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چكيده
پيدايش انجمن سري اخوانالصفا يكي از رويدادهاي مهم فكري و فرهنگي قرن چهارم هجري است كه
در تاريخ فلسفه اسلامي جايگاه ويژهاي دارد آن هم در شرايط سياسي ،اجتماعي و فكري قرن چهارم هجري كه
از يك سوء به واسطه ضعف سياسي – مذهبي خلاقت كه به ناتواني نهاد خلافت در پاسخگويي به چالشهاي
فكري جامعه اسلامي انجاميده بود و از سوي ديگر ظهور علوم اوايل و فرهنگ يوناني در تقابل با انديشههاي
اسلامي قرار گرفته بود و انديشمندان جامعه اسلامي را با چالشهاي متعدد مواجه نموده بود .اين امر سبب ظهور
گروههاي غيررسمي شده بود كه در صدد پاسخگويي به شرايط فكري جامعه آن روز بودند .اخوانالصفا در زمره
همين گروههاي است كه با طرح انديشه رواداري و تسامح درصدد نزديك كردن شريعت اسلام با فرهنگ يونان
و انديشه ايراني و مانوي و گنوسي برآمده است زيرا اين جماعت در عراق كه مرز التقاطي انديشههاي پيش گفته
شكل گرفته است با انتخاب عنوان اخوانالصفا براي جمعيت خود صحبت از اخلاق نمودند و به گسترش انديشه
رواداري اسلامي مذهبي پرداختند .اين نوشتار با طرح اين سؤال كه علت رويكرد اخوانالصفا به انديشه تسامح
چه بوده است؟ اين فرضيه را مطرح نموده است كه انديشه تسامح الصفا برآمده از شرايط فكري و سياسي قرن
چهارم هجري بوده است كه ما براساس روش توصيفي -تحليلي تاريخي درصدد بررسي اين موضوع ميباشيم.
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 .١مﻘدمه
قرن چهارم هجري ،قرني سرنوشت ساز در تاريخ جهان اسلام است .گسترش فرهنگ يونان
در بلاد اسلامي و التقاط آن با انديشههاي فيلسوفان اسلامي از يك سوء و ظهور نحلهها و مكاتب فكري
مختلف همگي نشان از نوعي پويايي فرهنگي و تكريم انديشهورزي در قلمرو اسلامي داشت .در ميان
مكاتب و نحلههاي نوپا گروه اخوانالصفا كه در واقع نام اصلي آنها »اخوانالصفا و خلان الوفاء« است از
اهميتي خاص برخوردار است .زيرا اين گروه نتيجه تطور اوضاع سياسي و اجتماعي زمانه خود بودند و
بنيانگزاران اين گروه اهداف سياسي و تفكر خاصي را دنبال ميكردند .اين جمعيت مخفي به ترويج
نوعي مشرب ديني و فكري ميپرداختند كه به زبان امروزي تسامح ديني و تعامل با ساير اديان و فرق
ناميده ميشود .در واقع ميتوان چنين استنباط كرد كه جماعت اخوانالصفا با توجه به محيط زمانه خود
به دنبال ترويج نوعي »پلوراليسم ديني« در قرن چهارم هجري بودند .اين نوشتار با طرح اين سؤال كه
علل رويكرد اخوانالصفا به انديشه تسامح چه بوده است؟ اين فرضيه را مطرح ميكند كه انديشه تسامح
و نزديكي فلسفه يوناني و انديشه ايراني و مانوي و گنوسي با شريعت اسلامي در باور اخوانالصفا برآمده
از شرايط فكري و سياسي زمانه آنها بوده است كه با طرح اين انديشه درصدد نزديكي انديشههاي
جامعه اسلامي در فضاي متلاطم فكري قرن چهارم هجري بودند .در اين نوشتار براساس مطالعات
كتابخانهاي و روش توصيفي – تحليلي به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت.
 .٢انديشه رواداري اسلامي اخوانالصفا
 ١-٢وضعيت سياسي و فكري قرن چهارن هجري
مداراي ديني و مذهبي )تسامح و تساهل( به معناي زندگي مسالمت آميز با گروههاي مختلف
ديني و مذهبي در جامعه اسلامي و تحمل عقايد مخالفين يكي از اصول پذيرفته شده در اسلام است كه
كه مبناي قرآني )بقره )(٢؛ ١٣٩-١٩٠؛  ،٢٨آل عمران )٦٤ (٣؛ انفال ) .٦١-٦٢ (٨و روايي )كليني
) ،(١٣٥١ج  ،٢ص  (١١٧-١٢٢نيز دارد .خوارج در قرن اول هجري زمينههاي اتهام به كفر را در ميان
مذاهب اسلامي پديد آورد و در قرن دوم هجري با فتواهاي سخت مالك بن انس )) .(٥٩٣-١٧٩الزركلي
)الزركلي خيرالدين ) ١٠٨٥هـ ق( ،ج  ،٥ص  (.٢٥٧در خصوص برخي رفتارهاي مسلمانان مانند زيارت
مرقد اولياي خدا و اماكن مقدس و پس از آن نيز انديشههاي احمدبن حنبل باعث تشديد اين امر گرديد
و سلف گرايان به تكفير مسلمانان پرداختند و نزاع مذهبي به اوج خود رسيد .خلفاي عباسي براي از بين
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بردن اختلافات ميان مذاهب بيشتر در صدد استقرار يك مذهب واحد دولتي و اجباري براي همه
مسلمانان بودند كه در اين زمينه ميتوان به اقدامات مأمون در جهت حمايت از مذهب معتزله و نيز
اقدامات ديگر خلفا مانند متوكل عباسي كه به دنبال حذف معتزله و حمايت و بسطيد به اهل حديث و
حنابله بود اشاره كرد.
اين روش آنان نه تنها به اختلافات مذهبي پايان نداد بلكه منجر به تشديد آنها و به وجود
آمدن تعصبات خشونت باري در ميان مذاهب اسلامي به معناي عام و مباحثي چون امامت و در ميان
حنابله و شافعيه در موضوعاتي چون تشبيه در ذات و صفات داد كه در نهايت منجر به تزلزل سلطه
خلفاي عباسي در بغداد گرديد) .جهت آگاهي بيشتر نك .مفتخري حسيني ،باراني محمدرضا ،انطيقه چي
ناصر» ،مداراي ديني و مذهبي در عصر آل بويه« فصلنامه پژوهشي تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي،
سال سوم ،شماره  ،٦بهار  ،١٣٩١ص  (٧٩اختلافات مذهبي در قرن چهارم نيز ادامه داشت و به دليل
ناهنجاريهاي سياسي جامعه و گرايشهاي فرقهاي متعدد و تفكرات جديد ناشي از تأثيرات نهضت
ترجمه ،اوضاع فكري و مذهبي پيچيدهاي پديدار گرديد .در نتيجه باتوجه به اوضاع پيچيده فكري و
مذهبي و فرهنگي جامعه براي آرامش و الفت اجتماعي مذهبي و سياسي نيازمند يك نوع مداري ديني
و مذهبي هم از طرف علماي اسلامي و هم از طرف حاكمان بود و در اين شرايط خلافت عباسي در
بغداد در دست ايران آل بويه )حكومت در بغداد  ٣٣٤-٤٤٧ق( قرار گرفت) .مفتخري .باراني .انطيقه چي
ص (.٧٩
رويكرد شيعي – معتزلي آل بويه و عدم حاكميت جدي و ضعف سياسي – مذهبي دستگاه
خلافت كه به ضعف فكري و ناتواني نهاد خلافت و مبلغين آن در پاسخگويي به مسائل و چالشهاي
فكري موجود ميان مسلمين كه با ورود و رسوخ فرهنگي و فكري ديگر ملل ابعاد گستردهاي يافته بود،
باعث گرديد به تدريج گروهها و انجمنهاي غيررسمي در جامعه اسلامي شكل گيرند ) .كومر جوئل .ل
) ،(١٣٧٥ص  (.١٥٥اين گروههاي غيررسمي سعي داشتند ضمن پاسخگويي به سؤالات و شبهات پديد
آمده در ميان مسلمانان ،چالشهاي فكري – فرهنگي موجود ميان اسلام و افكار فلسفي و مسائل عقلي
را نيز از ميان بردارند و از اين طريق به اختلافات پيش آمده ميان پيروان فرق و مذاهب پايان دهند.
)ابوحيان توحيدي ) ١٩٣٩م( ص  .(٥از جمله اين گروهها جماعت اخوانالصفا بود كه تلاش عمدهي
متفكران و اعضاي اساساً مجهول اين گروه ايجاد نزديكي و سازش ميان علوم اوايل و تفكر اسلامي و
قرآن بود اينان ميخواستند با بهرهگيري از اين رويكرد روش جديدي براي ايجاد زندگي مسالمت آميز و
به دور از تعصبات مرسوم پيريزي كنند) .ميان محمد شريف ) (١٣٦٢ج  ،٢ص (.١٣٦
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 ٢-٢بررسي رواداري اسلامي در انديشه اخوانالصفا
از سدة چهارم هجري تني چند از دانشمندان آزادانديش و بيدار دل انجمني در بصره
بنيادگزاردند .اينان مانند »چليپائيان گل سرخ« سدة پانزدهم مسيحي ،نهاني در آن انجمن گرد ميآمدند
و در باره فرهنگ و دانش روزگار خويش ميانديشيدند .آنها ميخواستند ميان دين و فلسفه كه بر اثر
جنگ و ستيز پيروان سنت با فيلسوفان شكافي ميان آن دو پديد آمده بود ،سازش دهند و به همين
منظور پنجاه و دو دفتر به نگارش درآوردند .دانشپژوه معتقد است كه »به گواهي مورخان و از روي
تاريخي كه درآن دفترها ديده ميشود بايست از سال  ٣٤هـ ق« كه رهبر اشعريان ابوالحسين علي بن
اسماعيل اشعري درگذشت )اخوانالصفا در دفتر  ١٧از بخش دوم از اشعريان ياد كردهاند براي آگاهي
بيشتر نك :اخوانالصفا ) ١٩٢٨/٠١٣٤٧م( ج  ،٣ص  (.١٦٧و معزالدوله احمد بن بويهاي ديلمي در
روزگار مستكفي عباسي ) (٣٣٤-٣٣٣بغداد را بگرفت و آسيبي سخت به پيكره فرمانروايي تازيان زده تا
رجب سال  ٣٧٤هـ ق كه ابوحيان توحيدي »الامتناع و المؤانسه« را نوشت اين دفترها به نگارش درآمده
باشد«) ،نامعلوم ) (١٣٨٧مجمل الحكمه ،ص يك از مقدمه محمدتقي دانشپژوه (.اين درحالي است كه
علي اصغر حلبي سالهاي بين  ٣٥٠تا  ٣٧٥هـ ق را سالهاي نگارش رسائل دانسته است) .حلبي )١٣٨٠
ش( ،ص  (.٤٣به هر ترتيب تاريخ دقيق و قطعي را نميتوان براي نگارش اين رسائل تعيين نمود.
به نظر ميآيد كه اخوانالصفا جماعتي متفلسفان اخلاقي بودند كه ميگفتند نزاع اجتماعي و
سياسي و ديني و قومي موجود مربوط به تعداد اديان و مذاهب ديني و قومي در خلافت عباسيان
ميباشد پس واجب است كه همه اين اختلافات را با ايجاد مذهبي كه بر پايه چيزهايي كه مأخوذ از همه
همه اديان و مذاهب است ،از ميان برداشت) .عمر فروخ ١٩٥٢) ،م( ،ص  (.٣٢٨اين رسالهها در واقع
يك دوره فلسفه يا به اصطلاح امروز يك نظام فلسفي گسترده است كه از مبداء تا معاد يا از خدا تا
سرانجام هستي انسان همه را در بر ميگيرد .گروهي عقايد اين جماعت را بر پايه كلام معتزله و گروهي
گروهي بر پايه عقايد اسماعيليان و قرمطيان و فاطميان جز آنها نهادهاند و گروهي بر پايه عقايد
فيلسوفان مشايي و پژوهشگران امروزين بيشتر بر پايه انديشههاي افلوطين حكيم اشراقي اسكندراني و
نوافلاطونيان ،اما به اعتقاد علي اصغر حلبي اگر چه هر يك از اين عقايد تا اندازهاي درست است و در
آثار برادران براي هر كدام از آنها مأخذ و محلي ميتوان يافت ولي هيچ يك از آنها با واقع سازگار
نيست و باور دارد كه تنها فرقهيي كه عقايد برادران در بسياري از مسائل كلي صرف نظر از رياضي و
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علوم طبيعت كه علم صرف بوده و به آنها بسيار نزديك ودر بسياري مطالب با آنها يكسان است
صوفيان و عارفان اسلامي به ويژه ايران است)گزيده رسائل اخوانالصفا ،ص  (.٤٥-٤٦؛ اما به طوركلي با
با توجه به رويكرد اخوانالصفا ميتوان گفت آنها به مكتب يا مذهب خاصي تعلق خاطر نداشتهاند و به
نظر ميرسد از اديان و مكاتب مختلف آنچه را براي آنها از علوم و دين مقيد بوده برداشت ميكردهاند.
هدف اخوانالصفا از نگارش اين رسالهها نزديك كردن توده مردم به روش استدلال بود .تا بدين وسيله
آنها را از زير بار تقليد بيرون آورند و ظاهرگرايان نتوانند بيش از پيش رو فكر ايشان تأثير بكنند و براي
همن منظور اين رسائل پر از داستانهاي رايج ميان مردم و نام كتابهاي ادبي ساده و توده فهم است.
)حلبي ) ١٣٨٠ش( ،ص (.٤٨
اخوانالصفا براي توجيه معتقدات ديني مسلمين آنها را با اقوال حكما منطبق كردند و در برخي از
مسائل مذهبي به روش فلاسفه متوسل ميشدند .آنها براي تزكيه باطن و صعود بر مدارج كمال علاوه
بر توسل به فلسفه و حكمت معتقد به تمسك به دين نيز بود اخوانالصفا سعي داشتند اصول حكمت
فلسفه را با مباني دين اسلام سازش دهند و فاصلهاي را كه ميان حكما و اهل دين پديد آمده بود از
ميان بردارند .اخوانالصفا معتقد بودند كه به ياري علم و اعتقاد به دين ميتوان به تصفيه باطن نائل شد
و به مرحلهاي از كمال كه غايت شرايع و اديان است رسيد و حقايق آنها را بهتر فهميد و بر اثر اعتقاد
به مباني دين اسلام و اصول عقايد افلاطونيان و فيثاغوريان جديد و صوفيه با فلاسفه مادي اختلاف نظر
داشتند و اقوال آنها را رد ميكردند و براي آنكه بتوانند فارغ از مخالفان اهل دين و فلسفه به نظر عقايد
خود موفق شوند رسالاتي بدون ذكر نام مؤلف نوشتند و در اين رسائل تمايل اخوانالصفا بيشتر به عقلاي
يونان و به فلسفه ايران و هند است) .صفا ذبيح الله ) ،(١٣٨٦ص (٣٣٥-٣٣٧
اخوانالصفا بر اثر مشكلاتي كه براي اهل حكمت و علوم عقلي در برابر تعصبات احساس
ميكردند ،دارندگان اين رسائل را به حفظ آنها از نااهل يا كسي كه رغبتي بدانها ندارد ،توصيه
مينمودند و ميگفتند بايد آنها را به مستحق رساند و از كسي كه در راه رشد و سداد و در طلب علم و
حقيقت باشد پنهان كرد و در حفظ و حراست آنها نهايت مراتب را به كار برد) .اخوانالصفا،
) ١٩٢٨/١٣٤٧م( ج  ،١ص  (.٢١اخوانالصفا براي آموزش طبقات فوق علاوه بر رسائل مذكور ،در بلاد
مختلف مجالسي خاصي داشتند كه مواقع معين در آنها گرد ميآمدند و كسي جز آنان در اين مجالس
حاضر نميشد در اين محافل علوم خود را مورد مذاكره قرار ميدادند و اسرار خويش را در معرض
محاوره و بحث در ميآورند در اين مباحث به غالب علوم خاصه علوم الهي كه غرض اقصاي اخوان بود،
توجه ميشد و شرط عمده كار ايشان آن بود كه نسبت به هيچ يك از علوم دشمني نكند و هيچ كتابي

١٥٢

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٥پاييز و زمستان ١٣٩٨

را به چشم بي اعتنايي ننگرند و نسبت به هيچ يك از مذاهب تعصب نورزند) .اخوانالصفا
) ،(١٩٢٨/١٣٤٧ج  ،٤ص (.١٠٥
 ٣-٢تسامح مذهبي در انديشه اخوانالصفا
جمعيت اخوانالصفا نمونه بارز رشد روحيه تسامح و تساهل ميباشد .اخوانالصفا سفارش
ميكردند كه برادران بايد با هيچ دانشي ستيز نكنند ،كتابي را كنار ننهند و به هيچ مذهبي تعصب
نورزند .چون همه از سرچشمه يگانه و جهاتي يگانه برخاستهاند .در باور آنها اختلاف در اديان هيچ نقصي
در اصل دين نيست زيرا اين مسأله تاحدودي طبيعي است و ممكن است يك چيزي نزد قومي پسنديده
باشد و همان مسأله نزد قوي ناپسند .از سوي ديگر اختلاف در ميان اديان داراي فوايدي از قبيل يافتن
دلايل عميق و بحثهاي سازنده در مورد دين .كشف نقايص و اصلاح آنها است .لذا در متون ديني ما
گفته شده كه اختلاف علما و دانشمندان رحمت است .اخوانالصفا در رسايل خود به طور هوشمندانه و
غيرمستقيم به نقد و رد حديث تفرقه پرداختهاند .چنان كه نويسندگان اين رسايل ضمن گفتگو ميان دو
تن كه يكي ناجي نام دارد و ديگري هالك به نقد تعصبات ديني پرداختهاند و جالب آن كه فرد هالك
دقيق ًا برخلاف روح كلي حاكم بر حديث معروف تفرقه است) .اخوانالصفا ) ١٩٢٨/١٣٤٧م( ،ج  ،١ص
 (.٢١-٢٢نكته ديگري كه در بررسي سرگذشت و فعاليتهاي اين انجمن بايد به آن توجه داشت اين
است كه نظرات انجمن اخوانالصفا بر خلاف دو جريان پيشين همگرايي و آشتي خواهي اهل سنت يعني
مرجئه و معتزله كه عقايدشان از مسائل مربوط به فتنهي اولي ريشه گرفته بود؛ و ناشي از تشكيت آنها
در مواضع اسلام و سنت است .متأثر از زمينه اجتماعي – فرهنگي جديدي كه در اثر نفوذ ديگر
فرهنگها حاصل شده بود ،شكل گرفت اينان در زماني كه تقابل ميان دين و فلسفه يا عقل و دين به
اوج خود رسيده بود با شعار و هدف ايجاد آشتي ميان اين دو و ايجاد صلح و صفا و برادري ميان مردم
اقدام به انتشار تعاليم خود كردند) .عنايت حميد )خرداد و تيرماه  ،(١٣٧٧ص  (.٥٦جنبه ديگري از شيوه
فكري اخوانالصفا كه لازمه مشرب اصالت چندگانگي )پلوراليسم( است احترام در حق مذاهب ديگر و
بيزاريشان از تعصب در امور اعتقادي است) .عنايت حميد )خرداد و تيرماه  ،(١٣٧٧ص (.٥٦
در موضعگيري اخوانالصفا بر عليه دشمنيهاي مذهبي و تعصبات و نزاعها ملاحظه ميشود كه
آنان اعتقاد دارند كه اين گونه منازعات و تعصبها به خاطر دين و مذهب نيست بلكه ابزاري براي
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رياست و جاه و جلال و سلطه است .متعصبين و پيراوان فرق و مذاهب براي منافع خود عقايد گوناگون
و منحرف را وارد دين كردهاند) .قلي زاده محمدرضا ) ،(١٣٨٨ص  (.١٤١اخوانالصفا در رسايل خود
آوردهاند كه» :اين عقايد را رسول عليه السلام .نياورده و به آنها امر نداده است .اينان آنها را ابداع كردند
و به عوام الناس گفتند اين سنت و سيرت رسول عليه السلام است و دين را براي خود خواسته به طوري
طوري كه گمان بردند آنها چه ابداع كردهاند حقيقت است و پيامبر به آن امر كرده است ....لذا به تفرقه
و تخرب روي آورد و دشمني و فطرت در ميان آنان جاودانه شد و گرفتار فتنهها و جنگها شدند و
برخي خون برخي ديگر را حلال شمردند) .اخوانالصفا ) ١٩٢٨/١٣٤٧م( ،ج  ،١ص (.٢١-٢٢
اخوانالصفا بهتر از هر كسي از فضاي سنگين مناقشات و مجادلات فرقهاي آگاه بودند و به همين
دليل سعي در پنهان كردن هويت خود داشتهاند .نظرات نخبه گرايانه و فلسفي اخوانالصفا و ماهيت
التقاتي عقايد آنان) .جهت آگاهي بيشتر تك :ابراهيمي ديناني غلامحسين ) ،(١٣٧٩ص  (١٤٧-١٤٩در
فضاي مسوم و اتهام آميز فوق نه تنها ايجاد آرامش نميكرد بلكه همانند نظرات اسلاف معتزلي شان
موجب بالا گرفتن اعتراضات اهل سنت را كه در صدد بودند كاملاً آموزههاي معتزلي را كنار گذارند،
برانگيخت و برنامههاي آنان از پيش با شكست مواجه گرديد) .قلي زاده حميد رضا ) ،(١٣٨٨ص (.١٤١
از بررسي بخشهاي مختلف رسايل اخوانالصفا اين روحيه تسامح را شاهد هستيم .چنانكه در يكي از
رسايل آمده است» ،هدف دوست نيكان بود كه متشكل از گروههاي شايسته و با فضيلتي باشد كه در
سرزميني گرد هم و بر انديشه ديني و مذهبي واحد اتفاق نظر كنند و با يكديگر پيمان ببندند كه ياور
هم باشند و ذلت نپذيرند و به يكديگر كمك كنند و از پاي ننشينند و در تمام كارها چون انساني واحد و
در تمام تدبيرها و نيز در كمك به دين و آخرت طلبي چون روحي يگانه باشند و به جز رضاي خدا طلب
نكنند) .حلبي ) (١٣٨٠ص (.١٢٣
هانري كربن تأكيد ميكند كه كلمه »صفا« تقيص«»كدورت« است) .كربن هانري ) ،(١٣٧٥ص
 (.١٨٩چنان كه مي دانيم كدورتها و سوء تفاهمهاي برداشتي اين كدورتها ،پذيرش و تبليغ نوعي
تكثرگرايي درشئون مختلف فرهنگي ،اجتماعي – سياسي كه همانا روا بودن مشربهاي گوناگون
سياسي در داخل جامعه به شرط رعايت يك سلسله اصول در مورد اجماع عامه مردم بود را محور اصلي
برنامه خود قرار دادند) .قلي زاده حميد رضا ) ،(١٣٨٨ص  (١٤٠اين پلوراليسم در دانش سياسي و
پذيرش تعداد نژادها و سلايق در كنار پلوراليسم مذهبي نشان از فهم و آگاهي ژرف اينان از دانشهاي
گوناگون و نيازهاي جامعه را داشت) .ابراهيمي ديناني غلامحسين ) ،(١٣٧٩ج  ،١ص (١٣٧-١٣٩
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اخوانالصفا براين باورند كه شايسته چنين است كه نه كتابي از كتابها را فرو گذارند و نه به كيشي
از كيشها تعصب ورزند .رأي و مذاهب ما همه مذاهب را دربرمي گيرد و همهي دانشها را يكجا گرد
ميآورد» .ـولايتعصبوا علي مذهب من المذاهب .لان رأينا و ماهبنا يستغرق المذاهب كلها«)حلبي علي
اصغر ) (١٣٨٠ص  (.١٥٩بدون ترديد نگرش همراه تسامح اخوانالصفا سبب شد تا دانشمندان مسلمانان
جذب اين جمعيت شوند در پايان بايد توجه داشت كه عليرغم آنكه برنامههاي آشتي جويانه اخوانالصفا
كه بخش مهمي از انديشههاي آنان را تشكيل داده بود ،با شكست مواجه شد؛ اما اين نه تنها انديشه از
ميان نرفت بلكه تأثير فراوان رسائل اخوانالصفا و انديشه تسامح آنها بر صوفيان اسلام هستيم) .كوربن
هانري ) ،(١٣٧٥ص  (.١٩٣جريان تصوف كه برخلاف اخوانالصفا فلسفه ستيز و جبري انديش بود از
خود صلاحيت بيشتري در اجراي برنامههاي همسازگرايانه اخوانالصفا نشان داد )قلي زاده حميد رضا
) ،(١٣٨٨ص (١٤٠
نتيجه
جماعت اخوانالصفا با طرح انديشه رواداري اسلامي درصدد تغيير شرايط سياسي ،اجتماعي و
فكري آشفته جامعه اسلامي در قرن چهارم هجري بود؛ زيرا اين جماعت ايجاد اين شرايط فكري و
اجتماعي را ناشي از تعصبات فكري و ديني وضعف حاكميت در حل مسائل سياسي و مذهبي
ميدانست؛ و در شرايطي كه نهاد خلافت در پاسخ گويي به چالشهاي فكري موجود ميان مسلمانان
ناتوان بود .جماعت اخوانالصفا با رويكرد رواداري اسلامي در صدد پاسخگويي به سؤالات و شبهات پديد
آمده در ميان مسلمانان بوده و از طريق نزديك كردن انديشههاي اسلام با افكار فلسفي يوناني و تعايم
ايراني و گنوسي در صدد برآمدند به اختلافات پيش آمده مذاهب اسلامي پايان دهند و اين رويكرد را
بهترين راهكار براي بهبود شرايط موجود ميدانستند .اخوانالصفا در زماني كه تقابل ميان دين و فلسفه
عقل و دين به اوج خود رسيده بود ،با شعار و هدف ايجاد آشتي ميان اين دو و ايجاد صلح و برادري
ميان مردم اقدام به انتشار تعاليم خود مبتني بر رواداري اسلامي كردند .به نظر ميرسد آنها عنوان
اخوانالصفا را بر مبناي همين انديشه برادري و صلح انتخاب كردند و به نوعي تلاش نمودند تا شرايط
آشفته فكري جامعه اسلامي زمانه خود را آرام كنند .هرچند اين انديشه در عمل توفيقي حاصل نكرد و
برنامههاي آنان با شكست مواجه شد ولي اين انديشه در جهان اسلام باقي ماند چنانكه بعدها شاهد
ظهور تفكر رواداري اسلامي اخوانالصفا در مباني فكري صوفيان اسلام ميباشيم.
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