ببعض االقارب المحبوبين وصله االبعاد في هللا  
وانتثلو اونفقوا االموال في سبيل فافقوا والجهاد باالنفس فبذلوا والسعي فيما يرضى هللا فسعوا او  

وا على هذه  الخروج من الغاوطان في هللا فخرجوا وفارقوا البالد واالوطان فعند ذالك اذا صبر
المخزونه   واالسرار  المصونه  الكتاب  عليهم  واقرا  بحكمتك  عليهم  واتل  بعلمك  فاهداهم  المحن 
واالشارات   والمثال  االخباروالروايات  معناني  وعلى  ذالك  جميع  فعرفهم  المكنونه  والعلوم 

اء  ل منهم جزوالعالمات فأذا قبلو ذالك عنك  ورايته مصورا فيهم مستقرا عندهم فاجعل كل جب 
وهناك تعليمات خاصه للداعي او رايس الخليه تنظم تصرفات ومدى    (83) .( ثم ادعهن تاتيك سعيا

) واحرص ان تباعد بين  عنه اشيئا اذا هوه حامل االسرارعالقته باالعضاء وال يعرف هوالء  
معرفتهم وبك وبينهم لئال يطلعون عليك كما اطلعت عليهم فياتون من حيث امنت النه ليكسل من  

ومن بين التعليمات الواجب  اتباعها  على الداعي  .  (84) (حق لك ان تثق به وتطمئن اليهصاحبك ي
ما يتعلق باهتماماته النفسيه والجسديه والمعيشيه : عليه ان يسكن في بين متواضع غير مجلب  
وان   دوما    حذر  على  يكون  وان  االخوان  وحسد  الحكومه  ومصادر  الصوص  ليامن  لالنضار 

دار مشيدا  في موضع غير مزدحم حتى ) يقل جارك ويبعد على الناس مزارك( كما  يكحون ال
) اخالقك رصينه وعادات جميله  وافعالك مستقيمه تؤدي االمانه الى اهلها كائنا  ن  البد ان تكو 

نفسك بحفضها وترعى حق من استرعاك حقها وتحسن مجاوره   تاخذ  من كان من ولي وعدو 
الفزع في مستعجل  جارك وتصفى موده صديقك وت الطمعوازاله  قله  لمحبتك مع  المحبه  خلص 
 (85) (لنفسك زائل وحادث نازل وتريد ماتريد 

 رابعاً : الشفرة 

الت ةامعانافي سري ا العمل  كتاب النظيمي وضع  بها  ةخاصةخوان  الدعاة  ةالدائرةمراسلالبهم,تتم  بين 
فيقولون: الرئيسي  نكتب مانريد بحروف  )ومركزهم  ان  نظمناها وارينا  بكلمات  وبذلك  (, ركبناها 

  ( 87)الجامعةة اثبتو شكل هذه الحروف في الرسالو,  (86)احد ه فيما بينهم اليشاركم فيهاكون لهم لغ ت

العربي الحروف  الشكلةوهي تختلف عن  ومفرداتهاال    م ه تلغلكلمات  ةبالنسب   فهي ةوامااالبجدي؛في 
شيئ ي عنها  المتداول,عرف  كتبهم  في  يدونوا  لم  العربي ة؛اذ  مفرداتهم  ان  يبدو  نفسهااالنهم  ةولكن 

اخرى  معان  لهاغي   استخدموا  وضعت  التي  بعبار, رتلك  نقول  بلغتهم  ةوان  قصدهم  ان  اخرى 
االسماعيليةالخاص عند  بالشفرة,فالحج  اليوم  البيت,  ةاالئم ةالساد حبةهوصةهومايعرف  اهل  من 

ذكرالمحامدلالخواالحرام هو تقديم  لطغاةالتمردين, روج من مذهب الضداد, والفحشاء هو  والغي 
الفاضل ايها اال مايقولون: اريكث اال ان اخوان الصفا  (88) .المفضول على  الرحيم  وفقك هللا  البار  خ 

اق الكالم والمقام ان قصدهم فهم  ولكن يبدو من سي  (89) زوالرمةم هذه االشارهوجميع اخواننا لف
يفشى لهم سرا  ويكونوا  حتى ال يحتاطون لكل شيءخوان  الاةما.  في رسالةالوارد ةالدقيق  ر االمو  

مأمن  جماعتهم.وفي  عضومن  عليهم  خرج  اذا  الخلي؛ اما  مسؤول  على  يجب  به  ةهنا  يتصل  ان 
التاثير  ليناوع ةلالعود بعليه  ويحاول  قوال  له  فأ عظةه  ظلصف)وقل  له  فهو  المؤنس  واناب  تاب  ن 

منه ماتريده  ذ ,  (90) (على  في  ابى)فعقوبته  ان  وان  ونتبرا من واليته وال  لك  نخرج من صداقته 
ف  به  اسرارنانستعين  دونه  علومناونطوي  في  معانلتناوالنكلمه  في  امورناوالنعاشره  ونوصي  ي 
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اخواننا( بالعقوباذ (91) . بمجانبته  العقوبةالماديةاوالجسدية؛الفصلاي  ةاالدبي ةيكتفون  ان  خوفا,دون 
السلطة يؤدي   امام  اسرارهم  لبث  الشخص  ,العنف  قبل  نفسه  ادفاع الخارج؛من    لذايميلون ,عن 

 (92) .( )ولوكنت فظاغليظ القلب النفضوا من حولك؛باقناعه باللينلمنهج القران

 المبحث الثالث : عصر اخوان الصفا                                      
بشكل    في عصرهم ئدةوالسا ةالصفا استعراض المالمح البارز  اخوان ةالمفيد في دراس  من   نرى ان 
حلقات  لعثور ا  ةبغيمختصر, الخلفيل,التأثيروالتأثر على  على  جماع  ةالدافع  ة لتعرف  ة  لتكوين 
مالمح  في  ةتحكمم,وابرازالظواهرالاالخوان الهرسم  الرابع    خوان,اذمن العصرا؛جريالقرن 
ارا ةالعصوب المبحث    ئهم فهم  ونقتصرهذا  ذلك,  نظرلالدون  الحياة  مختصرةلمجمل    ة عامة قاء 
 .  مايخدم هذه الدراسةالدخول في التفاصيل بقدردون ة,والثقافيةواالقتصاديةواالجتماعي ة السياسي

 اوالً : الحياة السياسية 
مقتل   العباسيكان  يد (93) ه246المتوكل  القاد على  جديدةمن  ةببدءصفح االتراك,ايذاناند جةبعض 

استولى    و بات   نالذيالعباسية,وتغييرالخلفاءدولةالةفي سياس جند ال  قادة  تحكم  ان  الى  تستهويهم  لعبه 

الخالفال حضارة  على  نظر334ةبويهيون  نلقي  الفترةه.فعندما  تلك  تبلةعلى  نحو  التي  حوالي  غ 

الخلفاءالست بين  تقريبا ,نجدان  قرن  اربعة نصف  الحكم  تعاقبوعلى  فقدماتوةعشرالذين  حتف  امنهم 

الخالففقدخرج ,,اماالباقون م انوفه الخالف,قتال اوخلعا  ةوامن  تولى  منهم  بعض  واحدكأبن  ة وان  يوم 

لثالث ,المعتزفقدقتل كالقاهرةوبعضهم  المرايام  توليةفي  من  وكمايقول)كان  (94) ,ةالخالفه  االولى 

وفي اول القرن الرابع الهجري كان  (95)(في يدهم كاالسيران شاؤواخلعوه وان شاؤواقتلوه ةالخليف

الوزير295وقدانتخب ة الخليفهو(96)المقتدر قبل  من  بمشاوراالعباسي  ه  حسن  القاد ة بن  ة  بعض 

العمرثالثةعشرسن من  وله  المتنفذين  الوزية االتراك  وجود  , وهوالءالعسكريونر ,انتخبه  رغم 

العباس بني  من  صغرسنه, االصلح  يستغلوا  السلط,كي  على  على  ة فيحكمواقبضتهم  ويتغلبوا 

ومنافسيهم هذا  ,(97) خصومهم  االزمات فأدى  اشتداد  الى  مقاليد  م والمهير فالوزي,الوضع  نون على 

بل كان جل همهم بعد  , التي كان الشعب يعاني منهاةن بالمشاكل المستعصيي هتممالحكم لم يكونوا

اساليب الجشع,وقربيهم  مستخدمين  ,رات االموال والعقا بالحصول على  ين  عالطام  الخصوم ةتصفي

وامه المقتدر  جمع  ,(98) من  معترك  في  جواريها  بعض  شخصيتها  وحولها  بحكم  وهي  االموال 

ابنهاةوالمؤثرة القوي الخليف , على  على تمكنت  ةوبصفتهاام  التغلب  ل  من  كان  يد  ال  ه الوزيرالذي 

ا ابنها  تولي  في  واستمالته ت  ,واستطاعلخالفةالطولى  االتراك  الضباط  كتلة  عن  اليها  عزله  م 

الوزارة   اكثر,نحهالمن  تمبحوزتها, فباتت  عباس يدفع  الخصال  ,فحامدابن  من  له  يكن  لم  الذي 

  امتد   الذيوفيعهدالمقتدر ,   (99) مايؤهله لتولي الوزارة اخذها من ام المقتدر بعد ان قدم لها ما طلبت 

وعشرين سنحون الوزارةعشر,   ة خمس  ثالثا , وزيراتولى  او  مرتين  بعضهم  وكان    ,(100)وتقلدها 

الوزاريةالد  التغييرات  هذا  وراء  الخليف ,المالمتكررةالافع  خزائن  ةفقداتلف  موجودفي  ماكان  كل 

جيوب  وارداتها  واما ة,الدول تدخل  الخليف, المسؤولينكبارفكانت  يحتاج  اكان    ,مواللال ةوعندما 

واذا لم    توفيرها, كان على الوزير ان يتدبر ,لمنح الهبات لقادةالجيش في المناسبات لتسيراموره,او

مهمتني في  منصب  هجح  عن  الجديد ,وتصادراموالهه, يعفى  البديل   يد  على  دفع  ,اويقتل  الذي 

ال,المبلغ هذا  يساوي راس  اخرى   ربما و,المقال روزيالذي  ان  الذي  ه,لمنصب  يرجع مرة  بعد  فقده 

الثمن   دفع  قد  قداستردحريته دا, جد ميكون  يكون  من  ,بوبذلك  فأن  ,واخرجوه   يه نافس ماالقتصاص 

,وفي  (101) يفةلللخ امقابل نصف مليون دينار دفعهةلوزارلوعذب عاد   بعدان صودرت امواله ة؛مقل

  ه 320عام ومحمد بن ياقوت الحاجب  ,(102) العام للجيش ومؤنس المظفربين القائد   يصراع دمو 
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  اجلس,والطريقةجثته مرميةعلى قارعبقية ع راسه وحمل بين يدي المظفرو وقط المقتدر  قتل  (103)

دماء أهوج محبا للمال ردي  على سفك الوكان القاهر)مقداما ة,الخالف  على كرسي (104) القاهراخيه  

اشهر    ةوست  ةضى في منصبه سنوبعد ان ق.(105) من السكراليكاديصحوا, مولعا بالشرب و( ةالسياس

عد  فيما بوقد شوهد ,واولم يسمل قبله خلفاء مل التراك على خلعه فقبضوا عليه وساتفق قادة الجيش ا 

  ةفاسند الوزار.  (107) ه322ي . وبعد القاهر جاؤوا بالرض(106)بغداد ب وهويتكفف في جامع المنصور

التوالي لعد  لم يتمكنواالخروج من الضائق ةعلى  بالخليفةلتالتي  ةالماليةاشخاص,االانهم  م  ي سلدفعت 

رائقمقاليداالمورلمحمد  اميراالمراء,قائدالجيش .(108) بن  لقب  دفع  بلقاءقيامه    , ه 324عام ومنحه 

عة,لالزماات  قالنف السيوف  ارباب  واستولت  مجاالته  كل  في  للجيش  بذالك  الكلمه  لى  فصارت 

الخليف ةالدول يبق  لم  في , اسمهاالةوبذلك  امير و ,الرسمية وة لدينيا  ت سباا المن  وظهوره  اسم    كان 

خطبةالجمع  في  الخليفة  الراضي  (109) يعهدالمسلمونوهواجراءلم  ةاالمراءيذكربجواراسم  .ولبث 

فبقي على عرشه اربع  (110) بالمتقيالذين جاءوبيدالجنود ,وكان مصيره القتل ,سنوات ةالحكم س  في

ثم خلع وسمل  الوزار, سنوات  المدةالقصيرفي هذ ةوتولى  التوالي وكما يذكر  ةه  سبعة وزراءعلى 

الى ان  ةوثالثين وثلثمائنيفا  ة غت في سنكل ن أيس لها بأهل حتى بلتتضع ويقلدهاة)ابتدأت الوزار

االصفهانيالكاتب ةتقلدوزار ابوالعباس  غاي و؛المتقي  في  المرؤةكان    ة صقوط 

جواري  دىال اح  عن طريق   ض فعر,اتصاالته(112) مستكفياله بدأ333المتقي ةفأبازاح,(111) (ةوالرقاع

ثمانمائ دينار   ة مبلغ  للخالفعلالف  اذارشحه  فيها,  للجيش  العام  القائد  توزون  واوصله  ةى 

فتكلما,اليها اشارته  رهن  سيكون  وارتقى  انه  الرجلين  بين  االتفاق  بهذه  ةالخالف  المستكفيم 

قهرمانةجارية  واماالة,ئالدنيةالمؤامر الخدمة, يف لخللفقدعينب  قيامهابهذه    الطرفين   لكالةمقابل 
البويهيوندخ  ه 433عام .(113) الخليف,العراق(114) ل  علىةفوزع  ضرب  ب   وامر,امرائهم   االلقاب 

الدينار على  احسو ي البويهي ان    اال ,والدرهم   القابهم  الخفاء ةمؤامربن  ضدهمفي  يشارك    , تحاك 

وسلموه لفسارعو  ,ته قهرمان وة الخليففيها المستكفي  لسان  ,خلع  تكن  .(115) جاريةالكماقطعوا  ولم 

المسلمين  بويه ,اوضاع  بني  ظل  طالب  ب,تحت  اشده؛بين  على  مماسبقها,فالتصارع  أحسن 

على  لفرض سيطرتهم  لتي يركزعليهاالجيش  لقةاالضعف,ايمثل الحة الخليفو.(116)بغداد في  السلطة

يحضى  الدول الجيش ة الخليفة,فلم  ممارس,باحترام  باستطاعته  يكن  كرأس  ةكمالم  صالحياته 

اليقبلواي كتاب رسمي  ه  انة؛الدولاصدرالقائدالعام للجيش تعميمالجميع دوائر  ه 323عام ففي  ةلدولل

لوكان   الخليفموقعا  حتى  توقيعه  ؛ نفسهة من  عليه  يكن  الخليف(117) مالم  فقدكان  تحت  ة , 

القادة,  الويل  ,فالجيش ةرقاب مخالفة  حاول  مقل عندما فله,ان  ابن  الوزيرعلي  مؤنس  كالة اوهم  من 

الحاجب قائ وبليق  للخليف,دالجيش  مربي ةان  في  ,ضدهم ةاتصاالت  ضباط  احد  مؤنس  فعين 

الداخلين  ةقصرالخليف والكشف عن وجود   عليه لتفتيش  منه   على  النساء  ه والخارجين  المترددات 

بداخله  ان يكون  ةمخافه,دارالقاهروعاءفيه لبن فادخل الضابط يده فيلفي احدااليام حمل  ,والقصر

لرمزالخالفةلدرجة. (118)ةسالر الخالف  واستمراالذالل  احوال  يبق  ة)اضطربت  ولم 

وصارت تملك  و وزارةال و,رونق لها جهتهم   البويهيين  اليهما و,الوزارةمن  يكن  العمال  (ولم 

يةللخليف اديراموره,و االكاتب  االمر  به  االميرالبويهيوصل  الستقبال  يخرج    ةومعزالدول.(119) ن 

نصحه  , االان بعض مستشاريه  العباس ويوليهااحدالعلويين,   عن بني الخالفةةازالبفكر(120) البويهي

مع  ها بالتخلي عن اليوم  واصحابك )انك  الخالف,خليفةتعتقدانت  اهل  من  ليش  بقتله  ةانه  ولوامرتهم 



 2022(، لسنة 4، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

 

390 
 

دمه  مستحلين  خليفتوم ,فقتلوه  العلويين  بعض  اجلست  تع ةى  من  معك  واصحابك  تكان  قدانت 

بقتل  خالفته ةصح لولوامرهم  طلةمختصرةلحلة. (121) (فعلوك  في  ةالسياسية,العباسي  ةالخالفهذه 

انفصلت اجزاءواسعةمن    حتى,والسقوط   حطاط االناهرظبكل ماشابها من م, لهجرياالقرن الرابع  

الص.العباسية الدولة السياسي  فاكانوخصومااخوان  ا,بغداد بللنظام  لهم  كانت    ة, سياسي   هدافحيث 

يدون قلب  يرو حركات الدينية, معظم الشأن  شأنهم  ,الحكم اليد ق معلى  ستيالءالوا ةالسياسي ةسلطالنحو

محاوالت  من  , العالم اليونانيب  بماكان  ةمتاثرةفالجماع,المسلمينعلى حياة  ة النظام العقلي والسيطر

)فان كنت عازماعلى  ويقولون,جماعتهم ل  نضمامبا اال ةالنجا؛هم يريونفلذاةالسياسي  هم تشبه محاوالت

الدين  طلب بنااصالح  جماعوالدنيافهلم  مع  بسن ةمجتمع  الصفافضالءونقتدي  من  ةالشريعةاخوان 

 (122) (االخوان وصفوةة النصيح ومحض ةصدق المعامل

 ثالثاً : الحياة االجتماعية 
تتحكم  واأبرزالظ كانت  العباسي بهرالتي  المذهبي,المجتمع  الخصومات  القومي  وة هي  التعصب 

  من وموقفهم المعروف  , ظهورالخوارجل  ,يمتذجذورها ة واالنحالل الخلقي.اما الخصومات المذهبي
وتطرو,التحكم ةقض انفسهم  نساء,الكثيرمنهم   فقدانقسمواعلى  استحل  بعضهم  ان  هم  مخالفيحتى 

على  (123) ابنائهمودماء قبل  ريكف تواجتمعواكلهم    دولةاالسالم,  ولمااتسعت (124) ,التحكيمب   من 
  ة وبيئيةخصائص عقلي  اشعوب له  لت دخاذ ة,االسالميالفرق والمذاهب    ت وتكاثر, وتكاثرالمسلمون

  قول لالممكن ا  ن,وم اويجدفيهاتحقيق غايته ه,ومشاعر  ه م مع عقليتئفيهاالتال  ونيرا مذهباوفرقذهبواف
الجدد ؛ القادمين  والنقاش ةوقضاياجديد   اثاروامسائلان  بين  ظكما,للبحث  المزج  خالل  من  هرت 

السابقا ثقاف اعتنقوه ,االسالموة تهم  االهواءوتضارب ة,جديد افرق  الذي  االتجاهات,فكان    وتشعب 
بمبداء االختيار لقوله  الدمشقي  يتفق وسيا  (125) اعدام غيالن  لم يكن  الراي    قائلةالة,الدولةسوهذا 

عهدالمأمون.(126)   ة لجبريبا ال(129) والواثق(128) والمعتصم(127) في  لم(130) ةزلتعماضطهدت    من 
القرانم  يوافقه  بخلق  بالسياطالقول  يعدهذا(131) ,يسجن ويضرب  المذهبي م.ولم    اختصرالصراع 
وو العلماء,اعلى   معين   ة دومالنصر,ةالمتداخلةالسلطبينهم  اخر,   راي  راي    دائر   وسعةبل  على 

ا  منهم  جانبةفاخذالخليفة,والحنابلةالعام ةفتن  كمافي  لعنف طابع اواخذ والخاصة, العامه  الجدل ليشمل  
  , ستخدام السواعد الفقديصل    لجدل, واة المناقش  عند االختالف  يقف  ولم  ,(132) ةوسيرهم الى البصر

اي شيء, اهلي, االمورتتأزمولمابدأت  (133) حول  شفاحرب  بغدادعلى  الى    ةالخليف  اضطرةوأقبلت 
كم ليوسعنكم  ذموم مذهبكم ومعوج طريق لئن لم تنتهوعن  )ينكرعليهم تصرفاتهمبلة لحنا لانذارةتوجي
الخراب(135)الشغب   ثاروا اما    كثيراةفالحنان (134) (وقتال  ضرباوتشريدا  ةالخليف بالمورنحو   ودفعوا 

هيمن.(136) عهد  السنةوفي  اهل  كان  بقسة االتراك  الحرية يتمتعون  اوفرمن  كانت  ط  بينما   ,
الشيعةناقمةلسلطا اقلبت  ة,على  الشيعن,البويهيبمجي  االمورثم  تنفست  هل  فا(137).عداءسال  ة حيث 
والمجاع   ن شكوي  ؛كانوالعراقا المالية, القحط  الموارد  سوءتوزيع  بين    ون شهد اخذواي  ةبسب 

كالوا االونة الفتن,باخرىث  رواخر  اعداد هم, بينة يالطائف ةقيام  نتائجهاسقوط  القتلى كثيرةومن    من 
هيين  في اغلب سنوات حكم البويشهدت بغداد اذ (138) ةوالمحالت التجاريوحرائق تلتهم عشراتالدور 

االحياءواالسواق العصبي ظاهرةحرق  فية)صارت  الصنفين  هذين  ان  بعد والدنيا  الدين امر  بين 
امرالدين في  حركات  كما .(139) (كانت  هذه  اصلهاسياسي  ة,وعلنيةسريمذهبيةقامت  ,كانت 

للخالالحركات قلق  في  اخذواو  , البحرينفي    دولتهم ااسسوفالقرامطة,فةالعباسية مصدر  يتدخلون 
احيانا   البصره  معزالدولةلماسار,شؤون  ان  الخليفلحتى  عنهاوسلك  لطرد ة  لبصرةومعه  البريديين 
البرارسل   لسلوكةالقرامطله  طريق  يستأذنه  احتجاجا  ان  دون  الطريق    .وقدانتشر (140) هذا 

ف اةالدع العراقالفاطميون  سريةقوية,ي  تنظيمات  لحكم  اواقامةن,العباسيب  ة لالطاح تمهيد , لعمل 
  ةواماالظاهر. (142)د بغدابكانت تتالطم امواجها  ة.وكمايذكران جميع الحركات الروحي(141) الفاطمي
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القوفكان  الثانيةالبارزة  وان  , وخصاصهم  هم قبائلب   المتفاخرون   العرب (143) بينا دائر  ميالصراع 
والهامحمد  عليه  هللا  بينه   صلى  نشأ  االسالم  وان  بلغتهم. منهم  نزل  القران  وان  وهم    الفرسوم 

بتار كأمبراطورييعتزون  حضارةواسع   ة يخهم  ذي  القدمةموغلةاالرجاءوشعب  الدول, في    ة وبأن 
السنية  ةهم في الحرب وبأنهم حماة الخالفيفتخرون  بقوة أجسامهم وبأس   التراك و. لهمدين  ةتالعباسي
 : البارزهره اظ ومن م, قي خالاالنحالل  اال:الثالثة ةالظاهرواما. لشيعةامن تامر

العهد:لم   -1 كثيرا  نكث  هذاالقرن  للعهدفي  منهما ة فقدنجدالخليف,حترامال يكن  كل    واالميريحلف 
  ة كما كان االمربالنسبه,تخلص من صاحب لللالخرولكن في الوقت نفسه يفكركل منهماعن طريقة

ومعزالدول ةللخليف والجيش  ةلقاد ة,والمستكفي  العينالذين  سمل  العهد  ,جدوافي  من  طريقاللتحلل 
الخلفاء  الدول ا  يبدوانهم ,اتجاه  مؤسس  عمرالذي  العباسيةةقتدوبالسفاح  بن  لزيد  االمان    من اعطى 

 . (144)االمان  هذاالعرب في حين فقتله قبل ان يجف مداد ماءزع

الرشو  -2 باتت  مشروعاةالرشوة:  امر  المسؤولين  عرف  و,في  لكل  حتى  ,ويفةسعرهاظ فكان 
لهاثمنهاالمحدد ةالخالف ب,وكان  والوزير  يدفع  الوال  ورهد الوزارةتسندلمن  بعدان ةويعين    الموظفين 

منهم   واحدتسع  فلخاقاني الثمن,يقبض  يوم  في  كل  واخذ ة عشرناظراللكوفة وزيرالمقتدر)ولي  من 
رشو الكوفة واحدمنهم  طريق  في  التقوكلهم  والي ة ولما  ان  االمراتفقواعلى  لهم  االخير  ةوانكشف 

الوزيرة صحيح الى  اخرىوعادالباقون  وظائف  في  تيارةوالقضا .(145) (ففرقهم  رشوة   الجرفهم 
عبد هللا  ةالدوللماولي معزف.(146) ءالقضاواليته  الدنانيرفي  عشررات االلوف    فكان منهم من يجمع

وكان  ,(147) لالميرمائتي الف دينارعلى نفسه حمل    شرط ,لقضاةابن ابي الشوارب منصب قاضي  
 .  (148)ةلدوللسيف ا ةويقول الترك,يصادرالتراكات الحمداني  ةف الدولالحسن الرقي قاضي سي ابو

لناس واالسواق في  البيوت    به الجيش من اعمال السلب والنهب   ماكان يقوم السلب والنهب:  -3
كثير عصابات  بغداد ةبالسرق  ات انتشارعصابتغييرخليفة.السيماعند ةمناسبات  وغيره,والغريب 

تجدالحماية  الدول  من  السرقة  كباررجال  مبلغ  عصابةسرقةشيرزاد ابن  ةفقدحمى  بعض  مقابل 
له يدفع  مجتاخرى  االنحدارالسلطة,تفشي ظاهرةمعاقرةالخمورح  مالم  واقبح .(149) شهري  مع  في 

انه قائم على الدين وان السلطه الحاكمة تستمد شرعيتها من االسالم فأذا كان الخمر من    عييد 
مميزات الدين االسالمي الواضحة فانه لم يعد مانعا لمعاقرتها فقد كان اغلب الخلفاء العباسيين  

يكاديصحو يتناولون   بها  مولعا  كان  وبعضهم  السكرالخمر  انه  ه  كتاببالنواحي  ذكرو.(150) من 
 (151)هذا الشراب  وا ينكبون على الذين كان ,متسعا لذكرالخلفاءوالوزراءوالكتاب  فيه اذلم يجد ,يئس 

 رابعاً : الحياة االقتصادية 
في كان الثروة  العباس   ت  جائ بموزعة  دولةبني  طبقةمفرطة رشكل    االستقراطية الترف  بفهناك 

يومهاالحاكمة, قوت  بؤس  , تقابلهاطبقات مسحوقةالتملك  في  نتيجة تعيش  الطبقة    وحرمان  هيمنة 
ومصاد  مقاليدالحكم  متصلة  وطبقةمتوسطةمنتعشةنوعامااقتصاديا,وبينهماالثروةرالمتسلطةعلى 

التباين االقتصادي ليس وليدهذاالقرن(152) بطبقةالحاكم ايام الخالفة االب , .ان  الى  اال  ولى,ل يرجع 
,متمثالبحركات  تجاةهذاالوضع الشعورباالستياءاازداد الث الهجري  لقرن الثرلنصف االخيالان منذ 

الذين ارهقتهم  (153) القرمطةبين الفالحينة.وتنامي دعوةالتي هددت كيان الدول,مسلحةكثورةالزنج 
 وجشع المسؤولين واستغاللهم للفالحين :  ,  المعتمد السلطةاالهمال صور

الري -1 وسائل  العنايةب:اهمال  الزراعيةضاالرا ري  قنوات  عجزالدولةعن  على  ي  يتعذر  ,التي 
الزراعي,نتيجةلالهمال   المزروعة,واضربالنتاج  المساحات  لتقليص  بها,مماادى  القيام  الفالحين 

 . (154) اعةجم القحط وال انتشرت ف غذاءموارد ال ة لوبالتالي قي, الحكوم

اال  -2 والضمان:كانوانظام  لصنفين يققطاع  االراضي  اال,سمون  اعطي عن طريق  قطاع  صنف 
امالك   بكثرةارزمالاهل  كوفاثقل ؛يهاكيفمايشأونبيتصرفون  ند,للوالةوقادةالجالدولة؛من  هم  طلباتع 

ايةمساعد ت دون   لوم  ظ)بين هارب جال وبين م زراعمالوامايملك  صادر ؛المحصوالت ة قلواذاة,قدم 
ضيعت , ينصفالصابر  تسليم  الى  مستريح  شره  هوبين  ليامن  المقطع  القطاع  (155) (الى  فنظام 
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كان  حيث  الفالحين  وتنميتها  اضعف  واصالحها  االرض  زرع  االخر(156) عليهم  ذو  .اماالصنف 
الخراجي  فكانوا  ةاالراضي  المال  لبيت  يؤدونة  مبلغ  لقاء  والوالة  والقادة  للوزراء  يعطي  فكان 

اغلب   في  المزارع  يجعل  الذي  االمر  وسيلة   بكل  الزراع  من  المال  اسيتخراج  في  يتفننون 
 .  (157) حيان يترك ارضه للضمان ويفر هاربا  اال

المج  -3 اسباب  من  والمصادرات:كان  االقتصادية اعات,الضرائب  يلجاء  كثيراماكان  ,والمشاكل 
  في هذه ولم يقتصراالمر, ومصادرت اموال المواطنينة فرض الضرائب الباهضصحاب السلطةلا

تعدها بل  الكماليات  على  الضروالضرائب  مثالضريب ؛ ريات الى  الملحةففراض  ه  .هذ (158) على 
التدهورةامثل اد ا على  الذي  االمر  الهجري  الرابع  القرن  في  وتفشي  ؛لمجاعات ى  القتصادي 

الدول واالوبئةوكانت  مقاليد قصردورهابو,غيرمهتمة ةاالمراض  على  المهيمنون  هم  مصالحضع 
 .  الواقع اصالح االمرولنهوض بلاخوان الصفا  ممادفع .اعتبار  اي فوق ةالذاتيةومكاسبهم الشخصي

 ة الحياة الثقافيخامسا :
س من  الرغم  بجميع  ةواالقتصاديواالجتماعيةة السياسيالحياةوءعلى  العلوم  هذاالقرن,االان  في 

العصر  ان القرن الرابع الهجري كان  ,قوللومن الممكن ا,كانت في تقدم ملحوظ ةالمتداولفروعها
االسالميةوالفلسفية ا والمعارف  للعلوم  هذاالعصر,لذهبي  اليونانيةةجامتزففي    والفارسية الثقافات 

االسالميةوالهنديةوالسريانية شهد (159) بالثقافات  الهجري  الثاني  القرن  في  ةركةكبيرح .واذاكان 
والكوفيين النحو  البصريين  بين  وجد ,والصرف  الثالث  القرن  بين  وفي  االمتزاج  من  نوع 

الرابع سجل  لا القرن  فان  المذهبين  اامتزاجمدرستين  بين  من  .(160) تام  الكثير  نشأ  الحديث  وفي 
تدوين حول  النه,العلوم  علم  والتعديلامثل  الجرح  وعلم  والمنسوخ  ظ, سخ  القرن  هذا  رت  هوفي 

روايةجوازفكرة   الكتب االكتفاءفي  في  كان  بما  هذاو,الحديث  محدثي    العصرالدارقطني من 
وضعيف ؛والنيسابوري وحسن  الحديث  االخيرمصطلحات  لهااصول,اذوضع    ووضع , وجعل 

معموال ب بقي  العلماءبنقدالحديث ه,اساسا  هذا(161)ونقدالسند ,وقام  بي  الذهالعصر؛القرن.كمايمثل 
االسالميال واصفاهاال  ؛الذي وصلتصوف  مراتبه  لتصفيةالنفس وتحصيل  ,رقى  واصبح طريقا  

النظرمقابل طريق  بالمعرفة الكالمييناهل  الترجم(162) من  فقدوصلت  , المأمون يام  ا ة,وذاازدهرت 
هذاالعصرلمرحل والثالث  المسلم  اذاكان.و(163)التدقيقةفي  الثاني  القرنين  في  بنقل  تشا ون  غلوا 

من الجمع والتحصيل الى االنتاج  الرابع يدرسون بانفسهم وانتقلوا  القرن في  فأنهم  ة,العلوم االجنبي
 .  (164) الشخصي

تميزةالفلسف هذاالقرن  المستقلة االسالميةبشخصيتهاالقائمةفي  الحقيقي  ؛الفارابيبرز,ف وكيانها  االب 
بأجزائهاالرئيسيياالسالميةفقدشةللفلسف فعل  دبنائهاوالم  الصفاة,كما  هذا(165) اخوان  لتقدم  ا.يرجع 

لبالداالسالمية  بين العواصم الجديدةفي اةمنهاالمنافسةالشديد ؛اسباب ةعد ل العلمي واالزدهار الثقافي  
  ؛ينعمون برعايتهم,التي كانت وسلطانامير  وبين؛الى اخرفاصبح العلماءواالدباءينتقلون من بالط  

ان الصراع لم يترك هذه الناحيةمن نواحي الحياة ايضا   .اال(166) الدب والفلسفةا لعلم وميلهملنتيجة  
فقد كان الفالسفة  وبين الفالسفة والنتكلمين على اشده    (167) فقداشتدةالخالف بين المتصوفةوالفقهاء

المتكلمون كانوا يرون  و(168) يرمون المتكلمين بالتعصب واستحسان التقليد وانهم من قبيل العلوم
يدوربين الفقهاء  ة والصراع نفس,لى االسالم فيرمونهم بشتى التهم عفي اتجاةهوالءالفالسفةخطورة

يته ؛والنحويين ليسوامتدينينم  حيث  الغالب  في  بأنهم  النحو  و, الفقهاء  بعضهم  بخشوع  يذهب  قال 
  ةمالمح البارزة في الحياةالسياسي . كانت هذه اهم ال(169) لك قيل قلما يكون النحوي ديناوكذ ,القلب 

 اخوان الصفا.    حركة واالجتماعية واالقتصادية والثقافية في القرن الرابع الهجري عصر

 رسائل اخوان الصفاالمبحث الرابع :                                         
 اوالً : الرسائل 

شملت  في عصرهم,  ةالمعرفةولب فنون الثقافغعلى ا  الصفاموسوعةضخمةشملت رسائل اخوان   
على اثنين وخمسين رسالة)في فنون العلوم وغرائب الحكم وطرائف االداب,وقائق المعاني عن  
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  ة, طبيعيكالم الخلصاءالصوفيةوهي مقسومةالى اربعةاقسام,فمنهارياضية تعليمية,ومنها جسمانية
التالي:          (170) (ومنهانفسانيةعقلية,ومنهاناموسيةالهية النحو  على                -وهي 

 :   نذكرمنها,هي الرسائل الرياضية التعليمية , وعددها اربعة عشر رسالة المجموعة االولى:
 (. عدد وماهيتة , وكمينة , وكيفيتة في ال)-2
 (.  , وكمية نوعها, وكيفية موضوعاتها في الهندسة وبيان ماهيتها)-3
النجوم,شبة-4 البروج,وسيرالمدخ)في  االفالم,وصفة  تركيب  في  ومعرفةالكوال  تاثيرهافي    كب 

 هذا العالم( 
لها  -5 الموزونة  وااللحان  النغم  بأن  التاليف,والبيان  في صناعة  المدخل  وهو  الموسيقى,  ))في 

 تأثير في نفوس المستمتعين لها ((. 
 :   ,نذكرمنهاوهي الطبيعيات , وعددها سبع عشر رسالة : المجموعة الثانية

الكليان  )-1 الرسائل بسمع  الهيلوي والصور, وماالزمان؟ والمكان؟ والحركة؟ وتتقلب هذه  )في 
 ويسمى الكليان ويسمى السماع الطبيعي((.  

في السماء والعلم , وبيان كيفية اطباق السموات وكيفية تركيب االفالك والغرض منها هوه  )-2
 . الكواكب........ ( الفالك وتيسير بيان عن كيفية تحريك ا 

من  )-3 واحد  لكل  المقومة  الصور  ماهية  عن  البيان  هوه  منها  والغرض   , والفساد  الكون  في 
المهدن   منها  الكائن  الكلية  االمهات  هي  وانها  واالرض,  والماء  والهواء  النار  االربعة  االركان 

 (. ية استحالة بعضها الى بعض ......والنبات والحيوان, وكيف
لوية , والغرض منها هوه بيان عن كيفية حوادث الجو وتغيير الهواء , من النور  االثار الع)-4

الغيوم   من  منها  يكون  وما  واالنهار,  البحار  من  الرياح  وتصاريف   , والبرد  والحر  والظلمة, 
والضباب والظل والنجى واالمطار , والرعود والبروق, والثلوج والبرد والهاالت, وقوس قزح  

 (. ذناب , وماشاكل ذالك , وذوات االوالشهب 
 االرض(  رالمعدنيةواختالف جواهرهاوكيفيةتكوينهافي باطنالجواه)كيفيةتكوينالمعادن,وكمية -5

 :   نذكرمنها , وهي المجموعة النفسانية والعقلية ,وعددها عشر رسائل  :المجموعة الثالثة 
 ))في المبادئ العقلية في راي فيثاغورس((. -1
 العقلية في راي اخوان الصفا وخالن الوفاء((. ))في المبادئ -2
 ))في معنى قول العلماء ان االنسان عالم كبير.........((. -3
 (. )في العقل والمعقول -4
  والزمان والدهور,والغرض منها هو   )في االكوار واالدوار, واختالف العصور واالعصار,-5

 ايتة , وكيفية فنائه وخرابة((. البيان عن كيفية انشاء العالم ومبدئة وتربيتة,وظهورة وغ
 وأسبابها, وقوانينها ورسومها, وكيفيتها على الحقيقة((. 

 : نذكرمنها,وعددها احد عشر رسالة هي الناموسيةااللهية,والشرعية الدينية,المجموعةالرابعة: 
 (. )االراءوالذاهب,في الديانات والشريعةالناموسيةوالفلسفية,وبياناختالف العلماءفي اقاويلهم-1
 (.  "عز وجل" , وكيفية الوصول اليةفي ماهية الطريق الى هللا)-2
 . اعتقاد اخوان الصفا وخالن الوفا(في بيان )-3
))في كيفية عشره اخوان الصفا وخالن الوفاء , والتعاون بينهم بصدق المودة وصحة المحبة  -4

 ,ومحض الرئفة والشفقة, والتحنن والرحمة((. 
 المؤمنين المحقين((. ))في ماهية االيمان وخصال -5

 ثانباً : مؤلفوالرسائل 
تلقى   الصفالم  اخوان  لقيته   رواجاومقبولة   رسائل  االمر,كما  اول  متف   فيمابعد,   جيدة    ها يولداكثر 

عن القراء حتى اختلف  اسمائهم  كتموا  هاالن مؤلفي, والناسجون على منوالهاوناقلوهاومختصروها 
تألفت  ة على ان مؤلفي السائل,جماع, اغلب الباحثينق  فيت .(171) الحدس والتخمينفاكثرو,فيهم الناس  
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والطهارة,اعمبال القدس  على  بالصداقة,واجتمعت  البروالتقوى و شرةوتصافت  تعددت  .تأخواعلى 
وضعها,اسمائهم,  ا مصنوفه  كتم ولما) ل:يفق ؛حولةاالراءواختلف  الذي  في  الناس  قوم    اختلف  فقال 

االئمة بعض  كالم  من  عل؛ هي  طالب  ابي  ابن  علي  نسل  االمام    السالمه  يمن  اسم  في  واختلف 
لها  حقيقة  الواضع  لة  التثبيت    في  المعتزلة  متكلمي  بعض   تصنيف  هي ) :لي.وق (172) (اختالف 
غيرهم (173) (العصراالول وقال  القرطبي   ,  المجريطي  الحكيم  تأليف  من  الرسائل    النه ,(174)ان 

الصفا  الندلس)الرسالةالجامعيةل  هاحمل تالميذ (الخوان  فظنواهانفسهم,وامالهاعلى    واضع انه  , 
ويبدوانه حمل رسائل اخوان  ,(175) عليهاوتعليقات  ؛تفسيرللرسائلهافيالن الرسالةالجامعية, الرسائل

تالميذه   رحالته,وربمايكون  احدى  في  ودفعه,(176) الكرمانيالصفالالندلس  المشرق  من    ا حملها 
اهل  ,ونشرها ي المجريط  ه ساتذ ال الرايوي   .(177) االندلس  بين  هذا  ان    ؤيد  فيقول  ويدمان 

معلرحل  (178) المجريطي وجلب  العربيةواليونانيةلاله  لمشرق  الكتب  بعض  بينها  وندلس  من 
الصفا,و اخوان  ادليله؛رسائل  تلميذالمجريطيان  ادخل    هو ؛لكرماني  من    الندلسلرسائل  الاول 

نجدلجماعة.(179) سوى  ولم  االخبار  من  الصفا  الظنون .قليل النتف  الاخوان    ة رسال(180)ذكركشف 
ا اقسام  وتفسيرها في  اللموجودات  الحسن  الصفا(181) عوقيالبي  اخوان  انها  ؛ احداصحاب  وقال 
 ينا من اسماء مؤلفي الرسائل. د لاتوفر,وهذا جل م(182) رسائل لطيفة

 ثالثا : عدد الرسائل 
اختلف   اذ ,عددهاومااحتوت اختلفواايضا حول  اختلف الباحثون في عصرجماعةاخوان الصفا,  كما
كرون في فهرست رسائلهم ان عددها)اثنان وخمسون  , فيذ وان الصفا انفسهم في عدد رسائلهم اخ

الحكم  رسالة وغرائب  العلم  فنون  المعانيوفي  وحقائق  االداب  في  (183) (اطرائف  ويذكرون 
موضع    وفي  (184) (تهذيب النفوس واصالح االخالق  , فيةوخمسون رسالموضع اخرانها)اثنان  

افكار عن  االخوان  يتحدث  الهم  ثالث  رسالالرسائل)في  واردةالفلسفية  وخمسين    .(185) ((ةاثنين 
يشير الرسائل  اخرى من  مواضع  ان  وفي  الى  احدى وخمسون  رسالة)اجناس  االخوان  عددها 

وانواعها ايضا ,فالتوحيدي  لف  اختو. (186) (الحلوم  الرسائل  حول  والباحثون  والؤرخون  المؤلفون 
جماع رفاع ةذكران  بن  رسالةزيد  اجزاءالفلسف ة)صنفوخمسين  جميع  علميهاوعمليهاوافرجوا  ةفي 

الصفا اخوان  وسموهارسائل  ايذكر.  (187) (لهافهرست  مقالة,  لان  وخمسون  رسائل)عدتهااحدى 
من   نوعا   خمسين  منهافي  جامع خمسون  المقةالحكمة,ومقالةحاديةوخمسون  على  النواع  االت 

 .  (188) طريق االختصار واليجار(

 رابعاً : منهج الرسائل 
ة وفيها خرافات وكنايات وتلفيقات,  مبثوثة من كل فن بال اشباع وال كفاي وصفت الرسائل بأنها)

فيهالغلبةالخطاءعليهاغرق  ,وقد وتلزيقات  هذا:)بعيواما (189) (الصواب  من    ما  غنواوصبواوقريب 
  اخوان  ,ويذكران(190) (ففلفلوا  وشطوا  فهلهلوا  أطربوا,ونسجوا  ما  ماوردوا,وغنوا  ,وحامدواوجدوا

على  )لصفاا يقرب  لكيما  والمقدمات,  المدخل  شبه  فيها  القول  واوجزنا  الرسائل  هذه  علمنا 
فيهما,   فيها(المعتملين  النظر  المبتدئين  على  االخيرة:)اننا    (191) ويسهل  رسائلهم  في  يقولوا  كما 

,بسطنالهم هذاالكتاب,واوردنا  منهم عراضناااصالح لشانهم ولماكان اكثر  ه نحب الخواننامايكون ب
فيق هللا,الذي حملنا  وبت  ه ,بحسب ماقدرنا عليوالعملية , والصنايع العلميةاالعمال,   فةمبادئفيه معر

واحد,هو علم  نقتصرعلى  وجواهرهم,وما  واننالم  الناس  طبائع  صناعةواحدة,النناعملنااختالف 
ف  من مبادئ الصنائع والمعاره  فجعلنافي رسائلناهذ ..بما يوافق الطبيعةه  يشتاق كل واحدمنهم الي

ووالع معينالوم  الباحثين. (192) (للمتعلمة,ورياض للمبدئمايكون  احد  ماد (193) يقول  الرسائل  ة:ان 
اكثرها والفلسفة,فقدكتب  العلم  نظرات عميقةفي  وتطبيقات,وليست  تفهم  خالصات  يريدون  للذين 

وهذه   بطريةسهلة,االمذهب  اخر لجماعة  باحث    فيها   تبسط   بموسوعة  اشبة   الرسائل  ان :)ويقول 
 . (194)  ( الفلسفة من  الينفرون وحتى .   العامة عقلية   يوافق باسلوب  االولية  الفلسفية  المسائل

 خامسا : لغة الرسائل 
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ولعلهاعملت عمدا بقصدحجب التعاليم الروحيةعن ذوي االرواح  , غامضةمعقدةةالرسائل لغةان لغ
الصفاقيمتهاالفنية(196) يقول,فأن  (195) ةالمعتم اخوان  تتجه  انهافهي من حيث  ,ة صالخال:ان لرسائل 

والتثقيف ا للتعليم  الناس  جمهرة  فيهالى  اليسر  عن ,قدعدل  الى  وعن  االدبي, العسرالفلسفي 
كثثير,ةادبيةخالص ة ضهاواساليبهاعنايبالفاكتابها متخيرةتشبيةمتقن,وفيها  وفيها ,ففيهاخيال  ,  الفاظ 

يقال,انها الغلوان  من  ميسرة,وليس  في  قاربت  ومعان  االعلى  اللغالمثل    وتيسيرها العربية ةتذليل 
كنز الرسائل  هذه  اختالفها,وان  على  العلم  الوان  بعد لقبول  يعرف  لم  ,النه  بعد  يقدر  حتى    ,لم 

عن االفكار العلمية  للتعبير ةالعربيةقداصبحت اداة صالحةللغاالرسائل تدل على ان ة:ان لغ(197)لقي
 من مختلف نواحيها. 

 سادساً : الرمزية في الرسائل
والنقد  االخالقي  المغزى  القصص,ذات  الكثيرمن  الصفاعلى  اخوان  رسائل  السياسي,   تحتوي 

الحيوانات,الن ذلكوترد اغلب هذه القصص ع المواعظ وابي )لى لسان  ن في الخطاب,  أبلغ في 
الحكايات  في  االفكار  واعجب  في  واغوص  المنافع   في  واطرف   , المسامع  في  واظرف   ,  ,
االعتبار في  التعبير  انهم كما.(198) (واحسن  من  اللون  هذا  في  حملتهم  وجدوا  في  حمايةالنفسهم 

ديبور االنسان  االجتماعيةوالسياسية,وكمايقول  فم  مالو خرج من  الحيوان  السنه  قالوا على  فقد   :
ف القصصي وصورا  في الوصالخوان وجدواتحت غطاءالتعبيراان    . (199) الثار حولة الشكوك  
سموا  ابعد  بمقداريستسيغ  ,لحقائق  ادراكها  اصح  افهذا,(200)م مهفهالناس  من  االسلوب  من  لنوع 

مسواةالمعر  بحيث مخاطبةالجميع,لاالساليب   حسب  كل  منه  قصةوربمافي, يفهم  االنسان  تكون 
اشهر من  موغلةقصصهم, والحيوان  ليست  الوهي  المرءفي  ينتقل  بل  بيسرالى حيث رمزية    فيها 

االخوان  القص,يهدف  هذه  الثانةوتقع  رسائلهموالعشيةفي  من  مائ؛ رين  وسبعين  ة وفي  وخمس 
 :  ةعليها اءنظرلقانود   التمام االيضاحووربما هي زبدة رسائلهم,  عرفت بالرسالة الجامعةصفحة 

سليمة على  وتبداءالمحاحكمة   اصول  قانونية,وفق  التقليدي  ه  يوجواجراءات  لمتهم,يسأل  لالسوال 
العرض, الشكوى,بعد نته,ويبداءالمداعي بعرض  ومه   هعن اسم ينتهي من  االيبداءان  خر  الطرف 

من   س ولياالدعاء,د بالدعاءوتفي مقاطعةللحديث  االحتجاج .الطرفين   هناك  اهر  ظ ب  واذااراداانسان 
اويفسرونهاعلى  تلك الحيوانات يؤدون تلك االيات,  ,فأن مندوبي نات الحيوا   هذ هالقران في تسخير 

في  , اخرىايةوءض لاال ذاالتجاء,واللحيوانات لهاحمايةظويجدون  لهوالءالندوبين  لفلسفة نسان  ,فأن 
وادق. منطقا االنسان  منطق  من  او  ة والقضي /اقوى  الحرية  من  قضية  هي  اخرها  الى  لها 
استغالل  ستغالل,واال يحاول  تريدلنفسهامخلوقات الفأالنسان  مقتنع  وكالالحرية,,وهي  الطرفين 
االنسهو,فالةالمحكمةوانزاهةالقاضيبعدال   وردومرافعات اخذ وبعد الحيوانات,من  والهو؛من 

قرارومشاورات  الحكيم   بيرست  ب  ه,يصدرالملك  الحيوانات  تكون  اوامرهمبان  تحت    اجمعها 
لألنسويكونو,ونواهيهم  االمور ,امأمورين  الدوروبعدانتهاءالدورقدتختلف  يستأنف  وتتغير  حتى 
لمح (201) االطوار هذه  كانت  القص ة موجزة.  مكانا  الطريفة,اوالمسرحيةالرمزيةةعن  تحتل  وهي 

, ويرى  رسائل اخوان الصفا  ة بعض الباحثين زبد هم,حتى سماهاوفلسفتبارزافي فكراخوان الصفا
الجامعةنهاااخر النظركم,(202) الرساله  وجهات  مغزاها ااختلفت  الى  حول  فروخ  عمر  ,فيذهب 
مظاهرهاان العرب المظهرمن  بفضله شعوبية,النكارفضل  كمسلمين, ,واالعتراف  هذه  .(203)م  ان 

عمالادبيا,؛فكريا  هااثر ةالعربي,والقص فكرالفي  ةائعرةالقص السهل    اذاعتمدت اكثرمنه  اسلوب 
التصنع من  الخالي  القص . الممتع,  هذه  الصفاوفلسفتهم,ش تةواخيرا  اخوان  اراء  على  في  وتمل 

هابتعبر ,العام هااطار السياسيةوبنبرة؛ئد رفض  في  واالجتماعيةقويةعميقةلالوضاع  السائدة 
 (204) المفقودان في دولةاالسالم؛واالمنالحماية ءهيجداالخوان تحت غطابأسلوب رمزي  ؛عصرها

 .........الخاتمة..........                                          
والصالةوالسالم على خيراالنام واله االطهار.  ,ولي التوفيق هللا  حمد نني اال ان ع ال يستالختام  في و

 : من نتائج نجملها بين ايديكم اخوان الصفا؛دراسة ه ا االشارة الى اهم ما توصلت الي واليفوتن
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جماعة سرية  اخوان-1 الوفا  القالصفا وخالن  منتصف  في  نفسها  عن  النقاب  الرابع  كشفت  رن 
جماعة    كملت فيهاأ ,  جال الدين والفلسفة لفكراالسالمي الناهض,وموطنالراالبصرة,مركزب  الهجري

 , عامة والخاصةال رسائلها وانتشرت بين ايديدونت اخوان الصفا تنظيمها, و
نواحي السياسية  الب متمثلةةالنواحي الدينيةوالفلسفية,واخرى باطن بلالخوان اهداف ظاهرةمتمثلة-2

دول على  القضاء  ورائهاالى  من  والفساد ةيهدفون  الجور  العدولة,اهل  دولةاهل  باس  بني  واقامة 
 دولة اخوان الصفا وخالن الوفاء. ,والفضيلة الخير  

 على وجه الخصوص . ة الباطنيةبصفةعامل, واالسماعيليةاخوان الصفا ينسبون الى الشيعلعل -3
رمي داخل تنظيمهم يقوم على العمر,حيث ان عمراالنسان عبارةعن مراحل  كان التسلسل اله-4

مرحلةما ولكل   وقابليتها,فحددوالكل  ان    يتفق وطبيعتها وعلى مرحلةمتطلباتها وخصائصها  االخ 
 االخيرة   حتىفأذا نجح  فيرتقى للثانية وهكذا  ,االولى ةيبداء بالمرحل

تهم بين الشباب دون الشيوخ لقناعتهم ان نفوس  كان اخوان الصفاء حريصين على نشردعو  -5
 شي  فتستقر الدعوة في نفوسهم .  الشباب مثل ورق نقي لم يكتب علية 

دورية  -6 بصورة  خلية  كل  اعضاء  يلتقي  حيث  الخاليا  بنظام  يأخذون  كانوا  الصفا  اخوان  ان 
 بأشراف مسؤول الخلية .  

الرسائل ومحتواها انها ليست من تاليف شخص واحد , ويتضح ذلك من    يتضح ان اسلوب   -7
يتفق معظم الباحثين على ان مؤلفي    فكرل من اهل ا  ةمن تاليف مجموع,انماهي  اسلوب الرسائل
 من الستر والتقية .  ةانفسهم بحال ةواحاط  تصافحت بالصداقة, ةتألفت بالعشر  الرسائل , جماعة 

اثنيان وخمسون رسال  -8 الرسائل  العلوم والمعارف غرائب الحكم وطرائف  ف,ة عدد  ي مختلف 
 االداب وحقائق المعاني . 

ط فيها المسائل الفلسفية االولية باسلوب يوافق عقلية العامة  تبس  ة بموسوع  ه ان الرسائل اشب   -9
 وحتى اليفرون من الفلسفة . 

 بقصدحجب التعاليم الروحيةعن ذوي االرواح المعتمة   الرسائل معقدةغامضة,وعملت ةلغ -10
والنقدي  -11 االخالقي  مغزى  ذات   , القصص  من  الكثير  على  الصفا  اخوان  رسائل  احتوت 

 ب هذه القصص على لسان الحيوانات .  والسياسي , وترد اغل
الى السلطمتطرفة فهكان لهم اغراض سياسيةا  اخوان الصف-12   ة م يعملون جهدهم للوصول 

الحكم  جهدهم  مقاليد  يريدون    السياسية واالستيالء على  الدينية كذالك  المذاهب  ذالك معظم  في 
من    ها بكل ماشابالخالفة العباسية  السقاط  لى حياة المسلمين دفعهم  قلب النظام العقلي المسيطر ع

 . واعلنت انفصالها  ة منهاثيراطراف ك سلخت والسقوط حتى انواالنطاط مظاهر االنحراف 
------------------------------------------------------------------- 

 الهوامش
 

 . 9الطيباوي,جماعة اخوان الصفا,ص)1(
   .21,ص1,جالصفا ااخوان  رسائل)2(
 .15؛فروخ,اخوان الصفا,ص23الحجاب, الفلسفة السياسيى عند اخوان الصفا,ص )3(
 . 378فروخ,تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون,ص )4(
 .1153البقرة,اية )5(
 . 278,ص4رسائل ااخوان الصفا,ج )6(
 . 48الدسوقي,اخوان الصفا,ص )7(
 . 49ص,الصفا اخوان,الدسوقي)8(
  ؛حنا109ص , االسالم  في الفلسفة,؛ديبور58ص,الحكماء  باخبار العلماء اخبار,القفطي ابن,8ص, والمؤانسة االمتاع, التوحيدي)9(

 . 226ص,العربية الفلسفة تاريخ, الجر خليل ,فخوري
 .17الفقية,البلدان,صالبصرة:سميت البصرة النه كان فيها حجارة سود بصرة, او فيها حجارة سوداء صلبة؛ ابن  )10(
 .17,ص 4عبد هللا,الوجود عند العرب,ج )11(
 . 165ص, 4ج,الصفا ااخوان  رسائل)12(
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احمد بن بويه,معز الدولة, وامير االمراء بعد االستيالء على بغداد كان اول امير بويهي في العراق,واصل بويه من الديالمة   )13(

 .42,ص14الجوزي,المنتظم في تاريخ الملوك واالمم,ججنوب غرب بحر قزوين. ابن 
 . 83ص,الصفا اخوان,الدسوقي)14(
 . 8ص, والمؤانسة االمتاع, التوحيدي)15(
 . 321ابن النديم,الفهرست,ص )16(
 .53ص ,الصفا   اخوان,الدسوقي  ؛ 58ص,الحكماء باخبار العلماء اخبار,القفطي ابن)17(
 . 7غالب,اخوان الصفا, ص )18(
 . 321ص,الفهرست ,النديم ابن)19(
 .18ص,الصفا اخوان جماعة,الطيباوي)20(
 .121دي بور, تاريخ الفلسفة في االسالم,ص )21(
 . 561ص,االسالم في الفلسفة تاريخ,  بور دي  ؛ 476صبحي, نظرية االمامة لدى الشيعة االثنى عشرية,ص )22(
 . 239,ص1حنا فاخوري,خليل الجر,تاريخ الفلسفة العربية,ج )23(
 .30عاطف,في الفلسفة االسالمية,ص )24(
 . 39ص, 1ج,الصفا ااخوان  رسائل)25(
 .5,ص 2ج,والمؤانسة االمتاع, التوحيدي)26(
 .178محمود, المعقول والالمعقول,ص )27(
 .478-747ص,عشرية االثنى الشيعة لدى االمامة نظرية, صبحي)28(
 . 7,ص1حسين مقدمة الرسائل,ج )29(
 . 8ص,1ج,الرسائل   مقدمة حسين)30(
 .126,ص4رسائل اخوان الصفا,ج )31(
 .4,187؛ج 181ص, 1ج,الصفا اخوان  رسائل)32(
 . 8ص, 1ج,الصفا اخوان  رسائل)33(
 . 140صبحي,في فلسفة التاريخ,ص )34(
يرجعون نسبهم الى االمام علي والسيدة فاطمة الزهراء عليهما السالم, اسس المذهب االسماعيلي احد فرق الشعية, ونجحوا في   )35(

 .218,ص 1خالفة اسالمية في مصر والمغرب االسالمي عرفت بالخالفة الفاطمية. الشيال, تاريخ مصر االسالمية,جاقامة 
 . 36حسين,طائفة االسماعيلية, ص )36(
 . 35الغالة, زعموا تقديس االئمة الى حد القول بنبوة االمام علي عليه السالم او تأليهه. عبد هللا, الوجود عند اخوان الصفا, ص )37(
المعتدلون وهم الزيدية اتباع زيد بن علي السجاد بن االمام الحسين عليهم السالم, منتشرون في اليمن وطبرستان وبالد المغرب   )38(

  الوجود, هللا عبداالسالمي,وقيل انهم اكثر فرق الشيعة اعتداال واقربهم من اهل السنة, واليقولون بعصمة االئمة وال ياخذون بالتقية. 
 . 35ص,  صفاال اخوان عند

االسماعيلية او الباطنية النهم قالوا باالملم المستتر او الباطن او انهم يرون لكل ظاهر باطن, يرجعون الى اسماعيل االبن البكر   )39(

لالمام جعفر الصادق عليه السالم, وينتشرون في فارس وافغانستان واواسط اسيا. النشار, نشأة الفكر الفلسفي في االسالم,  
 .273,ص2ج
 , الصفا اخوان  رسائل)40(
 . 55,ص4؛ابن خلكان,وفيات االعيان,ج136,ص1البغدادي,تاريخ بغداد,ج)41(
 .195ص, 4ج ,الصفا اخوان  رسائل)42(
 .132ص, 1ج,الصفا اخوان  رسائل )43(
 . 268ص,4ج,الصفا اخوان رسائل )44(
 .148ص, 4ج,الصفا اخوان  رسائل)45(
 . 147ص,4ج,الصفا اخوان رسائل )46(
 .148-147ص, 4ج,الصفا اخوان  رسائل)47(

 . 389حجاب,الفلسفة السياسية عن اخولن الصفا,ص )48(
 .126دي بور, تاريخ الفلسفة في االسالم,ص )49(
 .121ص, 1ج,الصفا اخوان  رسائل)50(
 .384,ص3دائرة العارف االسالمية, ج )51(
 .384ص, 3ج, االسالمية العارف دائرة)52(
 .123ص,المعري العال اثارابي في  االجتماعي  النقد,  يسرى)53(
   .195,ص4,ج48الرسائل, الرسالة )54(
 .174-4,173,ج48؛ الرسالة57,ص4,ج45الرسائل, الرسالة  )55(
 . 74دسوقي,اخوان الصفا, ص )56(
 .394,ص4الرسائل, الرسالة االخيرة,ج )57(
 . 76ص,  الصفا اخوان, دسوقي)58(
 .125,ص4,ج47الرسائل, الرسالة  )59(
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 . 74اخوان الصفا, صمعصوم,   )60(
 .130-129زكريا, دراسات لجمهورية افالطون,ص )61(
 . 59النور, االية  )62(
 .22يوسف, االية )63(
 . 15االقحاف, االية )64(
 . 4,125,ج47الرسائل, الرسالة )65(
 28-27الفجر,االيات  )66(
 .28-27الفجر,االيات  )67(
 . 13الكهف, االية  )68(
 .4,165,ج48الرسائل, الرسالة  )69(
 .166,ص4,ج48؛الرسالة44-43,ص4,ج45الرسائل , الرسالة )70(
 .189-188,ص4,ج48الرسالئل, الرسالة )71(
 . 104النساء,اية )72(
 .188-168ص,4ج,48 الرسالة, الرسائل)73(
 . 198ص,4ج,48 الرسالة, الرسائل)74(
 . 186ص,4ج,48 الرسالة, الرسائل)75(
 . 145ص,4ج,48 الرسالة, الرسائل)76(
 .191-190ص,4ج,48 الرسالة, الرسائل)77(
 .15-14ص,4ج,48 الرسالة, الرسائل)78(
 16ص,4ج,48 الرسالة, الرسائل)79(
 41,ص4,ج45الرسائل, الرسالة )80(
 .296-195,ص2ج,الرسائة الجامعة)81(
 . 41ص,4ج,الرسالة الجامعة)82(
 .299-298,ص2الرسالة الجامعة,ج )83(
 . 460,ص4,ج50 الرسالة, الرسائل)84(
 .258-,2544ج,50 الرسالة, الرسائل)85(
 . 84معصوم, اخوان الصفا, ص )86(
 .296-295,ص2الرسالة الجامعة, ج )87(
 .829-729ص,2ج, الجامعة الرسالة)88(
 .929-829ص,2ج, الجامعة الرسالة)89(
 . 460ص,4ج,50 الرسالة, الرسائل)90(
 . 460ص,4ج,50 الرسالة, الرسائل)91(
 . 752,ص1الرسالة الجامعة,ج )92(
ه, لبس جبة الخالفة بعد اخية الواثق,  205ابو الفضل جعفر بن المعتصم بن هارون العباسي القرشي, المتوكل على هللا ولد عام  )93(

مشاركة ابنه  بناء مدينة المتوكلية واعاد ترميم مدينة الدور, كان ناصبيا فلقب بمحي السنة ومميت البدعة , قتله قادة جنده االتراك ب 
؛ ابن 292-290,ص 1؛ ابن شاكر, فوات الوفيات, ج350,ص1ه. ابن خلكان, وفيات االعيان, ج247المنتصرالذي خلفه بالحكم عام 

 .116-114, ص2؛ الحنبلي, شذرات الذهب, ج346؛ السوطي, تاريخ الخلفاء, ص310,ص10كثير, البداية والنهاية, ج
؛ الدوري, دراسات في العصور العباسية المتاخرة,  195لسلطانية والدولة االسالمية,صابن الطقطقي, الفخري في االداب ا )94(

 .210ص
 .179-195ص,االسالمية  والدولة السلطانية  االداب في  الفخري, الطقطقي  ابن)95(
مكتفي وعمره ثالثة  ابو الفضل,جعفر بن محمد بن المعتضد العباسي الهاشمي, لقب بالمقتدر باهلل حين تقلد الخالفة بعد اخيه ال )96(

؛ ابن  213, ص7عشر سنة, خرج عليه عبد هللا بن المعتز, واختلت اوضاع الدولة في عهده. الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد, ج
,  2؛ الديار بكري, تاريخ الخميس, ج233, ص3؛ بردي, النجوم الزاهرة, ج243, ص6الجوزي, المنتظم في اخبار الملوك واالمم, ج

 . 345ص
 .20, ص3اهيم, تاريخ االسالم, جابر )97(
شغب ام المقتدر باهلل من نساء البيت العباسي التي لهبت دورا فعاال في تسير امر الحكم , فقد جمعت ثروة طائلة من الفضة   )98(

 .98,ص16والذهب . الصفدي, الوافي بالوفيات, ج 

 .385الخضري, تاريخ الدولة العباسية, ص )99(
 .224؛ المسعودي, التنبية واالشراف, ص203-195ص,  الفخري, الطقطقي  ابن)100(
 . 118, ص1؛ متز, الحضارة االسالميةفي القرن الرابع الهجري, ج201ص,  الفخري, الطقطقي  ابن)101(
في  الخادم االكبر الملقب بالمظفرالمعتضدي, نال هذا الخادم منزلة رفيعة, لون بشرته بيضاء, فارسا شجاعا, تسنم قيادة الجيوش  )102(

 . 120, ص2, ابن العماد الحنبلي, الشذرات, ج239, ص3حرب امير البربر . بردي, النجوم الزاهرة, ج
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محمد ابن ياقوت ابن عبدهللا, والده حاجبا للمقتدر العباسي, ومحمد حاج البنه الراضي, وهي وضيفة رفيعة تشرف على ادارة   )103(

 .120, ص5ج,  بالوفيات الوافيمهام كثيرة. الصفدي, 
محمد بن احمد المعتضد, ابو المنصور لقب بالقاهر بامرهللا حين تقلد الخالفة بعد ان قبض على اخيه المقتدر واهل بيته والخدم,   )104(

 .185, ص1امه فنون من اهل المغرب, بردي, مورد الطافة في من ولي السلطنة والخالفة, ج
 . 411ص, 1ج, الهجري  الرابع القرن االسالميةفي  الحضارة, متز ؛ 320ص,  الفخري, الطقطقي  ابن)105(
 . 352؛ المسعودي, التنبية, ص390-188السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص ؛ 201ص,  الفخري, الطقطقي  ابن)106(
 .461؛ السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص103,ص15الذهبي, سير اعالم النبالء, ج )107(
ه بعد اخرج االخشيد منها, توجه نحو مصر  327 على دمشق عام هو ابوبكرمحمد ابن رائق, من اصل خزري, واله التقي هلل )108(

ه. ابن منظور, مختصر تاريخ  330بجيشه اال انه هزمه محمد بن طغج االجشيد, فعاد الى دمشق,ثم سار الى بغداد وقتل بالموصل عام 
 . 160, ص22دمشق, ج

 . 820ص,  الفخري, الطقطقي  ابن)109(
المقتدرباهلل, ابو اسحاق العباسي الهاشمي, امه خلوب, تسلم الملك بعد اخوه الرضي, ولقب بالمتقي باهلل, شهد حفل  ابراهيم بن  )110(

 . 195, ص1عصره بالخالفات والمناكفات. ابن تغريد, مورد الطافة في من ولي السلطنة والخالفة, ج

 .114, ص1الهمداني, جامع التواريخ, ج )111(
  ابن. هـ 334, مرض فمات عام هـ 333, تقلد الخالفة بعد اخيه عام هـ 292بن الحاكم بامرهللا, ولد عام سليمان اابو الربيع  )112(

 ؛  260ص,  1ج, والخالفة السلطنة ولي من في  الطافة مورد, تغريد
بالشؤون المنزلية المتعلقة  القهرمانة وضيفة مهمة ظهرت في البالط العباسي واجباتها كانت تشريفية وادارية تقوم باالهتمام  )113(

 .75-73, ص6؛ ابن مسكويه, ج212,ص8بحريم القصور. ابن االثير, الكامل, ج
  الشجاع الفارس الصياد  الرجل بويه اسم طغى وقد,  السالم عليه علي االمام محبين, قزوين بحر  جنوب الديلم من اصلهم ان قيل )114(

 عهد من االسالمي  التاريخ,  العسيري.  فيها االمور زمام  يمتلكوا وان العباسية  الدولة  حاضرة بغداد على يسطروا ان من تمكنوا , عليهم
 .229ص,  1ج, الحاضر عصرنا الى ادم

 .134ص, 8ج, الكامل,  االثير ابن  ؛ 122ص,  الفخري, الطقطقي  ابن)115(
ليتخذها عاصمة لدولته, جعلها على شكل  مدينة كبيرة وسط العراق  ابتناها الخليفة المنصور العباسي بين دجلة والفرات,  )116(

 . 666, ص2دائري, واقتطع من حولها اراضي وخططها لكتون سكن لموايه واتباعه. االدريسي, نزهة المشتاق, ج
 .276, ص 1متز, الحضارة االسالمية, ج )117(
 .276ابن العبري, مختصر الدول, ص )118(
 . 204ص,  1ج, ةاالسالمي الحضارة, متز ؛ 211ص,  الفخري, الطقطقي  ابن)119(
هو اول امير بويهي, ابو الحسن, احمد بن بويه,معز الدولة,امير االمراء,اخضع بغداد تحت سيطرته, عمل على انصاف اتباع   )120(

 . 5, ص7اهل البيت. ابن االثير, الكامل ,ج
 . 44, ص3؛ حسن, تاريخ االسالم, ج149ص,  7ج, الكامل,  االثير ابن)121(
 . 8,ص1الرسائل, جحسين, مقدمة  )122(
 .164,ص 1الشهرستاني, الملل والنحل, ج )123(
 .156,ص1االشعري, مقاالت االسالميين, ج )124(
 .65ص, 1ج, االسالميين مقاالت, االشعري)125(
 .197-961ص,  5ج, الكامل,  االثير ابن)126(
ه, جعله ابه هارون ولي عهد من بعد  170عبد هللا المامون بن هارون العباسي, امه ام ولد اسمها مراجل,ولد عام ,العباس  ابو)127(

اخيه محمد االمين, الذي اراد خلعه منها لينصب ابنه بدله, فحدث الصدام العسكري بينهما انتها بانتصار المامون بعد قتل اخيه االمين,  
ه. بردي, الطافة  218اسية, من اقوى وادهى حكام بني العباس, مات بالرقة ودفن بعيدا عن بغدادعام تظاهر بميله للعلوين الهداف سي
 . 142, ص1في من ولي السلطنة والخالفة, ج

ه,  218ابو اسحاق,محمد بن هارون العباسي, امه ام ولد من الترك,تقلد الخالفة بعهد من اخيه المامون,لقب بالمعتصم باهلل, عام  )128(

. 227سكري شديد الطباع قرب جند الترك وبناء لهم مدينة سامراء, ليبعدهم عند اهل بغداد, ولتخذها عاصمة له, مات عام قائد ع
 .254السيوطي, تاريخ الخلفاء, ص

  ه ولقب بالواثق, شهد عهده تزايدا في نفوذ القادة االتراك227هارون ابن محمد المعتصم العباسي, ولي الخالفة بعد ابيه,عام )129(

 .  193, ص1ه. العسيري, التاريخ االسالمي, ج232ومات عام 
من الفرق الكالمية التي ظهرت ايام الحكم االموي في البصرة, الى ان تطور نشاطها الفكري عند مجيء العباسيون, تركت اثرا   )130(

عرفت بالنزعة العقلية. مذكور, في في المجتمع االسالمي على الصعيد العقائدي والسياسي, اعتدت العقل كمرتكز لقبول االحاديث,ف
 . 37, ص1الفلسفة االسالمية, ج

 .180, ص3امين, ضحى االسالم, ج )131(
 .611ص,  5ج, الكامل,  االثير ابن)132(
 .73ص,  8ج, الكامل,  االثير ابن؛ 79,ص 2ابو الفداء, تاريخ ابو الفداء, ج )133(
 .107ص,  8ج, الكامل,  االثير ابن ؛ 78ص ,2ج, الفداء ابو  تاريخ, الفداء   ابو)134(
 .298, ص 1متز, الحضارة االسالمية, ج )135(
 . 80ص,  2ج, االسالم ضحى,  امين)136(
 .224ص,  2ج, االسالم تاريخ, حسن)137(
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 . 279-276, ص2؛ ابن العماد, شذرات,ج221ص ,1ج, الفداء ابو  تاريخ, الفداء   ابو)138(
 . 329-328, ص6ابن مسكويه, تجارب االمم, ج )139(
 . 134دراسات في العصور العباسية المتاخرة, صالدوري,  )140(
 .168ص,  8ج, الكامل,  االثير ابن)141(
 .78ص,  1ج, االسالمية  الحضارة, متز)142(
 . 30معصوم, اخوان الصفا, ص )143(
 .21ص,  2ج, االسالم تاريخ, حسن)144(
 . 197ابن الطقطقي, الفخري, ص )145(
 .258ص,2ج, العربية   والحضارة االسالم, محمدكرد)146(
 . 311ص, 1ج, االسالمية الحضارة, متز ؛ 451ص,2ج, العربية   والحضارة االسالم, محمدكرد)147(
 . 9ص,  2ج, االسالم ضحى,  امين)148(
 . 396ص, الخلفاء تاريخ,  السيوطي؛ 147ص,  8ج, الكامل,  االثير ابن)149(
 .14ص,  1ج, االسالمية  الحضارة, متز)150(
 .420, ص 2فيليب حتى, تاريخ العرب, ج )151(
 .181الدين, تاريخ الحضارة االسالمية في المشرق, ص )152(
 .791ص,  المتاخرة العباسية العصور في  دراسات,  الدوري)153(
 .54-53؛ الدوري, تاريخ العراق االقتصادي, ص198,ص 13ديورانيت, قصة الحضارة,ج )154(
 . 98, ص1ابن مسكويه, تجارب, ج )155(
 .427الخضري, الدولة العباسية, ص )156(
 .279ص,  المتاخرة العباسية العصور في  دراسات,  الدوري)157(
 .179ص,  1ج, االسالمية  الحضارة, متز)158(
 . 11ص,  5ج, االسالم ضحى,  امين)159(
 . 115ص,  5ج, االسالم ضحى,  امين)160(
 .47-46ص,  5ج, االسالم ضحى,  امين)161(
 . 92العفيفي, التصوف,  )162(
 .8-7, ص1بدوي, منطق ارسطو, ج )163(
 . 9الشفاء البن سينا, صمدكر,  )164(
 . 76ص, سينا   البن الشفاء, مدكر)165(
 . 95ص,  5ج, االسالم ضحى,  امين)166(
 .113, التصوف ,  العفيفي)167(
 . 439-438,ص3الرسائل, ج )168(
 .130بدوي, التراث اليوناني, ص )169(
 . 21ص,1ج, الرسائل)170(
 .59-58القطفي, اخبار العلماء باخبار الحكماء, ص )171(
 .23الطليباوي, جماعة اخوان الصفا, ص )172(
 .22, ص1؛ زكي, مقدمة الرسائل,ج59ص, الحكماء  باخبار العلماء  اخبار, القطفي)173(

مسلمة ابن ااحمدابن القاسم ابن عبدهللا, المجريطي,االندلسي, تتلمذعلى يد الشيخ الكرماني, فنبغ في الرياضيات واالكيمياء ولفلك   )174(

 .480خلدون, المقدمة, صه. ابن 398, مات عام 

 . 51؛ دسوقي, اخوان الصفا, ص34غالب, اخوان الصفا, ص )175(
محمد ابن عبدهللا ابن محمد ابن موسى , ابو عبدهللا الكرماني, بدء وراقا يرغب الناس في خطه فذاع صيته, وصبح من علماء  )176(

 . 87اللغة والنحو, له مؤلفات عديدة. ابن النديم, الفهرست, ص
 .225ري, تاريخ الفلسفة العربية,ص فاخو )177(
 . 86ابو البركات , جالء العينين في محاكمة االحمدين, ص )178(
 .70االندلسي, التعريف بطبقات االمم,ص )179(
 .209, ص1خليفة , كشف الضنون, ج )180(
اهل البصرة, تظاهر   صاحب كتاب تفسير اقسا مالموجودات, له اعمال ادبية وفلسفية واسعة, وشاعر ظمن الطبقة المتوسطة من)181(

 .367البيهقي, تاريخ الحكماء, ص ه ولم يتزوج.403مات عام  بالالحاد

 .263الشهرزوري, تاريخ الحكماء, ص )182(
 . 21,ص4الرسئل, ج )183(
 . 52ص,4ج, الرسئل)184(
 . 77ص,1ج, الرسئل)185(
 . 282ص,4ج, الرسئل)186(
 . 5التوحيدي, االمتاع والمؤانسة, ص )187(
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