
 25-3، ص 1390 بهار و تابستانزدهم، سيم، شماره هفتسال  تمدن اسالمي، تاريخ و

  
  

   1هاي فرهنگ و تمدن در آثار اخوان الصفامؤلفه 
  

   2سمانه عسكري
فلسفه و كالم  گروه، واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالميارشد  يكارشناس  آموخته دانش

  تهران، ايران، اسالمي
  سيد عباس ذهبي

  تهران، ايران ،گروه فلسفه و كالم اسالمي، احد علوم و تحقيقات تهراناستاديار دانشگاه آزاد اسالمي و
  

  چكيده
اخـوان  . هاي گوناگون بـا يكـديگر بـود   و تمدن ها عصر اخوان الصفا، عصر آشنايي و تعامل فرهنگ

كه در نظام فكري آنها عواملي از قبيل تنوع شرايط  طوري  الصفا به اين گوناگوني توجه داشتند؛ به
برداري از اين منـابع، نـوع خـوراك و    بهره هاي طبيعي، شيوهيي، گوناگوني منابع و ثروتآب و هوا

 ها ـ كه ناشي از اخالط و مزاج بـدن  هاي متنوع به صنايع، گوناگوني اخالق انسانپوشاك و گرايش
تعليم و تربيت است ـ و همچنـين تفـاوت اديـان گونـاگون ـ بـه         و تأثيرات بروج و كواكب و شيوه

وان عاملي مؤثر در نظم و ارتباط و اخالق اجتماعي ـ و نيز تنوع نظام سياسيِ مرتبط با شرايع و  عن
سبب تمايز جوامـع   ،هاي متفاوت به موسيقي و نهايتا علمو لغات متعدد، گرايش ها گوناگوني زبان

و بـر  انـد  پيوسـته  تمامي ايـن عوامـل بـه هـم    . گرددهاي گوناگون ميو تمدن ها و پيدايش فرهنگ
اخوان پرنفوذ است، نظـام دينـي    چه در انديشه در جريان اين تأثيرات آن. گذارنديكديگر تأثير مي

  .است
  
فرهنـگ و  هاي  لفهؤ، مالرسالة الجامعةاخوان الصفا،  رسائل، اخوان الصفا هاي انديشه: هاكليد واژه

  . تمدن
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  مقدمه
ا غيـر منسـجم   اي است از موضوعات متنوع اخوان الصفا مجموعه رسائل پنجـاه و دو رسـاله   .امـ 
ايـن  . توان در يك چارچوب واحد جاي دادرا نمياين رسائل مانده از فرهيختگانِ ناشناخته  باقي

ــ اجتمـاعيِ    گير موضوع واحدي نبودند و به تناسب نياز مخاطب يـا شـرايط فكـري    جماعت پي
-مختلف از خود به جاي گذاشتهآور در باب موضوعات ابتكاري و شگفت هايي بعضازمان، تحليل

ويژه  آيد، اصالح فكري جامعه بهكه از فحواي كالم ايشان برميهدف اصلي اخوان الصفا چنان. اند
خـويش   شناسان، اين گروه از زمانه عقالنيت ديني بوده است و به تعبير برخي از اخوان در حوزه

   1.بودندتر  پيشچند قرن 
هاي اخوان الصفا وجود دارد و همـين امـر موجـب رو    وشتههاي اجتماعي در تمامي ندغدغه

كـه اصـطالح فرهنـگ و تمـدن در      بـدون آن . فرهنگ و تمدن شده است آوردن ايشان به مقوله
، در بسياري از رسائل آنها شرح و بسـط  پديده هاي ايشان ديده شود محتوا و مفاد اين دونوشته

كـه   الي رسـائل اخـوان الصـفا ضـمن آن    از البه هاي فرهنگ و تمدنبازخواني مؤلفه. يافته است
توانـد  نمايانگر بخشي مغفول از تاريخ تفكر عقالني در جهان اسالم است، گوياي ايـن نكتـه مـي   

گـردد و ابـن خلـدون ـ بـه      قرن چهارم هجري بـازمي  باشد كه آغاز دانش علم االجتماع به نيمه
قـدر از   ـ  وارث ميراثـي گـران    عنوان مشـهورترين شخصـيت علـم االجتمـاع در عـالم اسـالمي      

  . پيشينيان خود بوده است
ناپذير ـ نيازهـاي    اجتناب يگيري زندگي اجتماعي را ـ به عنوان امر  اخوان الصفا منشأ شكل
 از. اسـت متنـاظر  هاي جسـماني و روحـاني انسـان    دانند كه با ويژگيمادي و معنوي انسان مي

محصول زندگي اجتماعي، . عادت در آخرت استجامعه بستر موفقيت در اين دنيا و سرو همين 
هاي فرهنگ و تمدن است كه از عوامل جغرافيايي، اقتصـادي، اخالقـي، دينـي، سياسـي،     مؤلفه

-هاي متفـاوت در جامعـه مـي   آيد و سبب رفتارها و نگرشمعنوي، عقلي و تاريخي به وجود مي

  .شود
  

  فرهنگ و تمدن در نگاه اخوان الصفا
آن را  فرهنگ و تمدن و عناصر سـازنده  خوان الصفا با نگاهي مستقل، پديدهگونه نيست كه ااين

ظهـور   ابن خلدون بود كه حالجي كرده باشند؛ چند قرن بعد از اخوان، يعني قرن هشتم هجري

                                                 
1. Cf: Davidson, p.79. 
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هـاي بـه   صورتي مستقل در صدد كشف عوامـل و ريشـه   كرد و با توجه ويژه به علم االجتماع به
اخوان به نحو پراكنده و غير مستقيم بـه   اما. تماعات انساني برآمدوجود آمدن اَشكال مختلف اج

براي آشكار ساختن عناصر فرهنگ و تمدن در آثار اخوان الصـفا كـه در   . انداين مسئله نگريسته
اند، نياز به موشكافي دقيـق افكـار آنهاسـت تـا بتـوان      ميان حجم انبوهي از مطالب پنهان گشته

  .نگاه آنها رصد كرد امل و عناصر را از دريچهاي منسجم از اين عومنظومه
هـاي متعـددي   و تمـدن  ها اخوان الصفا بنا بر مقتضاي شرايط حاكم در عصرشان، با فرهنگ

آنهـا  . توانستند اَشكال گوناگون اجتماعات انساني را لمس كنندخوبي مي بنابراين به. آشنا بودند
و به علل و عواملي كه سبب تمايز افراد جوامـع   در جاي جاي آثارشان اين گوناگوني را منعكس

توان تعريف تايلر از فرهنـگ و تمـدن را كـه    ؛ به طوري كه مياندهكردشود، اشاره از يكديگر مي
 1ادوارد بارنـت تـايلر  . الي آثار اخوان الصفا استخراج كـرد آن است، از البه ناظر به عناصر سازنده

، فرهنگ و تمـدن  »فرهنگ ابتدايي«دهم، در نخستين بند كتاب شناس انگليسي قرن نوزانسان
اي اسـت، شـامل دانـش، ديـن،     تافته كليت درهم... فرهنگ و تمدن«: كندگونه تعريف ميرا اين

 هنر، قانون، اخالقيات، آداب و رسوم و هر گونـه توانـايي و عـاداتي كـه آدمـي همچـون همونـد       
در هر «: كه اخوان الصفاستاين سخن  يادآورتعريف اين  2.»آورداز جامعه به دست مي )عضوي(

-هايي از مردم يافت مـي اقليمي از اقاليم هفتگانه، هزاران مدينه وجود دارد و در هر مدينه امت

هـا، طبـايع، آداب، مـذاهب، اعمـال، صـنايع و عـادات مختلفـي        هـا، رنـگ  شوند كه داراي زبـان 
  3.»هستند

فرهنگ و تمدن شكل دهنده ها به عناصر اين گوناگوني يها اخوان الصفا در پي يافتن ريشه
هـاي  ع منـابع و ثـروت  اماكن و تغييرات آب و هوايي، تنواختالف  عناصري چوناند، اشاره كرده

تربيت، گوناگوني عـادات، تنـوع آراء و    متفاوت به صنايع، اختالف شيوه يهاطبيعي، نوع گرايش
هـاي متفـاوت بـه موسـيقي و علـم و      زبان، نوع گرايش مذاهب، تفاوت قوانين، گوناگوني لغات و

واحدي است تا هر كـدام را در جايگـاه خـود و در     تمامي اين عوامل نيازمند نيروي جاذبه. غيره
اخـوان الگـوي واحـدي ـ بـه عنـوان اصـل ـ  بـراي           گرچه بيرون از انديشه. بنشاند ديگريكنار 

مي جزئيات را در برگيرد و همـه بـر سـر آن    شمردن عناصر فرهنگ و تمدن وجود ندارد كه تما

                                                 
1. Edward, Tylor. 

   .75تايلر، به نقل از آشوري، . 2
  .179 /1، رسائل. 3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1390 بهار و تابستاندهم، سيز، شماره هفتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 6

اي از عناصر كلي و اصلي وجود دارد كه ويل دورانت از آنهـا  اتفاق نظر داشته باشند، اما مجموعه
از جمله عوامل جغرافيايي، اقتصادي، اخالقي، ديني، سياسـي،   ،كندبا عنوان عوامل كلي ياد مي

جسـتاري نظـري در بـاب    نويسندگان در كتـاب  در كنار اين عوامل، جمعي از  1.معنوي و عقلي
اي در طول حيات يك فرهنگ و تمدن كه نقش سازنده ، از نظام تاريخي به عنوان پيشينهتمدن

تـوان تصـويري واحـد از    با الگو قرار دادن اين عوامـل كلـي مـي   به هر رو  2.اند كردهآن دارد، ياد 
  . صفا طراحي كردهاي فرهنگ و تمدن در چارچوب افكار اخوان المؤلفه
   

  عوامل جغرافيايي
گـذارد،  أثير مـي ها تـ اخوان الصفا شرايط آب و هوايي نه تنها بر شكل ظاهري انسان در انديشه 

آنهـا بـراي   . نيز اثرگذار اسـت  هاي گوناگونو تمدن ها ها و فرهنگلق و خويبلكه در پيدايش خ
كننـد و  را رهگذر اقـاليم هفتگانـه مـي    م ساختن اين انديشه، ابتدا به نحوي كلي نگاهشانمجس

تـر و داراي طبـع و اخالقـي    اند، متمدناهالي اقليم چهارم را كه برخوردار از آب و هوايي معتدل
پـس از آن   .شـمارند دانند و اين اقليم را جايگاه ظهـور انبيـا و حكمـاي بـزرگ مـي     متعادل مي

ننـد و معتقدنـد اهـالي سـاير اقـاليم از      داتـر مـي  مردمان اقليم سوم و پنجم را به اعتدال نزديك
ـ  دورند و داراي صوري قبيح و خلق و خوي وحشي اعتدال و داشتن طبيعتي فاضل به ماننـد   ،دان

   3.و حبشيان) پوستان سياه(زنگيان 
هـا ايـن اسـت كـه     و فرهنـگ انسـان   تأثيرات آب و هوا بر خلق و خو اخوان دربارهاستدالل 

شـود و اخـتالف مـزاج و    بب اختالف مزاج و اخـالط افـراد مـي   گوناگوني شرايط آب و هوايي س
هـا، آراء، مـذاهب،   هـا، عـادات، انديشـه   ها، زباناخالط افراد باعث گوناگوني اخالق، طبايع، رنگ

 كـه  گونـاگون  و احـوال  هـا  گـردد و ايـن خصـلت   هاي آنان مياعمال، صنايع، تدبيرها و سياست
   4.دنمنحصر به فرد ،گيرندخاصي به خود ميمتناسب با شرايط هر امت و شهري شكل 

كنند، هايي را بيان ميها و نمونهها، مثالاخوان جهت اثبات تأثيرات آب و هوا بر مزاج انسان
كنند، به سبب حـرارت بـاالي   سير زندگي ميكه معتقدند كساني كه در مناطق گرماز جمله اين

اين طريق تعادل برقرار شود؛ زيرا گرمـي و  كند تا از محيط، باطنشان به سردي گرايش پيدا مي
                                                 

   .108-1/103دورانت، . 1
   .60-59كرمي قهي و ديگران، . 2
   .175 /1، رسائل. 3
  .303 /1همان، . 4
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هـاي اهـل   بنابراين مـزاج بـدن  . شوندو در يك آن و در يك جا جمع نمييكديگرند سردي ضد 
گرايـد و خُلـق و   كشورهاي جنوبي مانند حبشه، نوبه، زنگيان، مردمان سند و هند به سردي مي

كننـد،  ق سردسـير زنـدگي مـي   گيرند؛ اما كساني كـه در منـاط  خوي سردمزاجان را به خود مي
 گيرند، از جملـه كند و خُلق و خوي گرم مزاجان را به خود ميگرمي بر باطن مزاجشان غلبه مي

   1.انداين افراد، اهالي مناطق شمالي
انديشه اخوان در خصوص تأثيرات آب و هوا بر انسـان، بـر متفكـران ديگـري از جملـه ابـن       

هاي سـوم  ون اخوان الصفا اهالي اقليم چهارم و سپس اقليماو نيز همچ. خلدون تأثير نهاده است
همچنين سـبكي  او  2.داندساير اقاليم را از اعتدال دور ميساكنان و پنجم را به اعتدال نزديك و 

داند، بلكه آن را معلول گرمـاي هـواي   و كثرت شادماني سياهان را ناشي از ضعف عقل آنها نمي
   3.شودميروح آنها شادماني و انبساط كه باعث شمارد  مياقليم سياهان 

  
  نظام اقتصادي

هاي طبيعي شهرها و كشورها ـ متناسـب بـا شـرايط آب و     اخوان الصفا معتقدند كه منابع ثروت
برداري از طبيعت جهـت برطـرف كـردن    بنابراين با وجود اين تنوع، بهره. ـ يكسان نيست هوايي

شود و به تَبع آن، طبـايع  ر ميد بود و نوع خوراك و پوشاك متغينيازهاي طبيعي متفاوت خواه
گوينـد در  به عنوان نمونه مي. گرددغذايي و شرايط آب و هوايي متفاوت مي نيز متناسب با ماده
ِ حـاكم بـر   و پرهيز از سرما نهاده شده است و بنا بر شرايط آب و هـوايي  زگريطبايع مردم عجم 

در مقابل سرما محافظت كند و همچنـين   ايشانكنند كه از ستفاده ميشان از پوشاكي اهايشهر
كنند؛ در صورتي كه خوردن آنها در هاي گرم همچون سير، فلفل و عسل استفاده مياز خوردني

حجاز ممنوع است و اگر آنها به بيت الحرام سفر كنند، نوع خوراك و پوشاكي كه بـه آن عـادت   
    4.پوشندشدت گرما مانند اهل حجاز لباس مي علت كند و بهكرده بودند، تغيير مي

                                                 
  .304-303 /1، رسائل. 1

   .1/150ابن خلدون، . 2
  .159-1/157همو، . 3

  .51-1/50 الرسالة الجامعة،.  4
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 كنند؛ بدين صورت كه براي هرها مبالغه مياخوان الصفا گاه در تأثير نوع خوراك در رفتار انسان
و معتقدنـد كـه اگـر     1انـد ، نبات، حيوان و انسان صفات محمود و مذموم قائـل كاني انواع يك از

بخورد، آن صـفت محمـود بـه حيـوان منتقـل       حيواني، گياهي را كه داراي صفتي محمود است
در پرتو اين «سيد حسين نصر  بنا بر گفته 2.شود و اين حكم در مورد انسان نيز صادق  است مي
دليل محرمات و مكروهات غذايي اديان مختلف كه هـر يـك بـراي محـيط خـاص و عـالم        ،نظر

  3.»شودمعيني وضع شده است، تا حدي روشن مي
كـه عامـل    هـاي طبيعـي و شـرايط آب و هـوايي عـالوه بـر ايـن       ع و ثروتاز نظر اخوان مناب

ها هستند، در نوع روابط اجتماعي آنها نيز مـؤثر واقـع   نوع خوراك و پوشاك انسان كننده تعيين
بـا  اي جزيـره د كـه گروهـي از مـردم    كـر توان مشاهده داستان مياين را در  تأثيراين . شوند مي

بـه علـت كمبـود آذوقـه و      و سـپس  ،رونـد  مي هاي اندكنعمت بااي ههاي فراوان به جزيرنعمت
گرچـه ايـن    4.گـردد  تبـديل بـه دشـمني مـي     هايشان آوري آن، دوستيدن در جمعحرص ورزي

اما جدا از اين تفاسير و بـا   5مثُل افالطون و داستان هبوط آدم است، نظريه كنندهداستان تداعي
هـاي  تـوان بـه ميـزان تـأثيرات ثـروت     د با يكديگر مـي هاي دو جزيره و روابط افرانعمت مقايسه

بنـا بـر    واقـع در . فرهنگ و تمدنشان پـي بـرد  بناي طبيعي در نوع روابط افراد جامعه و ساختن 
هـاي  همين دليل است كه اخوان مردم اقليم چهارم را كـه داراي آب و هـواي معتـدل و نعمـت    

  .داننددل ميتر و داراي طبع و اخالقي متعا، متمدناست فراواني
هـاي طبيعـي و رفـع نيازهـاي     برداري از ثروتبهره درها حاصل تالش انسان ،در نظر اخوان

هـا در فراگيـري   در ديدگاه آنها استعداد و مهارت انسان. صنايع و حرَف متعدد است ايجاداوليه، 
-گرايش صنايع يكسان نيست، بلكه يكي از وجوه اختالف جوامع و همچنين افراد يك جامعه را

هـا جسـتجو   اين گوناگوني را در طبايع انسـان  دانند و در واقع ريشههاي متفاوت به صنايع  مي
شان است و علت  كنند و معتقدند تفاوت كودكان در يادگيري صنايع بر حسب طبايع مختلفمي

. داننـد تفاوت استعدادها و طبايع انسان در فراگيري صنايع را وابسـته بـه تـأثيرات كواكـب مـي     
د كدام يك از كواكب هفتگانه بر انسان مستولي شـود سـبب گـرايش او بـه     لكه در هنگام تو اين

                                                 
  .376-1/367، همان: نك. 1

  .381-1/379، الرسالة الجامعة . 2

  .115نصر، . 3
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خواستند حرفـه و  معتقدند يونانيان قديم هنگامي كه مي از همين روو  .گرددصنعتي خاص مي
كوشيدند تا از ارتباط طبع كودك به انواع كواكب مطلع شـوند و  صنعتي به كودكان بياموزند مي

   1.ايل او را به صنعتي خاص دريابندتم
در نظر اخوان نه تنها گوناگوني استعدادها و طبايع سبب تمايز افراد يك جامعه در فراگيري 

كه بعضي از  چنانگردد؛ گوناگون از يكديگر نيز مي مردمانشود، بلكه سبب تمايز صنايع مي
زيرا در فراگيري اموري از جمله دانند؛ تر ميها از جمله فارس و عراق و شام را متمدنتمل

پوستان و تركان هايي چون كردها و اعراب و سياهگروه، اما دهند نشان ميصنايع رغبت بيشتري 
  2.دانندرا فاقد اين رغبت مي

  
  نظام اخالقي

. 2 ،اخالط بدن و مزاج. 1: ها از چهار جهت استاخوان معتقدند گوناگوني اخالق و طبايع انسان
 ،گيري جنين و تولدان در هنگام شكلتأثيرات احكام نجوم و ستارگ. 3 ،آب و هوا تفاوت خاك و

كساني كه زير نظر آنها رشد و تربيت  تأثيرپذيري از تربيت پدران و معلمان و مربيان و همه. 4
وجه دوم در بخش نظام جغرافيايي بيان شد، در اينجا سه وجه از اين چهار جهت  3.يابندمي

  .شوديديگر ارائه م
  

ا در در نظر اخوان چهار مزاج به صورت فطري در بدن انسان نهاده شده اسـت كـه نـه تنهـ    
آنهـا   د و انسان به وسـيله شويز محسوب ميد، بلكه مبناي اخالق نگذارتوان جسمي او تأثير مي

هاي دم، بلغم، سودا و صـفرا در بـدن انسـان در حـد     شود؛ به طوري كه هر گاه مزاجتوصيف مي
ا اگـر يكـي از    شود و اخالقش نيز پسنديده مياش صحيح و قوي ميل باشند، بنيهكما گردد، امـ

كه اخـوان   چنين استگردد؛ خصلتي خاص در او ايجاد مي ،ها بر بدن انسان غلبه كنداين مزاج
مـزاج را بـه صـفتي خـاص منسـوب       نهاد و خشكو تر مزاج و گرم سردمزاجهاي  گروههر يك از 

   4.اندكرده

                                                 
  .292-1/290، رسائل. 1
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ا تحـت     1شـوند، ها گرچه از طريق وراثت به آدمي منتقل مـي اخوان اين مزاج ر انديشهد امـ
تواند تحت مزاجي بر بدن انسان مي در واقع غلبه. گيرندتأثير عوامل طبيعي و اجتماعي قرار مي

انـد  توطور ميو همين 3كه متأثر از كواكب و بروج باشد يا اين 2نفوذ عوامل جغرافيايي قرار گيرد
  4.با تعليم و تربيت و در محيط اجتماعي تعديل شود

گيـري  توانند خصلت و خُلق خاصي را در هنگـام شـكل  كواكب و بروج مي ،در ديدگاه اخوان
نفوذ و تأثير تمامي  ، شيوهعقيدهبراي اثبات اين  نآنا. د براي انسان رقم بزنندتول جنين و لحظه

اي از كننـد و كتابچـه  بيـان مـي  بـه تفصـيل   جنـين   گيـري هاي شـكل بروج و كواكب را در ماه
گانـه را  دوازدههر يك از بـروج   كه به طور كلي غلبه 5گذارندبيني را پيش روي خواننده مي طالع

تـوان  در واقـع مـي   6.سازندشود، نمايان ميخصلتي خاص مي د كه سبب بروز غلبهدر هنگام تول
داننـد،  ودي مرتبط با تأثيرات كواكب بر اخـالق مـي  اجتماعي افراد را تا حد رفتارهاي نگفت آنا

گيرنـد و  هايي به خود ميها متناسب با تأثيرات كواكب، خصلتبدين معني كه هر يك از انسان
قبـول   بنابر اعتقـاد اخـوان الصـفا   البته . كنندها با ديگران ارتباط برقرار ميمتناظر با آن خصلت

 چند تـن گويند اگر متفاوت است؛ به عنوان نمونه ميمختلف،  هاي در سرزمينتأثيرات كواكب  
، نبط و ارمن به دنيا بيايند و شكل فلك بر شـعر  يعرب مناطقدر طالع واحد و در وقت واحد در 

تـر ايـن   كسي كه در كشور عرب است به خاطر خاصيت اين كشـور سـريع   ،و خطابه داللت كند
   7.پذيردز اين شكل تأثير ميكند، بعد از آن نبطي و سپس ارمني اشكل را قبول مي

اخوان در كنار عوامل موروثي و طبيعي و شرايط زيستي به نقش تعلـيم و تربيـت و محـيط    
از نظـر آنهـا انسـان    . ها توجه دارنداجتماعي و فرهنگي در خُلق و خوي و رفتار و فرهنگ انسان

با افراد پيرامونش از  بسياري از آداب و عادات را در محيطي اجتماعي و فرهنگي از طريق تعامل
گيـري شخصـيت و رفتـار او    جمله افراد خانواده، معلمان، مربيان و تمامي كساني كـه در شـكل  

                                                 
  .1/300همان، . 1

   .304-1/303همان، . 2
  .305-1/304همان، . 3

  .1/307همان، . 4
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هـا در نهـاد خـانواده    ش انسـان آنها چنان اهميتي براي رشـد و پـرور   1.گيردتأثيرگذاراند، فرامي
هـاي  بـه توصـيه   دهنـد و اند كه يكي از انواع سياست را به سياست خانواده اختصـاص مـي   قائل

اهميت نقش معلم و استاد در تعليم و تربيت و در كنار خانواده به  2پردازندتربيتي و اخالقي مي
كنند كه داشتن معلمي فاضل را براي هـر انسـاني   و تا جايي اين نقش را برجسته مي 3دهند مي

گيـري  رافيـان را در شـكل  در كنار خانواده و معلم، دوستان و اط نآنا 4.دانندبهترين سعادت مي
دانند و به همين دليل در انتخاب دوستان، به آزمودن آنهـا تأكيـد   رفتار و كردار انسان مؤثر مي

طور كه مداومت و تمرين در علم و صناعتي سبب مهـارت يـافتن در   و معتقدند همان 5كنندمي
عنوان به  ،گرددمي شود، مداومت بر عادات رايج نيز سبب تقويت اخالقي خاص در انسانآن مي
گردد و اگـر بـا زنـان و    ودكان اگر با شجاعان رشد و تربيت يابند، اخالقشان تابع آنها ميكنمونه 
  6.خواهند كردرفتار  نان رشد كنند مانند آنامعيوب

  
  نظام ديني
هاي فرهنگ و تمدن، با دو كاركرد اجتماعي اخوان الصفا دين به عنوان يكي از مؤلفه در انديشه

كنند كه فقط رنگ آسـماني  آميزي مي زمينه دين را با معنايي عام رنگ آنها پيش. شودهر ميظا
دانند ـ از نوع  پرستي را ـ گرچه بدترين نوع تدين مي گيرد، بلكه حتّي بتو وحياني به خود نمي
اميـد و نزديكـي بـه خـدا را در وجـود      كنند كه به نوعي احسـاس خـوف و   پرستشي قلمداد مي

 ريشـه پرسـتي   بـت در حقيقت، در نظر آنها نـوعي توحيـد در    7.آوردتان به جنبش درميپرس بت
در تعريـف آن بـه معنـاي لغـوي      ،بنابراين اخوان با در دست داشتن مفهومي عام از دين 8.دارد

كنند برداري گروهي از مردم از رئيسي واحد معنا ميكنند و دين را به اطاعت و فرمانرجوع مي
   9.دانندرويد، ميسر ميبرداري را با اوامر و نواهي كه در پرتو دين و شريعت ميو اين فرمان

                                                 
  .1/307همان، . 1
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كـه ديـن ضـامن     ايـن . لي بر يكي از كاركردهاي اجتماعي ديـن زد توان پدر واقع با اين معنا مي
زند؛ به ها را به هم پيوند ميبخشي است كه انسان برقراري نظم اجتماعي است و ريسمان وحدت

اي است كه گردد و با پرورش چنين رابطهر اين ريسمان به رئيسي واحد متصل ميطوري كه س
مردم و ملل يكسـان   بنابراين با اين كاركرد، اصل دين براي همه. ماندنظم در جامعه پا برجا مي

شود و در واقع با گوناگوني ي ميهاي گوناگون متجلها و قالبشكل كند؛ هرچند كه درجلوه مي
  .گرددبرقراري نظم نيز متفاوت مي ملل مختلف شيوهاديان در 

ايستند و بـه گونـاگوني اديـان    تعصبات ديني مي اخوان در جايگاهي فراتر از نردبان لغزنده 
ديـن   بنابراين در نظر اخوان اصل و تنه. چينندنگرند و حصارها و مرزهاي بين اديان را برميمي

تعـدد   و شود و حكمت به وجود آمدنعددي منشعب ميمت ها و فروعيكي است كه از آن شاخه
هـاي  هـا و زمـان  هاي حاكم بر نفـوس در امـت  و گوناگوني شرايع را به اختالف شرايط و بيماري

هاي گوناگون و طور كه پزشك متناسب با امراض مختلف و مزاجدهند؛ همانمتفاوت نسبت مي
   1.كند، داروهاي متفاوتي را تجويز ميهاي مختلفتغييرات زمان و شرايط آب و هواييِ مكان

كند تا بهترين مسـير را  همه اين تنوعات قد علم مي اخوان، دين اسالم در آستانه در انديشه
دانند كه بين ملت مسلمان مـودت  ترين اسبابي ميدر واقع آنها دين اسالم را محكم. نشان دهد
ما آنچه «: گويندآنها مي. دكنمي هدايتمقصد و به  آورد گرد ميكند و آنها را كنار هم ايجاد مي

ت پيامبرمان و اهل بيتش و واليت امير المؤمنين علي بن ابي طالـب  كند محبرا با هم جمع مي
اي براي ايجاد نظم و وحـدت  در حقيقت، اين سخن اخوان نقش دين را به عنوان انگيزه 2.»است

ع را بـه  ، دين اسالم را به طور عـام و تشـي  ياندر واقع آنها از ميان اد. دهددر جامعه نمايش مي
  .كنندبخش قلمداد مي طور خاص عامل وحدت

اخوان به اين معنا نيست كه آنها گرفتـار تعصـبات دينـي     البته برتري دين اسالم در انديشه
، بلكه تأييـدي اسـت   دننظر داراند و به طرد اديان ديگر و پايين آوردن مرتبه و منزلت آنها شده

كـه   ، بدون ايناند در فضاي آن پرورش يافتهكه معتقدند خردمندان مذهبي را كه يشان ن رأايبر 
گويند و رغبتي به وارد شـدن در مـذهبي كـه درسـتي آن     بر آنها ثابت شود، ترك نمي بطالنش

. انـد مجـوز تقليـد در ديـن را صـادر كـرده      ،در واقع آنها با اين بيـان  3.معلوم نشده است، ندارند
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طرحي كـه اخـوان از ايـن    . گزينندن بديهي است كه آنها با اين مجوز، دين اسالم را برميبنابراي
هـا و بـا   داوري هـا و پـيش  فرض ها بدون پيشاندازند اين است كه انسانعقايد در ذهن نقش مي
توانند دست به گزينش دين بزنند و آن را مورد ارزيابي قرار دهند و اين ذهني خالي و ناب نمي

-ها خواه ناخواه در بطن جامعه و از طريق فرهنگ و مذهبي كه در آن جامعـه حكـم  رضفپيش

  .كندانسان رخنه ميذهن گردد و در فرماست، ايجاد مي
كـه ديـن در    آورنـد، ايـن  با اين طرح، اخوان دين را با كاركرد اجتماعي ديگري به صحنه مي

بـا يكـديگر و پيـروان سـاير      مؤمنان تعامل به نوع نيزكند و رفتار و كردار پيروان اديان نفوذ مي
كسي كـه داراي  : كنندرا با اين استدالل تقويت ميآنها اين عقيده . بخشداديان قالب خاصي مي

گردد و خُلق و خو و سجايايش همانند مذهب و رأي و مذهبي باشد، اخالق او تابع عقايدش مي
شـود، عـادت   دين به او منتقـل مـي   طريقشود و چنان به عقايد و باورهايي كه از اعتقادش مي

بـراي او سـخت و    ،از آن گـردد و رهـايي  جزء ذات او ميآنها شود كه كند و با آن عجين مي مي
   1.دشوممكن ميشايد هم غير

كننـد  به داستان دو مرد زرتشتي و يهودي اشاره مي رأيتر ساختن اين اخوان جهت شفاف
برخوردشـان بـا يكـديگر مطـابق بـا       دو، رفتار و نحوههمراه شدند و هر يك از آن كه در سفري 

بار آمده بودنـد و   در فضاي آنتعامل با افراد پيرامونشان  مرور در سايه آيين و مذهبي بود كه به
در واقع، اين داسـتان گويـاي ايـن اسـت كـه بسـياري از رفتارهـا و         2.بود شدهجزء سرشتشان 
شـود و  شخصيت آنها با ديـن تراشـيده مـي    و پيكره كندها از دينشان تراوش ميباورهاي انسان

هاي خاص است كه رفتار پيروان مذاهب مختلـف از  گيرد و با اين شكلشكل خاصي به خود مي
بـرآوردن   ي گـاه آن را در شـيوه  دانند كه حترنفوذ مياخوان دين را چنان پ. شودهم متمايز مي

 هـاي گونـاگون اسـتفاده   ن ساختن اين نفـوذ شـيوه  دانند و براي نمايانيازهاي اوليه نيز مؤثر مي
    3.شوند يادآور ميملل و مذاهب مختلف از خوك را پيروان 
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  نظام سياسي
و بـه رنـگ دينـي و الهـي آغشـته       طراحـي سياسي را  ينظام اخوان الصفا با مفهومي عام پيكره

گـردد و در  ياند؛ بدين صورت كه در نظر آنها نظام سياسي سبب برقراري نظم اجتماعي مكرده
يابي به دست برايگيرد و ديگران بنا به مصلحت و رأس اين نظام، حاكم و رئيسي واحد قرار مي

-اخوان آنچه را سبب ايجاد كشش و ارتباط بين حاكم و مردم مـي . كنندمصالح از او پيروي مي

ا جـنس قـانون   گيرد، قانون ميشود و واسطه و عامل برقراري نظم قرار مي آن را ي كـه  دانند، امـ
احكـام   برداري جز در سايهشمارند ديني و الهي است و معتقدند كه اطاعت و فرمانضروري مي

گردد و به بنابراين با گوناگوني شرايع، قوانين نيز متفاوت مي 1.گيردو حدود شريعت صورت نمي
م و قـوانين تحـت عنـوان    اخوان از اين احكا. گيردهاي سياسي مختلفي شكل ميدنبال آن نظام
البته در  2كند؛آنها بر شريعت داللت مي در واقع اصطالح ناموس در انديشه. كنندناموس ياد مي

اي آن را غيـر از اصـطالح   كـه عـده   طـوري  مورد معناي اين اصطالح اختالف نظر وجود دارد؛ بـه 
   3.دانندشريعت و به نوعي توأم با اشراق و اخالق مي

شريعت است، دين و سياسـت را بـه    ن با اين انديشه كه بهترين نوعِ قانوندر حقيقت، اخوا
دانند كـه يكـي بـدون ديگـري قـوام      كه دين و ملك را دو برادر همزاد مياند؛ چنانهم گره زده

بدين ترتيـب، در اينجـا    5.داننداساس ملك و ملك را نگهبان دين مي در واقع دين را 4.يابدنمي
شـود و ايـن   اخوان نمايان مي نظام ديني و نظام سياسي در انديشه ط دو سويهپيوستگي و ارتبا

رابطه چنان به هم پيوسته و محكم است كه با فرو ريختن بنيان يكـي از ايـن دو نظـام، بنيـان     
  .ريزدنيز فرو مي يديگر

 كنندپيوند دين و سياست، سياست را به طور جزئي به پنج قسم تقسيم مي اخوان در سايه
كشـورداري  (سياسـت نبـوي   . 1: از جمله انـواع سياسـت  . تا به بهترين نوع حكومت دست يابند

. 4 ،)كشـورداري تـوده  (سياست عامـه  . 3 ،)كشورداري شهرياران(سياست ملوكيه . 2 ،)پيامبران
بندي از سياست  در اين نوع دسته 6).تدبير نفس(سياست ذاتيه . 5 ،)تدبير منزل(سياست خاصه 

                                                 
  .3/486همان، . 1

   .332حلبي، . 2
3. Cf: al- Fārūqī, p.333. 

  .2/368، همان. 4

  .3/495همان، . 5

  .274-1/273همان، . 6
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بندي اخوان از عام به خـاص اسـت؛ يعنـي از سياسـت     كه تقسيم چند نكته نهفته است؛ اول اين
كه سـه نـوعِ اول    شود؛ دوم اينشود و به سياست فرد ختم مينبوت و صاحب شريعت شروع مي

وط زندگي خصوصي افراد مرب ها و دو نوع آخر به حيطهزندگي اجتماعي انسان سياست به حوزه
طولي است و در واقع گرچه در ايـن سلسـله،    انواع سياست رابطه كه رابطه و ديگر اين 1شودمي

اين زنجيره است، اما با توجه به اهميتـي كـه اخـوان بـراي معرفـت       سياست ذاتيه آخرين حلقه
نها شود و در حقيقت، در نظر آنها تاند، به عنوان پايه و ركن اصلي سياست قلمداد مينفس قائل
تر بـه رياسـت   وسيع توان به تدبير منزل و امر معاش و در مرتبهخودسازي است كه مي در سايه

بدين ترتيب، با اين تفسير، حكمت قرار گرفتن دو نوع سياستي  2.بر عامه و اهل مدينه پرداخت
شود، در كنار سياستي كـه بـه زنـدگي اجتمـاعي تعلـق      كه به زندگي خصوصي افراد مربوط مي

  .گرددد، روشن ميدار
تـوان  شود، مـي ها مربوط ميزندگي اجتماعي انسان با نظر در سه نوع سياستي كه به حوزه

كـه در نظـري   نمايي جهت رديابي انواع حكومت در سپهر افكار اخوان الصفا يافـت؛ چنـان   قطب
حت حكومتي كه مبتني بر پادشاهي است كه از آن ت :شودكلي ردپاي دو نوع حكومت رؤيت مي

نبوت استوار است كه از آن تحت عنوان  و حكومتي كه بر پايه ،كنندعنوان خالفت ملك ياد مي
نـوعي سـلطه و غلبـه     ،حكومـت مبتنـي بـر پادشـاهي     آنها در چهره. گرددخالفت نبوت ياد مي

در حقيقت، اخوان رياسـت ملـوك را رياسـت جسـماني و حكومـت مبتنـي بـر آن را        . بينند مي
دانند كه در آن سلطان براي رسيدن به صالح معيشت و شهوات و لـذات  دي ميحكومت استبدا

مـردم در   اختيـارات تـوده   بدين ترتيب. آورددنيوي، مردم را به پيروي و استخدام خويش درمي
 3.گيرد شود و تمامي ابعاد زندگي آنها تحت تسلط سلطان قرار ميشان سلب ميزندگي اجتماعي

بلكـه معتقدنـد    نگرند،اي كامال منفي به حكومت پادشاهان نميبه ديده اما در عين حال اخوان
شريعت حكومت كند، سلطاني عادل است و با بيان ده ويژگي براي سلطان  سلطاني كه در سايه

-هايي براي حكومت مطلوب ارائه مـي الگو و ويژگي 4عادل جهت حفظ و اصالح ملك و سلطنت

 سـازد، شـيوه  دشاهان عادل را از پادشاهان مستبد جدا مـي اصلي كه حكومت پا د و شاخصهكنن
  .دانندبرقراري عدالت مي

                                                 
  .160-159 دالوري،. 1

  .3/48، رسائل .2

   .4/128، رسائل .3
  .175-3/174همان، : كن. 4
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 ا شـيوه نـد، امـ  كنهايي واحـد بـراي حكومـت مطلـوب ارائـه مـي      گرچه اخوان الگو و ويژگي
دانند و اين گونـاگوني را بـه كثـرت آدميـان و     حكمراني را متناسب با ملل گوناگون متفاوت مي

دهند و معتقدنـد هـر يـك از اجتماعـات گونـاگون بنـا بـر        اوتشان نسبت مينيازها و احوال متف
امور بپردازد  مقتضاي شرايط و نيازهاي حاكم بر آن نيازمند حاكمي است تا با تدابيرش به اداره

   1.گردداي متفاوت ميو اين تدابير نيز متناسب با هر جامعه
ت، مطلوب حكومت دست ياف شيوه به توانت پادشاه عادل ميدر نظر اخوان گرچه با حاكمي

كننـد؛  حكومت مطلوب و آرماني را در حكومتي كه مبتني بر نبوت باشـد جسـتجو مـي    ناا آنام
. آوردزيرا معتقدند خالفت نبوت هم صالح دنيا و هم سعادت آخرت را براي مردم به ارمغان مـي 

وظايف اخـروي و  : كلي جاي داد هتوان در دو دستشمرند، ميميوظايفي را كه آنها براي نبي بر
در نظر اخوان ملوك تنها در وظايف دنيوي با انبيـا وجـه اشـتراك دارنـد و بـه       2.وظايف دنيوي

آنها معتقدند كه اگر تمامي . دانندهمين دليل خالفت ملك را بر پايه امور جسماني و دنيوي مي
ث و هـم سـلطان اسـت و    ها و وظايف در يك شخص واحد جمع شود، او هم نبـي مبعـو  ويژگي

ها در دو شخص وجود دارد كه يكي از آن دو نبي مبعوث به سوي امت است و گاهي اين ويژگي
اخوان خالفتي را كه در آن ملك و نبوت جمـع   3.شودديگري فردي است كه بر امت مسلط مي

ني همچـون  دانند و براي نمونه از حكومت پيامبر اسالم و پيـامبرا گردد، بهترين نوع خالفت مي
انـد،  هاي مطلوبي كه در آن ملك و نبوت به هم آميختهداود، سليمان، يوسف به عنوان حكومت

  4.كنندياد مي
خـواهي آنهـا و تالششـان     آرمان توان به روحيهبا نظر به ديدگاه اخوان در مورد حكومت مي

ي كـه آنهـا ترسـيم    اضـله فا فاضله و شهر روحاني پي برد، البته مدينه يابي به مدينهبراي دست
آل و آرماني است كـه  اي ايدهنيافتني نيست، بلكه مدينه اي روحاني و دستمدينه كنند صرفامي

در واقع گرچه اين مدينه رنگ آسماني و روحـاني  . انداخوان آن را براي اين جهان طراحي كرده
ما اين مدينه هم بـراي رسـيدن   ا 5دانند،دارد و اخوان جايگاه آن را فراتر از زمين و آب و هوا مي

  .به صالح معيشت دنيا و هم نائل شدن به سعادت اخروي بنا شده است
                                                 

  .300-2/298همان، . 1

  .269-268فريدوني، : كن. 2
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صـاحبان  . 2 ،صاحبان صنايع. 1: كنندفاضله را با چهار مرتبه استوار مي اخوان قامت مدينه
 هر يك از اين مراتب بـه  1.الهيونِ صاحب مشيت و اراده. 4 ،؛ ملوك صاحب امر و نهي3 ،رياست

ي ي حكمرانـي در مدينـه  به طوري كه سلسله مراتب بودن شيوه ،اندشكل زنجيره به هم متصل
 ،معيشـت . 1: هر يك از اين چهار مرتبه بر چهار پايه استوار است. گذارندفاضله را به نمايش مي

فاضـله را ماننـد كشـتي نجـات      از آنجا كه اخـوان مدينـه   2.هدايت. 4 ،حكومت. 3 ،مديريت. 2
در رأس مدينـه فاضـله حـاكمي    نند و هدف اصلي آنها از بناي اين مدينـه هـدايت اسـت،    دا مي

گيرد تا اهالي مدينه را به سمت نجـات و رسـتگاري   حكيم و فاضل و آگاه به امور نفس قرار مي
يعني الهيون صاحب مشيت و اراده و صاحب خرد  ،چهارم اين هدايت توسط مرتبه. هدايت كند

در واقع اخوان دوازده ويژگي براي واضع شريعت كه . گيرده امور ناموس الهي صورت ميو آگاه ب
آراء اهـل   در حقيقت، آنهـا ايـن دوازده ويژگـي را از كتـاب     3.اندقائل ،همان رئيس مدينه است

  .به هم نزديك استآن دو كه عبارات و جمالت چنان 4اند؛فارابي اقتباس كرده المدينة الفاضلة
گونـه   گردد، اينجائره مي فاضله را كه سبب تمايز آن از مدينه توان اركان مدينهن ميبنابراي
دهند كه هم به مصالح نفـس و هـم   اهالي اين مدينه را حكما و فضاليي تشكيل مي. 1: برشمرد

 در مدينـه . 2توجه دارنـد؛  دنيوي و هم به امور اخروي اند؛ يعني هم به امور به منافع جسم آگاه
ايفـا  فاضله نقش مهمـي   عقل و حكمت در مدينه. 3له اصل بر تقوا و صداقت و ايمان است؛ فاض
در واقـع بـا ايـن    . شـود به طوري كه به يگانگي و جمع بين نبي و حكـيم منجـر مـي    ،كنندمي

از ديگر اركـان دولـت آرمـاني، ترتيـب و     . 4دانند؛ جائره را جهالت مي منشأ مدينهشاخصه آنها 
  5.حكومت است در سلسله مراتب شيوه توالي
  

  نظام معنوي و عقلي
هاي گوناگون ديني هاي فرهنگ و تمدن در قالبنظام معنوي و عقلي كه به عنوان يكي از مؤلفه

چه عطـش روحـي و روانـي افـراد      گردد و شامل هنر، ادبيات، علم و هر آنو غير ديني ظاهر مي

                                                 
  .جاهمان. 1

  .216دالوري، . 2

  .130-4/129، رسائل: كن. 3

  .129-127فارابي، : كن. 4

   .76هروي،  جوانپور. 5
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اخوان الصفا در قالب  در انديشه 1كند،و رواني ايجاد مي نشاند، و هويتي عاطفيجامعه را فرو مي
  .شودزبان، هنر و علم ريخته مي

  
  زبان. 1

آنها كالم انساني را صدايي . دانندانسان را نطق و كالم مي هاي مميزهاخوان الصفا يكي از ويژگي
اقـع آنهـا زبـان را    در و 2.كندشود و بر مفهومي داللت ميدانند كه با حروف مقطعه ايجاد ميمي

قراردادهـايي كـه در هـر زبـاني      ،داننـد هايي براي تفهيم و تشخيص معـاني مـي  قرارداد و مالك
  .ها با يكديگر استهدايتگر روابط انسان

زبان و خط به مرور زمان و در پي تغيير و تحوالتي پديد آمده و رفتـه رفتـه    ،در نظر اخوان
فته است؛ به طوري كه هر امتي خط و زبان مخصـوص  هاي گوناگوني به خود گرها و قالبشكل

هاي عربي، سرياني، قبطي، عبري، يوناني، هنـدي، رومـي و   به خود را دارد؛ مانند خطوط و زبان
در  3.ها، طبايع، صنايع، علوم و معارف به وجود آوردغيره كه خدا آنها را متناسب با اختالف رنگ

هـايش  و بـرگ  كند و روز به روز شاخنند كه رشد ميداحقيقت، آنها حروف را مانند درختي مي
كه هر قـومي   طوري يابد؛ بهشود و در واقع با انشعاب اقوام و ملل گوناگون گسترش ميبيشتر مي

بر حسب مواليد و اجتهاد رئيسشان و همچنين مطابق با ذوق و اسـتعداد و انديشـه و فكرشـان    
وان از طرفـي لغـات و ادبيـات هـر ملتـي      نظر اخـ  بنابراين در 4.كنندصوري از حروف را اخذ مي

ند و از طرفي ديگـر، گـاه در يـك    كنسازند و آن را از ملل ديگر متمايز ميت را ميهويت آن مل
كنـد و در واقـع   ت واحد نيز انشعابات لغات و ادبيات بين افراد يك جامعه مرزبندي ايجاد ميمل

گوينـد بـا   اخوان بـه عنـوان نمونـه مـي    . گرددوسيع يك ملت، دواير كوچكي ايجاد مي در دايره
شدن اعراب در سطح زمين و بر حسب مواليد و مكان و مزاج و طبايعشـان و همچنـين    پراكنده

اي از قبايل عـرب لغتـي خـاص را    لغات آنها متفاوت گشت و هر قبيله ،آب و هواي سرزمينشان
يـك چيـز واحـد در لغـت عـرب       برگزيدند كه با آن از ديگر قبايل متمايز شدند و بدين ترتيـب 

  5.گرفتاسماء متعددي 
                                                 

  .70-69كرمي قهي و ديگران، . 1

  .3/101، رسائل .2

  .1/219همان،  .3

  .3/149همان، . 4

  .152-3/151همان، . 5
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انـد، بلكـه در پـي كشـف علـل و      به تنوع و گوناگوني لغات و زبان اشاره نكـرده  اخوان صرفا
ق كنند كـه برخـي از ايـن عوامـل، فـو     هاي اين گوناگوني نيز بودند و به عواملي اشاره ميريشه

و بـه طـور كلـي در چهـار دسـته جـاي        اجتمـاعي اسـت   طبيعي، برخي طبيعي و بعضي صرفا
عامل جمعيتي . 4 ،عامل جسمي و زيستي. 3 ،عامل فلكي و سماوي. 2،عامل الهي. 1: گيرند مي

   1.و اجتماعي
  
اسماء را به  گونه كه آدم را ناطق خلق كرد و همهاخوان خدا همان در انديشه: عامل الهي. 1

  2.واع گوناگوني از لغات و كتابت را ايجاد كرداو آموخت، بنا بر حكمتش در هر قرني و ملتي ان
چيرگي اسـباب فلكـي و    اخوان گوناگوني لغات و زبان را به شيوه: عوامل فلكي و سماوي. 2

  3.دهنداحكام سماوي نيز نسبت مي
اين عوامل، گوناگوني و تغييرات مزاج و طبـايع مـردم،    از جمله: عوامل جسمي و زيستي. 3

و همچنين اختالف مخـارج   4آنها و گوناگوني مكان و آب و هواي شهرها هتركيب بدن، نوع تغذي
   5.اداي آنهاست  حروف و نحوه

هاي اصلي اخـتالف لغـات را زيـاد شـدن     اخوان يكي از علت: عوامل جمعيتي و اجتماعي. 4
ا آنها همچنين اين اختالف ر 6.دانندتعداد فرزندان آدم و پراكنده گشتن آنان در سطح زمين مي

گرچـه   ،بنـابراين  7.سـازند كنند، مرتبط مـي گردد و به آن عادت ميبر افراد جاري ميا با آنچه ر
تعامـل و    ا زبـان را در سـايه  آموزنـد، امـ  زبان مـي  به مددرا ها بسياري از باورها و رفتارها انسان

اسـب تفـاوت محـيط    گيرنـد و بـه تن  ارتباط با افراد پيرامونشان و در محيط اجتمـاعي فـرا مـي   
  .گردداجتماعي، زبان آنان نيز متفاوت مي

  
  

                                                 
  .78-77نفيسي، . 1

  .143-3/141، رسائل: كن. 2

3 .3/139.   
4 .3/114.  

5 .3/118.  
6 .3/142.  

7 .3/139.  
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  هنر. 2
آنـان اعـم اسـت از     كنند و صـناعت در انديشـه  اخوان الصفا از هنر تحت عنوان صناعت ياد مي

اخـوان  . هنرهاي زيباسـت  اين بخش از مقالهمقصود از هنر در . هنرهاي زيبا و هنرهاي مهارتي
آن  ها صـناعت موسـيقي اسـت كـه هيـوالي موضـوعه      هنرها و صنايع، تن معتقدند از ميان همه

ا انـد، امـ  در بخش رياضيات گنجانده موسيقي را گرچه آنها رساله 1.جواهر روحاني و نفوس است
علمي؛ يعني در واقع به تأثيرات معنـوي   اند نه جنبهعملي موسيقي توجه داشته بيشتر به جنبه

و همچنين گونـاگوني ايـن    2اندها عنايت داشتهانو روحاني موسيقي در روح و روان و رفتار انس
هاي گوناگون نمايان تأثيرات و كاربردهاي متفاوت موسيقي را متناسب با افراد مختلف و فرهنگ

فرهنـگ و   اخوان الصـفا سـازنده   توان گفت يكي از عواملي كه در انديشهبنابراين مي. اندساخته
شـود،  و همچنين باعـث تمـايز جوامـع از يكـديگر مـي     تمدن و رفتار و كردار افراد جامعه است 

  .موسيقي است
داننـد و  هـاي گونـاگون مـي   ها و الحان را متناسب بـا طبـايع و مـزاج   اخوان گوناگوني نغمه

اي در امتـي  ممكن است نغمه ؛هايي متناسب وجود داردمعتقدند براي هر مزاج و طبيعتي نغمه
هـا،  مانند غناي ديلم، تـرك  ،چنين لذتي غليان نكند ا در امتي ديگرشود، امباعث سرور و لذت 

و طبـايع و اخـالق و عـادات    ها هاي ديگري كه داراي زباناعراب، ارمن، زنگ، فارس، روم و امت
   3.ندا متفاوتي

هـا در نـوع گـرايش آنـان بـه موسـيقي، بـه        گونـاگوني امـت   توجه به نقـش  اخوان در كنار
در . كننـد معه و تأثيرات آن بر افراد جامعه اشـاره مـي  كاربردهاي گوناگون موسيقي در سطح جا

-كاربردهاي مختلفي با روح و روان انسان عجـين مـي  با واقع آنها روح موسيقي را در كالبدها و 

؛ بدين صورت كه معتقدند گـاه  جويند مياجتماعي  دانند و رد پاي آن را در هر فرهنگ و طبقه
و در هنگام جنگ بـراي ايجـاد    4حس خضوع در متدينها براي برانگيختن موسيقي در عبادتگاه

مهار و  همچنين گاه جهت  6و در بيمارستان جهت كاهش درد بيمار 5شجاعت در نفوس روحيه
                                                 

1 .1/183.  

  .35بينش، . 2

  .1/196، رسائل. 3

  .187-1/186همان، . 4

 .1/187همان،  .5

  .جاهمان. 6
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بـه    2بـين افـراد   و گاهي براي فرو نشاندن خشم و كينه 1كردن يا به دام انداختن حيواناتمهار 
هـا و  امـت  ير موسيقي به حدي است كه همهدر واقع در نظر اخوان نفوذ و تأث. شودكار برده مي

آن را بـه كـار    هاجز اينبازرگان و  و ورنادان، پيشه و پير، دانا و زن، كودك و اقشار جامعه از مرد
گاه از آن در مجالس شادي و عروسي و گاه در زمان غم و انـدوه، گـاه در پرستشـگاه و     .برند مي

هـا و  بنابراين روح موسيقي در تمـامي فرهنـگ   3.كنندن استفاده ميعاميا گاه در بازارها و خانه
  .استپيوند  در جوامع جريان دارد و با تمامي ابعاد و مراحل زندگي انسان

  
  علم .3
ا نـه بـه نحـو        انسان ،در نظر اخوان  ها در قابليت فراگيري علوم با يكـديگر مشـاركت دارنـد، امـ

هـا و  اش انسانعلم با توجه به خصلت تشكيكي ،بنابراين 4.اند مساوي، بلكه داراي شدت و ضعف
-اخوان فرايند يادگيري علوم را به صورت تدريجي ترسيم مـي . سازدجوامع را از هم متمايز مي

از گيـرد و در ايـن فراينـد تنهـا     انسان آن را طي مراحل مختلفي فراميمعتقدند كه كنند؛ چنان
م را در خـالل صـحبت كـردن و خوانـدن و نوشـتن و      د، بلكه علـو جويياري نمي حواس خويش

و تمامي اينها در بطن جامعه و در ارتباط با ديگران  5گيردشنيدن اخبار و تعليم و تربيت فرا مي
  . پيونددديگران به وقوع مي

هايي همچون از ملت افراد و جوامع مختلف در فراگيري علوم، اخوان براي نشان دادن تفاوت
هـايي همچـون كردهـا،    ا ملتاند، ام اندوزي دانش كنند كه شيفتهياد مي ايران، عراق، شام و روم

آنها به اين نكته نيـز اشـاره    6.دانندرغبت به فراگيري علوم ميپوستان و تركان را بياعراب، سياه
هـا رواج بيشـتري دارد و   از زمـان  برخيدر ها و بعضي از امتميان كنند كه علوم هميشه در مي

گويند در ابتدا علماي به عنوان نمونه مي 7.كندمي راه پيداهاي ديگر نيز و زمان هاسپس به امت
سحر و پيشگويي دسـت يافتنـد و سـپس     علم نجوم و تركيب افالك و مخصوصاعلماي هند به 

                                                 
  .1/188همان، . 1

   .1/185همان، . 2
  .1/185همان، . 3

  .4/208همان، . 4

  .3/414همان، . 5

   .3/277، رسائل. 6
7 .4/288.  
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ا  آنهـا فـال را   ام. فراگرفتندآن را ايرانيان اين علم را از آنها اقتباس كردند و پس از آن يونانيان 
اخوان الصفا يونانيان را صاحب علوم كثير از جمله طـب،   1.دانندهليت ميعرب جا مختص دوره

هـا و ملـل   داننـد كـه آنهـا را از فرهنـگ    هندسه، نجوم، رياضيات، منطقيات، الهيات و غيره مـي 
  .اندبدين ترتيب، يونانيان در نگاه اخوان اهل علم و فكر و درايت 2.اندمختلف فراگرفته

هـا و پراكنـدگي علـوم در ميـان     چه عواملي سبب ايجاد اين تفـاوت  ،اخوان الصفا در انديشه
ا انـد، امـ  گردد؟ اخوان به نحو پراكنده به ايـن عوامـل اشـاره كـرده    ها و جوامع مختلف ميانسان
كلي عوامل طبيعي و غريزي و عوامل اكتسابي و اجتمـاعي بررسـي    توان آنها را در دو دسته مي

ماحصل اين دو نوع . عقل غريزي و عقل مكتسب: انددو نوع عقل قائل نمود؛ زيرا آنها براي انسان
اخوان از معرفـت غريـزي تحـت عنـوان معرفـت       3.عقل رويش علم غريزي و علم اكتسابي است

و  4نامنـد شود معرفت خصوص ميكنند و معرفتي را كه از طريق برهان حاصل ميعموم ياد مي
  .انددر عقل مكتسب داراي درجات متفاوت ها هم در عقل غريزي و هممعتقدند انسان

اين عوامل را تفاوت افعال و ادراك قواي نفوس ـ   اخوان از جمله: عوامل طبيعي و غريزي. 1
ـ  ها و تفاوت خـاك و  و همچنين گوناگونيِ طبايع و مزاج 5كه ناشي از اختالف اعضاي بدن است 

عضـي از شـهرها بنـا بـر شـرايط آب      كـه معتقدنـد ب  دانند؛ چنانشرايط آب و هوايي شهرها مي
هل حجـاز كـه در   مانند ا ،كنندكنند و حق را زودتر قبول ميتر تصور ميوهوايي، علوم را سريع

  6.چه را پيامبر آورده بود، زودتر قبول كردند ها آنتمقايسه با ساير ام
اخـتالف   7هـاي كسـب علـوم،   اين عوامل تفـاوت راه  از جمله: عوامل اكتسابي و اجتماعي. 2
هاست؛ به طوري كه برخـي  چنين تفاوت مراتب اجتماعي انسانو هم 8تعليم و تربيت هاي شيوه

                                                 
1 .4/343.  

  .288-2/287ج. 2

  .40-38 /1، الرسالة الجامعة. 3

  .164-163همان،. 4

  .406-3/405 ،رسائل. 5

  .1/53، الرسالة الجامعة. 6

  .397-2/396، رسائل .7

   .3/426همان، . 8
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متوسطان و بعضـي از علـوم از    درخورعوام و برخي را اليق خواص و بعضي را  از علوم را شايسته
   1.دانندهر سه طبقه مي سزاوارجمله علم دين و آداب و اعمالش را 

  
  گيرينتيجه
هـاي  ر عصرشان، بـه شاخصـه  بهاي گوناگون حاكم و تمدن ها الصفا در مواجهه با فرهنگاخوان 

هايي كلـي  ها نظامهر يك از اين شاخصه. اين گوناگوني است، توجه داشتند متعددي كه سازنده
شـود، از جملـه   هاي گوناگون ميو تمدن ها آفرينند كه سبب تمايز جوامع و پيدايش فرهنگمي

هـاي  لـق و خـوي و فرهنـگ و تمـدن    شرايط آب و هوايي عامل پيدايش خ يي،در نظام جغرافيا
هـاي طبيعـي   متعددي است و نظام اقتصادي با گوناگوني صنايع كه متناسب با منـابع و ثـروت  

ها كه تحت گيرد و نظام اخالقي با گوناگوني اخالق انسانمتنوع شهرها و كشورهاست، شكل مي
تعليم و تربيت و نوع تعامل افراد جامعه  ت بروج و كواكب و شيوهنفوذ اخالط و مزاج بدن، تأثيرا

بناي رفتار افراد  نظام ديني به عنوان عامل برقراري نظم در جامعه و سازنده. آيداست، پديد مي
نوع نظـام   كنندهاصلي، تعيين آيد و در نظام سياسي قانون به عنوان شاخصهجامعه به وجود مي
يش نظم در جامعه است و در كنار اين عوامل، عـواملي از قبيـل گونـاگوني    سياسي و عامل پيدا

  . دهندهاي متنوع به موسيقي و علم، نظام معنوي و عقلي را شكل ميلغات و زبان و نوع گرايش
اخـوان   جـاي خـالي نظـام تـاريخي در انديشـه      ،هاي اصلي فرهنـگ و تمـدن  از ميان مؤلفه

هاي تاريخي بسياري از امور توجه داشتند، اما به تـاريخ بـه   شهگرچه آنها به ري. شودمشاهده مي
هـا  هـاي انسـان  بسياري از باورها و نگـرش  هدهندعنوان بستر فرهنگ و تمدن و عاملي كه شكل

  .انداند كه رسائلي فلسفي ـ و نه تاريخي ـ نوشتهاند؛ زيرا خودشان مدعيباشد، اشاره نكرده
اخوان الصفا  هي كلي به تمامي عوامل و عناصري كه در انديشههنگامي كه از بيرون و با نگا

تنگاتنـگ بـين    ، نگريسته شود، نوعي رابطهشوند تلقي ميهاي گوناگون فرهنگ و تمدن سازنده
اند كه بر روي يكـديگر  آميخته  همو در شود؛ اين عوامل چنان به هم پيوستهعوامل مشاهده مي

يك سويه  گيرد؛ يكي رابطهها در دو نوع كلي جاي مينگاتنگ نظامت اين رابطه. گذارندتأثير مي
هـاي ديگـر   ها مانند عوامل جغرافيـايي بـا نظـام   در واقع بعضي از نظام. دوسويه و ديگري رابطه

تأثير خود از آنها كه  گذارد بدون اينهاي ديگر تأثير مييك سويه دارد؛ يعني تنها بر نظام پيوند
 ،اي دوسويه با هم دارند؛ يعني هم تأثيرگذارند و هم تأثيرپـذير ها رابطهز نظاما بعضي اام. بپذيرد

                                                 
  .3/511همان، . 1
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اخـوان نظـام دينـي گرچـه متـأثر از       در انديشـه . دوسويه بين نظام ديني و سياسي مانند رابطه
نفـوذتر اسـت و نقـش اصـلي و محـوري دارد؛      ها پرا نسبت به ساير نظامهاي ديگر است، امنظام
  .دهدخود قرار مي هاي ديگر را تحت سيطرهظام جغرافيايي، نظامن بجزكه چنان

  
  كتابشناسي

  .ش1386، تهران، انتشارات آگه، ها و مفهوم فرهنگتعريفآشوري، داريوش،  
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