
 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

923 

 المجتمع والدولة والتربية والتعميم عند أخوان الصفاء وخالن الوفاء
 أ.م.د. عبد الستار نصيف جاسم  

 كمية التربية لمعموم اإلنسانية /جامعة بابل
، والدولة والتربية والتعليـ عند أخواف الصفاء وخالف الوفاء، إف اليدؼ مف ىذا البحث ىو محاولة لدراسة المجتمع 

 التي بثوىا في المجتمع خالؿ القرف الرابع اليجري.، يـ االثناف والخمسوفمف خالؿ رسائل
انطلؽ مف القناعة بوجود قاسػـ متػترؾ ، إف اختيارنا لمفاىيـ )المجتمع والدولة والتربية والتعليـ( عند أخواف الصفاء 

ة التػػي ترتسػػز علييػػػا جميػػع القػػػوانيف فا نسػػاف ىػػو نػػػواة المجتمػػع والرسيػػزة ا ساسػػػي، يػػربط بػػيف ىػػػذه المفػػاىيـ وىػػو )ا نسػػػاف(
وبإمسانيػات ا نسػاف وقدراتػو ، أمػا الدولػة فيػي ا داة التػي توػبط وتػنظـ حيػاة ا نسػاف، وا نظمة االجتماعية فػي أي مجتمػع

ي في حيف يمثؿ ا نساف اليدؼ المرسزي وا ساسػي  يػة فلسػفة تربويػة وتعليميػة فػ، تحقؽ الدولة برامجيا وأىدافيا وسياساتيا
 المجتمعات ا نسانية المختلفة.

وقد حاولنا في ىذا البحث تتبع المتترسات بيف أفسار أخواف الصفاء وبيف بعض الفالسػفة المسػلميف الػذيف سػبقوىـ  
أو جاءوا مف بعدىـ ممف اتتيروا بعنايتيـ وأبحاثيـ في مجاؿ فلسفة المجتمع والدولة والتربية والتعليـ وأف ىدفنا في ذلؾ ىػو 

ومػا حققػوه مػف نتػاج فسػري فلسػفي خػاص بيػـ ، ؼ على حالة التواصؿ واالمتداد الفسري بيف العلماء والفالسفة المسلميفالوقو 
ىػػ( فػي نظريتػو 334الفػارابي )ت، واخترنػا مػف بػيف ىػؤالء الفالسػفة، تسيؼ مػع اتجاىػات وظػروؼ المجتمػع ا سػالمي الجديػد

فػػي فسػػره االجتمػػاعي ، ىػػػ(303ريتػػو التربويػػة والتعليميػػة وابػػف خلػػدوف )تىػػػ( فػػي نظ505والغزالػػي )ت، السياسػػية واالجتماعيػػة
 سنماذج للبحث عف حاالت التجانس والتتابو في ا فسار مع أخواف الصفاء في المجاالت المذسورة.، والسياسي

 نطاق البحث:
 حد.مع ملحؽ وا، وثالثة مباحث وخاتمة، وتمييد، لقد تطلبت طبيعة البحث أف نقسمو إلى مقدمة 
وآراء بعض المؤرخيف في أصوليـ ورغـ أف ىذا الموووع قد تناولو السثيػر ، تناولنا في التمييد نتأة أخواف الصفاء 

مف الباحثيف إال أف المنيجية العلميػة فػي ستابػة بحػث علمػي يتطلػب البحػث فػي نتػأتيـ وقػد أوجزنػا الحػديث تجنبػًا لتسػرار مػا 
 ر بعويـ في محور تحليؿ المصادر في المقدمة.ستبو مف سبقنا مف الباحثيف الذيف سنذس

ومسونػات ىػػذا ، توػمف المبحػث ا وؿ دراسػة  فسػػار أخػواف الصػفاء فػي مجػػاؿ المجتمػع والعوامػؿ المػأثرة فػػي بنائػو 
ثػػـ حاولنػػا ، مػػف خػػالؿ استحوػػارنا للنصػػوص المعبػػرة عػػف ىػػذا المووػػوع الػػواردة فػػي مواوػػع متعػػددة مػػف الرسػػائؿ، المجتمػػع

التبو والتقارب بػيف أفسػار أخػواف الصػفاء وأفسػار سػؿ مػف الفػارابي فػي ستابػو )آراء أىػؿ المدينػة الفاوػلة( وابػف  تحديد مواطف
 خلدوف في مقدمتو.

وتتبػع التتػابو ، وخصصنا المبحث الثاني لدراسة نظرية أخواف الصفاء في المجػاؿ السياسػي ونتػأة الدولػة وتطورىػا 
 يف ما ورد عند الفارابي وابف خلدوف مف أفسار في ىذا المجاؿ.والتطابؽ في ا فسار والرؤى بينيـ وب

فقد تومف البحث في الجانػب التربػوي والتعليمػي الػذي نػاؿ اىتمػاـ أسبػر مػف الجوانػب ا خػرى ، أما المبحث الثالث 
، والمػػػتعلـ ،مػػػف خػػػالؿ عنػػػايتيـ بتػػػسؿ خػػػاص فػػػي بيػػػاف مواصػػػفات أرسػػػاف العمليػػػة التربويػػػة والتعليميػػػة )المعلػػػـ، فػػػي اعتقادنػػػا

وقد تبيف أف ىناؾ امتداد وتتابو بػيف أفسػارىـ وأفسػار الغزالػي فػي ، المناىج الدراسية( والمؤثرات االجتماعية في نتأة ا نساف
 ىذا المجاؿ.

أما الخاتمة5 فتومنت مجموعة مف االسػتنتاجات العلميػة فػي أطػار مػا تػوفر مػف تصػور عػاـ عػف مووػوع البحػث  
التػػػي توػػػمنتيا محػػػاور البحػػػث مػػػف لسػػػي ال تسػػػوف ىػػػذه االسػػػتنتاجات بعيػػػدة عػػػف أىػػػداؼ البحػػػث  مػػػف خػػػالؿ المػػػادة العلميػػػة

 وموامينو.
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 تحميل المصادر:
اعتمػػػػد البحػػػػث بتػػػػسؿ أساسػػػػي علػػػػى )رسػػػػائؿ أخػػػػواف الصػػػػفاء وخػػػػالف الوفػػػػاء( فػػػػي تقصػػػػي أفسػػػػارىـ فػػػػي الجوانػػػػب  

بتػػسؿ واوػػر وصػػرير مبثوثػػة فػػي مواوػػع عديػػدة مػػف  وقػػد عبػػروا عػػف أفسػػارىـ، االجتماعيػػة والسياسػػية والتربويػػة والتعليميػػة
 الرسائؿ.

 بػي نصػر محمػد بػف ، ستب )آراء أىؿ المدينة الفاولة(، وتبعت رسائؿ أخواف الصفاء في ا ىمية بالنسبة للبحث 
و)المقدمػػة( لعبػػد ، ىػػػ(505و)المنقػػذ مػػف الظػػالؿ(  بػػي حامػػد بػػف محمػػد بػػف احمػػد الغزالػػي )ت، ىػػػ(334طرخػػاف الفػػارابي)ت

ىػػػ( فسانػػت أسػػاس بحثنػػا فػػي متابعػػة حالػػة التوافػػؽ والتجػػانس الفسػػري بػػيف أخػػواف الصػػفاء وىػػؤالء 303الػػرحمف بػػف خلػػدوف )ت
 الفالسفة المسلميف الذيف خاووا في المجاالت االجتماعية والسياسية والتربوية نفسيا.

ىػػ( فػي التعػرؼ  000ت نحػو )يػدي سما اعتمدنا علػى ستػابي )ا متػاع والمؤانسػة( و)المقابسػات(  بػي حيػاف التوح 
 على أصوؿ أخواف الصفاء وأبرز مؤسسي ىذه الجماعة في البصرة وبغداد ومنطلقاتيـ الفسرية والسياسية.

وستػػاب )تػػاريف الفلسػػفة فػػي ، ستػػاب )أخػػواف الصػػفاء( لعمػػر الدسػػوقي، أمػػا المراجػػع فيػػي سثيػػرة ومتنوعػػة لعػػؿ أىميػػا 
و)فلسػػفة تصػػنيؼ الستػػب سمػػدخؿ لفلسػػفة تصػػنيؼ ، لعبػػد المػػنعـ الحنفػػي، والفالسػػفة( و)موسػػوعة الفلسػػفة، ا سػػالـ( لػػدي بػػور

و)دراسػػات فػػي الفسػػر الفلسػػفي ، و)أخػػواف الصػػفاء رواد التنػػوير فػػي الفسػػر العربػػي(  سػػماعيؿ محمػػود، العلػػـ( لخالػػد الحديػػدي
و)ستاب المدينة الفاولة للفارابي( لعلي  ،فلسفتيـ وغايتيـ( لفؤاد معصـو، ا سالمي( لحساـ الديف اآللوسي و)أخواف الصفاء

عبػػػد الواحػػػد الػػػوافي وستػػػاب )فلسػػػفة أخػػػواف الصػػػفاء االجتماعيػػػة وا خالقيػػػة( لفػػػؤاد البعلػػػي و)المػػػذاىب السبػػػرى فػػػي التػػػاريف( 
وستػاب )رسػائؿ أخػواف الصػفاء( لجبػور عبػد النػور وستػاب )فالسػفة العػرب ، و)فلسفة التاريف( لجميؿ موسػى، لويدجيري الباف

وقد أغنت البحث بالمعلومات عف تاريف نتػأة جماعػة أخػواف الصػفاء وأصػوليـ ، وغيرىا السثير، أخواف الصفاء( ليوحنا قيمر
 وحقيقة عالقاتيـ بالفرؽ والمذاىب ا سالمية.، العقائدية والفلسفية

 تمهيــد:
وليػا فػرع ، قػرف الرابػع اليجػريظيػرت فػي البصػرة خػالؿ ال، أخواف الصفاء وخالف الوفاء ثلة مػف الفالسػفة ا جػالء 

وتصػػافت بالصػداقة واجتمعػػت علػى القػػدس والطيػارة ويبػػدو ذلػؾ جليػػًا فػػي ، سانػت ىػػذه المجموعػة قػػد تألفػت العثػػرة، فػي بغػػداد
 .(1)أىؿ العدؿ وأبناء الحمد(، االسـ الذي أطلقوه على أنفسيـ )أخواف الصفاء وخالف الوفاء

سما أنيـ ستموا أسػمائيـ ، فيف بتخوصيـ وذلؾ سما سانوا عليو مف التستروبالرغـ مف أف أخواف الصفاء غير معرو  
يػػذسر مجموعػة أىػػؿ الصػػفاء البصػػرييف وىػػو يجيػػب ، (2)عنػدما صػػنفوا رسػػائليـ وبثوىػػا فػػي الػوراقيف فػػأف ابػػو حيػػاف التوحيػػدي 

فػي فنػوف الػنظـ والنثػر مػع حوؿ احد عناصر أخواف الصفاء وىو زيد بف رفاعة وتػيرتو ، (3)على سؤاؿ الوزير )ابف سعداف(
حتػى صػادؼ بيػا جماعػة وصػفيـ ابػو حيػاف بػأنيـ   ، الستابة البارعة في الحساب والبالغػة والػذي أقػاـ بالبصػرة زمانػًا طػويالً 

أبػػو الحسػػف علػػي بػػف ىػػاروف ، وىػػـ أبػػو سػػليماف محمػػد بػف معتػػر البسػػتي المقدسػػي، جماعػة  صػػناؼ العلػػـ وأنػػواع الصػػناعة

                                                           

يماف التيف محمد، تحقيؽ، االمتاع والمؤانسة، علي بف محمد بف العباس، أبو حياف التوحيدي (1) ، غريد التيف محمد وا 
اخبار العلماء بأخبار ، جماؿ الديف علي بف يوسؼ، ؛ القفطي 531-535ص، ـ(7002دار الستاب العربي )بيروت 

أخواف الصفاء ورواد التنوير في الفسر العربي ، محمود، ؛ إسماعيؿ 33ص، بال. ت(، مستبة المثنى )بغداد، الحسماء
 .75ص، ـ(5441)مصر 

 .531ص، االمتاع والمؤانسة (2)
ابف  5ينظر، ىػ323سنة ، صماـ الدولة البوييي، استوزره، أبو عبداهلل الحسيف بف أحمد بف سعداف 5الوزير بف سعداف (3)

دار صادر ، تحقيؽ خليؿ مأموف سيحا، 7ط، السامؿ في التاريف، عبد السريـ عز الديف أبي الحسف علي بف، ا ثير
 .557ص، 2ج، ـ(7002)بيروت 
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ودخػؿ فػي ، ويتػير ابػو حيػاف بػأف زيػد بػف رفاعػة ىػذا صػحب ىػذه المجموعػة، (1)والعػوفي  ، الميرجػانيأبو أحمد ، الزنجاني
أمػػا جماعػػة بغػػداد حسػػب مػػا ذسػػرىـ أبػػو حيػػاف التوحيػػدي أيوػػًا فيػػـ   أبػػو سػػليماف محمػػد بػػف طػػاىر بػػف بيػػراـ ، (2)خػػدمتيـ

 .(3)والقومسي  ، المقدسي، يأبو محمد العروو، أبو الفتر النوتجاني، أبو زسريا الصميري، السجستاني
ويبػػػدو واوػػػحًا التنػػػاقض فػػػي روايتػػػي أبػػػو حيػػػاف التوحيػػػدي بخصػػػوص أبػػػو سػػػليماف محمػػػد بػػػف طػػػاىر بػػػف بيػػػػراـ  

ففػػي حػػيف أف التوحيػػدي ذسػػره فػػي عػػداد ، (4)وقػػاؿ انػػو ستػػب مقالػػة فػػي مراتػػب ا نسػػاف ، الػػذي ذسػػره ابػػف النػػديـ، السجسػػتاني
عػاد فػي ستابػو ا متػاع والمؤانسػة وىػو يتحػدث عػف رسػائؿ أخػواف  (5)ستابػو المقابسػات جماعة أخواف الصػفاء البغػدادييف فػي 

وعروػتيا عليػو ونظػر فييػا ، محمػد بػف بيػراـ، الصفاء فقاؿ   وحملت عدة منيا إلى تيخنا أبي سليماف المنطقي السجسػتاني
ونسػجوا ، وَغنُوا وما أطَربػوا، وحاموا وما َوَردوا، أجدواونصبوا وما ، تعبوا وما أْغنوا 5ثـ ردىا عليَّ وقاؿ، أيامًا واختبرىا طويالً 

.. فػػػي .ظنػػػوا أنيػػػـ يمسػػػنيـ أف يدسػػػوا الفلسػػػفة، ظنػػػوا مػػػا ال يسػػػوف وال يمسػػػف وال يسػػػتطاع، وَمَتػػػطوا ففلفلػػػوا )جعػػػدوا(، فيليلػػػوا
 .(6)وأف يوموا التريعة للفلسفة  ، التريعة

سما أنػو لػيس ىنػاؾ مػا يػدؿ ، مف ومف جماعة أخواف الصفاءفسالـ أبوسليماف المنطقي ىذا ال يدؿ على أنو ساف  
 على أف أبي حياف التوحيدي أتار إلى ىذا االوطراب في روايتو أو استدرسو على ا قؿ فيما أطعلنا عليو مف ستبو.

، ةلقػػد تبنػػى أخػػواف الصػػفاء مػػذىبَا زعمػػوا أنيػػـ قربػػوا بػػو الطريػػؽ إلػػى الفػػوز بروػػواف اهلل تعػػالى والمصػػير إلػػى الجنػػ 
  التريعة قد دنست بالجياالت واختلطػت بالوػالالت وال سػبيؿ إلػى غسػليا وتطييرىػا إال بالفلسػفة وذلػؾ  نيػا  5وذلؾ بقوليـ

 .(7)حاوية للحسمة االعتقادية والمصلحة االجتيادية   
سػػالمية دفػػع والحقيقػػة أف ىػػذا الموقػػؼ ا خػػواني فػػي مػػزج الفلسػػفة ا غريقيػػة والعقيػػدة الباطنيػػة بػػبعض المبػػادئ ا  

في لنتػػر رسػػػائليا بأسػػػلوب غيػػػر التػػػي اسػػػتغلت التتػػيع والتصػػػوؼ الفلسػػػ (8)الػػبعض إلػػػى وصػػػفيـ ثمػػرة مػػػف ثمػػػار )الباطنيػػة( 
 .(9)صرير

ومف أجػؿ تثبيػت اعتقػادىـ بػأف الفلسػفة ىػي السػبيؿ لتطييػر التػريعة مػف الجيػاالت والوػالالت فػأنيـ زعمػوا أنػو    
لتريعة العربية فقد حصؿ السماؿ... وأنيـ ما فعلوا ذلؾ إال ابتغاء وجو اهلل عز وجػؿ وطلػب متى انتظمت الفلسفة اليونانية وا

                                                           

 .535ص، ا متاع والمؤانسة، أبو حياف التوحيدي (1)
 .531ص، ا متاع والمؤانسة(2)
دار ، ف الصفاءأخوا، عمر، ؛ الدسوقي 52ص، ـ(5420)بغداد ، مطبعة الرتاد، المقابسات، أبو حياف التوحيدي (3)

 .52-51ص، ت(.بال، )القاىرة، النيوة للطبع والنتر
 .075ص، ـ(5425)بيروت ، دار الستب العلمية، الفيرست، أبو الفرج محمد بف يعقوب (4)
 .52ص، المقابسات، التوحيدي (5)
 .532-531ص، ا متاع والمؤانسة، التوحيدي (6)
 .1ص، 5مج، ـ(5452دار صادر )بيروت ، بطرس البستاني، تحقيؽ، رسائؿ أخواف الصفاء وخالف الوفاء (7)
وا سماعيلية ىـ القائلوف بإمامة إسماعيؿ ، الباطنية5 مف ا نقاب التي سانت تطلؽ على فرقة ا سماعيلية في العراؽ (8)

قسـ ، وقد انقسموا قسميف، وىؤالء يدعوف المبارسية، وأف ا ماـ بعد إسماعيؿ ىو ابنو محمد، بف جعفر الصادؽ 
ثـ الظاىريف مف بعدىـ وىـ ، وقسـ ساؽ ا مامة في المستوريف، وقؼ على محمد بف إسماعيؿ وقاؿ برجعتو بعد غيبتو

تحقيؽ محمد بف فتر اهلل ، 7ط، الملؿ والنحؿ، محمد بف عبد السريـ، التيرستاني 5لمزيد مف المعلومات ينظر، الباطنية
مستبة ومطبعة مصطفى البابي ، إسالـ بال مذاىب، مصطفى، التسعة؛  504، 5ج، منتورات التريؼ الروي، بدراف

 .52ص، )مصر. بال ت(، الحلبي واوالده
 .52ص، دار المعارؼ )مصر. بال ت(، الباطنية وموقؼ ا سالـ منيـ، جميؿ، أبو العالء (9)
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رووانو ليخلصوا الناس مف اآلراء الفاسدة التي تور النفوس والعقائد الخبيثػة التػي توػر أصػحابيا وا فعػاؿ المذمومػة التػي 
جميػػع المػػذاىب مػػذىبًا واحػػدًا يوفػػؽ بػػيف جػػوىر ا نسػػاف  وقػػد دفعيػػـ مػػوقفيـ الفلسػػفي ىػػذا أف يعػػدوا، (1).. .يتػػقى بيػػا أىليػػا

، عربػي الػديف، بقوليـ5   الرجػؿ السامػؿ يسػوف فارسػي النسػب، ويتسؿ الصورة السمالية لإلنساف الذي تحدثوا عنو في رسائليـ
 .(2)ملسي ا خالؽ   ، صوفي السيرة، ىندي البصيرة، يوناني العلـ، تامي النسؾ، مسيحي المنيج، عراقي ا دب

يستفاد مف ىذا النص أف أخواف الصفاء بتصػورىـ )الخيػالي( ىػذا حػاولوا رسػـ صػورة ا نسػاف السامػؿ الػذي تحػدثوا  
 بطريقة توفيقية تجاوزوا فييا سؿ الفوارؽ الدينية والقومية والعقائدية.، عنو في رسائليـ

تػػػباف يتػػػراوح عمػػػرىـ بػػػيف خمسػػػة عتػػػر وطبقػػػاتيـ فيػػػي أربػػػع طبقػػػات الطبقػػػة ا ولػػػى مػػػنيـ ، أمػػػا بالنسػػػبة لمػػػراتبيـ 
ونظػرًا  نيػـ تالميػذ ، وتنتػأ نفوسػيـ علػى الفطػرة، وسػرعة التصػور، وجودة القبوؿ، لما ليـ مف صفاء جوىر النفس، وثالثوف

ََ تامًا ويسػمونيـ ا خػواف ا بػرار والرحمػاء ثالثػيف أمػا الطبقػة الثانيػة فرجػاؿ بػيف ال، فواجب علييـ أف ينقادوا  ساتذتيـ انقيادًا
ويتلقػػوف معرفػػة ا تػػياء بطريقػػة الرمػػز ، وتنفػػتر ليػػـ أبػػواب الحسمػػة الدنيويػػة، وىػػـ مرتبػػة الرؤسػػاء ذوي السياسػػات، وا ربعػػيف

وىػػـ ، والطبقػػة الثالثػػة أفػػراد سػػنيـ بػػيف ا ربعػػيف والخمسػػيف، ويسػػمونيـ ا خػػواف ا خيػػار والفوػػالء، ويعرفػػوف بالحسمػػة والعقػػؿ
حتػى اذا نيػؼ ، وىػذه ىػي طبقػة ا نبيػاء، ويعرفوف الناموس ا ليي معرفة ساملة مطابقة لدرجتيـ مرتبة الملوؾ ذوي السلطاف

وفي ىػذا ، سالمالئسة المقربيف، وصار يتيد حقائؽ ا تياء على ما ىي عليو، الرجؿ على الخمسيف ارتقى إلى الطبقة العليا
، يـ ا خػػواني لمػػراتبيـ يبقػػى فػػي حػػدود التخػػيالت وا منيػػاتويبػػدو اف ىػػذا التقسػػ (3)يسػػوف فػػوؽ الطبيعػػة والتػػريعة والنػػاموس  

 .(4)فليس ىناؾ ما يتير إلى نجاحيـ في تحقيؽ المثؿ ا على الذي يتفؽ وتقسيميـ ىذا لجماعتيـ   
بػػث أخػػواف الصػػفاء أفسػػارىـ وآرائيػػـ فػػي سلسػػلة مػػف الرسػػائؿ سػػموىا )رسػػائؿ أخػػواف الصػػفاء وخػػالف الوفػػاء( وىػػي  

وىػي مقسػمة علػػى ، سػالة تسلمػوا فييػا عػػف جميػع العلػـو والمعػارؼ فػي زمػانيـ والعلػػـو السػابقة علػى زمػانيـاثنتػاف وخمسػوف ر 
وىػي بػذلؾ ، (5)ومنيػا ناموسػية تػرعية إلييػة، ومنيا نفسية عقلية، فمنيا رياوية تعليمية ومنيا جسمانية طبيعية، أربعة أقساـ

دونمػػػا بحػػػث فػػػي أغػػػوار العلػػػـ ، وسػػؿ نػػػوع مػػػف أنواعيػػػا، سػػػامياتصػػنيؼ واوػػػر للمعرفػػػة ا نسػػػانية وتعريػػػؼ بسػػػؿ قسػػػـ مػػػف أق
، (7)عبداهلل الحسيف بػف أحمػد بػف سػعدافوقد أسد ذلؾ أبو حياف التوحيدي عندما سألو عنيا الوزير أبو ، (6)واستقصاء لخفاياه

وسنايػػات  وفييػػا خرافػػات، وىػػي مبثوثػػة فػػي سػػؿ فػػف نتفػػًا بػػال إتػػباع وال سفايػػة، فقػػاؿ عنيػػا   قػػد رأيػػت جملػػة منيػػا، (7)سػػعداف
 .(8).. .وقد غرؽ الصواب فييا لغلبة الخطأ علييا، وتلفيقات وتلزيقات

                                                           

 .531ص، ا متاع والمؤانسة، أبو حياف التوحيدي (1)
 .700ص، 0مج، رسائؿ أخواف الصفاء (2)
مستبة ، 7ط، موسوعة الفلسفة والفالسفة، عبد المنعـ، الحنفي 5؛ وانظر أيواً  3-2ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (3)

 .555ص، 5ج، ـ(5444مدبولي )القاىرة 
مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة ، 0ط، ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة، تاريف الفلسفة في ا سالـ، ت. ج. دي بور (4)

 .553ص، ـ(5452)القاىرة والنتر 
؛ ولإلطالع على أقساـ  555ص، 5ج، موسوعة الفلسفة، عبد المنعـ، ؛ الحنفي 75ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (5)

 (.5الملحؽ رقـ) 5ينظر، أقساـ ىذه الرسائؿ
، ـ(5414مستبة النيوة المصرية )القاىرة ، فلسفة علـ تصنيؼ الستب سمدخؿ لفلسفة تصنيؼ العلـو، خالد، الحديدي (6)

دار التؤوف الثقافية العامة )بغداد ، دراسات في الفسر الفلسفي ا سالمي، حساـ الديف، ؛ اآللوسي12ص، ـ(5414
 .752ص، ـ(5447

 .557ص، 2ج، السامؿ في التاريف، ابف ا ثير (7)
 .532-531ص، ا متاع والمؤانسة، أبو حياف التوحيدي (8)
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ونتفػػؽ مػػع مػػا ، إف نػػص التوحيػػدي ىػػذا يؤسػػد أف رسػػائؿ أخػػواف الصػػفاء سانػػت منتػػورة خػػالؿ القػػرف الرابػػع اليجػػري 
الرغـ مػف أنيػا سانػت ذىب إليو محمود إسماعيؿ مف اف نص التوحيدي ىذا يستؼ عف أنو لـ يطلع على سؿ ىذه الرسػائؿ بػ

 .(1)منتورة حتى تاريف ستابة ىذا النص 
ووصفيا القفطي   بأنيا مقاالت متوقات غير مستقاة وال ظاىرة ا دلة واالحتجاج وسأنيا للتنبيػو وا يمػاء المقصػود  

 .(2)الذي يحصؿ عليو الطالب لنوع مف أنواع الحسمة   
بػػؿ أنيػػـ أسػػدوا علييػػا بقػػوليـ   واعلػػـ يػػا أخػػي ، لحقيقػػة فػػي رسػػائليـعلػػى أف أخػػواف الصػػفاء أنفسػػيـ لػػـ ينسػػروا ىػػذه ا 

..  ف بالتػوؽ .أيدؾ اهلل إنما نذسر في سؿ علـ تبو المقدمة والمدخؿ ليسوف تحريوًا  خواننػا علػى التميػز فيػو والتػوؽ إليػو
 .(3)..   .إلى التيء يسوف الحرص على ا طالع عليو

اف الصػػفاء أتػػبو مػػا تسػػوف بػػدائرة معػػارؼ تػػاملة لعلػػـو ذلػػؾ العصػػر ومرتبػػة مػػع ذلػػؾ فػػأف دي بػػور عػػدَّ رسػػائؿ أخػػو  
وليػا مػف ، وتقـو على دعائـ مستمدة مػف العلػـ الطبيعػي، مأخوذة مف مختلؼ المذاىب، بحسب ا خواف وتقدميـ في المعرفة

 .(4)وراء ىذا أغراض سياسية 
فيػو واوػر مػف أسػلوب عمليػـ ، و دي بػوروبخصوص الغرض السياسي في رسائؿ أخػواف الصػفاء الػذي أتػار إليػ 

خفػػػاء ا سػػػماء عنػػػدما صػػػنفوا رسػػػائليـ    وأفسػػػارىـ السياسػػػية  (5)السػػػري الػػػذي أتػػػارت إليػػػو المصػػػادر باعتمػػػادىـ  التسػػػتر وا 
وتوقيػػت نتػػر رسػػائليـ خػػالؿ القػػرف الرابػػع اليجػػري الػػذي تػػيد ، واالجتماعيػػة التػػي دعػػوا إلػػى تطبيقيػػا عنػػدما ظيػػرت رسػػائليـ

ىػػػ( وفتػػرة النفػػوذ البػػوييي 330 -772مرسػػز الخالفػػة العباسػػية بسػػبب الييمنػػة ا جنبيػػة المتمثلػػة بػػالنفوذ الترسػػي ) وػػعفًا فػػي
 .(6)ىػ(330-002)
بقػػدر تعلػػؽ ا مػػر بػػالترسيز علػػى ، والواقػػع نحػػف لسػػنا بصػػدد التوسػػع فػػي دراسػػة الخلفيػػات التاريخيػػة  خػػواف الصػػفاء 

ومػػف المؤسػػد أنيػػـ تػػأثروا ، يـ االجتماعيػػة والسياسػػية والتربويػػة مػػف خػػالؿ رسػػائليـمووػػوع بحثنػػا وىػػو دراسػػة عقيػػدتيـ ورؤيػػت
بدعوتيـ مزج الفلسفة اليونانية بالتريعة ا سالمية وذلؾ بػزعميـ    أنػو متػى انتظمػت ، بأفسار وآراء مختلفة المنابع وا صوؿ

 .(7)الفلسفة اليونانية والتريعة العربية فقد حصؿ السماؿ 
 

 ولالمبحث ال 
 المجتمع في فكر أخوان الصفاء وخالن الوفاء

المجتمػػع عنػػد أخػػواف الصػػفاء ىػػو عبػػارة عػػف ظػػاىرة طبيعيػػة ال تختلػػؼ عػػف أيػػة ظػػاىرة أخػػرى تحػػدث علػػى مسػػرح  
فيـ يروف أف جميػع السائنػات بمػا فييػا ا نسػاف حينمػا تظيػر للوجػود تسػافر ، بعد أف تتييأ ليا الظروؼ الموووعية، الطبيعة

أيػدؾ اهلل يػروح ، باعتبار أف ىذا ىو أصؿ وناموس للناس جميعًا   وأعلػـ يػا أخػي، َمحبة للحياة وسراىية للموت، اء جؿ البق

                                                           

 .03ص، ير في الفسر العربيرواد التنو ، أخواف الصفاء، إسماعيؿ محمود (1)
 .53ص، أخبار العلماء بأخبار الحسماء (2)
 .711ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (3)
 .554ص، تاريف الفلسفة في ا سالـ (4)
، ؛ إسماعيؿ33ص، أخبار العلماء بأخبار الحسماء، ؛ القفطي 531ص، ا متاع والمؤانسة، أبو حياف التوحيدي (5)

 .75ص، رواد التنوير في الفسر العربي ،أخواف الصفاء، محمود
تاريف الدويالت ، خاتع وآخروف، المعاويدي 5ينظر، لمزيد مف المعلومات عف ا وواع في الدولة العربية ا سالمية (6)

 (.5430-5424بغداد )الدويالت العربية ا سالمية في المترؽ والمغرب 
 .531ص، ا متاع والمؤانسة، أبو حياف التوحيدي (7)
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علمػػت وتيقنػػت أف ىػػاتيف ، وعلػػة الموجػػودات، وجػػودت البحػػث عػػف مبػػادئ السائنػػات، بأنػػؾ إف أنعمػػت بػػالنظر وتأملػػت، منػػو
وأف تلػػؾ التػػيوات ، انوف لجميػػع تػػيوات النفػػوس المرسػػوزة فػػي جبلتيػػاأصػػؿ وقػػ، أعنػػي تػػيوة البقػػاء وسراىيػػة الفنػػاء، الحػػالتيف

وتلػػػؾ ا خػػػالؽ أصػػػوؿ وقػػػوانيف لجميػػػع أفعاليػػػا وصػػػنائعيا ، المرسػػػوزة فػػػي جبلتيػػػا أصػػػوؿ وقػػػوانيف لجميػػػع أخالقيػػػا وسػػػجاياىا
 .(1) ومعارفيا ومتصرفاتيا

التصػػاؿ  جػػؿ تسػػويف المجتمعػػات ىػػو وأف أخػػواف الصػػفاء سػػانوا يؤسػػدوف علػػى أف مػػا يػػدفع النػػاس إلػػى التقػػارب وا 
وحاجة ا نساف إلى التعاوف واالعتػراؼ بػأف ، الحاجات االقتصادية والمحافظة على الحياة باالبتعاد عف ا خطار ودفع التر

 إف ا نسػاف الواحػد ال يقػػدر أف 5وىػذا مػػا عبػروا عنػو بقػػوليـ، حياتػو تتوقػؼ إلػػى حػد بعيػد علػػى العػيش داخػؿ مجموعػػة بتػرية
وال يمسػػف ا نسػػاف الواحػػد أف يبلغيػػا ، وحػػده إال عيتػػًا نسػػدًا وأنػػو محتػػاج  دراؾ طيػػب العػػيش إلػػى أحسػػاـ صػػنائع تػػتىيعػػيش 
اس سثيػػػروف لمعاونػػػة بعوػػػيـ فمػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ اجتمػػػع فػػػي سػػػؿ مدينػػػة وقريػػػة أنػػػ، والصػػػنائع سثيػػػرة،  ف العمػػػر قصػػػير، سليػػػا

 .(2)بعوًا 
إلى أف الناس قسموا الصنائع إلى حرؼ وميف مختلفة   فقد أوجبت  ولذلؾ فأف أخواف الصفاء يتيروف في رسائليـ 

، وجماعػة بأحسػاـ البنيػاف، وجماعػة فػي التجػارات، الحسمة ا ليية والعناية الربانيػة بػأف يتػتغؿ جماعػة مػنيـ بأحسػاـ الصػنائع
 ف مػثليـ فػي ، فػي حػوائجيـ وجماعػة بالخدمػة للجميػع والسػعي، وجماعة بأحساـ العلـو وتعليميػا، وجماعة بتدبير السياسات

فأمػا مػا اصػطلحوا عليػو مػف السيػؿ والػوزف ، ذلؾ سمثؿ أخوة مف أب واحد متعاونيف في أمر معيتتيـ سؿ منيـ في وجو منيا
حتػػى يسػػتحؽ سػػؿ ، فأنػػو حسمػػة وسياسػػة ليسػػوف حثػػًا ليػػـ علػػى االجتيػػاد فػػي أعمػػاليـ وصػػنائعيـ ومعاونػػاتيـ، والػػثمف وا جػػرة

 .(3)حسب اجتياده في العمؿ ونتاطو في الصنائع إنساف مف ا جرة ب
سالحراثػة والحياسػة ، وىػي أتػرفيا، وقد عدَّ أخػواف الصػفاء بعػض الصػنائع أصػلية واسػاس بالنسػبة للصػنائع ا خػرى 

أمػا مػا بقػي ، والبناء  نيا الحرؼ ا ولى التي يعتمػدىا ا نسػاف لوػماف قوتػو والحصػوؿ علػى ملبسػو والبيػت الػذي يػأوي إليػو
 5وبذلؾ يؤسد أخواف الصفاء على، مف الحرؼ ا خرى فسليا متفرعة عف ىذه الصنائع الثالث

قامة المجتمع وبالتالي تسويف العالقات االجتماعية بيف ا فراد والجماعات. -أوالً   دور العامؿ االقتصادي وأىميتو في بناء وا 
 بيف ىذه الفئات والمراتب.أىمية تقسيـ العمؿ سمحور لتسويف العالقات ا نتاجية  -ثانياً 
متصػػلة الحلقػػات ، وأف مظػػاىر النتػػاط ا نتػػاجي فييػػا، اعتبػػار المجتمػػع وحػػدة مترابطػػة متساملػػة ذات سيػػاف سلػػي موحػػد -ثالثػػاً 

 بعويا ببعض بصورة تخدـ الواحدة منيا ا خرى بقصد تلبية حاجات الناس ومتطلبات حياتيـ.
ني فسرة حاجػة ا نسػاف إلػى االجتمػاع والتعػاوف  ف ا نسػاف اجتمػاعي وساف الفارابي قد سبؽ أخواف الصفاء في تب 

وفػػي ذلػػؾ يقػػوؿ ، ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ نتػػأت الجماعػػات ا نسػػانية، بطبعػػو وموػػطر إلػػى ىػػذا االجتمػػاع اوػػطرارًا لسػػد حاجاتػػو
اء سثيػرة ال يمسنػو إلػى أتػي، وفي أف يبلػ  أفوػؿ سماالتػو، في قوامو،  وسؿ واحد مف الناس مفطور على أنو محتاج 5الفارابي

ويػربط الفػارابي بػيف حاجػػة ، (4) يػوبػؿ يحتػاج إلػى قػـو يقػـو سػػؿ واحػد مػنيـ بتػيء ممػا يحتػاج إل، أف يقػـو بيػا سليػا ىػو وحػده

                                                           

دراسات في تاريف الفلسفة العربية ، عبده، التمالي 5؛ وانظر أيواً 500-44ص، 5مج، أخواف الصفاء رسائؿ (1)
 .003ص(، ـ(5424)بيروت ، دار صادر، 5ط، ا سالمية وآثار رجاليا

مطبعة ، فلسفة أخواف الصفاء االجتماعية وا خالقية، فؤاد، ؛ البعلي 303-307ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (2)
 .20-14ص، ـ(5453)بغداد ، رؼالمعا

 .20-14ص، فلسفة أخواف الصفاء االجتماعية وا خالقية، فؤاد، ؛ البعلي303-307ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (3)
20. 

، دار ومستبة اليالؿ، علي بو ملحـ، قدـ لو وترحو، آراء أىؿ المدينة الفاولة ومواداتيا، أبو نصر محمد بف طرخاف (4)
 .557ص، ـ(7003)بيروت ، اليالؿ
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فحصػػلوا فػػي ، ا نسػػاف للتعػػاوف وبػػيف نيلػػو السمػػاؿ   الػػذي  جلػػو جعلػػت الفطػػرة الطبيعيػػة... وليػػذا سثػػرت أتػػخاص ا نسػػاف
، والمجتمعػػات ا نسػػانية فػػي نظػػر الفػػارابي تنقسػػـ إلػػى قسػػميف(1)ثت منيػػا االجتماعػػات ا نسػػانية فحػػد، المعمػػورة مػػف ا رض

ومجتمعػات غيػر ساملػة وىػي مػا ، مجتمعات ساملة وىي ما يحقؽ فييا التعاوف االجتماعي بوجػو سامػؿ لتحقيػؽ سػعادة ا فػراد
، والمجتمعػات الساملػة عنػد الفػارابي ثػالث )عظمػى، (2)ا ال يتحقؽ فييا ىذا التعاوف السامؿ وال تستطيع أف تسفي نفسيا بنفسي

والصػػغرى اجتمػػاع أىػػؿ ، والوسػػطى وىػػي اجتمػػاع أمػػة فػػي جػػزء مػػف المعمػػورة، وىػػي اجتماعػػات الجماعػػة سليػػا فػػي المعمػػورة
 .(3)(مدينة في جزء مف مسسف أمة

ثػػـ اجتمػػاع فػػي ، ع أىػػؿ المحلػةأمػا المجتمعػػات غيػػر الساملػة فتتسػػوف مػػف مراتػب أيوػػًا )اجتمػػاع أىػػؿ القريػة واجتمػػا 
 .(4)(ثـ اجتماع في منزؿ، سسو

ويبػدو أف الفػػارابي فصػػؿ فػػي تسػػويف المجتمعػػات ا نسػػانية أسثػر مػػف أخػػواف الصػػفاء وصػػورة المجتمعػػات علػػى وفػػؽ  
 إال أف، سػػلـ متػػدرج مدمجػػة تػػعوبو بعوػػيا فػػي بعػػض وذلػػؾ علػػى حػػد قولػػو    ف المحلػػة والقريػػة ىمػػا جميعػػًا  ىػػؿ المدينػػة

والمدينػة ، والمنزؿ جزء السػسة، والسسة جزء المحلة، والمحلة للمدينة على أنيا جزؤىا، القرية للمدينة على أنيا خادمة للمدينة
 .(5)جزء مسسف امة وا مة جزء جملة أىؿ المعمورة  

فاء وىػو الناحيػة أما دوافع التعاوف بيف ىذه المجتمعات فأف الفارابي يتير إلى نفػس العامػؿ الػذي ذسػره أخػواف الصػ 
وأوػػاؼ إلػػى ذلػػؾ ،   فػػي قوامػػو   والتػػي تتصػػؿ بػػالقوة الغازيػػة 5أو الحاجػػات االقتصػػادية وقػػد عبػػر عػػف ذلػػؾ بقولػػو، الماديػػة

وىػػػذا التعبيػػػر ا خيػػػر تعبيػػر فلسػػػفي مػػػأخوذ مػػػف مػػػذىب أفالطػػػوف ، العامػػؿ المعنػػػوي بقولػػػو   أفوػػػؿ سماالتػػػو   وىػػي السػػػعادة
بػػا مور التػػي تصػػدر عػػف فسػػػر  عنػػدىما ىػػو السػػػعادة وىػػي أف ُيعبػػد لإلنسػػاف طريػػؽ القيػػػاـإذ أف السمػػاؿ المطلػػؽ ، وأرسػػطو
 .(6)ورؤية

مما تقدـ يتور أنو ليس ىناؾ فرؽ سبير بيف ما أسس لو الفارابي مف قاعدة في مجاؿ حاجة ا نساف إلى التعاوف  
فػػػردات التػػػي يعػػػود سػػػبب اخػػػتالؼ فالسػػػفة واالجتمػػػاع وبػػػيف مػػػا جػػػاء بػػػو إخػػػواف الصػػػفاء إال فػػػي أسػػػاليب التعبيػػػر وبعػػػض الم

الػذيف طالمػا ، المسلميف فييػا إلػى تبػايف خلفيػاتيـ الفسريػة واالجتماعيػة واتجػاه بعوػيـ إلػى محاسػاة أسػاليب الفالسػفة ا جانػب
ذا ممػػا يػػؤدي إلػػى عمػػؽ العبػػارة وتباينيػػا عنػػد ىػػ، وسثػػرة مصػػطلحاتيا، ومنيػػا أيوػػًا عمػػؽ ا فسػػار الفلسػػفية نفسػػيا، تػػأثروا بيػػـ

 الفيلسوؼ أو ذاؾ.
طالما استأثر بعنايػة ، سما أف الموقؼ ا خواني مف أثر العامؿ االقتصادي في بناء المجتمعات ا نسانية وتوحيدىا 

يؤسػد عامػؿ الحاجػة واالوػطرار إلػى ، فيػو بعػد اف يتػير إلػى مدنيػة ا نسػاف وحاجتػو إلػى االجتمػاع، ابف خلػدوف واىتماماتػو
وموػػطر أيوػػًا إلػػى االسػػتعانة ببنػػي جنسػػو لػػدفع تعػػدي ، حصػػوؿ علػػى الغػػذاء الػػذي يحتػػاج إليػػوالتعػػاوف مػػع بنػػي جنسػػو لل

  إف اهلل سػبحانو خلػؽ ا نسػاف ورسبػو علػى صػورة ال يصػر حياتيػا 5وساؽ أبف خلدوف مثاًل على ذلػؾ بقولػو، الحيوانات عليو
 أف قػػدرة الواحػػد مػػف البتػػر قاصػػرة عػػف تحصػػيؿ إال، وقدرتػػو علػػى تحصػػيلو، وىػػداه إلػػى التماسػػو بفطرتػػو، وبقاؤىػػا إال بالغػػذاء

فلػػو فروػػنا منػػو أقػػؿ مػػا يمسػػف فروػػو وىػػو قػػوت يػػـو مػػف الحنطػػة فػػال يحصػػؿ إال بعػػالج سثيػػر مػػف ، حاجتػػو مػػف ذلػػؾ الغػػذاء

                                                           

 .557ص، آراء أىؿ المدينة الفاولة(1)
 .71ص، ـ(5423)القاىرة ، دار عالـ الستب للطبع والنتر، المدينة الفاولة للفارابي، علي عبد الواحد، وافي (2)
 .553ص، آراء أىؿ المدينة الفاولة، الفارابي (3)
 .553ص، آراء أىؿ المدينة الفاولة(4)
، المديف الفاولة للفارابي، علي عبد الواحد، ؛ وانظر أيوًا5 وافي 553ص، فاولةآراء أىؿ المدينة ال، الفارابي (5)

 .71ص
 .33ص، المدينة الفاولة للفارابي، علي عبد الواحد، وافي (6)
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وسػػؿ واحػػد مػػف ىػػذه ا عمػػاؿ الثالثػػة يحتػػاج إلػػى مػػواعيف وآالت وال تػػتـ إال بصػػناعات متعػػددة مػػف ، الطحػػف والعجػػف والطػػبف
ار وفاخوري... ويحتاج في تحصيلو حًبا إلى أعماؿ أخرى  مف الزراعػة والحصػاد والػدراس الػذي يخػرج الحػب مػف حداد ونج

وىسذا فأف ابف خلػدوف يػربط ربطػًا جػدليًا ، (1)..   .ويحتاج سؿ واحد مف ىذه إلى آالت متعددة وصنائع سثيرة، غالؼ السنبؿ
دروىما يحققاف مجتمعًا مستقرًا قادر علػى تحقيػؽ متطلبػات الحيػاة وبػدوف بيف التسافؿ االجتماعي والتسامؿ االقتصادي الذي ب
فال بد مف اجتماع ،   يستحيؿ أف توفي بذلؾ سلو أو ببعوو قدرة الواحد 5ىذا التعاوف والتسافؿ على حد قوؿ ابف خلدوف فانو

يػػػػػة مػػػػػف الحاجػػػػػة  سثػػػػػر مػػػػػنيـ فيحصػػػػػؿ بالتعػػػػػاوف قَػػػػػْدُر السفا، القػػػػػدرة السثيػػػػػرة مػػػػػف أبنػػػػػاء جنسػػػػػو ليحصػػػػػؿ القػػػػػوت لػػػػػو وليػػػػػـ
 .(2).. .بأوعاؼ

فأف ابف خلدوف يؤسد على الحاجة إلى التعاوف ذلؾ  ف   الواحد مف البتر ال ، وحتى في مجاؿ الدفاع عف النفس 
تقػػاـو قدرتػػو قػػدرة واحػػدة مػػف الحيوانػػات المفترسػػة فيػػو عػػاجز عػػف مػػدافعتيا وحػػده بالجملػػة... ومػػا لػػـ يسػػف ىػػذا التعػػاوف فػػال 

ػؿ لػو القػوت للغػذاء يحصؿ ل ذا سػاف التعػاوف َحصَّ و قوت وال غذاء وال يحصػؿ لػو أيوػًا دفػاع عػف نفسػو لفقػداف السػالح... وا 
 .(3)فأف ىذا االجتماع وروري للنوع ا نساني...  ، والسالح للمدافعة وتمت حسمة اهلل في بقائو وحفظ نوعو

بػف خلػدوف فػي مقدمتػو فػي أىميػة التعػاوف واثػر العامػؿ اف التطابؽ بػيف افسػار أخػواف الصػفاء فػي رسػائليـ وأفسػار ا 
وفي غيرىػا مػف المواوػيع التػي سػنتطرؽ ليػا تباعػًا يجعلنػا ، االقتصادي في ىذا التعاوف ا نساني لبناء المجتمعات ا نسانية

فػالراجر اف ابػف ، رنقرر اف ىذا التقارب في الرؤى وا فسار بيف ا خواف وابف خلدوف لـ يأتي مف فراغ أو مجرد توارد خػواط
خلػػدوف قػػد اطلػػع علػػى ىػػذه الرسػػائؿ بعػػد أف وصػػلت إلػػى المغػػرب وا نػػدلس مػػف جملػػة مػػا وصػػؿ مػػف مؤلفػػات المتػػرؽ إلػػى 

ذلؾ  ف الحرسة الفسرية في مصر وتماؿ افريقية وا ندلس سانت معتمدة منػذ القػروف ا ولػى علػى العلػـ ، المغرب ا سالمي
وأف أوؿ انتتػار للمؤلفػات المتػرقية فػي ا نػدلس والمغػرب بػدأ بوقػت سػبؽ ، (4)ؼ إال متػأخرًا ولـ ينتػط فييػا التػألي، في بغداد

سمػػا يؤسػػد ذلػػؾ ابػػف جلجػػؿ أحػػد علمػػاء ا نػػدلس فػػي القػػرف الرابػػع اليجػػري بقولػػو  ثػػـ ظيػػرت دولػػة ، عصػػر ابػػف خلػػدوف بسثيػػر
أيامػػو ودخلػػت الستػػب الطبيػػة مػػف المتػػرؽ ىػػػ( فتتابعػػت الخيػػرات فػػي 350 -300الناصػػر لػػديف اهلل عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد )

 ...  .(5)وجميع العلـو
، وبالنسػػبة لرسػػائؿ أخػػواف الصػػفاء فأنيػػا لػػـ يموػػي قػػرف علػػى ظيورىػػا فػػي المتػػرؽ حتػػى دخلػػت ا نػػدلس والمغػػرب 

مػف أىػؿ قرطبػة رحػؿ مػف ا نػدلس ، ىػ(053وذلؾ على يد أبو الحسـ عمرو بف عبد الرحمف بف احمد بف علي السرماني )ت
 .(6)فلما عاد إلى بالده حمؿ معو رسائؿ أخواف الصفاء التي ما لبثت اف انتترت ىناؾ، ى المترؽ طلبًا للعلـإل

                                                           

 .33ص، ـ(7001دار الستب العلمية )بيروت ، 4ط، مقدمة ابف خلدوف، عبد الرحمف بف محمد (1)
 .33ص، المقدمة (2)
 .30ص، المقدمة (3)
مؤسسة ، 5ط، دراسة في ستبيا ومسانتيا في الحرسة الفسرية في ا سالـ، العلـو عند العرب، صالر احمد، العلي (4)

 .35ص، ـ(5434)بيروت ، الرسالة
 .43 -42ص، ـ(5455، )القاىرة، تحقيؽ5 فؤاد سيد، طبقات االطباء والحسماء، سليماف بف حساف ا ندلسي، أبو داود (5)
، ـ(5443، )القاىرة، دار المعارؼ، تحقيؽ حسيف مؤنس، طبقات ا مـ، أبي القاسـ بف احمد، ندلسيينظر5 صاعد ا  (6)

عيوف االنباء في طبقات ، احمد بف القاسـ الخزرجي، موفؽ الديف أبي العباس، ؛ ابف أبي اصيبعة47ص، ـ(5443
احمد بف محمد ، ؛ المقري001ص، 5443، بيروت، دار الستب العلمية، تصحير وتعليؽ محمد باسؿ، االطباء

، 3ج، ـ(5413، )بيروت، دار صادر، تحقيؽ5 احساف عباس، نفر الطيب مف غصف االندلس الرطيب، التلمساني
 .321ص
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يعػػة البلػػداف يوػيؼ اخػػواف الصػػفاء عػػاماًل آخػر مػػأثرًا فػػي أخػػالؽ البتػر وتسػػويف المجتمعػػات وىػػو عامػؿ البيئػػة وطب 
فمنيػا سونيػا فػي ناحيػة الجنػوب ، أىويتيػا تتغيػر مػف جيػات عػدةو ، إف ُترب البالد والمػدف والقػرى تختلػؼالجغرافية ويذسروف  

أو علػى سػواحؿ البحػار أو تػطوط ، وفي بطوف ا وديػة وا غػوار، أو على رؤوس الجباؿ، أو الغرب، أو الترؽ، أو التماؿ
والبسػػاتيف والزىػػر ، روعأو فػػي االروػػيف السػػيلة والتربػػة اللينػػة بػػيف ا نيػػار أو ا تػػجار والػػز ، أو فػػي البػػراري والقفػػار، ا نيػػار

واخػػتالؼ أمزجػػة االخػػالط يػػؤدي إلػػى اخػػتالؼ أىليػػا وطبػػائعيـ ، والنػػور... وىػػذه سليػػا تػػؤدي إلػػى اخػػتالؼ أمزجػػة ا خػػالط
 .(1)بؿ تنفرد سؿ أمة منيا بأتياء ال يتارسيا فييا غيرىا ، وصنائعيـ وتدابيرىـ وسياستيـ ال يتبو بعويا بعواً 

اف حػػرارة الجػػو ىػػي التػػي تسػػبب الفروقػػات بػػيف ا جنػػاس البتػػرية وتمػػايز طباعيػػا  سمػػا اف اخػػواف الصػػفاء يقػػروف 
فأف الغالب علػى بػاطف أمزجػة ، وأتساليا بقوليـ   اف الذيف يولدوف في البالد الحارة ويتربوف ىناؾ وينتأوف على ذلؾ اليواء

تػأوف علػى ذلػؾ اليػواء يسػوف الغالػب علػى بػاطف وىسػذا الػذيف يولػدوف فػي البلػداف البػاردة ويتربػوف ىنػاؾ وين، أبػدانيـ البػرودة
. وتبعػًا لػذلؾ علػى رأييػـ  اف مػزاج أبػداف أىػؿ البلػداف الجنوبيػة مػف الحبتػة والػزنج والنوبػو وأىػؿ (2)أمزجة أبػدانيـ الحػرارة... 

سػػنة مػػرتيف فأنػػو لمػػا سلػػف الغالػػب عػػؿ أىويػػة بػػالده الحػػرارة بمػػرور التػػمس علػػى سػػمت تلػػؾ الػػبالد فػػي ال، السػػند وأىػػؿ الينػػد
وتجعػػدت تػػيورىـ لػػذلؾ السػػبب وبػػردت بػػواطف ، فاحترقػػت ظػػواىر أبػػدانيـ واسػػودت جلػػودىـ، فحمػػي الجػػو، سػػخنت أىويتيػػا

ويالحػػظ عسػػس ذلػػؾ فػػي سػػساف ، (3)واتسػػعت عيػػونيـ ومنػػاخرىـ وأفػػواىيـ بػػذلؾ السػػبب  ، أبػػدانيـ وابيوػػت عظػػاميـ وأسػػنانيـ
وال ، التػػمس لمػا بعػػدت مػف سػػمت تلػؾ الػػبالد وصػارت ال تمػػر علييػا ال تػػتاءاً وعلػة علػػى ذلػؾ   اف ، الػبالد التػمالية البػػاردة

وسثػػرت التػػجاعة ، واحمػػرت عظػػاميـ وأسػػنانيـ، وترطبػػت أبػػدانيـ، وابيوػػت لػػذلؾ جلػػودىـ، غلػػب علػػى أىويتيػػا البػػرد، صػػيفاً 
 .(4)بب  واستجنت الحرارة في بواطف أبدانيـ لذلؾ الس، وواقت عيونيـ، وسبطت تعورىـ، والفروسية فييـ

معنى ذلػؾ علػى احػد قػوليـ   اف ، وينتقؿ اخواف الصفاء بعد ذلؾ إلى الربط بيف تغير أخالؽ الناس وأحساـ النجـو 
فػأف الغالػب علػى أمزجػة ، الذيف يولدوف بالبروج النارية في ا وقات التػي يسػوف المسػتولي علييػا السواسػب الناريػة مثػؿ المػريف

والػػذيف يولػدوف بػػالبروج المائيػة فػػي ا وقػات التػػي يسػوف المسػػتولي علييػا السواسػػب المائيػة مثػػؿ ، أبػدانيـ الحػرارة وقػػوة الصػفراء
والذيف يولدوف بالبروج الترابية التي يستولي علييا السواسػب الثابتػة مثػؿ ، الزىرة فأف الغالب على أمزجة أبدانيـ تسوف الرطوبة

والػذيف يولػدوف بػالبروج اليوائيػة التػي يسػوف المسػتولي علييػا ، السػوادزحؿ ف فأف الغالب علػى أمزجػة أبػدانيـ اليبوسػة والمػرة و 
 .(5)فأف الغالب على أمزجة أبدانيـ الدـ واالعتداؿ  ، المتتري

والفػػرؽ ، وا خػػالؽ المستسػبة بالعػػادة، ا خػػالؽ المرسػػوزة فػي الجبلػػة، ويصػنؼ اخػػواف الصػفاء ا خػػالؽ إلػػى صػنفيف 
وزة في الجبلػة ىػي تييػؤ سػب عوػو مػف أعوػاء الجسػد إظيػار فعػؿ مػف ا فعػاؿ أو عمػؿ بينيما بقوليـ   اف ا خالؽ المرس

مثػاؿ ذلػؾ أنػو متػى سػاف ا نسػاف مطبوعػًا علػى التػجاعة ، مف ا عمػاؿ أو صػناعة مػف الصػنائع... مػف غيػر فسػر وال رويػة
لػػى السػػخاء يسػػيؿ عليػػو بػػذؿ ومػػف سػػاف مطبوعػػًا ع، فأنػػو يسػػيؿ عليػػو االقػػداـ علػػى ا مػػور المخوفػػة مػػف غيػػر فسػػر وال رويػػة

وأما مف ساف مطبوعًا ، ومف ساف مطبوعًا على االعتداؿ سيؿ عليو الحسومة في الخصومات، العطية مف غير فسر وال روية

                                                           

 .300 -303ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (1)
 .305ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (2)
ترجمة ذوقاف ، المذاىب السبرى في التاريف، ؛ وينظر5 أيوًا5 الباف.ج. ويدجيري301ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (3)

، 7ط، ترجمة محمد بسير خليؿ، فسرة التاريف، ؛ ر.ج سولنجود543ص، ـ(5424، )بيروت، دار القلـ، 7ط، قرقوط
دار ، 0ط، في فلسفة التاريف، احمد حمود، ؛ صبحي557ص، ـ(5413، )القاىرة، لجنة التأليؼ والترجمة والنتر

 .31ص، ـ(5440 ،)بيروت، النيوة العربية
 .301ص، 5مج، رسائؿ اخواف الصفاء (4)
 .302ص، رسائؿ أخواف الصفاء (5)
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وال يفعؿ ا نساف ىذه ا مػور إال بعػد أمػر ونيػي ووعػد ، على الود مف ذلؾ فيو يحتاج إلى فسر وروية واجتياد تديد وسلفو
. وبعػػد ىػػذا سلػػو يقػػرر اخػػواف الصػػفاء   اف ا نسػػاف السلػػي ىػػو المطبػػوع علػػى قبػػوؿ (1)وترغيػػب وترىيػػب ، ومػػدح وذـ، ووعيػػد

 .(2)جميع ا خالؽ... ال ا نساف الجزئي 
نستنتج مف ىذه المعطيات الفسرية اف اخواف الصفاء ينسبوف للعامؿ الجغرافي والبيئػة والظػواىر الطبيعيػة والعػادات  

فيي في رأييـ تؤثر في طباع وأخالؽ التػعوب وا جنػاس وفػي التبػايف فيمػا ، تطور المجتمعات ا نسانيةأىمية في ، والتقاليد
 بينيـ وفي أعماؿ وصنائع الناس التي ينعسس تأثيرىا على ا سس االقتصادية لإلنساف ومف ثـ على مصيره التاريخي.

يرجػع فػي بداياتػو ا ولػى إلػى ، ( فػي تسػويف المجتمعػاتوالواقع اف ىذا العامؿ )اثر البيئة وطبيعة البلػداف الجغرافيػة  
ذلػؾ اف النصػوص اليونانيػة تتحػدث عػف أف )ىيبػوسراتس( دوف فػي القػرف الخػامس ، عيود النتػاط الفلسػفي والفسػري اليونػاني

وتسوينػػػو  قبػػػؿ المػػػيالد مػػػا يفيػػػد أف البيئػػػة الجغرافيػػػة متمثلػػػة فػػػي المنػػػاخ  وطبيعػػػة االرض ليػػػا دور فػػػي بلػػػورة طبػػػائع ا نسػػػاف
ممػػا يعنػػي بالنتيجػػة تتػػسيؿ تػػاريف ا مػػـ علػػى وفػػؽ نوعيػػة ا نسػػاف الػػذي ، الجسػػمي وصػػفاتو سالتػػجاعة والعنػػؼ واالسػػتسانة

أف اآلسيوييف أقؿ نزوعًا للحرب ويستسينوف للطيغيات أسثػر مػف ، فيبيوسراتس يرى مثالً ، تحسمت في صياغتو البيئة الطبيعية
ي روح سساف آسيا وتجاعتيـ يعود بتسؿ رئيسي إلى التغير الموسمي في درجة حرارة تلؾ واف النقص الملحوظ ف، ا وربييف

 .(3)القارة
منيػػا آراء أرسػػطو التػػي تػػذىب ، آراء ربطػػت طبيعػػة ا نسػػاف وصػػفاتو ونتػػاطو بالبيئػػة الجغرافيػػة، وتبػػع ىػػذا المفيػػـو 

ومنيػػا سػػذلؾ أفسػػار الجغرافػػي الرومػػاني ، المعتػػدؿإلػػى تػػأثر اليونػػاف فػػي صػػفاتيـ وأخالقيػػـ بموقػػع بالدىػػـ المتوسػػط ومناخيػػا 
قػدرة ا نسػاف علػى  التي صػنؼ فييػا ا رض إلػى منػاطؽ حػارة وبػاردة ومعتدلػة وبػيف أثػر ذلػؾ فػي، ـ(75 -ؽ.ـ50سترابو )

 .(4)العمؿ والتقدـ
ف المجتمعػػات وبػػالعودة إلػػى ابػػف خلػػدوف فأننػػا نجػػده ينطلػػؽ بفسػػرة تػػأثير العامػػؿ الجغرافػػي علػػى ا نسػػاف وعلػػى تسػػوي 

البتػػرية إلػػى آفػػاؽ أوسػػع وأسثػػر تطػػورًا مػػع محاولتػػو المحافظػػة علػػى جػػوىر القاعػػدة التػػي أرسػػاىا أخػػواف الصػػفاء فػػي التػػأثير 
المباتر للعامؿ الجغرافي والمناخي على طبائع وأخالؽ وسلوسيات ومستوى معيتة ا نساف ذلػؾ انػو قسػـ ا رض إلػى ثالثػة 

إنمػػا ىػػو وسػػطو  فػػراط الحػػر فػػي الجنػػوب والبػػرد فػػي ، تػػدؿ بقولػػو5   إف المعمػػور مػػف ا رضحػػار وبػػارد ومع، أقػػاليـ مناخيػػة
وا قليمػػيف الثػػاني والسػػادس ، ثػػـ  يقػػرر ابػػف خلػػدوف أف ىنػػاؾ ثالثػػة أقػػاليـ معتدلػػة ىمػػا الثالػػث والرابػػع والخػػامس، (5)تػػماؿ ال

 .(6)اؿ  أما ا وؿ والسابع فيما أبعد بسثير عف االعتد، بعيداف مف  االعتداؿ
وعلى أساس ىذا التقسيـ المناخي  قاليـ ا رض السبعة تتحدد وفؽ نظرة ابف خلدوف العالقة الواوحة بيف طبيعػة  

لػػػذلؾ علػػػى حػػػد قػػػوؿ ابػػػف خلػػػدوف   سانػػػت العلػػػـو ، المنػػػاخ واالنجػػػازات الحوػػػارية للمجتمعػػػات البتػػػرية ومسػػػيرتيا التاريخيػػػة
فواسو والحيوانات مخصوصة باالعتداؿ وسسانيا أعدؿ أجسامًا وألوانًا وأخالقًا وأديانػًا والصنائع والمباني والمالبس وا قوات وال

معيتػتيـ   فنجػدىـ علػى غايػة التوسػط فػي  (7)..   .فلـ تقؼ على خبر بعثة في ا قاليـ الجنوبيػة وال التػمالية، حتى النبوآت

                                                           

 .302ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (1)
 .302ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (2)
 .525-520ص، ـ(7002بغداد ، )المستبة العصرية، 5ط، مباحث نظرية، فلسفة التاريف، جميؿ موسى، النجار (3)
 .757ص، ـ(7005)بغداد ، دار التؤوف الثقافية، أعالـ الستاب ا غريؽ والروماف، احساف، سةالمالئ (4)
دار ، فلسفة التاريف معناىا ونتأتيا وأىـ مذاىبيا، مصطفى حسف، ؛ وأنظر أيوًا5 النتار15، صالمقدمة، ابف خلدوف (5)

 .553-557ص، ـ(7057)عماف ، دار الميسرة للنتر والتوزيع والطباعة
 .15ص، المقدمة، خلدوف ابف (6)
 15ص، المقدمة، ابف خلدوف (7)
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.. وتوجػػػد لػػػدييـ المعػػػادف .حجػػػارة المنمقػػػة بالصػػػناعةمسػػػاسنيـ ومالبسػػػيـ وأقػػػواتيـ وصػػػنائعيـ ويتخػػػذوف البيػػػوت المنجػػػدة بال
 .(1)الطبيعية مف الذىب والفوة والحديد والنحاس والرصاص والقصدير...  

إف ىذا الرقػي الحوػاري واالقتصػادي الػذي يسػوف عليػو أىػؿ ا قلػيـ المعتػدؿ لػيس لسػساف ا قليميػيف الحػار والبػارد  
عػف ابتعػاد أىػؿ ىػذيف ا قليمػيف عػف االعتػداؿ وتػدني مسػتواىـ الحوػاري  ويستطرد ابف خلدوف في الحديث، أي نصيب فيو

واالقتصػادي   فبنػاؤىـ بػالطيف والقصػب وأخػػوانيـ مػف الػذرة والعتػب ومالبسػيـ مػػف أوراؽ التػجر أو الجلػود وأخالقيػـ  قريبػػة 
قػػػػرب مػػػػنيـ مػػػػف جوانػػػػب  .. ويبتعػػػػدوف عػػػػف ا نسػػػػانية وال يعرفػػػػوف نبػػػػوة وال يػػػػدينوف بتػػػػريعة إال مػػػػف.مػػػػف خلػػػػؽ الحيوانػػػػات

 .(2)االعتداؿ 
إف ىذا المنيج الذي يؤمف بأف مجموعة الظروؼ الطبيعية سالمنػاخ والميػاه والتربػة تػروط وػرورية لحيػاة المجتمػع  

بعػد أف ظيػر ، (3)وتؤثر على تسوينو التاريخي وتطوره االجتماعي عرؼ فػي تػاريف الفسػر الحػديث بمػذىب )الجبػر الجغرافػي(
ف والفالسفة الذيف يروف أيوًا أف للعامؿ الجغرافي عالقة وثيقة بأخالؽ الناس ونتاطاتيـ وحيػاتيـ السياسػية عدد مف المفسري

ويعنػػػي ، وقػػػاؿ أف الطبيعػػػة، مػػػف أبػػػرز دعػػػاة ىػػػذا التفسػػػير، (4)ـ( 5225-5134ويعػػػد تػػػارؿ دي مونتسػػػسيو )، واالجتماعيػػػة
والمنػاخ المعتػدؿ يجعليػا ، رأيو يقود ا نسػاف إلػى الوػعؼ والخنػوعإذ أف المناخ الحار في ، المناخ ىي التي تحدد نوع الدولة

ويؤسػػد علػػى أف اخػػتالؼ المنػػاخ الػػذي يتسػػبب فػػي  (5)معتدلػػة ويجعػػؿ أىليػػا أحػػرارًا يتصػػفوف بػػالقوة والتػػجاعة وحػػب الحريػػة 
 .(6)بؿ ومفيـو الحرية ، اختالؼ العادات والتقاليد والنظـ االقتصادية وا دياف

وسػعى إلػى بيػاف ، ـ( مف مؤدي فسرة تػأثير العامػؿ الجغرافػي فػي التػاريف5315-5375س باسؿ )وساف ىنري توما 
القػػوانيف  ويسػػمييا، المنػػاخ والغػػذاء والتربػػة، وىػػذه القػػوانيف علػػى حػػد قولػػو ال تعػػدو سونيػػا، القػػوانيف التػػي تحسػػـ تطػػور التػػاريف

 .(7)المادية أو الفيزيائية
ء إدراؾ حقيقػة أف المجتمػع يتسػوف مػف طبقػات ومراتػب وفئػات مختلفػة وتبعػًا فواًل عما تقدـ استطاع أخػواف الصػفا 

وتظير أمػاـ أخػواف الصػفاء متػسلة وىػي ا سػاس الػذي يقػـو ، لذلؾ تختلؼ الحياة االجتماعية فيما بيف ىذه الطبقات والفئات
عة التػي يزاوليػا ا فػراد المنتمػوف إلػى وال يلبثوف بعد تفسير وتمحيص أف يحددوه بنوع الحرفػة أو الصػن، عليو االنقساـ الطبقي

لى االختالؼ بيف النػاس بعالقػاتيـ التملسيػة مػف جيػة أخػرى ذلػؾ بقػوليـ   وأعلػـ يػا أخػي أيػدؾ ، سؿ فئة أو مرتبة مف جية وا 
يانا بروح منو ذلػؾ .. و .بأف الناس أصناؼ وطبقات في متصرفاتيـ في أمور الدنيا ال يحصى عددىا إال اهلل جؿ ثناؤه، اهلل وا 

ومػػنيـ أربػػاب التجػػارات والمعػػامالت وا مػػواؿ ومػػنيـ أربػػاب البنايػػات والعمػػارات ، أف مػػنيـ أربػػاب الصػػنائع والحػػرؼ وا عمػػاؿ
ومػنيـ المتصػرفوف والخػداموف والمتعيتػوف يومػًا بيػـو ومػنيـ ، وا مالؾ ومنيـ الملػوؾ والسػالطيف وا جنػاد وأربػاب السياسػات

وسػؿ طائفػة تنقسػـ إلػى ، ومنيـ أىؿ العلـ والديف والمستخدموف في النػاموس، طؿ أىؿ البطالةوالعُ ، الزِّمنى أصحاب العاىات
وأوجبتيػػػا متصػػػرفاتيـ ال يتػػػبو ، ولسػػػؿ صػػػنؼ منيػػػا أخػػػالؽ وطبػػػاع وسػػػجايا ومػػػارب أسسػػػبتيـ إياىػػػا أعمػػػاليـ، أصػػػناؼ سثيػػػرة

 .(8)بعويا بعوًا وال يحصى عددىا إال اهلل عز وجؿ   

                                                           

 .15ص، المقدمة، ابف خلدوف (1)
 .11ص، المصدر نفسو (2)
 .71-75ص، ـ(7002)بغداد ، دار التؤوف الثقافية العامة، 7ط، التاريف مجالو وفلسفتو، نوري، جعفر (3)
 .544-543، صالمذاىب السبرى في التاريف، ويد جيري (4)
 .521ص، فلسفة التاريف، موسى، جميؿ، النجار (5)
 .5341-5345ص، 7ج، موسوعة الفلسفة والفالسفة، محمود، ؛ الحنفي 553-557ص، فسرة التاريف، سولنجوود (6)
 .570ص، ـ(5445دار الجيؿ )بيروت ،  قوايا المنيج وا تساالت، البحث في التاريف، عاصـ، الدسوقي  (7)
 .375-370ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (8)
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ر أخػػػواف الصػػػفاء تسػػػوف أسػػػاس المجتمػػػع المػػػدني وأف تقسػػػيـ المجتمػػػع بحسػػػب الوظيفػػػة إف ىػػػذه المراتػػػب فػػػي نظػػػ 
حيػػػث أف فئسػػػة الصػػػناع والتجػػػار والمتنػػػوريف لتػػػغؿ مرسػػػز الصػػػدارة فػػػي نظػػػرتيـ ، ا نتاجيػػػة سمػػػا يبػػػدو يتصػػػؿ بسػػػساف المػػػدف

يف فػي تصػنيفيـ لطبقػات المجتمػع ذلػؾ  نيػـ لػـ يػذسروا الفالحػ، أما الريؼ فيبدو عدـ اىتمػاـ أخػواف الصػفاء بػو، االجتماعية
والذيف سانوا يؤلفوف ا سثرية الساحقة في المجتمػع العراقػي آنػذاؾ دوف أف يقػدموا تفسػيرًا أو سػببًا  ىمػاليـ طبقػة الفالحػيف أو 

 الريؼ في تصنيفيـ الطبقي ىذا.
تػػي تحػػدث عنيػػا أخػػواف ممػػا تقػػدـ يمسننػػا أف نتوصػػؿ بمنطقيػػة وبطػػرؽ أقػػرب إلػػى الصػػواب أف الحيػػاة االجتماعيػػة ال 

سما أف التتابو في ، مع إبراز العامؿ االقتصادي بيذا التأف، الصفاء في رسائليـ تحددىا البيئة الطبيعية والعوامؿ الجغرافية
الذي ظير واوحًا مف خالؿ استعراونا ليػذه ، ا فسار أو تأثر وتأثير أفسار أخواف الصفاء بأفسار مف سبقيـ ومف لحؽ بيـ

 سد أف المعرفة البترية ىي تراسـ خبر وتجارب إنسانية بيف أجياؿ مف العلماء يسمؿ بعويـ جيود البعض اآلخر.ا فسار يؤ 
  

 المبحث الثاني
 الدولة في فكر أخوان الصفاء وخالن الوفاء

، لػػـ يتوقػػؼ ا خػػواف فػػي حػػدود دراسػػة توزيػػع المجتمػػع وووػػع تفاسػػير وأطػػر للعالقػػات االجتماعيػػة وعوامػػؿ نتػػوئيا 
، حيف أسدوا على ورورة وجود دولة أو سلطة تقيـ العدؿ بيف الناس وترفع الظلـ والتر عػنيـ، نما ذىبوا إلى أبعد مف ذلؾوا  

أو حػاسـ يحسػـ فيمػا ، انطالقًا مف مبدأ أف الناس ال يستقروف وال يطمئنوف في أمورىـ المعاتية واالجتماعية إال بوجود سػلطة
ع الظػػالـ القػػوي مػػف التعػػدي علػػى الوػػعيؼ المظلػػـو ويأخػػذ النػػاس بلػػزـو سػػنة النػػاموس ويمنػػ، يختلفػػوف فيػػو ويتنػػازعوف عليػػو

وقػػػد تبنػػػى أخػػػواف الصػػػفاء فسػػػرة دولػػػة يحسميػػػا العلمػػػاء ، وتأديػػػة موجبػػػات فرائوػػػو التػػػي فػػػي إقامتيػػػا خططيػػػا صػػػالح الجميػػػع
أسػػاس أف الػػديف والملػػؾ توءمػػاف ال  علػػى، والحسمػػاء وا خيػػار مػػف النػػاس ووقفػػوا إلػػى جانػػب وحػػدة السػػلطتيف الدينيػػة والدنيويػػة

يفترقػػاف وال قػػواـ  حػػداىما إال بأخيػػو  واعلػػـ بػػأف الغػػرض مػػف الملػػؾ ىػػو حفػػظ النػػاموس علػػى أىلػػو... وأف الغػػرض مػػف حفػػظ 
 .(1)الناموس ىو طلب صالح الديف والدنيا جميعًا  

وتأدية فرائويـ ذلؾ  أف ، وسلوسيـ سما أف الدولة في رأي أخواف الصفاء جيازًا خاصًا لقسر الناس ووبط أفعاليـ 
تبػاع ، لترسوا الدخوؿ تحػت أحسػاـ النػاموس وحػدوده وتأديػة فرائوػو، أسثر أىؿ الترائع النبوية والفلسفية لوال خوؼ السلطاف وا 

تبػػاع أوامػػره، واجتنػػاب محارمػػو، ُسػػنتو  وعلػػى ىػػذا فػػأف أخػػواف الصػػفاء يػػروف أف   الدولػػة تظيػػر عنػػدما يظيػػر (2)ونواىيػػو  ، وا 
بسػػبب الحاجػػة إلييػػا لسبػػت النػػزاع بػػيف فئػػات ومراتػػب المجتمػػع وحصػػر ذلػػؾ سلػػو وػػمف أطػػار ، انقسػػاـ المجتمػػع إلػػى طبقػػات

 .(3) الناموس
ثػػـ أف أخػػواف الصػػفاء يقػػروف أف لسػػؿ دولػػة أعمارىػػا ومػػددىا ال تتخطاىػػا واعتبػػروا الدولػػة سائنػػًا يولػػد وينمػػو ويتػػب  

وحػد إليػو ، وغايػة إلييػا ترتقػي، قػوليـ   واعلػـ بػأف سػؿ دولػة ليػا وقػت منػو تبتػدئ سما يبػدو فػي، وىي محدودة بزمنيا، ويتيف
، فػػأف بلغػػت إلػػى أقصػػى غاياتيػػا ومػػدى نياياتيػػا تسػػارع إلييػػا االنحطػػاط والنقصػػاف وبػػدا فػػي أىليػػا التػػـؤ والخػػذالف، تنتيػػي

إلػى أف ، ويوػعؼ ذلػؾ وبػنقص، ويزيػدواستأنؼ في اآلخريف مف القوة والنتاط والظيور واالنبساط وجعؿ سػؿ يػـو يقػوى ىػذا 
ويقدـ أخواف الصفاء مثااًل على ىػذا الووػع الحتمػي الػذي يصػيب سػؿ ، (4)يومحؿ ا وؿ المقدـ ويستمسف اآلتي المتأخر   

                                                           

 .33ص، ت(.دار المعارؼ )مصرف بال، 3ط، أخواف الصفاء، جبور، عبد النور (1)
 .535-530ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (2)
 .35ذ5-530ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (3)
لمترؽ دار ا، 7ط، فالسفة العرب أخواف الصفاء، يوحنا، ؛ وانظر أيوًا5 قيمر 535ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (4)

 .35ص، ـ(5431لمترؽ )بيروت ا
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، دولػة وىػو الحرسػة واالنتقػاؿ مػف النيػار إلػى الليػؿ ومػا يترتػػب علػى ذلػؾ مػف زيػادة ونقصػاف فييمػا ذلػؾ   إف الزمػاف نصػػفاف
زاد فػي ، وسلما نقص مػف أحػدىما، وينقص ىذا، وتارة يزيد ىذا، .. سلما ذىب ىذا رجع ىذا،.ونصفو ليؿ ُمظلـ، رنصفو نيا

وابتػػدأت ، حتػػى إذا تناىيػػا إلػػى غايتيػػا فػػي الزيػػادة والنقصػػاف ابتػػدأ الػػنقص فػػي الػػذي تنػػاىى فػػي الزيػػادة، اآلخػػر بػػذلؾ المقػػدار
الزمػػاف فػػي دولػػة أىػػؿ الخيػػر ودولػػة أىػػؿ التػػر تػػارة تسػػوف الدولػػة والقػػوة  الزيػػادة فػػي الػػذي تنػػاىى فػػي النقصػػاف...فيسذا حسػػـ

 (1).وتارة تسوف الدولة والقوة وظيور ا فعاؿ في العالـ  ىؿ التر  ،  ىؿ الخير، وظيور ا فعاؿ في العالـ
نما وجدت ، ةوال ىي مف خلؽ قوة خارجي، وىذا يعني أف وجود الدولة في رأي أخواف الصفاء لـ يسف وجودًا أزلي  وا 

فػػي مرحلػػة معينػػة مػػف مراحػػؿ تطػػور المجتمػػع اقتصػػاديًا وانقسػػامو إلػػى طبقػػات وفئػػات ومراتػػب بحيػػث يصػػبر وجودىػػا وػػرورة 
 يقتوييا منطؽ ىذا التطور االقتصادي واالنقساـ االجتماعي.

ولػة عنػدىـ يعػد ولسػف يبػدو اف مووػوع الد، وبالرغـ مػا  خػواف الصػفاء مػف فسػر فلسػفي فػي نتػوء الدولػة وتطورىػا 
سمػػا أنيػػـ لػػـ يبلغػػوا معرفػػة ا سػػباب الدافعػػة ، اوػػعؼ حلقػػة فػػي آرائيػػـ االجتماعيػػة التػػي حملػػت أفسػػارًا غريبػػة مليئػػة بالتتػػاـؤ

، لتسوينيا وال إلى إدراؾ حرستيا التطورية   واعلـ بأف الدولة والملؾ ينتقالف في سؿ دىر وزماف ودور وقراف مف أمة إلى أمػة
والغائيػة ىػي القيػاـ بإصػالحات ، وبػذلؾ ظػؿ تفسيػرىـ فػي أطػار الغائيػة، (2)ومف بلد إلػى بلػد   ، ى أىؿ بيتومف أىؿ بيت إل

فػػي الحسػػـ أو السػػلطة سمػػا يستتػػؼ مػػف قػػوليـ  وأعلػػـ يػػا أخػػي أف دولػػة أىػػؿ الخيػػر يبػػدأ أوليػػا مػػف قػػـو علمػػاء حسمػػاء وخيػػار 
ويعقػػدوف بيػػنيـ عيػػػدًا وميثاقػػًا أف ال يتجػػػادلوا وال ، احػػػدفوػػالء يجتمعػػوف علػػػى رأي واحػػد يتفقػػػوف علػػى مػػذىب واحػػػد وديػػف و 

وسػنفس واحػدة فػي جميػع تػدبيرىـ فيمػا يقصػدوف ، ويسونوف سرجؿ واحػد فػي جميػع أمػورىـ، يتقاعدوا عف نصرة بعويـ بعواً 
 .(3)مف نصرة الديف وطلب اآلخرة   

وقػد تػرحوا أسػباب ، ف مػف تسػيير أمورىػاويرى أخػواف الصػفاء أيوػًا أف مػف ميػاـ الدولػة تتػريع القػوانيف لسػي تػتمس 
يانػا بػروح منػو، سػف القػوانيف وأغراوػيا بقػوليـ  وأعلػـ يػا أخػي أف أحػد ا سػباب التػي دعػت الحسمػاء إلػى ووػع ، أيػدؾ اهلل وا 

عنػد تحػاوؿ السػنيف مػف ، ىو ما قد الح ليـ مف موجبات أحساـ النجـو مف السػعادات والمنػاحس، واستعماؿ ُسَنِنيا، النواميس
ومػػا تػػاسليا مػػف ، أو تسػػلط ا تػػرار والظػػالميف، أو القحػػط أو الطػػاعوف والوبػػاء، أو الجػػدب أو الخصػػب، الغػػالء أو الػػرخص

، وتػوفر حظيػـ فييػا اف سانػت خيػراً ، فلما تبيف ليـ ذلؾ طلبوا حيلة تنجييـ منيا إف سانت سػراً ، تغيرات الزماف وحوادث ا ياـ
 .(4)مف استعماؿ سنف النواميس ا ليية   فلـ يجدوا حيلة أنجى وال تيئًا أنفع 

ومف خالؿ تتبعنا لحالة التوافؽ والتجانس بيف فسر أخواف الصفاء فػي مجػاؿ الدولػة وسينونتيػا وبػيف نظريػة الفػارابي  
خوانيػة فأننػا نجػد فػي ىػذا التوافػؽ بػيف النظػريتيف الفارابيػة وا ، في الدولة المعبر عنيا فػي ستابػو )آراء أىػؿ المدينػة الفاوػلة(
فإذا ساف أخواف الصفاء قد أسدوا على أىمية وجود حاسـ يحسـ ، في موووع تسؿ السلطة وواجبات ومواصفات رأس السلطة

وأف يسػوف مػف يحسػـ ىػذه ، وأخذ الناس بلزـو سنة الناموس وتأدية موجبات فرائوو، بيف الناس على رأس واجباتو منع الظلـ
فػأف ، (5)وأف الغرض مػف الملػؾ ىػو حفػظ النػاموس طلبػًا لصػالح الػديف والػدنيا ، ف الناسالدولة العلماء والحسماء وا خيار م

قػد فصػؿ فػي تػروط وخصػاؿ ىػذا الػرئيس وجعليػػا ، الفػارابي الػذي سػبؽ أخػواف الصػفاء فػي تصػوراتو لػرئيس مدينتػو الفاوػلة

                                                           

 .535ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (1)
 .537-535ص، 5مج، المصدر نفسو (2)
، دار الجميورية، مجلة االقالـ، مدينة أخواف الصفاء الفاولة، فؤاد، ؛ البعلي 31ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (3)

 .503ص، 7ج، بغداد
، ـ(5443دار المدى )دمتؽ ، أخواف الصفاء فلسفتيـ وغايتيـ، فؤاد، ؛ معصـو302ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (4)

 .544ص
 .74ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (5)
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سبيػػر الػػنفس... محبػػًا ، دؽ وأىلػػومحبػػًا للصػػ، فطريػػة وىػػي   أف يسػػوف غيػػر تػػره علػػى المػػأسوؿ والمتػػروب والمنسػػوح، نػػوعيف
وأف يسػوف ، عالمػًا حافظػًا للتػرائع والسػنف، ومنيػا صػفات مستسػبة وىػي  أف يسػوف حسيمػاً ، (1)..   .قوي العزيمة، للعدؿ وأىلو

لو جودة استنباط واف يسوف فيما يستنبطو في ذلػؾ محتػذيًا حػذو ا ئمػة ا ولػيف...وأف يسػوف لػو جػودة ثبػات ببدنػو فػي مباتػرة 
 .(2)..   .عماؿ الحربأ
مسانية إقامة الدولة عند أخواف الصفاء ظؿ في حدود الغائية الفتراويـ القيػاـ بإصػالحات فػي الحسػـ أو السػلطة   وا 

بغيػة الوصػوؿ إلػى تسػويف  (3)ويسونوف سرجؿ واحد ، يقـو بيا أىؿ الخير مف العلماء والحسماء المتفقوف بينيـ على رأي واحد
سذلؾ فأف المدينة الفاولة التي أقاـ الفارابي قواعدىا في مخيلتو وووػع لرئيسػيا خصػااًل ، لة أىؿ الخيردو ، دولتيـ المنتودة

، وتروطًا فطرية ومستسػبة ىػي مدينػة يرأسػيا إنسػاف ال تقػؿ منزلتػو عػف منزلػة ا نبيػاء والمالئسػة ويتػألؼ أفاردىػا مػف قديسػيف
سما أف الفارابي نفسو اعترؼ أنو مف النادر أف تتوافر ىذه الصفات ، (4) ومدينة سيذه ال يتاح وجود مثليا في عالمنا الدنيوي

مػػػع ذلػػػؾ فػػػأف تػػػأمالت الفػػػارابي ، (5)..   .والخصػػاؿ جميعػػػًا فػػػي تػػػخص واحػػػد بقولػػػو   واجتمػػػاع ىػػػذه سليػػػا فػػػي إنسػػػاف عسػػػر
سػػػتوى االمتػػػزاج بالعقػػػؿ ولسػػػف بعػػػد أف يصػػػؿ ا نسػػػاف إلػػػى م، الفلسػػػفية تػػػذىب بػػػو إلػػػى االعتقػػػاد بإمسانيػػػة تحقػػػؽ ىػػػذه المدينػػػة

فتتيػذب ، وعسوفػو علػى التأمػؿ والتفسيػر، مػا يػزوده اهلل بػو مػف اسػتعداد قطػري، الفعاؿ... ويساعده للوصػوؿ إلػى ىػذه المنزلػة
 .(6)ويرقى إلى عالـ العقوؿ... فيسمؿ بذلؾ صفاؤه ، وتخلص مف أدراف المادة والجسـ، نفسو

فػػػأخواف الصػػػفاء ، آراء ابػػػف خلػػػدوف فػػػي مووػػػوع أعمػػػار الدولػػػة وتصػػػؿ آراء أخػػػواف الصػػػفاء إلػػػى حػػػد التطػػػابؽ مػػػع 
يقرروف في رسائليـ أف لسػؿ دولػة أعمارىػا ومػددىا ال تتخطاىػا واعتبػروا الدولػة سائنػًا يولػد وينمػو ويتػب ويتػيف   واعلػـ بػأف 

ى نياياتيػا تسػارع إلييػا فػأف بلغػت إلػى أقصػى غاياتيػا ومػد، سؿ دولة ليا وقت منو تبتدي وغاية إلييا يرتقيف وحد إليو تنتيػي
. ويػػأتي ابػػف خلػػدوف ليقػػدـ رؤيػػة تفصػػيلية عػػف سيفيػػة قيػػاـ الدولػػة (7).. .االنحطػػاط والنقصػػاف وبػػدا فػػي أىليػػا التػػـؤ والخػػذالف

وتوسعيا وانقساميا حتى يأذف اهلل تعالى بانقراويا واعتبر عمر الدوؿ محدد سا نساف ذلؾ   إف العمػر الطبيعػي لختػخاص 
.. فتسػػوف أعمػػار بعوػػيـ مائػػة تامػػة ... وقػػد يزيػػد عػػف ىػػذا ويػػنقص منػػو.بػػاء والمنجمػػوف مائػػة وعتػػروف سػػنةعلػػى زعػػـ ا ط

وثمػػانيف أو سػػبعيف وال يزيػػد علػػى العمػػر الطبيعػػي الػػذي ىػػو مائػػة وعتػػروف إال فػػي الصػػور النػػادرة وعلػػى ، وبعوػػيـ خمسػػيف
 .   (8)ا وواع الغريبة سما وقع في تأف نوح 

وا جيػاؿ الثالثػة ، بف خلدوف سما ىي عند أخػواف الصػفاء سػائف حػي يولػد وينمػو ثػـ ييػـر ويمػوتفالدولة إذف عند ا 
 (9)5التي تتعاقب على الدولة على قوؿ ابف خلدوف ىي

وىػػـ الػػذيف ال يزالػػوف علػػى خلػػؽ البػػداوة وختػػونتيا وتوحتػػيا مػػف تػػظؼ العػػيش والبسػػالة ، الجيػػؿ ا وؿ5 ويسػػمى جيػػؿ البنػػاء
 ؾ في المجد.واالفتراس واالتترا

                                                           

 .573-577ص، آراء أىؿ المدينة الفاولة، الفارابي (1)
 .570ص، آراء أىؿ المدينة الفاولة (2)
 .31ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (3)
 .35-30ص، الفاولة للفارابيالمدينة ، علي عبد الواحد، وافي (4)
 .570ص، آراء أىؿ المدينة الفاولة، الفارابي (5)
 .35ص، المدينة الفاولة للفارابي، علي عبد الواحد، وافي (6)
 .535ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (7)
 .745-740ص، فلسفة التاريف، جميؿ موسى، ؛ النجار530ص، المقدمة، ابف خلدوف (8)
 .535-530ص، قدمةالم، ابف خلدوف (9)
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ومف االتػتراؾ فػي المجػد ، الجيؿ الثاني5 الذي تتحوؿ فيو حاليـ مف البداوة إلى الحوارة ومف التظؼ إلى الترؼ والخصب
 وىو الملؾ.، إلى انفراد الواحد بو

ال يبقػى ليػـ فيصػيروف عيػااًل علػى الدولػة و ، ويفقدوف حالوة العز والعصبية، الجيؿ الثالث5 فينسوف فيو عيد البداوة والختونة
 وتنتزع تيئًا فتيئًا إلى اليـر واالنحطاط.، فتذىب الدولة بما حملت، مف القوة ما يمسنيـ مف المدافعة عف سياف الدولة

 
 المبحث الثالث

 التربية والتعليـ في فسر أخواف الصفاء وخالف الوفاء
فقػد ، اعيتيف تتمػاف وػمف نطػاؽ المجتمػعأسػد أخػواف الصػفاء علػى أىميػة التربيػة والتعلػيـ باعتبارىمػا عمليتػيف اجتمػ 

 ف العػادات الجاريػة فػي البيئػة االجتماعيػة والمداومػة علييػا ، أعطوا للبيئة االجتماعية دورًا حاسمًا فػي تسػويف الطفػؿ ونتػأتو
، فيػػـ يؤمنػػوف   بػػأف سثيػػر مػػف الصػػبياف إذا نتػػأوا مػػع التػػجعاف والفرسػػاف وأصػػحاب السػػالح، تقػػوي ا خػػالؽ والسػػجايا عنػػده

وىسػذا أيوػًا سثيػر مػف الصػبياف إذا نتػأوا مػع النسػاء والمخانيػث والمعيػوبيف ، وصػاروا مػثليـ، تطبعػوا بػأخالقيـ، وتربوا معيػـ
 .(1)وتربوا معيـ تطبعوا بأخالقيـ وصاروا مثليـ   

، ري حولػو ف الطفػؿ يتػأثر بالوسػط المحػيط بػو ويػدرؾ مػا يجػ، ويبدو أف أخواف الصػفاء ال يسػلموف بفطريػة التربيػة 
، ومػػا ينالػػو مػػف التربيػػة الصػػالحة فييػػا، ليػذا السػػبب أعػػاروا ا سػػرة اىتمامػػًا بالغػػًا لسونيػػا أوؿ مدرسػػة يحبػػو فػي أجوائيػػا الطفػػؿ

أمػا ،   فػأف سػائر ا خػالؽ والسػجايا التػي يتطبػع علييػا الصػبياف منػذ الصػغر، يسوف عاماًل قويػًا فػي رسػوخ المجتمػع وتقويمػو
وعلػػى ، أو ا خػػوة وا خػػوات وا تػراب وا صػػدقاء والمعلمػػيف المخػالطيف ليػػـ فػػي تصػاريؼ أحػػواليـ، اتبػأخالؽ اآلبػػاء وا ميػ

سمػػا أف أخػػواف الصػػفاء يػػروف   إف ا نسػػاف مطبػػوع علػػى اسػػتعماؿ  (2)ىػػذا القيػػاس حسػػـ اآلراء والمػػذاىب والػػديانات جميعػػًا  
، ف الطفػػؿ اذا ترعػػرع واسػػتوى وأخػػذ يتأمػػؿ المحسوسػػاتوذلػػؾ ا، سمػػا ىػػو مجبػػوؿ علػػى اسػػتعماؿ الحػػواس، القيػػاس منػػذ الصػػبا

.. وعلػى ىػذا المثػاؿ يقػيس ا نسػاف مػف الصػبا سلمػا وجػد حػااًل أو .وبػيف نفسػو، ونظر إلى والديو وعرفيمػا حسػًا ومّيػز بينيمػا
 .(3)وأبويو وأخويو  قياسًا على نفسوظف مثؿ ذلؾ وتوىـ لسائر الصبياف وآلبائيـ و خوتيـ ، سببًا لنفسو أو  بويو أو  خوتو

ويزعمػػوف أف لخطفػػاؿ اسػػتعدادًا أسثػػر ، ويػرى أخػػواف الصػػفاء أف ا خػػذ برغبػػة الطفػػؿ فػػي العلػـو والصػػنائع وػػروري 
ربػاء... ويسونػوف  تقاف الصناع والتي يزاوليا آباؤىـ فيقولوف   بأف صناعة اآلباء وا جػداد أنجػر فػي ا والد مػف صػناعة الغ

 .(4)فييا احذؽ وأنجب 
وفػي أسثػر ، والعلػـ فػي رأييػـ ال تحػدد مجاالتػو، أما بتأف العلػـ والتعلػيـ فػأخواف الصػفاء يعػدوف ذلػؾ خاصػًا بالبتػر 

 رسائليـ يمجدوف العلـ والمعرفة ا نسانية.
فيمػػا فػػي رأي ، أمػػا التعلػػيـ والػػتعلـ (5).. .ووػػده الجيػػؿ، والعلػػـ سمػػا يعرفونػػو ىػػو   صػػورة المعلػػـو فػػي نفػػس العػػالـ 

فػػإذا نسػػب ذلػػؾ إلػػى العػػالـ سػػمي ، يعنػػي الوجػػود، يعنػػي ا مسػػاف إلػػى الفعػػؿ، الصػػفاء   ليسػػا سػػوى إخػػراج مػػا فػػي القػػوةأخػػواف 

                                                           

 .302ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (1)
 .730-733ص، 5مج، المصدر نفسو (2)
 .707ص، فلسفتيـ وغايتيـ، أخواف الصفاء، فؤاد، ؛ معصـو 747-745ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (3)
 .42-41ص، ة التيعيةحسنف دائرة المعارؼ ا سالمي، ا ميف 5؛ وينظر أيواً  17ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (4)

42. 
 .717ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (5)
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ويمسػػف تفسػػير ذلػػؾ بأنػػو عمليػػة انتقػػاؿ المعرفػػة والمعلومػػات مػػف المعلػػـ إلػػى ، (1)واف نسػػب إلػػى المػػتعلـ سػػمي تعلمػػًا  ، تعليمػػاً 
 المتعلـ بواسطة عملية التعلـ.

، والسيفيػػػة، الصػػػفاء تسػػعة أنػػواع وطػػػرؽ لخسػػئلة والحػػوار العلمػػػي الفلسػػفي والتػػي تعبػػػر عػػف الماىيػػة ويحػػدد أخػػواف 
الخػامس أي تػيء ، الرابػع سيػؼ ىػو، الثالث سػـ ىػو، والثاني ما ىو، سما في قوليـ   أوليا ىؿ ىو، والسمية والزماف والمساف

 .(2)...   .مف  ىووالتاسع ، والثامف لـ ىو، السابع متى ىو، السادس أيف ىو، ىو
ويػػرى أخػػواف الصػػفاء أف ىنػػاؾ أسػػباب وراء اخػػتالؼ النػػاس فػػي تقػػبليـ للعلػػـو وذلػػؾ الخػػتالؼ طبػػائعيـ وأخالقيػػـ  

لذلؾ يجب أف يعامؿ سؿ إنساف بما يتفؽ وميولو ورغباتػو واسػتعداده ، وحتى ترسيب جيازىـ العصبي، وبيئتيـ التي تحيط بيـ
اآلخػرة وخالفػو يسػوف وبػاؿ علػى صػاحبو  واعلػـ يػا أخػي بػأف سػؿ علػـ وأدب ال يػؤدي  ويجب أف يسوف العلـ فػي سػبيؿ طلػب

. ويؤسػد أخػواف (3)فيو وباؿ على صاحبو وحجػة عليػو يػـو القيامػة   ، صاحبو إلى طلب اآلخرة وال يعينو على الوصوؿ إلييا
د بأف   ليس مف فريوػة مػف جميػع الصفاء على فوؿ طلب العلـ بوصفو فرض على المؤمنيف بؿ أنيـ يذىبوف إلى االعتقا

، ا قرار بو، مفرووات التريعة وأحساـ الناموس أوجب وال أفوؿ وال أجؿ وال أترؼ وال أنفع للعبد وال أقرب لو إلى ربو بعد
  تعلمػوا العلػـ  5أنػو قػاؿ .. مػا روي عػف النبػي .مف العلـ وطلبو وتعليمو وبياف ذسر ترؼ العلـ، والتصديؽ  نبيائو ورسلو

وبذلػػو  ىلػػو ، وتعليمػػو لمػػف ال يعلمونػػو صػػدقة، ومذاسرتػػو تسػػبير والبحػػث عنػػو جيػػاد، فػػأف فػػي تعلمػػو هلل ختػػية وطلبػػو عبػػادة
 .(4)..  .قربة
يسػػتفاد مػػف الػػنص السػػابؽ مػػدى اىتمػػػاـ أخػػواف الصػػفاء بػػالعلـ بوصػػفو الطريػػػؽ ا قػػرب إلػػى السمػػاؿ فيػػو   معػػػالـ  

، والػػدليؿ علػػى السػػراء والوػػراء، والصػػاحب فػػي الغربػػة، مػػؤنس فػػي الوحػػدة والوحتػػةوال، ومنػػار سػػبيؿ الجنػػة، الحػػالؿ والحػػراـ
ويوثػػؽ ، وأئمػػة فػػي الخيػػر تقتفػػي آثارىػػا، والسػػالح علػػى ا عػػداء... يرفػػع اهلل بػػو أقوامػػًا فػػيجعليـ فػػي الخيػػر قػػادة ييتػػدي بيػػـ

 .(5)وينتيي إلى آرائيـ وترغب المالئسة في خلتيـ... ، بأعماليـ
أخواف الصفاء على أىمية العلـو الترعية وجعلوىا غايتيـ ا ساس مف وراء دراستيـ للعلـو وىي علـ  لذلؾ فقد أسد 

وعلػـ التػذسار والمػواعظ وعلػـ تأويػؿ المنامػات ، وعلػـ الفقػو والسػنف وا حسػاـ، وعلػـ الروايػات وا خبػار، وعلػـ التأويػؿ، التنزيؿ
ا أخػػي أنػػو لػػيس مػػف علػػـ وال عمػػؿ وال صػػناعة وال تػػدبير وال سياسػػة ممػػا وعبػػروا عػػف اىتمػػاميـ بيػػذه العلػػـو بقػػوليـ   واعلػػـ يػػ

وال إلػى اهلل أقػرب ، وال بأفعػاؿ المالئسػة أتػد تتػبياً ، وال في اآلخػرة أسثػر ثوابػاً ، يتعاطاه البتر ىو أعلى منزلة وال أسنى درجة
 .(6)ولرواه ابل  طلبًا مف ووع الترائع ا ليية   ، قربة
فػػأنيـ ، لصػػفاء العمليػػة التربويػػة والتعليميػػة أبعادىػػا الساملػػة ويربطػػوا ربطػػًا جػػدليًا بػػيف عناصػػرىاولسػػي يعطػػوا أخػػواف ا 

وػػمنوا رسػػائليـ رؤيػػتيـ حػػوؿ مسانػػة المعلػػـ باعتبػػاره رسنػػًا أساسػػيًا مػػف أرسػػاف العمليػػة التربويػػة والتعليميػػة ورفعػػوا منزلتػػو حتػػى 
المطلػؽ الػذي قلنػا ىػو خليقػة اهلل فػي أروػو وىػو مطبػوع علػى قبػػوؿ  .. إف ىػذا ا نسػاف.عػدوه خليفػة اهلل فػي أروػو بقػوليـ  

ومػع سػؿ تػخص مػف ، وىػو موجػود فػي سػؿ وقػت وزمػاف، جميع ا خالؽ البترية وجميع العلػـو ا نسػانية والصػنائع الحسميػة

                                                           

 .344ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (1)
 .334ص، 5رسائؿ أخواف الصفاء مج (2)
 .000-334ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (3)
 .355ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (4)
 .355ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (5)
المبادئ المعرفية والخلفيات الفلسفية للتصنيفات ، محمد، ؛ وانظر أيوًا5 وقيدي573ص، 0مج، رسائؿ أخواف الصفاء (6)

 .31-35ص، ـ5437( 5العدد )، مجلة دراسات عربية، للتصنيفات العربية ا سالمية للعلـو
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مػػػف أو صػػػناعة مػػػف الصػػػنائع أو خلػػػؽ مػػػف ا خػػػالؽ أو عمػػػؿ ، أتػػػخاص البتػػػر تظيػػػر منػػػو أفعالػػػو لقبػػػوؿ علػػػـ مػػػف العلػػػـو
 .(1)..   .ا عماؿ

فػإذا سػاف دور ا ب سونػو ، حيػث عػدوه ا ب الروحػي لػو، وفوؿ أخواف الصفاء المعلـ على ا ب الحقيقي للمتعلـ 
فػأف المعلػـ يعطػي المػتعلـ صػورة ، سببًا في وجود جسد ىذا المتعلـ في الدنيا ويعمؿ على إصالح حالة في دار الحيػاة الػدنيا

 .(2)فسو بالعلـو والمعارؼ التي تيديو إلى طريؽ اآلخرة روحانية مف خالؿ تغذية ن
مػا لػـ ، واف ىذا التعاوف ال يسوف مجديًا وال يأتي ثماره، وأسد أخواف الصفاء على أىمية التعاوف بيف المعلـ والمتعلـ 

وذىب أخواف الصػفاء  (3)..   .ذلؾ    ف أخواف الصدؽ ىـ ا عواف على أمور الديف والدنيا جميعاً ، يسف ىدفو طلب اآلخرة
يجػػب علػػى سػػؿ منيػػا ، بفلسػػفتيـ التربويػػة إلػػى تحديػػد تػػروط ومواصػػفات لطرفػػي العلميػػة التربويػػة والتعليميػػة )المعلػػـ والمػػتعلـ(

، منيػػا مػػا يتعلػػؽ بػػالمتعلـ فػػأنيـ أسػػدوا علػػى أىميػػة صػػفاء جػػوىر نفػػس المػػتعلـ وتطييرىػػا مػػف ا خػػالؽ المذمومػػة، االلتػػزاـ بيػػا
وعلػى ، وعلى المتعلـ أف ال يتسبر على المعلـ   فيجب عليو أف يتعلـ منو ستعلـ صػبياف الستػاب للعلػـ، للعلـ  واحتراـ المتعلـ

 .(4)..   .المتعلـ أف يستمع إليو استماع الخطيب يـو الجمعة أو إتباع المأمـو لإلماـ
طػة مػع بعوػيا الػبعض ويجػب ومف واجبات المػتعلـ ىػي وػرورة إطالعػو علػى العلػـو المتنوعػة    ف العلػـو متراب 

فقػد طلػب أخػواف الصػفاء مػف ، . أمػا التػروط التػي يجػب توفرىػا فػي المعلػـ(5).. .على المػتعلـ أف ال يعػادي علمػًا مػف العلػـو
 ف الغػرض مػف ، المعلـ   أف ال يسوف قصده مف علمو طلب الرئاسة والمنازعة والتعصب والعػداوة والبغوػاء بػيف المتعلمػيف

. وأف ال ينفػػر المتعلمػيف مػف بعػض العلػـو ويحسػب بعوػػيا ليػـ بنػاء علػى رغباتػو ىػػو (6)رب مػف اهلل تعػالى   العلػـو ىػو التقػ
حيػػث   إف مػػف المتعلمػػيف مػػف تسػػوف محبتػػو فػػي لقػػاء العلمػػاء واالسػػتماع إلػػى سالميػػـ وطلػػب العلػػـو واآلداب ومعرفػػة ا خبػػار 

اسػة النحػػو والتػعر والخطػػب والفصػاحة والمنطػػؽ... وغيرىػا مػػف والروايػات واآلثػار ومػػف المتعلمػيف مػػف تسػوف لػػو رغبػة فػػي در 
وطلبػػػوا مػػػف المعلػػػـ أيوػػػًا   أف يتبػػػع المسايسػػػة فػػػي نصػػػر المتعلمػػػيف سػػػي يتجنبػػػوا رديء ا خػػػالؽ عػػػف طريػػػؽ ، (7)العلػػػـو   

تبيات النصيحة دوف اللجوء إلى توبيخيـ لغرض سسبيـ... واف يوافؽ عملو علمو واف ال يخوض في المتسالت ويرخص ال
وال يفتخػر عليػو ، ومف تروطيـ أيوًا   أف ال يحسد المعلـ أخًا ذا مػاؿ وال يسػتحقره لجيلػو (8)ويترؾ العمؿ بموجبات العلـ   

ومنيا أنيـ طلبوا مف المعلـ   أف يعػرؼ أف مػف العلػـو  (9)بعلمو وال يطلب عروًا منو فيما يعلمو واف ال يمف على المتعلـ   
ما يصلر للعامة ومنيا ما يصلر للمتوسطيف...وأف العلـ الذي يصػلر ليػذه الطبقػات الػثالث  العلـو ما يصلر للخاصة ومنيا

 (10)..   .فيو علـ الديف
ومػػف خػػالؿ تتبعنػػا لمػػواطف االتفػػاؽ بػػيف آراء أخػػواف الصػػفاء وبعػػض الفالسػػفة المسػػلميف الػػذيف اتػػترسوا معيػػـ فػػي  

ىػػ( الػػذي واف وجػػو نقػػده وطعػػف فػػي أفسػػارىـ ومػػذىبيـ 505غزالػػي )تاالىتمػاـ بالجانػػب التربػػوي والتعليمػػي ومػػنيـ أبػػو حامػػد ال

                                                           

 .301ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (1)
 .50ص، 0مج، المصدر نفسو (2)
 .00ص، 0مج، رسائؿ أخواف الصفاء (3)
 .512ص، 0مج، ئؿ أخواف الصفاءرسا (4)
 .715ص، 0مج، رسائؿ أخواف الصفاء (5)
 .304ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (6)
 .300ص، 3مج، رسائؿ أخواف الصفاء (7)
 .300ص، 3مج، رسائؿ أخواف الصفاء (8)
 .57ص، 0مج، رسائؿ أخواف الصفاء (9)
 .555ص، 0مج، رسائؿ أخواف الصفاء (10)
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وحسػػف ، فػػرأى مػا مزجػوه بسػالـ مػف الحسػـ النبويػػة والسلمػات الصػوفية ربمػا استحسػنيا وقبليػا، بقولػو  فػأف مػف نظػر فػي ستػبيـ
دراج إلػى الباطػؿ... وذلػؾ نػوع اسػت، اعتقاده فييا فيسارع إلى قبوؿ باطليـ الممزوج بو لحسف ظػف حصػؿ فيمػا رآه واستحسػنو

إال أننا نجد تتابيًا في سثير مف اآلراء معيـ والتي تتعلػؽ ، (1)ويجب الزجر عف مطالعة ستبيـ لما فييا مف الغدر والخطر   
وأسثػر العلػـو ، ففسرة اىتماـ أخواف الصفاء بالعلـو التػرعية واعتبػارىـ إياىػا أعلػى منزلػة واسػنى درجػة، تتعلؽ بالتربية والتعليـ

نجػد مػا يماثليػا عنػد الغزالػي بقولػو   إذا نظػرت إلػى العلػـ رأيتػو لذيػذًا فػي نفسػو ، (2)وأقربيػا إلػى اهلل وروػاه ، اآلخػرة ثوابًا في
 .(3)..   .وذريعة إلى القرب مف اهلل تعالى، فيسوف مطلوبًا لذاتو ووجدتو وسيلة إلى دار اآلخرة وسعادتيا

وعدىـ المعلـ أب روحي للمتعلـ ومنحيـ ، (4)اره خليفة اهلل في أرووومسانة المعلـ السبيرة عند اخواف الصفاء باعتب 
عطائيـ أىمية للتعاوف بيف المتعلـ والمعلـ علػى ، (5)ومنحيـ لو أفولية على ا ب الحقيقي لدوره في إصالح حاؿ المتعلـ  وا 

مػف ستابػو )احيػاء علػـو سؿ تلؾ ا فسار أسدىا الغزالي فػي أسثػر مػف مووػع ، (6)على أمور الديف والدنيا لبلوغ طريؽ اآلخرة 
واترؼ جزء مػف ، واترؼ موجود على ا رض جنس ا نس، الديف( ومنيا قولو   والمعلـ متصرؼ في قلوب البتر ونفوسيـ

والمعلـ متتغؿ بتسميلػو وتجليتػو وتطييػره وسػياقتو إلػى القػرب مػف اهلل عػز وجػؿ فتعلػيـ العلػـ مػف وجيػة ، جواىر ا نساف قلبو
فػأف اهلل قػد فػتر علػى قلػب العػالـ العلػـ الػذي أخػص ، وجية خالفة اهلل تعػالى وىػو مػف اجػؿ خالفػة اهلل عبادة اهلل تعالى ومف

وجاء في قولو فػي دور المعلػـ سػأب روحػي للمػتعلـ وأفوػليتو علػى ا ب الحقيقػي مطابقػًا تمامػًا لمػا ورد عنػد  .(7)صفاتو...  
، وظيفػة ا ولػى  التػفقة علػى المتعلمػيف واف يجػرييـ مجػرى بنيػوفمػف بػيف وظػائؼ المعلػـ ذسػر الغزالػي فػي ال، اخواف الصفاء

ولػذلؾ صػار حػؽ المعلػـ أعظػـ مػف حػؽ ، بأف يقصد إنقاذىـ مف نار اآلخرة وىو أىـ مف إنقاذ الوالديف ولدىما مف نار الدنيا
المعلػػـ النسػػاؽ مػػا حصػػؿ مػػف  والمعلػػـ سػػبب الحيػػاة الباقيػػة ولػوال، فػػأف الوالػػد سػػبب الوجػػود والحاوػػر والحيػاة الفانيػػة، الوالػديف

 . (8)جية ا ب إلى اليالؾ الدائـ...  
ويػذىب الغزالػي إلػػى رأي أخػواف الصػفاء نفسػػو فيمػا يتعلػػؽ بوػرورة التعػاوف بػػيف المتعلمػيف والمعلػـ علػػى أمػور الػػديف  

أف يتحػابوا ويتعػاونوا علػػى  بقولػو   وسمػا أف حػؽ أبنػاء الرجػؿ الواحػد، (9)والػدنيا وأف يسػوف غايػة ىػذا التعػاوف ىػو طلػب اآلخػرة 
وال يسػػػوف إال ، فلػػػذلؾ حػػػؽ تالمػػػذة الرجػػػؿ الواحػػػد التحػػاب والتػػػوادد وال يسػػػوف إال سػػػذلؾ اف سػػػاف مقصػػػده اآلخػػػرة، المقاصػػد سليػػػا

وفيما يتعلؽ بالتروط الواجب توافرىػا بػالمعلـ التػي ووػعيا أخػواف الصػفاء ، (10).. .التحاسد والتباغض اف ساف مقصدىـ الدنيا
بػأف ال يطلػب ، ففيمػا يتعلػؽ بطلػب أخػواف الصػفاء مػف المعلػـ، فأف الغزالي تاطرىـ القوؿ في أغلب ىذه التروط، ئليـفي رسا

ذىب الغزالي إلى القوؿ  اف يقتدي المعلـ بصػاحب التػرع صػلوات اهلل ، (11)وال تستحقره لجيلو ، عووًا مف المتعلـ فيما يعلمو

                                                           

تحقيؽ جميؿ ، المنقذ مف الظالؿ والموصؿ إلى ذي العزة والجالؿ، ىػ(505ت)ف محمد بف أحمدأبو حامد محمد ب (1)
 .555-550ص، دار ا ندلس للطباعة والنتر والتوزيع، وسامؿ عايد، صلبيا

 .573ص، 0مج ، رسائؿ أخواف الصفاء (2)
 .75ص، )القاىرة بال.ت(، دار ابف الييثـ، أحياء علـو الديف، الغزالي (3)
 .301ص، 5مج، رسائؿ اخواف الصفاء (4)
 .50ص، 0مج، المصدر نفسو (5)
 .00ص، 7مج، المصدر نفسو (6)
 .73-77ص، احياء علـو الديف، الغزالي (7)
 .14ص، المصدر نفسو (8)
 .00ص، 0مج، رسائؿ أخواف الصفاء (9)
 .20-14ص، احياء علـو الدنيا، الغزالي (10)
 .533ص، 3مج، رسائؿ أخواف الصفاء (11)
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وأف ال يسػػوف ، (1)بػػؿ يعلػػـ لوجػػو اهلل تعػػالى... ، أجػػرًا وال يقصػػد بػػو جػػزاًء وال تػػسراً فػػال يطلػػب علػػى إفػػادة العلػػـ ، عليػػو وسػػالمو
وفػػي ، (2)علػػى راي أخػػواف الصػػفاء ، قصػػده مػػف علمػػو طلػػب الرئاسػػة والمنازعػػة والتعصػػب والعػػداوة والبغوػػاء بػػيف المتعلمػػيف

علػـو القػرب إلػى اهلل تعػالى دوف الرئاسػة والمباىػاة االتجاه نفسو يقوؿ الغزالي   أف ينبو المعلـ المتعلـ على أف الغرض بطلب ال
واف ال ينفػػرىـ مػػف بعػػض ، أف يراعػػي المعلػػـ رغبػػة المتعلمػػيف، واتفػػؽ الغزالػػي مػػع أخػػواف الصػػفاء فػػي تػػرط .(3)..   .والمنافسػػة

ال يقبر في المتعلـ العلـو . فيذسر الغزالي   أف المتسفؿ ببعض العلـو ينبغي أف (4)العلـو ويحببيـ لبعويا وفقًا لرغباتو الذاتية 
ومعلـ الفقو عادتو تقبير علـ الحديث والتفسير... ومعلػـ السػالـ ينفػر ، سمعلـ اللغة إذ عادتو تقبيف علـ الفقو، العلـو التي وراءه

.. فيػذه أخػالؽ مذمومػة للمعلمػيف ينبغػي اف تجتنػب... واف يوسػع علػى المػتعلـ طريػؽ المػتعلـ... وينبغػي أف يراعػي .عف الفقػو
ترط أخػواف الصػفاء فػي أف يوافػؽ عمػؿ المعلػـ علمػو واف ، ووافؽ ترط الغزالي، (5)ج في ترقية المتعلـ مف رتبة إلى رتبة التدر 

بقولو   أف يسػوف المعلػـ عػاماًل بعلمػو فػال يسػذب ، (6)ال يخوض في المتسالت ويرفض التبيات ويترؾ العمؿ بموجبات العالـ 
ومػػف التػػروط  (7)..   .. فػػاذا أخػػالؼ العمػػؿ العلػػـ منػػع الرتػػد،.والعمػػؿ يػػدرؾ با بصػػار،  ف العلػػـ يػػدرؾ بالبصػػائر، قولػػو فعلػػو

واف العلـ الػذي يصػلر لجميػع ىػذه الطبقػات ىػو علػـ ، ومنيا ما يصلر للمتوسطيف، التي توافؽ فييا الغزالي ما يصلر للخاصة
الترع معتمدًا على العقائد المأثورة عف السلؼ مػف فطلب الغزالي مف المعلـ   اذا عرؼ تخصًا مف العامة قد تقيد ب، (8)الديف 

مف غير تتبيو ومف غير تأويؿ... أف ال يتػوش عليػو اعتقػاده ويػذسر لػو تػأويالت الظػاىر السػيما إذا علػـ أف عقلػو ال يحتمػؿ 
و وبػيف فيسذا عمؿ سػيؤدي إلػى وقػوع المػتعلـ فػي التيلسػة  نػو سػيحاوؿ الوصػوؿ إلػى قيػد الخػواص فيرفػع السػد الػذي بينػ، ذلؾ

 .(9)تغلب تيطانًا مريدًا ييلؾ غيره المعاصي وي
أف مجػػػػػػػػرد التتػػػػػػػػابو بػػػػػػػػيف أفسػػػػػػػػار أخػػػػػػػػواف الصػػػػػػػػفاء وأفسػػػػػػػػار الغزالػػػػػػػػي ، مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػا تقػػػػػػػػدـ يمسػػػػػػػػف القػػػػػػػػوؿ 

، ال يعػػػػػػػػد دلػػػػػػػػػياًل علػػػػػػػػى أف الغزالػػػػػػػػي قػػػػػػػػد نقػػػػػػػػؿ أفسػػػػػػػػػاره حرفيػػػػػػػػًا مػػػػػػػػف رسػػػػػػػػائؿ أخػػػػػػػػواف الصػػػػػػػػػفاء، فػػػػػػػػي مووػػػػػػػػوع التربيػػػػػػػػة
فػػػػػػػػػػًا لقػػػػػػػػػػراءة ىػػػػػػػػػػذه الرسػػػػػػػػػػائؿ سمػػػػػػػػػػا يؤسػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػذىبي بقولػػػػػػػػػػو   وسػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػو فبػػػػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػػػػف اف الغزالػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػاف متلي

ألفيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػف خػػػػػػػػاض فػػػػػػػػي علػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػرع ، وىػػػػػػػػي إحػػػػػػػػدى وخمسػػػػػػػػوف رسػػػػػػػػالة، عسػػػػػػػػوؼ علػػػػػػػػى رسػػػػػػػػائؿ أخػػػػػػػػواف الصػػػػػػػػػفاء
إال أف الغزالػػػػػػػػػي وبعػػػػػػػػػد االنتيػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػراءة ىػػػػػػػػػذه الرسػػػػػػػػػائؿ وجػػػػػػػػػو ، (10)فمػػػػػػػػػزج بػػػػػػػػػيف العلمػػػػػػػػػيف   ، والنقػػػػػػػػػؿ والحسمػػػػػػػػػة

 .(11).. .ياىا آفة وأوجب   الزجر عف مطالعتيا لما فييا مف الغدر والخطرليا نفذه الالذع معتبرًا ا
 

                                                           

 .20ص، احياء علـو الديف، الغزالي (1)
 .304ص، 5مج، رسائؿ أخواف الصفاء (2)
 .20ص، احياء علـو الديف، الغزالي (3)
 .300ص، 3مج، رسائؿ أخواف الصفاء (4)
 .25ص، احياء علـو الديف، الغزالي (5)
 .300ص، 3مج، رسائؿ أخواف الصفاء (6)
 .27ص، احياء علـو الديف، الغزالي (7)
 .555ص، 3مج، ئؿ أخواف الصفاءرسا (8)
 .27ص، احياء علـو الديف، الغزالي (9)
، مستبة الصفا، اعتنى بو محمد بف عبادي بف عبد الحسيـ، سير أعالـ النبالء، ىػ(203محمد بف أحمد بف عثماف ) (10)

 .550ص، 55ج، 7003
 .555-550، صالمنقذ مف الظالؿ، الغزالي (11)
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 الخاتمة
وقػد توصػؿ ، اىتـ البحث ببيػاف آراء )أخػواف الصػفاء وخػالف الوفػاء( فػي الجوانػب االجتماعيػة  والسياسػية والتربويػة 

 البحث إلى جملة مف النتائج ىي5
ذا مػا تييػأت ليػا الظػروؼ ، ة ال تختلؼ عف أية ظاىرة أخػرىظاىرة طبيعي، إف المجتمع في رأي أخواف الصفاء -5 وا 

 الموووعية ظيرت على مسرح الطبيعة وخوعت للقوانيف والنظـ والنواميس.
قامػة المجتمعػات ا نسػانية -7 ومػف ثػـ تسػوف العالقػات ، أسد أخػواف الصػفاء علػى دور العامػؿ االقتصػادي فػي بنػاء وا 

أسػػدوا علػػػى أىميػػػة تقسػػػيـ العمػػػؿ سمحػػور لتسػػػويف العالقػػػات بػػػيف فئػػػات  سمػػػا، االجتماعيػػة بػػػيف ا فػػػراد والجماعػػػات
المجتمع وعلى ىذا ا ساس فأنيـ ووعوا تقسيمًا لطبقات المجتمع وفقًا للوظيفة ا نتاجية أو الحرفيػة التػي يزاوليػا 

اء ىػو أسػاس وأف ىػذا الترتيػب الطبقػي فػي نظػر أخػواف الصػف، ا فراد المنتموف إلى فئة أو طبقة اجتماعيػة معينػة
 الذيف أقروا بوجود الفوارؽ الطبقية فيو.، المجتمع المدني

دوف اىتمػاميـ أو ، وتوجيػو رسػائليـ إلػى فئػات وطبقػات المجتمػع المػدني، اف اىتماـ أخواف الصفاء بسػساف المػدف -3
يػة الطبقيػة إتارتيـ إلى مجتمع الريؼ يرجع باعتقادنا إلى إدراسيـ بػأف المجتمػع الريفػي مجتمػع متجػانس مػف الناح

فيػػـ يمارسػػوف المينػػة ذاتيػػا وىػػي الفالحػػة أو )الزراعػػة( بخػػالؼ المجتمػػع المػػدني ، ومػػف ناحيػػة الوظيفػػة ا نتاجيػػة
فوػػاًل عػػف ذلػػؾ فػػاف اىتمػػاـ أخػػواف الصػػفاء بسػػساف ، ومػػف ثػػـ تتعػػدد طبقاتػػو، الػػذي تتعػػدد فيػػو الوظػػائؼ ا نتاجيػػة

وذلػػؾ  ف ىتػػيف ، لحرسػػة ا سػػماعيلية والحرسػة القرمطيػػةالمػدف دوف أىػػؿ الريػػؼ يتػسؿ نقطػػة خػػالؼ بيػػنيـ وبػيف ا
أمػا أخػواف الصػفاء ، الحرستيف في جوىرىما مف الحرسات الفالحية وطالما عبرتا عف تطلعات ورغبات تلؾ الطبقة

فواًل عف أف أخواف الصػفاء خػالفوا ا سػماعيلية والقرامطػة فػي عقيػدة ، فقد عسسوا حاجات ومتطلبات أىؿ المدف
فيـ سانوا مف المؤمنيف بالعمؿ في تثقيؼ العقػوؿ والنفػوس ، واالستنصار بالفتؾ والترويع، لى ولي ا مرالخروج ع

 بمذىب يجمع الفلسفة بالديف.
وبيػػذا ، أسػد أخػواف الصػفاء علػى أثػر العامػؿ الجغرافػي فػػي اخػتالؼ ا جنػاس البتػرية مػف أتػساؿ وطبػاع وأخػالؽ -0

سرة أو مذىب الجبر الجغرافي والػذي يرجػع بجػذوره التاريخيػة إلػى عيػود سانوا مف المؤمنيف بف، فأف أخواف الصفاء
سمػػا مثلػت أفسػػار ابػػف خلػدوف فػػي أثػر العامػػؿ الجغرافػػي علػى ا نسػػاف وتسػػويف ، النتػاط الفلسػػفي والفسػري اليونػػاني

 المجتمعات البترية امتدادًا طبيعيًا ليذه الفسرة.
امتػدادًا لنظريػة الفػارابي فػي مدينتػو ، يا العلماء والحسماء وا خيارمثؿ تبني أخواف الصفاء لفسرة الدولة التي يحسم -5

سما ظير أثر الفسر ا خواني في مجاؿ الدولة على فسر ابف خلدوف وبالذات في موووع أعمار الدولة ، الفاولة
 واعتبار الدولة سائنًا حيًا يولد وينمو ويتب ويتيف.

ويمسػف القػوؿ أف الفسػر التربػوي عنػدىـ ، سعمليتػيف اجتمػاعيتيف، يمػياىتماـ أخواف الصػفاء بالجانػب التربػوي والتعل -1
جاء متقدمًا على أفسارىـ في المياديف االجتماعية والسياسية بؿ أف ىدؼ أخواف الصفاء الرئيس ىػو ىػدؼ تربػوي 

وتمسنػػػوا مػػف صػػياغة رؤيػػػة ، مػػف خػػالؿ دعػػوتيـ الوصػػػوؿ بملسػػات ا نسػػاف السامنػػة إلػػػى مرحلػػة النوػػج والسمػػاؿ
املة للتربية والتعليـ وذلؾ مف خالؿ عنايتيـ بأرساف ىذه العملية )المعلـ والمتعلـ والمناىج التعليميػة( وفروػيـ متس

سمػا أف ، تروط ومواصفات دقيقة على المعلـ والمتعلـ أف يلتـز بيا مف أجؿ الوصوؿ بالتربية والتعليـ إلى غايتيػا
فػي نتػأة وتربيػة الطفػؿ وبػذلؾ فػأنيـ ينفػوف وبتػسؿ قطعػي فسػرة  أخواف الصػفاء أدرسػوا أف للبيئػة االجتماعيػة أثرىػا

 )فطرية التربية(.
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سػػواء ذلػػؾ المتمثػػؿ فػػي ، اثبػػت البحػػث أف ىنػػاؾ تواصػػاًل فسريػػًا بػػيف أخػػواف الصػػفاء وغيػػرىـ مػػف الفالسػػفة والعلمػػاء -2
وذلػؾ التػأثير الػذي مثػؿ  ،الجذور التاريخية الممتدة إلى عصور المتاط الفلسػفي والفسػري اليونػاني مػرورًا بالفػارابي

امتػػدادًا لفسػػر أخػػواف الصػػفاء فػػي المجػػاؿ االجتمػػاعي والسياسػػي والتربػػوي والػػذي ظيػػر واوػػحًا عنػػد الغزالػػي وابػػف 
ال يمسف تفسيره على أنو نقػؿ حرفػي ليػذه ا فسػار بػيف ىػؤالء ، على أف ىذا التتابو والتجانس في ا فسار، خلدوف

نمػػػا مػػػرده  ف المعرفػػػة البتػػػرية ىػػػي تػػػراسـ خبػػػر وتجػػػارب ، جديػػػدة ال تنبثػػػؽ مػػػف فػػػراغ أف سػػػؿ نظريػػػة، الفالسػػػفة وا 
إنسانية وسؿ فرد يويؼ إلييا تيئًا جديدًا حتى تتسامؿ وماؿ المخترعات والنتائج العلمية الباىرة التي توصؿ إلييا 

 العلماء في وقتنا الحاور إال دلياًل على ذلؾ.
 

 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر -أولا 
 م(.1232هـ/630عز الدين أبي الحسن عمي بن عبد الكريم الشيباني )، بن الثيرا 
 .ـ(7002دار صادر )بيروت ، تحقيؽ خليؿ مأموف سيحا، 7ط، السامؿ في التاريف -5
 هـ/     م(668موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم الخزرجي)ت ، ابن أبي اصيبعة 
 ـ(.5443دار الستب العلمية )بيروت ، وتعليؽ ف محمد باسؿ تصحير، عيوف ا نبياء في طبقات ا طباء -7
 القرن الرابع الهجري/ العاشر الميالدي(.، أخوان الصفاء وخالن الوفاء( 
 ـ(5452دار صادر )بيروت ، بطرس البستاني، تحقيؽ، رسائؿ أخواف الصفاء وخالف الوفاء -3
 (هـ/384سميمان بن حسان الندلسي)ت بعد سنة ، أبو داودن، ابن جمجل. 
 ـ(.5455، )القاىرة، تحقيؽ5 فؤاد سيد، طبقات االطباء والحسماء -0
 هـ/       م( 400عمي بن محمد بن العباس)ت نحو ، أبو حيان التوحيدي 
يماف التيف محمد، تحقيؽ، االمتاع والمؤانسة -5  .ـ(7002دار الستاب العربي )بيروت ، غريد التيف محمد وا 
 .ـ(5420)بغداد ، مطبعة الرتاد، المقابسات -1
 م(.1405هـ/808ت)عبد الرحمن بن محمد ، ابن خمدون 
 ـ(.7001دار الستب العلمية )بيروت ، 4ط، مقدمة ابف خلدوف -2
  م(.1347هـ/ 748محمد بن احمد بن عثمان )ت، الذهبي 
 ـ.7003، مستبة الصفا، محمد بف عبادي بف عبد السريـ، اعتنى بو، سير اعالـ النبالء -3
 (هـ/      548ت)د الكريممحمد بن عب، الشهرستاني. 
 )بال.ت(.، منتورات التريؼ الروي، تحقيؽ محمد بف فتر اهلل بدراف، 7ط، الملؿ والنحؿ -4
 هـ/       م(.462ت)أبي القاسم بن احمد ، صاعد الندلسي 
 ـ(.5443، )القاىرة، دار المعارؼ، تحقيؽ حسيف مؤنس، طبقات ا مـ -50
 هـ/      م(.505)ت الغزالي  أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد 
 .)القاىرة بال.ت(، دار ابف الييثـ، أحياء علـو الديف -55
دار ا ندلس للطباعة ، وسامؿ عايد، تحقيؽ جميؿ صلبيا، المنقذ مف الظالؿ والموصؿ إلى ذي العزة والجالؿ -57

 والنتر والتوزيع)بال.ت(.
 هـ/     م(.339ت)أبو نصر محمد بن طرخان ، الفارابي 
 ، ـ(7003)بيروت ، دار ومستبة اليالؿ، علي بو ملحـ، قدـ لو وترحو، الفاولة ومواداتيا آراء أىؿ المدينة -53
 هـ/      م(.646ت)جمال الدين عمي بن يوسف ، القفطي 
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 بال. ت(.، مستبة المثنى )بغداد، اخبار العلماء بأخبار الحسماء -50
 م(.1613هت/ 1041احمد بن محمد التممساني )ت ، المقري 
 ـ(.5413، )بيروت، دار صادر، تحقيؽ5 احساف عباس، ف االندلس الرطيبنفر الطيب مف غص -55
 م(.1046هـ/ 380أبو الفرج محمد بن يعقوب )ت ، ابن النديم 
 ـ(.5425)بيروت، دار الستب العلمية، الفيرست -51
 المراجع: -ثانياا 
 حسام الدين.، اآللوسي 
 .ـ(5447ة )بغداد دار التؤوف الثقافية العام، دراسات في الفسر الفلسفي ا سالمي -52
 دائرة المعارؼ ا سالمية التيعية. -53
 محمود.، إسماعيل 
 .ـ(5441أخواف الصفاء رواد التنوير في الفسر العربي )مصر  -54
 محمد.، محزون 
 ـ(.7050، سلية اآلداب والعلـو االنسانية)مسناس، 5ط، الفرؽ الباطنية )التاريف والمناىج( -70
 فؤاد.، البعمي 
 ـ(.5453مطبعة المعارؼ )بغداد ، ماعية واالخالقيةفلسفة اخواف الصفاء االجت -75
 جميل.، أبو العالء 
 .دار المعارؼ )مصر. بال ت(، الباطنية وموقؼ ا سالـ منيـ  -77
 .البان.ج. ويدجيري 
 ـ(.5424، )بيروت، دار القلـ، 7ط، ترجمة ذوقاف قرقوط، المذاىب السبرى في التاريف  -73
 ت. د. دي بور. 
مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنتر ، 0ط، ترجمة محمد عبد اليادي أبو ريدة ،تاريف الفلسفة في ا سالـ -70

 ـ(.5452)القاىرة 
 نوري.، جعفر 
 .ـ(7002)بغداد ، دار التؤوف الثقافية العامة، 7ط، التاريف مجالو وفلسفتو -75
 خالد.، الحديدي 
 ـ(.5414)القاىرة  مستبة النيوة المصرية، فلسفة علـ تصنيؼ الستب سمدخؿ لفلسفة تصنيؼ العلـو  -71
 عبد المنعم.، الحنفي 
 ـ(.5444مستبة مدبولي )القاىرة ، 7ط، موسوعة الفلسفة والفالسفة -72
 شوقي.، خميل 
دار الفسر )دمتؽ ، أماسف نتوؤىا وانتتارىا ونبذة عف فسرىا وتاريخيا، الفرؽ والمذاىب ا سالمية، أطلس -73

 ـ(.7004
 عاصم.، الدسوقي 
 ـ(.5445دار الجيؿ )بيروت ، 5نيج واالتساالت ػ طقوايا الم، البحث في التاريف -74
 عمر.، الدسوقي 
 .ت(.بال، )القاىرة، دار النيوة للطبع والنتر، أخواف الصفاء  -30
 .ر.ج كولنجو 
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 ـ(.5413، )القاىرة، لجنة التأليؼ والترجمة والنتر، 7ط، ترجمة محمد بسير خليؿ، فسرة التاريف  -35
 مصطفى.، الشكعة 
 .)مصر. بال ت(، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واالده مستبة، إسالـ بى مذاىب  -37
 عبد.، الشمالي 
 ـ(.5424)بيروت ، دار صادر، 5ط، دراسات في تاريف الفلسفة العربية ا سالمية وآثار رجاليا  -33
 احمد حمود.، صبحي 
 ـ(.5440، )بيروت، دار النيوة العربية، 0ط، في فلسفة التاريف -30
 جبور.، عبد النور 
 .دار المعارؼ )مصر بال.ت(، 3ط ،أخواف الصفاء  -35
 صالح احمد.، العمي 
)بيروت ، مؤسسة الرسالة، 5ط، دراسة في ستبيا ومسانتيا في الحرسة الفسرية في االسالـ، العلـو عند العرب  -31

 ـ(.5434
 عمر.، فروخ 
 ـ(.5422)بيروت ، دار العلـ للمالييف، تاريف العلـ عند العرب -32
 يوحنا.، قيمر 
 ـ(.5431دار المترؽ )بيروت ، 7ط، الصفاء فالسفة العرب أخواف  -33
 خاشع وآخرون.، المعاضيدي 
 ـ(.5431بغداد )تاريف الدويالت العربية ا سالمية في الترؽ والمغرب -34
 فؤاد.، معصوم 
 .ـ(5443دار المدى )دمتؽ ، أخواف الصفاء فلسفتيـ وغايتيـ  -00
 احسان.، المالئكة 
 .ـ(7005)بغداد ، لثقافيةدار التؤوف ا، أعالـ الستاب ا غريؽ والروماف  -05
 جميل موسى.، النجار 
 ـ(.7002بغداد ، )المستبة العصرية، 5ط، مباحث نظرية، فلسفة التاريف -07
 مصطفى حسن.، النشار 
 .ـ(7057)عماف ، دار الميسرة للنتر والتوزيع والطباعة، 5ط، فلسفة التاريف معناىا ونتأتيا وأىـ مذاىبيا  -03
 عمي عبد الواحد.، وافي 
 .ـ(5423)القاىرة ، دار عالـ الستب للطبع والنتر، الفاولة للفارابيالمدينة   -00
 :المجالت -ثالثاا 
 فؤاد.، البعمي 
 .5435، بغداد، دار الجميورية، مجلة ا قالـ، مدينة أخواف الصفاء الفاولة  -05
 محمد، وقيدي. 

 ـ.5437( 5العدد )، دراسات عربية مجلة، المبادئ المعرفية والخلفيات الفلسفية للتصنيفات العربية ا سالمية للعلـو 
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