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 (1)   سیاست و غزالی (1) یغزال و استیس
  ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،  ترجمۀ مهدی مظفری،  تألیف هانری الئوستسیاست و غزالی،    نقدکتاب 

 برگ  581 ،دوجلد

،  1397  یالثان  عی، رب2536  نینخست، فرورد  ۀ، سال پانزدهم، شمار66  ۀکاوه، شمار  ۀنامماه   ۀ( مجل1

 منزوی  نقیعلی دکتر ، 12 – 6 ۀ ، برگ1977مارس 

 نقد کتاب سیاست و غزالی 

 در نقد مترجم سخن منزوی
  ی مرد چند بعد  ن یا   ،یغزال   ۀدربار   ار ی تاکنون کسان بس  :دیکتاب گو   فیتعر   ۀدربار   شیخو   گفتارش یمترجم محترم در پ

  ی که الئوست ابعاد گوناگون و گاه   یساخته است، در صورت   ش یکار خو   ۀن ی او را زم  ی هااز کتاب   یک یهرکدام    کن ی ل  ؛ اندکار کرده 

و اعترافات او را    ی غزال  ی ادعاها  د  ر مختلف    ی هابه محک   د ی گوناگون با نظر ترد  ی ایآثار او، از زوا   یۀرا بر اساس کل  ی متضاد غزال

 ...   است  دهی او سنج  یاسی او را با بعد س ی باطن  ، یعرفان ، یکرده، ابعاد مذهب  قی تطب   شی با زندگ

  کوب ن یکتر زر د درست باشد؛ البته  اند،  کار کرده   ی غزال  ۀکسان که دربار   ار ی بسآن  از   ی برخ  ۀ سخن مترجم دربار   ن یا د یشا

سخن    نی ا   کن، ی درست باشد؛ ل  ، آورده است  349  –  346  ۀبرگ  ،فرار از مدرسهکتاب خود    ان یرا در پا   شان ی از ا  ی کوتاه  ستی ل

 . ست ی صادق ن اششده اد یدر کتاب   کوب ن یر ز  نی و هم نامه غزالی  کتابش   بزرگ در ی استاد همائ   قاتی تحق  ۀدربار 

تر  الئوست همه جانبه  قاتی چنان است که تحقآن  نه    یول  ، هست  یهائ فرق   کوب ن یو زر   ی همائ  ،الئوست  ی کارها  ان ی م  یآر

 باشد. 

  شتری ب  ی رانیفرق که دو استاد ا  کی با    کنندی نگاه م  نانهی بخوش   ی دگاهیاز د  ی نسبت به غزال   زرگوار یهر سه دانشمند    ن یا

  هی تک  ،و هند است  ران یمردم ا   یو ارث  یعی و پس از اسالم بوده و سرشت طب   ش ی پ  ران یا   یمل  یدئولوژی که ا  یغزال  زمی بر گنوس
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او با دو    ی و همکار  ی غزال  ی اسی س  ات ینظر   ان ی اما هنگام ب  دهند،ینشان م  ین ی بجهان   ن ینشر ا   یرا برا   ی . خدمات غزالکنندیم (1) یغزال و استیس

  یرا برا   ی غزال  ۀ رخواهانی رنگ و خنرم و کم   یانتقادها  ی برخ  ی دو استاد کوتاه آمده، حت   نی قوم مسلط ترک و عرب در آن عهد، ا

که نه از    یدانشمند خاورشناس فرنگ   نیالئوست ا   هک  یاند. در صورت کرده   سمان یها و حکام مسلط آن دو قوم، آگراند فئودال 

 انی عی ش   یمذهب   یهاآگاه است و نه به درددل   ،نوز ماندهاز آن دو قوم ه  ان ی رانیکه در دل و روان ا   یمل  یهاآثار ستم   ۀ ماندته

 .  نگردی اسالم م گرید ی از کشورها  یکیچون  هم   ران یبه ا  باشد،ی مند معالقه

صدها    ان ی درم  «ی غزال  سم ی گنوس» یری پذو دل   یامروز   ۀشدمتمدن   یهادر نظر عرب   «یالغز   استی س»بودن  او به ستوده 

  د یی أرا ت  یغزال   یاسی س  اتینظر   ۀهم  یپوشپردهی و ب  بارهک ی پس    کند،ی نگاه م  ،یو شرق   یجنوب  یای مسلمان در آس  ون ی لی م

 . دی نمایم

  ی و   ،رون یازا   فهمد، ی م  یاز فارس   شی را ب  یشناسان، زبان عرباسالم   شتری مشکل کار الئوست آن است که او مانند ب  کی

  زم ی گنوس  ان ی ب  ی برا  ی فارس  ات ی بد که ا  ی استفاده کرده است، در صورت  ی غزال  ی از آثار پارس  شده اد ی  ی رانیکمتر از دو استاد ا 

  شتر ی ب  یبود، آمادگ   شان یا   ی و مل  ی آباء و اجداد  ین ی بآن، که جهان   رشیفهم و پذ   ی برا  بانان ز   یبوده و فارس  ی تر از زبان عربآماده

ا داشته از  و  گنوس   نیاند،  د  ی غزال  زمی رو  انصارهم   یران یا   ۀ دوزبان  سندگان ینو   گریمانند  سهرورد  ق( 481د:)   ی چون    ی و 

  نی چن   یگر بر تنها آثار عرب پژوهش   کی   یۀ است. تک  شان یا   ی آشکارتر از آثار عرب  شان یا   ی در آثار فارس  گران، ی و د  ق( 582:)ک

 .سازدی دورتر م قتی به حق دن ی رس  ی کسان، راه پژوهنده را برا

چشم به جهان گشوده، پدرش هنگام مرگ او و    ست ی گنوس  ۀ خوانواد  کیاست که در    یخراسان  کیخود    یغزال   محمد

و گشودن    هایطلب جاه   نی تأم  یبرا  م ی ت یمحمد    نی سپرده بوده است. ا  ستی گنوس  کیبه دست    تی ترب  ی برادرش احمد را برا

به مدرس  یروان  یهاعقده از خانقاه  تر   هان،ی فق  ۀخود  مرکز  چون  عرب هم   فگان ی خل  نی چدورقاب   یکادرها  یاسی س  تی بکه 

نتوانست    ای   ؛گاه نخواست  چ ی ه  یاما غزال  ،شد   ده ی بود کش  ق( 450د:)   یو ماورد  ق( 429د:)   یو بغداد   ق( 403د:)   یباقالئ

راه بود    ن یدر ا   ی غزال  ی هاکوشش   ۀببرد. هم  ی و پس از اسالم خود، بکل  ش ی پدران پ  یمل  ین ی بمانند آن سه تن شود و از جهان 

 گردد.  ری پذها تحمل اربابان عرب او و نوکران ترک آن  ی بپوشاند تا برا  یپدران خود را لباس سن    یرانیهندوا  زم ی که گنوس
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با گنوس  ستی گنوس  ن یا  یغزال   کشاکش  (1) یغزال و استیس نه    بودی م  شان یا   ی اسی راه س  یاز دوگانگ   ی ناش  یلی تندرو اسماع  ی هاست ی نرم 

 بخش کرد.    توان ی دو گروه نرم و تند م را به  ران یا  یهاست ی گنوس ی دوم هجر ۀ . از سدی و فلسف کی دئولوژیاختالف ا 

فاتح    ی و خلفا  ان یفرمانروا   یواقع  ۀ رو، برداشتن پرده از چهر   ررو د  ۀجز مبارز   یخود، راه   یدئولوژی ا  یروزی پ  یتندروان برا  -

 .  شناختندی عرب نم

ن عرب  ی اسی اصول س  زیآممسالمت   رفتن ینرم با پذ   یها ست ی که گنوس  ی در صورت  - خود    زم ی به گسترش اصول گنوس  ی تسن 

 . پرداختندیم

جز مهر و لطف   زد یاز ا»  یثنو   ۀ و وجوب دوام لطف که همان قاعد  « یاله   ض ی عدم انقطاع ف»  کی بنابر اصل گنوست   ان ی باطن 

اهرمن جز ک از  با  نان ی بودند که جانش  ی است، مدع  « د یا ی ن  ن ی و  و   د ی محمد  اشراق   ی مثل خود  باشند هم عالم  چنان که  مند 

برا  یمنداشراق  ی مدع  یپادشاهان ساسان  و  از کودک   نی ا  حراز ا  یبودند  م  یسمت  که    ی . پس خلفادند یدیآموزش  را  عرب 

ادعا   سوادی ب امامان واقع  یمنداشراق   یبوده  به اصطالح اسالم  یزدیا   ۀکه فر   شمردندیم  ینداشتند، غاصب حق  نور    یو 

 . داشتندیم ی محمد

گنوس و اشراق را با مرگ    ان،ی دادن خالفت عباسجلوه   ی به منظور قانون  ک، ی برخالف آن اصل گنوست   ستی گنوس  یغزال

  ر یی او در راه تغ  رفت، یمند بودند پذجاهل و نااشراق  یاو را که افراد  ی ظاهر  نان ی شده اعالم کرد، و خالفت جانشمحمد قطع 

ا   یها نمود، لباس جنگکوشش   ان ی آن فرمانروا  یخی تار  ۀافی دادن به ق را به    یران یهندوا  ۀانی صوف  ۀبدر آورد و خرق  شان یاز تن 

 به دستشان داد.   ی عرب ری شمش ی را به جا ی هند ۀ سبح د،ی پوشان  شی جا

قلم را ضد     ر ی شمش  خ، یبار در تار   نی نخست   ی گام جلوتر نهاده، برا   ک ینرم از گذشتگان خود،    ی هاست ی گنوس  گر یاز د  یغزال

 . دی کش امی ست خود از نی برادران گنوس

آن بر    دن ی بازگردان  یاز دست داده بودند، برا  یخود را بکل  یتسلط نظام   ان ی کارآمدن بوپه  ی عرب که با رو   فگان ی خل  یآر

  ان ی که در م  ی و سلجوق  ی با راه دادن به تسلط ترکان غزنو  فگان ی بودند. خل  ی دئولوژ ی و ا  ری شمش  ۀلی دو وس  ازمندی ن  ران یسر مردم ا

خود را    ۀز ی سرن  داشتند،ی به مذهب تسنن نم  دن ی جز چسب   یبغداد و پناه  ۀفی قدرت خل  از   یگاهه ی تک  ران یا   ست ی مردم گنوس

  یهاست ی از گنوس  ز ی کند ن  ر ی دو رود فرات و سند را تسخ  ان ی که بتواند دل مردمان م  ی دوئولوژیا  ک ی   یۀ ته  ی کردند. برا   م ی تحک
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  کردند؛ یاستفاده م   ی ری ش، ق م( 1073  /ق  465د:)   ی ری، هجو م( 1021  / ق  412د:)   ی سلم  ،ینرم و دو رگه مانند: محاسب  (1) یغزال و استیس

  ای  ؛انداختهی خود اعالم کرد به راه ن  ی باطن   ستی برادران گنوس  هی عل   یرا که غزال  یکاران، جنگسازش   نی از ا  کیچ ی ه  کن،ی ل

 نخواسته بود به راه اندازد. 

  ی غزال  ۀ مبهم و متناقض دربار   یصد سال مطالب هشت   ران یکتاب الئوست آن که مردم ا   یفارس   ۀ ترجم  شمار ی ب   د ی فوا  از 

عارف خوانده،    ستی دست کم گنوس  ا ی  ؛یعی او را ش  گر ید  ی از دانشمندان متعصب بد و ناسزاها گفته، برخ  یبرخ  اند،دهی شن 

  ۀ مطالع  دی کند. شا  ج یآن را ترو   ی توانسته است اصول فلسف  عه ی ش  یاس ی از اصول س  یی با بدگو  یکه غزال   را یاند، زکرده   ش یستا

از دوران رنسانس شرق(    ش ی )پ  ی که غزال  یی پرسش پاسخ دهد که چرا ناسزاها   ن یبه ا  کوب ن یزرو    ی سه کتاب الئوست، همائ

در    یکه غزال  ی انی عی ها( بوده است نه شعرب   ژه یو  به  ان ی خود او )سن   ی اسی مذهبان ساز طرف هم   شتر ی ب  ،کرده است   افتیدر

 به کار برده است.   شان ی تمام عمر، قلم خود را در راه جنگ با ا

  ی فارس   ۀ انتقادات ساده که بر ترجم  ی مؤلف دانشمندش الئوست به برخ  اتیاصل کتاب و نظر  یاز نقاد   ش ی جا پ  ن یدر ا   من

 : پردازمی است م ری گآن چشم 

برگرداند، اگر    یبه فارس  یزبان فرنگ  کی از بزرگان خاور را از    یک ی یوگرافی ب  خواهدیکه م  یاست که کس   نی سزاوار چن   ( 1

الئوست،    کند، حق بود مترجم محترم کار  ی باشد، مترجم آن کارها را بررس  افتهیاش انجام  درباره   یکارهائ   ران یاز او در ا  شی پ

دچار    یبه عرب  نی ها از خط التها و اصطالح نام کتاب   دن ی تا در برگردان  د،یدی را م  کوب ن یو دکتر زر  یدو اثر استاد بزرگ همائ 

،  89  ۀبرگ  سدی ننو  واجز  و   واسط،  باسطرا به صورت    ز ی وج  و   طی وس،  طی بس  یآثار غزال   نی سه کتاب از معروفتر  و  نگردد  یآشفتگ

  ۀرا معجز   ز ی وجکه    را یز  ، یآثار غزال  نی از معروفتر   گفتم .  396،  393،  390،  389،  382،  240،  90صفحه(    ک ی )پانزده بار در  

 (. 267 ۀبرگ  نامهغزالی خود اعالم کند ) 

  «ی فرهنگ  ون ی توالسی کاپ»  م یارا از آن زبان گرفته  اششه یکه ر  ی کلمات  ۀ را دربار   ی دستور زبان خارج  ی اجرا  م ی اگر بتوان  ( 2

زده دستور زبان  عرب   سندگان ینو   یاز برخ   یروی به پ  شان یا   .اند کتاب اجرا کرده  نیگفت مترجم محترم آن را در ا   دیبا  م،ی بنام

که    باشدی م  «یی»  ی کنون  یعالمت نسبت در فارس  م ی دانی م  .کندیاجرا م   ،داشته باشند  یربع  ۀش یکه ر   یکلمات   ۀ را دربار   یعرب

پا زبان عرب  یول   ،شودی افزوده م  ی واژه به همان شکل کنون  ان یبه  ر  اء ی  ی چون طبق دستور  افزوده    ۀشی نسبت به آخر  کلمه 
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نسبت به عبادت و تجارت و فدا را به    کند، ی اجرا م  ی فارس  ۀرا در جمل  یقانون عرب   نی ا  شان یا   کنند،ی را حذف م  د یو زوا   شودیم (1) یغزال و استیس

که   یکسان ارند ی بس ست،ی تنها ن شان ی اعتراض بر ا نی . البته اآوردیم یو فدو  یو تجار یعباد ،یو فدائ  یو تجارت ی عبادت یجا

کلمه را عوض    یشان معن ی رفتار زشت ا  نی ا  ی و توجه ندارند که گاه  رندیپذ ی و در فرهنگ م  کنندیرا در حقوق رد م   ون ی توالسی کاپ

 کرد.   م ی را عوض خواه یمعن  م یی بگو   «یطبق»ها ب مانند عر  «ی طبقات» ی ما اگر به جا «طبقه»مثال در نسبت به   کند،یم

 ؛1س    / 354  ۀ مستخرجه، برگ  لی دل  برد؛ی به کار م  ی گاه   زی ن   ست ی ن  ی را که در فارس  ث ی تاء تأن  نهی زم  ن ی هم  برپایۀ مترجم  

 . 9س  / 28 ۀبرگ بردی به کار م نصر ی اب ،یآخر و ؛ ابونصر را به حالت جر  س / 386  ۀبرگ ه،ی و اصول ناش

غلط(   ی)آن هم عرب  یخوانده شود، به کار بردن کلمات عرب  یزدگعرب   تواندیکه باز هم م  های از نادرست   گریبخش د   ( 3

به کار    «بذاته »  ا ی  «بنفسه»   ی عرب  یهاواژه   « خود  ی به خود» عبارت    ی اصرار دارند به جا  شان ی متداول است؛ ا  یفارس   ی به جا

و    18س  / 132  ۀاند برگنوشته   «بالنفسه»و    «بالذاته » ها را بصورت  همه جا آن  داردکمبود    ز ی ن  شان ی ا   ی چون عرب  ا یگو  یبرند، ول 

 . 10س   /419و  ؛2س  / 248و  ؛15س  / 224و   ؛ 17س  /173

غلط    ۀ واژ  « درک»درست آن    ۀترجم  ی به جا  ی به کار برد، ول  یعرب  ۀاصرار دارد کلم  « شناخت »   ی فارس  ۀ واژ  ی به جا  شان یا

 . 4س  / 375و  ؛13س  /335و  ؛20س   / 311و  ؛ 7س /215و  ؛1س  /3 ۀبرگ بردی را به کار م «استدراک »

در خاتون  »:  سدی نوی م  « خاتون دختر.... »   ی فارس  ۀجمل  ی به جا  16  س   و   ؛12س    /187  ۀ در برگ  شان یا   وه ی ش  نی هم  به

   «؛بن... 

( به کار برده  489  ۀ)برگ  «ستی ن   ی کاف»  یبه جا  «ستی الزم ن»و    ؛و غفلت  یفراموش  ی را به جا  «تغافل »   9س    /94  ۀو در برگ

 است. 

نوشته   ز« نشو »را همه جا به غلط    « نشور »به کار برد، پس   ی عرب  ی اکلمه   « زی رستخ»  ۀ واژ  یداشته که به جا  ی اصرار شان یا

  / 342و    ؛7س    / 209و    ؛/آخر146و    ؛13س    / 163و    ؛6س    /146و    ؛3س    /131و    ؛3س    /120و    ؛2س    / 97  ۀاست برگ

 .  4س  / 344جاو    ؛6س 

س    /395  ۀو هدانت در برگ  ؛2س    / 354  ۀاند: استدراک در برگبه کار برده   یمعن ی ب  یمترجم کلمات عرب   ی گاهچنین  هم 

18 . 
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  « ی صائب »  شان یشد، ا   ادییکم  که در بند    یهائبه خط خودمان، اضافه بر نام   نی از خط الت  یعرب  یهاواژه   دن ی در برگردان  ( 4 (1) یغزال و استیس

باز هم    م ی ها باشآن   ۀ شیدو ر  ان ی اند. به فرض آن که ما قائل به ارتباط منوشته  ان ی و سبائ  یبه صورت سبائ  ز ی را ن  «ان ی صائب »و  

با هم    یربط   چ ی که ه  باشدی مسلمان م ی انام فرقه « س»  ی هاو صورت   رمسلمان ی غ  یی افرقه  ام ن «ص »  ی هاچون اکنون صورت 

 .  14 س  و  ؛13س  / 512و   ؛16س  /164 ۀکتاب نادرست از آب درآمده است. برگ  ۀندارند؛ ترجم

وط  12س  /348 ۀدر برگ
َ
 . شودی م دهید ی به صورت فواط  زی ن   یف

ل  ری گچشم   زی ن  های نادرست   یبرخ   ( 5 ن  کن،ی است؛  کتاب  ستی دانسته  مترجم  از  فرانسه    ای  ؛که  من  است،  آن  مؤلف 

چند    نکیا  م، ینما  ن ی ها را معاز آن   یبرخ   ی را ندارم تا مسئول اصل  ی فرانسو  ۀنسخ  ز ی ام ناعالم و ارق  ق ی تطب   ی و برا  دانم،ی نم

 ها: نمونه از آن 

 . 421درست است نه  412سال  ی مرگ سلم  خ ی: تار 18س   / 29 ۀصفح در

 . یاست نه عباس  ی: مستنصر فاطم 2س  / 49 در

 او. ۀ نه نواد  باشدی پسر برادرش م اروقی : برک10س  / 82 در

 است.  ق227 / م 841عالف  ل یمرگ ابوالهذ خ ی: تارهی حاش / 99 در

 م ی قبر ابراه  ارتی... به مکه رفتم و پس از ز  حجاز و   یسپس راه...  نقل شده است:    نی چن   یکه از غزال   یآخر: عبارت  /148

  لی در شهر خل هودی  یاپدر افسانه  م ی که قبر منسوب به ابراه  رایز ؛دی نمای ... نادرست م  حرکت کردم نهیبه غرب مد   ل،ی در الخل

 است نه در حجاز. ن ی در فلسط

 سنن به کار رفته است.  ا ی ؛ مستحبات یبه جا   تی روا ۀ : کلم18س  /172

 به کار رفته است.   «منحصر به خود »  یبه جا «منحصر به فرد »: 4س  /211

 به کار رفته است.  « اصول فقه»  یبه جا «اصول حقوق » : 10س  /218

 به کار رفته است.   جابی ا  ی به جا  جادی: ا 5س  /235

 به کار رفته است.   «خبر واحد » یبه جا« منفرد ث ی احاد» چنینهم 
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اصطالح  6س    / 313 (1) یغزال و استیس غزال   «فی بالک»:  خود  که  نوشته  ی را  ما    « یچگونگ ی ب»  اش ی فارس  ی هادر  مترجم  است،  آورده 

  یمانو  یفلسف   یۀنظر  ک یدر صفات خدا    یچگونگی ب  یبه معن   «بلکفه» شوم که    ادآوریاست.    یمعن ی اند که بنوشته  « یچرائ»

آن را از    ق( 330د:  )   یبه کار رفته و سپس اشعر  ق( 328د:  )   ین ی کل  ی کافو سپس در    ی عل  یهااست که پس از اسالم در خطبه

، بند ششم علم کالم و  190پانوشت  اسالم،    ۀدربار   یهائو معتزله به کار برده است )درس   عهی ش   دن ی کوب  ی گرفته برا  شان یا

 (. هماهنگی ... بخش سوم

  «متأخر از »  یبه جا   « متأخر بر»و    11س    / 4  « در سال »  ی به جا ل«  از سا» :  یحروف اضافه در فارس  ی _ به کار بردن نابجا6

 .. .  و  6س  /12

*** 

 نقد دیدگاه الئوست  
 الئوست در متن کتاب:    اتیبر سر نظر  م یبرو  نکیا

  یکتاب را محتو  نی بلکه چون ا  ؛مؤلف متتبع نبوده  نیا   اتیمقال نقد تمام نظر  نیمن در ا   یکنم که نظر اصل  یادآوری  دی با

نمانند،   وم کتاب قطور ندارند، از آن محر   نیبد   یکاوه که دسترس ۀکه خوانندگان مجل  ن یا  یبرا  ام،ده یسودمند د  ار ی مطالب بس

 . نمودم  ان ی را در آن ب شی خو یانتقاد ا ی  یلی خالصه کرده نظر تکم دم ی تر دمهم  شهی اند خ یفصول آن را که از نظر تار  یبرخ 

 یغزال یفلسف یهاشهیاند ۀشیر
  ی از و  ش ی نام برده است که پ  یدر مدخل کتاب خود، از خاورشناسان   الئوست  :یغزال  یفلسف   ی هاشه ی اند  ۀشی _ ر7

 اند.  کار کرده یغزال ۀدربار 

  یجبر، مونتگمر   د یفر   ل، ی عبدالجل  ، ( Vensinck, Arent Jan 1939ـ1882)   ان یآِرْنت  ْنک،ی ِوْنساو از مکدونالد، اوبرمن،  

  دی استاد فر  ق ی دق  یۀ سودمند است؛ دربرابر نظر  ی را گوشزد نموده، که خود کار  ک ی هر    یهاپژوهش   ی ژگیوات، گارده نام برده، و

فلسفه و کالم    یهاشه ی است که ر  ری گچشم   نکی ونس  یۀبودم، نظر  دهی شن   شان یاز ا  لی به تفص  زی در لبنان ن  کیجبر که من از نزد 
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از جهان، همان    ی که برداشت غزال   رسد ی م  جهی نت   ن یو بد  کند ی منحصر م  ی نوافالطون  ت،ی حی خاور ما را در سه نظام اسالم، مس (1) یغزال و استیس

 است.    ینوافالطونو مکتب  لی برداشت انج

  زمی گنوس  نان یواقع شده است. ا  ز ی جبر ن  د یاز فر   ری البته غ؛  در لبنان   هاک ی از کاتول  یانظر مورد پسند عده   نی سفانه اأمت 

فرزند طوس    نی ا  یهاشه ی و اند  رند ی گیم   ده یناد  ، آن بود  ی اسالم  یهااز شاخه   ی کی  ۀ را که خراسان پرورشگاه عمد  ی رانیهندوا

  زم ی فاصله به گنوس  لومتر ی مانند خودش سپرده بوده است، با هزاران ک  ست ی گنوس  ک یمرگ، او و برادرش را به    امرا که پدرش هنگ

 اند.  بوده  هندوایرانی زم ی از گنوس  یهائاست که آن دو شاخه   یو نوافالطون یمانو  زمی گنوس ۀکه خود زاد چسبانند ی م یحی مس

 ۀ است؟ )الئوست برگ  ده ی رس یبه غزال های است که از چه راه آن آگاه   نی مانده، ا ی باق نکی ونس  ی آقا ی که برا ی تنها سؤال

6  .) 

ذهن  سوابق  بر  ب   ی کی   د یشا   ت، ی حی مس  ی اضافه  اسباب  گنوس  ن یا   ی توجهیاز  به  ( هندوایرانی)   یمحل  زم ی خاورشناسان 

 باشد.   عهی سه قرن اول ش اتی در ادب یکارکم 

که پس از آمدن    دهد ی نشان م  دهی و به ما رس  افته ینجات    فگان ی خل  ی های سوزسه سده که از کتاب   ن ی ا  ی از آثار ادب  ی کی

اساتعرب  بازماندگان  و خوزستان،  به عراق  )م  شاپور،ی جند  ی هاو شاگردان دانشگاه   د ی ها  ت  ان ی سورا  و  ان  سفون ی بابل  (، حر 

برده از مردم جدا شدند، گروه    هپنا  رهای ها و دآتشکده   ۀبه گوش ی به شرق نقل مکان کرده و برخ یان برخ ش و وابستگان نی ب ی نص

عجل،    س، ی ق  ژه،یوگوناگون عرب مهاجر به عراق؛ به   یهالهی به قب   « یموال»،  «موال»عنوان    ر یآنان بودند، ز  ۀن یشتری سوم که ب

پ اسد،  ا   ین ینو  ی زندگ  وستهی کنده،  بودند.  آغاز کرده  به صورت اصحا   یها«موال»  ن یرا  بودند که  و    یعل  اران یو    بروشنفکر 

جزو    ا ی  ؛را نهاده   هی امی با بن   کار ی پ  یمخف  ی هابودند که هسته  نان ی هم  هی امی هاشم از بن یدرآمدند و پس از شکست بن   زندانش فر 

  م( 939  / ق  328د:)   یکش  یهادر فهرست   شان ی درآمدند که نام صدها تن از ا  غمبر ی شده از خاندان پ  نی نشامامان خانه   ۀصحاب

 ضبط شده است. و ثبت   م( 1058  /ق 450د:)  ی و نجاش م( 1067/ق 460)د:  ی و طوس

به دست    یکنگر کابل  و  ان ی ک  ،چون عکرمه  ی اری بس  یهاها درآمدند، نام عرب   یکه به بردگ   یاکنون از آن دانشمندان  هرچند 

 تی تثب . ) شد یدر مسجدها پخش م  یپنهان  م( 1024  /ق  415د:  )   یمعتزل  ۀکه به گفت   ی آن موال  اری بس  ینمانده است. از آثار قلم 

النبوة نام    ا ی( و  257  ، دالئل  ن  افتهی شهرت    « چهارصد اصل »با  الم   ی زی چ  زی بود،    مصباح   : لف مانندؤجز چند کتاب مجهول 
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ب   لجهی اهل  ؛مفضل  د ی توح  ؛م ی اصل سل؛  ةعیالشر  (1) یغزال و استیس از  کمتر  ب   ستی و  ن  یز ی چ  گرید  نامی اصل  باق  ست ی در دست  دست  ه  ب  ی و 

به   رهی غ  و  م1055 / ق 447در بغداد   ان ی و چه سلجوق م 1029  /ق 420 ی در ر ی چه غزنو  شان یعرب و غالمان ترک ا فگان ی خل

  یران یاز دانشمندان ا  ی گروه ۀلی ها به وساست که مطالب آن کتاب   دا ی پ مانده ی اندک باق ن ی از هم  کن ی اند؛ لشده  ده ی آتش کش

و به    دهی )ص( رس  غمبری پ  تی شده از اهل ب  نی نشو به عرض امامان خانه   شدهی ترجمه م  ی به عرب  ی ها، از فارسعرب   ۀموال شد 

و در    سی بن خن   ی از معل  « هینوروز» ها را، در علم نجوم  آن   ۀ است. ما نمون  ده یگردی عه منتشر می ش  « یامضائ   نی قوان»صورت  

را در دست    « طب الرضا»  ی و در پزشک  ؛شناسانده شده است(   ،44ش  خی مون  ۀ کاو  ۀ )که در مجل  « آبگار  ۀنامقانون »حقوق جزا  

صد    یدارا  صد دِر زردشتاست که مانند    کی گنوست   یاخالق  یهاشهی سراسر اند  ز ی گذشت ن  ادشیکه    ةعیمصباح الشر ».  م یدار

  دهد ینشان م ی آثار به خوب ن یاست. ام  857ق /  243د:)   ی صوف  ی تر از آثار محاسب سال قرن کهن  کی از   شی و ب  باشد ی باب م

  ف در عصر مأمون، از طر  ی ونانی   ۀفلسف  ۀاز آغاز ترجم  تر ش ی پ  یلی خ  ی موال  ان ی در م  ی رانیا  هاست ی گنوس  یی ردگراکه جنبش ِخ 

 شده است.   ان ی ب  گرید یابه گونه ز ی ن یلی رخان اسماعؤم

او نبود؛   یپروراز دانش   یبه فرمان مأمون عباس  ونان ی   ۀ فلسف  ۀ ترجم  : دیگو   م1467  / ق  872د:  )  س یادر  ن یعمادالد

،  4، جخبار ال   ون ی ع  س،یادر  نی )عمادالد  .1داشت ی بود که در عهد او رواج م  یدرست اسالم  یها شه یبا اند   کار ی پ  ی بلکه، برا

درست    یها شه یبتوانند آن را اند   ان ی لی آن چه اسماع  داستی (. پ3و    2  ۀبر فهرست مجدوع برگ  یمنزو   ۀمقدمچنین  ؛ هم 367

 . باشد ی م هاست ی گنوس یی ردگرابلکه جنبش ِخ  ؛ستی ن ی سلف یسن  ان یحشو  دی عقا ، بنامند ی اسالم

کردن همان  از نو به زنده   ونان ی  یگرائ مشاء   دن ی کوب یشده، برا  ی دربار   یپس چرا غزال  :دیآیم   شیپرسش پ  نیا نکیا  -

   دند؟ی جنگی با آن م ان ی پرداخت که عباس  زمی گنوس

 
  نگاریمقدمه   تحقیق و   (م1467ق /  872)د:  قرشی    سیادر  نیعمادالد،  السبع السادس   ، طهارمه ال ئفضائل ال  ي ثار فخبار و فنون اآلال   ونیع  1

  نیعمادالد،  الرابعالسبع    ، طهارمه ال ئفضائل ال  يثار فخبار و فنون اآلال   ونیع ؛  م 1984  / ق 1404  ،بیروت  داراالندلس،، چاپ دوم،  غالب  یمصطف

االسماعیلیة و المعهد الفرنسی لشرق الدنی، لندن،  مأمون صاغرجی، معهد الدراسات    نگاریمقدمه   تحقیق و   (م1467ق /  872)د:  قرشی    سیادر

 ( 2007بیروت، دمشق و عمان، 
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و سپس به صورت    ی موال  یمذهب   « چهارصد اصل»به صورت    ی ران یا   زم ی گنوس  ن، ی نخست   ۀدر دو سد   بتوان گفت:  د یشا (1) یغزال و استیس

ا   ، یکاشان  ی راوند  ی لسفف  ی هاکتاب ک  ی رانشهریابوالعباس  احمد  فارس  ی الی و  از  عرب  ی که  خالفت    آمدی درم  ی به  دربار  با 

 .  دند ی گردان یبه عرب  ان ی انی را به دست سر ونان ی مشاء  ۀبا آن فلسف  کاری پ یبرا  فگان ی سوم خل  ۀپس در سد  د،ی جنگیم

  ، یفاراب   ، یراز  ی ا یمانند زکر  «_ مشاء   ست ی گنوس»  یب ی ترک  لسوفان ی ف  ۀلی به وس  زی ن  ی مشائ  ۀ فلسف  ن ی چهارم هم  ۀ در سد

 قرار گرفت.   فگان ی خل  م یضد  رژ یروهای و ن هاست ی ، گنوسهاز نو مورد استفاد نا،ی سابن 

ق  412د:)  یسلم  ۀلی که به وس یو توخال  شده ف یتحر زم ی به گنوس  شان یا  دن ی کوب ی عرب برا  فگان ی پنجم دربار خل  ۀدر سد

آن را    یشده بود دست زد و به دست غزال  زدهی سن   م( 1073 /ق  465د:)   ی ری و قشم(  1039  /ق430د:)   م ی و بونع  م( 1021  /

 تند الموت در آورد.  ی هاست ی ضد  گنوس کی دئولوژیا  یبه صورت سالح جنگ

 کتاب یبندنام و بخش
و آن را عامل    کندیم  است ی که بر س  ست ا   یاه ی در تک  ،شد   اد یکه در باال    لی کار عبدالجل  یژگیو   کتاب:  ی بندنام و بخش (  8

 .  شمردی م یغزال ی زندگان ی گردهایا پ مهم در

شکست خورده   استی در س  یغزال  :دیگو ی م  داند، یم  یاسیو س  یتعهد روحان  کیاسالم را    ن یکه د  زین  Gardetگارده  

روحان به همیبوده است. شا   روزمندی پ  تی در  به درست مناسبت   ن ی د  بوده که الئوست هم  به کتاب خود داده،    یها  را  نام  آن 

 شمرده است.   یغزال  یرا گرماسنج زندگان  است ی س

 است:  کرده م ی الئوست کتاب خود را پس از مدخل، به دو بخش تقس

 کرده است:   ی جدا جدا، در سه فصل بررس  ی از آثار غزال ک یرا در هر   استی س ی جا  کمیدر بخش   -

   ؛یغزال یجوان   وران د. 1

   ؛اقامت در بغداد.  2

 کار او.   ان ی دوران عزلت و پا. 3

 کرده است:    یبررس  گر یدر سه فصل د  جا  ک ی را  یغزال  ۀشی اند ستم ی س :سپس در بخش دوم کتاب  -
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  ؛یغزال  د یاز د   استی س ف یتعر.  4 (1) یغزال و استیس

   انند؟ی ک  استی ارکان س.  5

 چه باشد؟ د یبا   استی هدف س.  6

 شدن با تصوف آشنا
   :شدن با تصوفآشنا  ( 9

 م(1085/ 478د:)   ین یجو  یدر محضر ابوالمعال  یغزال:دیگو ی عنوان باال م ری، ز 30-  29 ۀبرگ  کمیدر فصل    الئوست

است، آن هم    افتهیکه در خاندان تصوف پرورش    ی چون غزال  یکس  ۀدربار   ،آشناشدن با تصوف  ر ی تعب   یول،  با تصوف آشنا شد

  ن ی نخست   ۀفی که قائل به وحدت وجود بوده و به دو خل  یر یآن وزری،  الملک کند  د ی عم  ۀلی که به وس  ی کس  ین یجو  ی نزد ابوالمعال

   . اخراج شده است شابور ی از شهر ن، ( 300 ۀکشته شده است )برگ  ان ی و به دست سلجوق دادهی دشنام م

 . رودی شمار م  به  یانگارچون الئوست، سهل  شناسی غزال کی از  ی انی ب  نی چن   یآر

ن گرا   دی بر  زمی از گنوس  ی نزد ابوالمعال  یغزال  :فرمودی اگر م  فه ی خل   ۀ و آزمود  ی اسی کادر س  کی و به صورت    دیی و به تسن 

 . بودی م ترک ی نزد  قتی درآمد به حق
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 (2) ی  و غزال  استیس (2) یغزال و استیس
بنیاد فرهنگ  ،  تألیف هانری الئوست. ترجمۀ مهدی مظفری،  یو غزال  استیس  دنبالۀ نقدکتاب انتشارات 

 . برگ 581دوجلد  ،ایران

،  1977، ژوئن  1397، رجب  2536  رماهیدوم، ت  ۀ، سال پانزدهم، شمار67  ۀکاوه، شمار  ۀنامماه   ۀ( مجل2

 نقی منزوی، علی 15 – 7 ۀبرگ

 بویهیان و سلجوقیان
مآبانه  به بعد در داستان برافتادن بویهیان به دست سلجوقیان، الئوست سنی   46در برگۀ    : انیو سلجوق  انیهیبو (  10

  ، کند. او اصرار دارد ادعای شیعیان طرفدار بساسیری را دایر به تحریک خلیفه سلجوقیان را تهمتی بر خلیفه بشماردقضاوت می

دهد که پس از تسلط عرب مرزهای خاوری ایران که در سراسر دوران ساسانی بر مهاجمان ترک آسیای  ولی تاریخ نشان می 

 درون خراسان سرازیر شدند.  ه اندک بدفاع ماند، غزها، سلجوقیان اندک مرکزی بسته بود، بی 

لمیان، برای سران عشایر ترک مهاجر فرمان های محلی ایرانی، سامانیان، دیخلیفگان عرب برای رهائی از قدرت حکومت 

خواستند بر ملتی بیگانه و ناراضی حکومت کنند، ناچار بودند بر  کردند. این میهمانان ناخوانده نیز که می امیری صادر می 

ی او که بر مردم گنوسیست ایران با زور تحمیل می  کنند.  ه شد، تکی قدرت خلیفۀ بغداد و مذهب سن 

های محلی ایرانی  ها، صورت مذهبی بود برای برانداختن حکومت اطنیان به دست غزنویان و سلجوقی کشتار صوفیان و ب 

ترکان غزنوی به هنگام فتح ری در   بر بغداد    م 1030  / ق  421سامانی و دیلمی.  پیروزی    / ق  447و ترکان سلجوقی هنگام 

 دادند.  ودند و خلیفگانشان ادامه می ها کرده براه انداختند که عرب   به  را سوزی همان کشتار و کتاب  م1055

سیس شده  أبه دست شاپور اردشیر وزیر خلیفه ت  م993/ق383در این سال کتابخانۀ دارالعلم شیعیان بغداد که از سال  

ای در  کوره  بود به آتش کشیدند و شیخ را به نجف که ده در آن جا می   م 1067  / ق  460د:) بود و کرسی تدریس شیخ طوسی  

تارومار کردند. به سزای همین کارها بود که خلیفه لقب  نیز  دیلمیان بغداد و کردان گنوسیست حله را    . راندند  ،دکنار صحرا بو
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ها به سرپرستی  نتیجۀ گنوسیست بود به طغرل بخشود. همین فشارها بود که منجر به قیام بی شاهنشاه را که ویژۀ بویهیان می (2) یغزال و استیس

 گردید.   م1058  / ق 450بساسیری و اعالم الغای خالفت عباسی در  

ی های آقای الئوست در همۀ این کشاکش سفانه قضاوت أمت   مآبانه است. ها سن 

ی   گیرد. گرائی می رسید که بوی عرب مآبی الئوست گاهی به جائی می متاسفانه سن 

کلمۀ اعراب را  ها آورده، الئوست  الطریق ، آن جا که غزالی اعراب را پس از ترکمانان و کردان در شمار قطاع 452در برگۀ  

اند که خوشبختانه مترجم، سخن غزالی را به صورت  حذف کرده   ،شمردهتر از احترام کردها می _شاید چون احترام ایشان را الزم

 اند. درست اصل برگردانیده 

 های نظامیهالملک و تأسیس دانشگاهنظام
 های نظامیه: الملک و تأسیس دانشگاه نظام . 11

یان برخالف    گوید:به درستی می  م 1066  /ق  459دربارۀ تأسیس دانشگاه نظامیه به سال  وست  ئ، ال35در برگۀ   سن 

در بغداد به دست   م993 /ق 383زیرا که دارالعلم شیعی از سال  ؛شمرند ها را نخستین دانشگاه در اسالم می واقع این مدرسه 

الملک  آن هنگام که خلیفه به ناچار اجازت داد تا نظام   گذارد که در لیکن مؤلف این را ناگفته می  ؛شاپور وزیر تأسیس شده بود

های پنهانی شیعی از  های فارابی، ابن سینا، کرمانی، سجستانی را در حوزه دانشگاهی پدید آرد، مردم گنوسیست ایران کتاب 

تر  آن فلسفۀ نسبتا مترقی  خواندند و شاید منظور اصلی از تأسیس نظامیه نیز بازگردانیدن توجه مردم بود، ازقاینات تاالموت می 

بو و خاصیت نیز  شده از محتوای علمی که اشعری ساخته بود، و تازه همین فلسفۀ بی   بو و خاصیت و خالی به یک فلسفۀ بی 

   . بود و با فشار نظام الملک رسمیت داده شدمدت یک قرن و نیم از طرف فقیهان دربار خلیفه محکوم به الحاد و تشیع می 

این مدرسه و تدریس   زیر پردۀ خلیفه ضد   ت کند همگی از تحریکا، کتاب یاد می 73 -   62 الئوست در برگۀهایی که آشوب 

 بود. خاصیت اشعری می همین فلسۀ بی 

های مردم، به قدرت خلیفگان عرب و ترکان سلجوقی تکیه الملک برای حفظ منافع فئودالی خود از دست تودهآری نظام 

ن تظاهر می   کرده و مانند ایشان به مذهب  هایش آشکار است. او در فصل  الملک از مردم ایران در نوشتهکرد. ترس نظام تسن 
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کند که در کارهای دولتی ترکان را به جای ایشان  می  ترساند و توصیهنامه سلجوقیان را از تاجیکان و دیلمیان می سیاست   47 (2) یزالغ و استیس

داد، از  ای حاکم، تا آن جا که منافع طبقاتیش اجازت می هها و ترک الملک درضمن خدمت به عرب بگمارند، ولی همین نظام 

کرد و از تضاد  خویش به هر وسیله مانند تأسیس همین مدارس کوتاهی نمی   هندوایرانیبینی گنوسیستی  خدمت به جهان 

های  کرد. پیداست که سلجوقیان نیز که از ترس مردم ایران، بر دو قدرت خالفت و فئودال برداری می ها بهره ها و عرب منافع ترک 

 داشتند.  داشتند، همواره توازن قوا را میان آن دو نیرو نگاه می محلی تکیه می 

کردند و قتل او را به  الملک نابودش می کرد، مانند نظام روی می هرگاه یک فئودال محلی در گسترش نیروی خود زیاده 

 کتاب(   78 برگۀ)  . نهادندهای باطنی میگردن تروریست 

ملکشاه    ، شودالملک آگاه می پس همین که از قتل نظام   ، از سوی دیگر مقتدی خلیفۀ عرب نیز گوش به زنگ، توازن قوا بود

 (.  80کند )برگۀ سلجوقی را در همان سال دوستانه مسموم می 

فرستد و مستظهر  دو سال بعد نیز برکیاروق پسر ملکشاه، مقتدی خلیفه را، باز هم دوستانه با همان وضع، پیش پدرش می 

 ( 83)برگۀ   .نشیند به خالفت می 

آید  حصیل کالس کادر خلیفه، یک سنی دو آتشه از آب در می الت زادۀ جوان، فارغ آمدها، غزالی، آن گنوسیست در این پیش 

اما قدرت برکیاروق و سستی خلیفه، غزالی را که گرایش به خلیفه نشان داده   ،کندرا برای خلیفه تألیف می مستظهری و کتاب 

 دارد.  نشینی وا می بود به گوشه 

نظام  نعمت خودش  ولی  قتل  هیچ غزالی  را  نسب الملک  باطنیان  به  ندادهگاه  قتل   ؛ت  فارسی خود  نامۀ  یک  در  او  بلکه 

 (. 360و  237  نامهغزالی الملک کشته شد به سلجوقیان نسبت داده است ) مجدالملک را که مانند نظام 

 دفاع از یزید و معاویه
،  166، یکی از اسباب فتوادادن غزالی را دایر به منع لعن یزید و در برگۀ 92الئوست در برگۀ    :هی و معاو د یز یدفاع از ( 12

 خوانده است.    «جوئی میان مسلمانان نرمش » طرفی غزالی را میان علی و معاویه بی 
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  هاچنین گنوسیست های مذهبی در شمار اصول مذهب زردتشتی و هم ستایش از نرمش عقیدتی مردم و نکوهش کشاکش  (2) یغزال و استیس

یان برگنوسیست ایرانی پس از اسالم بوده و همین نرمش و بی    ،ها بوده است )اشعریتعصبی ایشان مورد اعتراض سخت سن 

الشریعة  مصباح   72  -  71و باب    البالغةنهج   204در خطبۀ  و  (  185  ،تثبیت دالئل النبوة ،  و عبدالجبار معتزلی  117،  1ج،  مقاالت

کاران های تاریخی ستم لیکن یادآوری ستم   ؛ انددادن به مردم ممنوع شده ، نیز دشمنان از دشنام 115نصر مزاحم برگۀ    صفینو  

ندارند مردم  با  با دشمنی مذهبی  رابطه  هیچ  آن،  از  گرفتن  فراموش   ؛ برای عبرت  بیشتر  بلکه  است،  تاریخ  تحریف  آن  کردن 

انامه  ی  »گذار ستم نفرین بر نخستین پایه   / ظالم    اللهم العن اول » های شیعه با جملۀ  تبر  بانه  مآآغاز شده است، ولی غزالی که سن 

لعن ستمکارانی هم  پرهیز می از  یزید  برتوده کند درسراسر کتابچون  بر  به گناههای بیهایش  تنها  داشتن  آزار مردم مؤمن، 

یسازد، نرمفرستد و دارائی و خون ایشان را هدر می عقیدت شیعی لعنت می  گرائی  ش نامیدن الئوست چنین رفتاری را، اگر سن 

 انگاری نخواهند بود. خاورشناسانه ننامیم، جز سهل

 غزالی و فارابی
فاراب  یغزال(  13 برگۀ    :یو  در  ابن 94الئوست  فارابی،  پیرو  سیاسی  فلسفۀ  در  را  غزالی  حق  به  اخوان ،  الصفا    سینا، 

اما چون این    ،شمرد که اندکی دور از واقع استحت تأثیر جمهوری افالطون می سره تخواند؛ لیکن او سیاست فارابی را یک می

خواهم در حد  توانائی  که ایرادی بر الئوست داشته باشم، می   آن نمائی خواست آگاهانۀ خود فارابی بوده است، من بییونانی 

ی خلفای عرب، سپس سیاست، از دید  گاه فلسفی فارابی و در پایان  نخست سیاست، از دیدگاه حکومت و مذهب رسمی سن 

 سیاست، از دیدگاه غزالی را روشن سازم، تا اندازۀ یونانی و ایرانی و عربی بودن هر یک آشکار گردد: 

ی عرب 
ّ

 ها الف: فلسفۀ سیاسی مذهبی سن
ی عرب  ها در سه قرن آغاز کارشان بر این زمینه استوار است که خدای فعال ما پرید، در الف: فلسفۀ سیاسی مذهبی سن 

ها مانند پسرعموهای سامی  فرستد. عرب هر چندگاه، تنها به میل خودش یک آدم معمولی را به پیغمبری به سوی مردم می 

های خدا را  دانستند که مانند گرامافون پیغام ایی می و نه معصوم؛ بلکه واسطه دانستند  خود یهودیان، پیغمبران را نه عالم می
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ها، به این پیغمبر  ها، شاید تحت تأثیر فارس ها و یهود در عقیده به پیغمبر آن بود که: عرب رساند. فرق میان عرب به مردم می  (2) یغزال و استیس

 بودند. ن نوکران پادشاهان می کردن بر مردم را نیز داده بودند، برخالف یهود که پیغمبرانشاحق حکومت 

ند در اقلیت قرار گرفته، کسانی حکومت را به دست  اها که به اهل صفه معروف پس از مرگ محمد در مدینه، گنوسیست 

ی نامیده شدند.  گرفتند که همانند یهود اشرافمندی و علم وعصمت را شرط حکومت کردن نمی  شمردند، بعدها این گروه سن 

شناسی و اخالق با دیگر مردم برابر  داشت و در قانون کردن مینامیدند و او تنها حق حکومت ر را خلیفه میاینان جانشین پیغمب 

هیچ گونه  بایستی از قوانین و مقرراتی که بطور کامل بر پیغمبر گذشته وحی شده و تا روز قیامت بی بود. او و همۀ مردم می 

 را که در دوران فترت پس از مرگ پیغمبر رابطۀ خدا با خلق بکلی بریده است. زی  ؛تغییر و تکامل به جا خواهد ماند تقلید کنند

 ب: سیاست فارابی  
بندی فرهنگ تودۀ مردم استوار  که همان قالب فلسفی سیاسی مذهبی شیعه است، بر زمینۀ درجهب: سیاست فارابی  

 کند.  تکیه می  «قاعدۀ لطف»  بر شده، در پایان کار 

گردد،  هر نادان برای حل مشکل خود به دانا باز می   کند:فلسفۀ سیاسی خود چنین بیان می فارابی هرم جامعه را در  

های  این زنجیره و گردندسازد، دانایان نیز در مشکالت باالتر خود به داناتر باز می حل مشکالت دانایان را بر نادانان مسلط می 

  و   امام، پیغمبر، حجت، انسان کاملاو را  است و    «ینۀ فاضلهمد »رسد که او رئیس طبیعی  شکل به داناترین دانایان میهرمی 

پس فرق رئیس با دیگر مردم در علم و سرعت انتقال از صغرا و کبرای معلوم به نتیجۀ مجهول است. از این    ،د ن خوانمی قطب  

هنگام صادرکردن دستور،    شود. چنین رئیس مدینهاتصال به عقل فعال هم تعبیر می و    سرعت انتقال، به الهام، وحی، اشراق

که بر خدای عادل واجب است که برای صالح جامعه رئیس را از خطا    به لطف خدای عادل، از خطا مصون و معصوم است؛ زیرا

 بازدارد.  

این قاعدۀ لطف همان قانون ثنوی است که از یزدان جز مهر و از اهرمن جز کین نیاید. لطف خدا مانند نور خورشید است  

گاه از حجت خالی نشود در اشرافمندبودن حجت فرقی میان پیغمبر و امام و شاه نیست.  پس زمین هیچ  ،نیست  شدنی بریده 

ی خلیفگان بر گنوسیست فرق میان پیغمبر و امام را دولت   اند. ها تحمیل کرده های سن 
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 دیدگاه فارابی (2) یغزال و استیس
بلکه مدینه جاهله خواهد بود   ؛مدینۀ فاضله نبوده  ، هر گاه رهبری مدینه به دست رئیس اشرافمند نباشد به نظر فارابی:

چند    ماند و حجت خدا هر( در چنین حال نیز زمین از حجت خالی نمی 60  -   58برگۀ    ، 1966  ، بیروت  . چ ة،  الملکتاب    ، )فارابی

افالخانه  نظر  این  در  است.  مردم  واقعی  رهبر  باشد،  می نشین  متفق  ارسطو  و  )فارابیطون    . چ   ،ةالسعادتحصیل   ، باشند. 

 (. 47  -  46برگۀ  ق،1345  ، دکن، هند،حیدرآباد

پیداست این برداشت فارابی از فلسفۀ سیاست بر پایۀ ادعای اشرافمندی شاهان ساسانی استوار بوده که کشورداری را بر  

می  مذهب  و  سیاست  اتحاد  هم  زمینۀ  شاه،  را  عالینهادند.  مذهبی  اشرافمندی  درجۀ  واالترین  هم  و  سیاسی  مقام  ترین 

 شد. داشت، نه بر فلسفۀ سیاسی حکومت روم، که در آن جا مذهب و کلیسا زیر نظر پاپ و کشور زیر نظر امپراتور اداره میمی

و   در واقع نفی نبوت اسرائیلیداند و معلوم به نتیجۀ مجهول می  ،این دید، که نبوت را تنها سرعت انتقال از صغرا و کبرای 

می  آن  جای  به  هندی  اشراق  دیده  اثبات  نیز  راوندی  احمد  ایرانشهری،  ابوالعباس  رازی،  زکریای  نزد  فارابی  از  پیش  باشد، 

 (  222 ،36 ، شمارۀ )کاوه . شودمی

است همگی ضد     معروف شده   « شبهات براهمه»به نام    ملل و نحل های  های این فیلسوفان بر نبوت که در کتاب اعتراض

ی آن است نه ضد  اشراق هندی که فارابی پذیرفته است و به نقل جاحظ داشتن چنان اشراق شرط   بوت اسرائیلی به شکل سن 

  ، ملل و نحلتعبیر کرده است )   «نبوت ملوک الفرس»رفته و شهرستانی از آن به  لیاقت پادشاهی برای ساسانیان به شمار می 

 ( 240،  1، ج شهرستانی 

را جاحظ در کتاب پس ساسا آن  های  نی بودن این فلسفۀ سیاسی که در خداینامک توضیح داده شده و ترجمۀ عربی 

  / ق  381د:) خویش آورده آشکار است، یونانی نبودن آن نیز در همان روزگار فارابی روشن بوده، چنان که نیشابوری عامری  

قال بعض  ...  ، برخی از همین نظریات سیاسی فارابی را زیر عنوان:  195  -   194برگۀ    ، مینوی  . چ  ، السعادة و االسعاددر    ( م991

نیز   ( م1198 /ق 595د:) رشد ابن   ،کندآورده، سپس با تکیه به گفتۀ ارسطو، یونانی بودن آن را نفی می  ةفلسفت المالحدث من 
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التهافت در   (2) یغزال و استیس اشراقی   تهافت  ترکیبی  فیلسوفان  که  مسائلی  همه  هم   -   دربارۀ  فارا مشائی  ابن چون  یونان  بی،  فلسفۀ  به  سینا 

 اند، همین کار را انجام داده است.  چسبانیده 

های آن دوره در ایران، برخی از آثار نئوافالطونی اسکندریه را نیز به  اند که گنوسیست گران امروزه نیز نشان دادهپژوهش 

اند؛ لیکن آن  داده فریوس را به ارسطو نسبت میفر   - فلوطین  تاسوعاتاز اجزاء   اثولوجیا اند، چنان که  دادهیونانیان نسبت می 

 شمرند. محققان، این پدیده را تنها یک اشتباه ناشی از ناآگاهی می

کتابی نگاشته و در آن کوشیده است تا آراء ارسطو )پدر    مشائی   –فارابی برای توجیه سیستم فلسفۀ ترکیبی خود اشراقی  

پنداشتند، جمع کند و هماهنگی آن دو را  می   هندوایرانیکمت اشراق و گنوسیزم  مشاء( و افالطون را که در آن عهد او را پدر ح 

 (. 12، 6جو  ؛135، 5، جذریعةچند بار چاپ شده است )  الجمع بین رایی الحکیمین نشان دهد. این کتاب به نام  

انگیزه  چه  ببینیم  ابناینک  )فارابی،  ما  ترکیبی  وامی ایی فالسفۀ  را  گنوسیزم  سینا(  از  که مسائلی  یا    هندوایرانیداشته 

نئوافالطونی اسکندریه را به یونان قدیم نسبت دهند؟ چرا فارابی اتحاد مذهب و سیاست را که در ساسانی بودنش شکی نمانده  

های شیعه در اسالم است، به یونانیان بچسباند و مورد نظر افالطون و ارسطو  ه از ویژگی را ک  »نشین شدهامام خانه »لۀ  أو مس

 اندازد؟می  «قرآن به خط حضرت یوسف»بشمرد؟ که آدمی را به یاد متلک 

های ایران دادن برخی مسائل فلسفی از بیخ و بن ایرانی، به مشائیان یونان، با بدبینی همیشگی گنوسیست آبا برای نسبت 

 توان یافت؟ ای می بت به فلسفلۀ مشائی یونان، رابطه نس

شود ارتباطی وجود داشته است؟  های ایران دیده می آیا میان این دو پدیدۀ به ظاهر متضاد که هر دو در میان گنوسیست 

پرسش    بدان اشارت رفت بتواند پاسخی بدین  7شاید چگونگی ترجمۀ فلسفۀ یونانی مشاء در زمان مأمون عباسی که در بند  

 دهد.  

های ایران که از یورش عرب جان بدر  ردگرایی بازماندگان گنوسیست دانشگاه چنان که در آن جا گذشت، جنبش ِخ هم 

(، خلیفگان را  53و   37، برگۀ  االنتصار ، خیاطشد )ابن نامیده می  «لطیفه»به   «فلسفه»بینی ایشان به جای  برده بودند و جهان 

ساز مشاء  پس با تشویق مأمون عباسی فلسفۀ چهارچوب  ،یک ایدئولوژی ضد  گنوسیست بکوشد  بر آن داشت تا برای پدیدآوردن 



 

 

 

 ی فاراب  و ی غزال الئوست  دگاهید نقد

 

19 

چون پتک برای کوبیدن آزاداندیشان گنوسیست  ها از آن هم به عربی ترجمه شد و به دست متکلمان درباری داده شد که مدت  (2) یغزال و استیس

 شد. استفاده می 

ن س ها وارد کرد و از سوی دیگر مذهب  لفی و مادیت صحرائی عرب مأمون با این رفتارش، از یک سو ضربتی کوبنده بر تسن 

ی جدید خود را با یک جهان   «لطیفه»که برخالف عنوان نرم    هندوایرانی بینی فلسفی مجهز کرد تا بهتر بتواند با گنوسیزم  سن 

 کرد پیکار نماید.  داشت، تاج و تخت خلیفگان عرب را تهدید می که می

یان نوین تسلیم به فلسفه مشاء تقسیم کرد، هم در  یان سلفی دشمن فلسفه و سن  یان را به دو گروه سن  رفتار مأمون هم سن 

 ها دو واکنش گوناگون پدید آورد:  گنوسیست 

  سینا واداشت که فارابی و ابن   « مشاء   - اشراق  » کار را به پدیدآوردن فلسفۀ ترکیبی  بین و سازش های واقع گنوسیست .  1

خوانده نظریات    « مشائی»ند، پس اینان برای جلب پشتیبانی اطرافیان خلیفه، همۀ فرآوردۀ ترکیبی خود را  ابهترین نمونۀ ایشان 

   ؛دادندخود را نیز به یونان نسبت می

یان سلفی در دشمنی با فلسفه هم های کناره گنوسیست   .2 البته این دشمنان گنوسیست    ؛زبان گردیدند گیر، که با سن 

با دشمنان سنت  ساز مشاء را که به دست  ها فلسفۀ چهارچوب درجه اختالف داشتند. گنوسیست 180پرست فلسفه  فلسفه 

ت و حدیث شده بود می  درصورتی    ،1دادند کوبیدند و کاف کفر  گنوسیزم را بر فای فلسفت مشاء ترجیح می متکلمان پشتوانۀ سن 

یان سلفی  کردند. با چوب سنت و حدیث بر فلسفه حمله می   «ف عقل عقالی برخال»یا به قول دشتی  ؛که سن 

  فصل الخطابرشد در  رو است که ابن آمیختن این دوگونه مخالفت با فلسفه است. ازاین های غزالی درهم یکی از زرنگی 

 وم(. د . چ ، 413. برگۀ نامهغزالیگوید: غزالی با اشعریان اشعری و با صوفیان صوفی است )همائی. ، می 18 -  17برگۀ 

 
 فلسفت )عطار(.  یفا تر دارم زدوست    حق معرفت هب جانیکاف کفر ا 1
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 ج: سیاست از دیدگاه غزالی (2) یغزال و استیس
ها پیروی کرده، شرط علم غزالی در سیاست نیز مانند دیگر مسائل راه ترکیب پیموده است. او دربارۀ پیغمبر از گنوسیست 

ها  اما دربارۀ جانشینانش )خلیفگان( برخالف گنوسیست   ،داند گذار میو عصمت را برای او الزم شمرده؛ زیراکه، او را قانون 

 رفته، از یهود پیروی کرده منکر عصمت آنان گشته است. 

یان )بند جا خارج از شرایط زمان شمرد که یک نیاز از تکامل می الف( قوانبن را ثابت، تغییر ناپذیر، بی  13غزالی مانند سن 

عصمتی  دید، جهل و بی گذاری و تکمیل قوانین می نیاز از قانون نان او را بیو مکان بر پیغمبر فرود آمده است و چون جانشی 

 شمرد. ایشان را نقصی برای دستگاه حکومت نمی 

یان متجدد امروزی استمزهخوش  پذیرند و همان  ایشان عصمت را با مفهومی غلیظ و مادی برای پیغمبر می   که  تر کار سن 

شمرند. گوئی خرافه بودن چنین عصمت با عدد معصومان بستگی  طل از خرافات شیعه میرا برای جانشینانش به عنوان پندار با

سرعت  » دارد نه با خشونت مادی آن. درصورتی که علم و عصمت نزد شیعه رقیق بوده، همانست که فیلسوفشان فارابی آن را  

 تفسیر کرده است.   «انتقال از معلوم به مجهول 

 تکفیر فیلسوفان 

کند در ها فالسفه را تکفیر می های اساسی غزالی را که به وسیلۀ آن اعتراض  96الئوست در برگۀ  :لسوفانیف ریتکف( 14

 کند: سه نکته یاد می 

 ؛ ازلیت و ابدیت )جاودانگی( جهان .  1

 ؛ داند نه جزئیات راخدا کلیات را می .  2

 رستاخیز روحانی است نه جسمانی. . 3

 نمود: دو نکته زیرین اشارت می جا سزاوار بود که مؤلف به در این 

 نکتۀ یکم  
 ها عموما در این هر سه مسأله نظر فالسفه را داشتند:این که شیعه و گنوسیست
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ی   :الف: جاودانگی جهان  (2) یغزال و استیس شان که دورۀ دوم حکومت صفوی است، باز هم به زبان  ترین ادوار تاریخ شده شیعیان حتی در سن 

عین حال    اند. داماد در ازلیت و ابدیت جهان را اثبات کرده   م( 1630/ ق  1040د:) شان میرداماد  ترین فیلسوف روحانی بزرگ 

ی   «حدوث زمانی»که   کند.  را اثبات می  « حدوث ذاتی»زدگان روزگارش جهان را منکر است، از ترس سن 

 (. 294 ، 6، جذریعهگاه از عدم بوجود نیامده است لیکن متکی به خداست. ) جهان هیچ  گوید:او می

 به حد  کافی توضیح داده است.  شفاسینا در ب: علم خدا را ابن 

 اند. به تفصیل آورده آغاز و انجام و خواجه نصیر طوسی در  اضحویهسینا در  ج: رستاخیز روحانی را نیز ابن

ی  یان را رفتهالبته برخی شیعیان سن  همان است    لیکن مذهب فیلسوفان شیعه  ؛اندزدۀ بعد از صفویه در این مسائل راه سن 

 که گفته شد. 

 نکتۀ دوم 
  .باشدرشد چند رنگ می این که غزالی به گفتۀ خود الئوست سیاسی چند بعدی است )صفحۀ ده مقدمه( و به گفتۀ ابن 

 ( 18 -  17برگۀ   ،الخطاب فصل  ) 

و چند بار نیز چاپ  نامیده    «= دور از چشم نامحرم  المضنون به علی غیر اهله»هایش مانند آن که  او در برخی دیگر از کتاب 

این سه مس  و گنوسیست آشده است، همۀ  مانند فالسفه  را  )همائی له  پذیرفته است    خالق عند ال   ، و زکی مبارک  ؛271  ،ها 

 ( 100)الئوست برگۀ  .نیز در رستاخیز جسمانی تردید کرده است   میزان العمل( غزالی در کتاب 120 ي، الغزال

یا   بعد  او در سیاست روشن  دنده چند رنگی غزالی در فلسفه، و هم یک سزاوار بود در این جا، هم چند  گی و سماجت 

ی تکفیر می شد. کسی که در یک می پیرزنان سن  انکار عقاید  برای  را  تندترین آن جا شیعه  را  کند و در جای دیگر حودش  ها 

 بلکه اختالف سیاسی است.    ؛پذیرد، اختالفش با باطنیان فلسفی نبودهمی

بود و اعتراض واقعی او بر  ی به مدرسه ابوالمعالی درآمد تا آخرین نفس حامی تاج و تخت خلیفۀ عرب می غزالی از هنگام

دندگی  بینی ایشان. چند بعدی فلسفۀ غزالی را همائی زرین کوب و یک اسماعیلیان همین مقاومت آنان بود نه فلسفه و جهان 

 اند. روشن کرده  « الف عقلعقال بر خ»سیاسی او را الئوست در همین کتاب و دشتی در 
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 مستظهری و اقتصاد  (2) یغزال و استیس
به بعد معرفی نموده   117و    105نام دو کتاب از تألیفات غزالی است که الئوست در برگۀ    : اقتصادو    ی مستظهر(  15

 سازد:تازد و آنان را به داشتن چهار عقیدت زیرین متهم می است. غزالی در هر یک از این دو کتاب بر باطنیان می

   ؛نقش پیغمبر را به درجۀ امام پایین آورندالف( 

 ؛امام را مانند پیغمبر عالم و معصوم شمرندب( 

 ؛جبرئیل را واسطۀ غیرمادی دانندج( 

 (.112 -  111را حادث و مخلوق پیغمبر شمرند. )برگۀ   قرآند( 

مآب( به سیاست نظر دارد. او مستظهر خلیفۀ عباسی را رئیس  ، همانند یک شیعی )فارابی مستظهریلیکن غزالی در  

(  122داند )برگۀ  ( امام واحد را مافوق سلطان می 115داند، خالفت را از اصول دین شمرده )برگۀ  می   « مدینۀ فاضله»فاضل  

 شمرد.  می

 ( 107)برگۀ    «. باطنیان » خواند نه  می   « فیلسوفان » کند و نگارندگان آن را  یاد می الصفا    اخوان  رسائل غزالی در این کتاب از  

ی سلفی قرن اول به سیاست می   ، غزالی  « اقتصاد» اما در   نگرد و خلیفه را تنها یک جانشین جاهل پیغمبر،  مانند یک سن 

 ( می122دوش سلطان )برگۀ  هم 
ا
 (.  121برگۀ خالفت را از اصول دین حذف کرده است )   شمرد. اصوال

یان برخالف شیعه، نسخ را انکار می    «انگار نسخ»گوید که  ( اما الئوست نمی 119)برگۀ    ،کندغزالی در این کتاب مانند سن 

 ( ماللهند ، ین)بیرو  .ها است از عقاید اساسی هندی  «اثبات نسخ »از عقاید اساسی یهود و  

دهد که هر دو در بغداد برای خلیفه نگاشته ت ترجیح می هست، باز الئوس   اقتصادو    مستظهریبا این اختالف که میان  

سازد،  تاریخ تألیف آن را به دوران بعد محتمل می  «اقتصاد »ست که همدوشی خلیفه و سلطان در  ا   لیکن درست آن   ؛شده باشد

 زیست.که غزالی زیر سایۀ سلجوقیان در نیشابور یا طوس می 
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 عصمت خشن و انکار تکامل قانون (2) یغزال و استیس
روی نامیده است که نه قائل به عصمت  راه غزالی را میانه   123الئوست در برگۀ    عصمت خشن و انکار تکامل قانون:  ( 16

دانیم که  البته می ؛  گشایدعنی علی( و نه زبان بدگوئی نسبت به برخی دیگر )یعنی سه خلیفه( میبرخی از صحابه است )ی

های اسالم، نه عصمت رقیق ناشی  لیکن از نظر گنوسیست   ؛رودتز به شمار میسنتز همیشه میانگین دو قطب متضاد تز و آنتی 

خواران به قصد ذم ایشان  و نه یادآوری حقایق تلخ تاریخ زشت آدم ب(    13رود )بند  از علم قانونگذار الیق، ستایش او به شمار می 

هائی که برای نجات ملتشان از ستم  ( و نه فتواهای غزالی در هدرکردن خون و مال گنوسیست 12گرفته است )بند  انجام می 

 رود.میانۀ آن دو قطب به شمار می ،کردندهای قائنات تا الموت سنگر بندی می خلیفگان در کوه 

ی غ شمرد و  ها را ابدی می برد و قانون مآبانه با عصمتی خشن و مادی باال میزالی به پیروی از رژیم خلیفگان، پیغمبر را سن 

پایین  »رو شیعیان را  سپس او راه میان   ،کند تا شامل خلیفگان جاهل عرب هم بشودشرط علم را از جانشینان پیغمبر حذف می 

 ( 112-111)برگۀ  . خواندمی  «بردن امام  آوردن پیغمبر و قانون شرع و باال

الۀ پنجم فصل دوازدهم قسجستانی مقالۀ دوم فصل دهم و م  اثبات النبواةبرای آگاهی از نظر شیعه در تکامل قوانین کتاب  

 دیده شود. 

 دالیل ترک بغداد 
های او بازگو  به نام اعتراف   منقذالدر زیر عنوان باال، ادعاهای غزالی را در    125الئوست در برگۀ    ترک بغداد:  لیدال   ( 17

گفتند: نموده که رهاکردن نظامیه دلیل دینی داشت، اما مردم از دور پنداشتند که دستور مقامات بغداد بود و محافل نزدیک می 

لیکن    ؛( 128کند )الئوست. برگۀ  بیان می  ، که در بغداد انجام دادهمگر خدا بر ما غضب کرده است؟ سپس غزالی خیراتی را  

 روشن است.   احیاء العلوم کامی سیاسی غزالی از دستگاه بغداد در  تلخ 

نالد و چون گفتگو از سالطین است نه خلفا،  ( می143،  131شوند )برگۀ  که موجب فساد سالطین می   او از عالمان بد 

 اند.  چین سلجوقیان بوده گویا مقصود غزالی علمائی بوده که در کشاکش زیرپردۀ خلیفه و سلجوقیان، دورقاب 

 زند.  ( دم می137ناک سالطین )برگۀ  ( و دارائی شبه 132او از اموال حرام سپاهیان ترک )برگۀ 
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بالند. در این جا گویا غزالی از  نالد که به نسب هاشمی یا نژاد پادشاهان ستمگر خود می( از کسانی می144او در )برگۀ   (2) یغزال و استیس

 دهد.  بردند، ناخشنودی نشان می نشین شده، با ایرانیانی که از ستم ملی رنج می هاشم خانه دردی بنی گامی و هم هم 

اندکی تاریک است، نارضایتی غزالی از خلیفه به سبب تسلیم بودن او به برکیاروق و ترجیح   ،137سخن الئوست در برگۀ  

با گنوسیست  و سنجر که  برادرش محمد ملکشاه  بر دو  او  نزدیک دادن  )برگۀ  تر می ها  آن  153بودند  از  نارضایتی غزالی  با   )

 است. سالطین سلجوقی که به گنوسیزم کمتر پابند بودند، با هم آمیخته شده 

ق  490رود و در  المقدس می دهد و همان سال به شام و مکه و بیت از ریاست نظامیه استعفا می   م1095/ق  488غزالی در  

کند و تنها انوشیروان وزیر  سردی او از دستگاه تا آن جا رسیده که از خلیفه دیدار نمی لیکن دل   ؛گرددبه بغداد بازمی   م 1097  /

 (. 170برگۀ   نامهغزالیآید ) شیعی به دیدار غزالی می 

ق  498اش در طوس رسیده و تا مرگ برکیاروق  به خانه  م1100  /ق  493در همدان بوده و در    ق 492و    491سال   غزالی در  

 ( 192و   151)برگۀ  . اما در نیشابور بازگشته است  ،نشین بوده و پس از مرگ او دوباره به کار نظامیهدر آن جا گوشه ق1105 /

گیری سیاسی غزالی را بک  دهد که گوشه های استاد همائی را بریاد می بینیطری، برخی از خوش این تاریخچۀ چند س 

های جنگ ضلیبی در سوریه و فلسطین  غزالی را در میدان   ...  المقدس خوانده توقف ده سالۀکشی ده ساله به بیتسفر ریاضت 

( درصورتی که غزالی در سال سوم خروج از بغداد  183،  161،  158،  151برگۀ    نامهغزالی اند، ) های او برشمرده از فداکاری 

های صلیبی هایش یادی هم از جنگ بدین شهر بازگشته و در سال پنجم در خانۀ خودش در طوس بوده، و در هیچ یک از کتاب

فرنگی  دست  به  فلسطین  و  لبنان  سقوط  )برگۀ  و  نکرد  فت 190،  156ها  متوجه  او  اندیشۀ  همۀ  خون  (  و  دارائی  اباحت  وای 

 کردند.  های قائنات تا الموت زندگی می باطنیان، این دشمنان ایرانی و سرسخت تاج و تخت عرب بوده که در کوه 

اما در نیشابور    ،به کار نظامیه م1106  / ق  499دوباره به سال  م1105  / ق  498غزالی پس از مرگ دشمنش برکیاروق در 

 ( 192)برگۀ   .باز گشته است 

غزالی برای گسترش گنوسیزم ایرانی   ، های مثبت او را نیز یاد کنم چون در باال از غزالی بزرگ نکوهش رفته باید جنبه آری 

 هایی نیز رسیده است.  دیده و بدان راه رفته و به موفقیت راه را منحصر در همکاری با خلیفگان عرب می 
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ها از  پسند کرده رسمیت بخشیده دولتی کرد. آری گنوسیست ی سن    ، ها بودها محکوم و مطرود عرب او گنوسیزم را که قرن  (2) یغزال و استیس

کرد  جا که برادر کهتر او احمد نیز او را سرزنش می  این وسیله که غزالی برای گسترش گنوسیزم برگزیده بود ناخرسند بودند تا آن 

ها سبب مرگ زودرس او  مین رنج ( و شاید ه 124جا  بود )همان ( و شاید خود وی نیز دچار رنج درونی می128  فرار از مدرسه) 

لیکن باید به یاد داشت که او در دفاع از گنوسیزم گاهی تند هم رفته است، سخنان او    ؛ در سن پنجاه و پنج سالگی بوده باشد

اهلهو    منقذالو    نوارمشکاة الدر   آن   المضنون علی غیر  از طرف عرب و جز  او  اتهام  به مجوسیها موجب  ی  گری،  های سن 

) اباحی  گردید  الحاد  نیشابور  186،193برگۀ    نامهغزالی گری،  تاریخ  در  عبدالغافر  چون  او  ی  سن  دوستان  تأسف  موجب  و   )

( و قاضی نورالله  170 امهنغزالی چون انوشیروان وزیر ) ها و شیعیان هم بینی گنوسیست ( و خوش 428و  191برگۀ    نامهغزالی) 

 را فراهم ساخت.  فرار از مدرسه کوب در و دکتر زرین  نامهغزالیو خود آقای همائی در  المؤمنین مجالس شوشتری در 

یان اندکی عقب  ها را  های خودش شده، آن نشینی کرد، او منکر برخی از نگاشتههر چند غزالی در برابر حملۀ اتهامی سن 

( و به  196برگۀ    نامهغزالی ( و برخی را انشای دوران کودکی خود شمرد ) 195  نامهغزالی هایش نامید ) شده در کتاب افزوده  

 گاه از گنوسیزم نبرید. ( لیکن او هیچ261 فرار از مدرسه )  ؛کوب حاصل غزالی نومیدی آخر عمرش بودگفتۀ زرین 

ی و قشری تندروی غزالی در برخی کتاب در برخی دیگر که هر دو ناشی از چند بعدی   گری اوهایش، در برابر خشکی سن 

های تندتر، بدو شک روا دارند، تا آن  بودن زندگی او است، سبب شد که برخی از خاورشناسان در نسبت دادن برخی از کتاب 

 اند. اش تردید نمودهبه غزالی در مقدمه   كنصیحة الملوجا که استاد همائی نیز در نسبت دادن نیم دوم 

ی تغییر قیافه 
ّ

 دادن به پیشوایان سن
   انیشوای دادن به پافه یق  رییتغ(  18

ّ
از روابطی موهوم که غزالی در همۀ آثار خود و    308و    132الئوست در برگۀ    :یسن

ی با شیبان راعی گنوسیست  78  ، 1، جفارسی  .چ   ، احیاء العلوماز جمله در   یا میان احمد حنبل با معروف    ؛میان شافعی امام سن 

 گوید: غزالی اندکی بیش از واقع رنگ تصوف بدان داده است. کند و میکرخی فرض کرده، یاد می 

آمیزش با مردم  نماکردن پیشوایان گذشته عرب کاری نیست که غزالی آغاز کرده باشد. از سدۀ سوم تازیان در اثر  صوفی 

تر از شجاعت، صفت  اندک، پرهیزکاری را چند پله پایین سوزی پی بردند اندک گنوسیست در ایران، به زشتی خونریزی و آتش 
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یها برای گسترش اندیشه ردگرایان و گنوسیست مدح شناختند، پس ِخ  (2) یغزال و استیس پذیرکردن های اخالقی در میان مهاجمین، و برای سن 

دادند  هایشان میزده، اسلحه از کمرشان باز کرده و تسبیح به دست ه قیافۀ سران گذشتۀ عرب گنوسیزم دست به تغییردادن ب

های به نام فراهم کرده پوشانیدند. کارمایۀ این برنامه را عبدالله مبارک و محاسبی و دیگر گنوسیست و خرقه بر تن ایشان می 

حلیة  در    م1038  / ق  430د:) دست بونعبم اصفهانی  پخته شد و به  طبقات  در    م1021  /ق  412د:) بود و به دست سلمی  

چون یک معلم کالس تربیت کادر  ها به سود حرفۀ خود هم تا مرز خنداندن خواننده گسترش یافته بود. غزالی از آن   ء ولیاال 

تناقض  های مبرداری کرده است وگرنه چه ارتباطی و چه همانندگی میان این دو گروه شخصیت روایان عرب بهره برای فرمان 

 توان یافت؟  آغوش کرده است، می که غزالی ایشان را هم 

شده  موال  مرو،  در  متولد  هندوزادۀ  مبارک  می ا  ای عبدالله  خود  گبر  دوست  از  حکمت  سخنان  که  سهل  ست  و  آموخته 

 عطار(.   ء ولیاتذکرة ال شمرده است ) شوشتری، صوفی بزرگ وی را استاد خود می 

( مردم به او بیش از هارون رشید خلیفه 228و    202  ندیم ابن فهرست،  اب رأی بوده است ) او صاحب تألیفات و طرفدار اصح

 ( 237، 2، جخلکان ابن وفیات،  )  .عالقمند بودند 

از نخستین عربی  ی خالصه، این مرد  است. در صورتی که حنبل نمایندۀ    هندوایرانی نماسازان گنوسیزم  کنندگان و سن 

شمرده تا  نویس قرآن را با کاغذ و مدادش قدیم ازلی می های دست گری و نمونۀ خشونت مذهبی سامی است که نسخه قشری 

ی آن جا ضد  گنوسیست می  با همۀ سن  با محاسبی صوفی  از دشمنی  به جرم رافضی نمائی بود که  تنها  زاده بودنش،  هایش، 

 (. 10 -  4های ، پانوشت 372-  359برگۀ   ، هایی دربارۀ اسالمدرس )  بردار نبوددست 

توان  لیکن در قرن بیستم نمی   ؛خواهی سازندگانش در آن عصر پذیرفتنی باشدابن گونه تحریف تاریخ، هر چند که نیک 

 ها را به عنوان حقایق تاریخی به مردم غالب کرد. آن 

 جاودانگی جهان 
 جهان:  یجاودانگ( 19
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شد و به همبن  زند و به ثنویت نزدیک می اعتقاد به ازلیت و ابدیت جهان نظام عقیدتی اسالم را برهم می   د: الئوست گوی (2) یغزال و استیس

 (. 96بوده است )برگۀ سبب سیاست خلفا ضد  آن می

ی     : که زیرا  ؛گرایی دارداین سخن الئوست نیز سن 

 
ا
از زمان غ    14چنان که در بند  هم   :اوال   ،بغدادی  فرق و    ؛ 77  ،1، جاشعری  مقاالت الت ) گذشت فالسفۀ مسلمان شیعه 

ی( تا روزگار فارابی، ابن 248 همگی به جاودانگی جهان    ،زیستزدگی شیعیان میسینا، طوسی تا میرداماد که در دوران سن 

یان برای پذیرفتن مسلمانی مردم ایران و آن فیلسوفانش،  قائل بوده  امۀ شیخ  اعتبارن»اند، گوئی الئوست نیز مانند برخی سن 

  ؛داند را هم کافی نمی  « شلتوت

:
ا
ت   ؛تز جاودانگی جهان تنها بر ضد  سیاست خلفای عرب نبوده  ثانیا گرا بوده است.  بلکه دشمن هر سیاست استبدادی سن 

ت پیش از آمدن اسالم نیز حکومت  اند، چنان که یحیای کراماتیک،  شده گرا برای مبارزه با خردگرایی بدان متوسل می های سن 

ملکا و غزالی برعلیه فارابی و  )نحوی( در سدۀ ششم میالدی در ردیه نوشتن بر پرکلس همان راه را پیموده که ابوالبرکات ابن 

 سینا پیمودند.  ابن 

ای در هجده مقالت در اثبات حدوث  رساله  ، هنگامی که یحیی به توحید عددی یهود گرائید با روشنفکران مسیحی درافتاد

 (  339و   288برگۀ   ،فرار از مدرسهو  ؛464 ،فارسی  ،دیم نعالم نگاشت )ابن 

های یحیی و مانند او بر ضد  فلسفه به سود هر سه مذهب یهود و مسیحیت و اسالم  چون کتاب  گوید:میمون می ابن 

( در  185برگۀ  ، 1974 ، بول ناستا  ،ایتحسین ا  . چ  ، داللة الحائرینبود، از طرف خلفای عرب به تازی ترجمه و پخش شد. ) می

ن است و ترجمۀ خلیفگان عرب    میمون در ردیف یهود واین جا نیز باید بیافزایم که آن اسالم که ابن  مسیحیت نهاده همان تسن 

ردگرایان گنوسیست مسلمان و  ( گذشت برای کوبیدن همان ِخ 11  -   10  ، برگۀ 66  ، شمارۀ کتب یحیی را چنان که در )کاوه

طوسی    خواجه نصیر م12 / ه 7ها در سدۀ بوده است. از این جا است که نمایندۀ گنوسیست فلسفۀ لطیفۀ یادشده در باال می

ت   اشارات در شرح خود بر   ملکا، غزالی، شهرستانی، اثیر ابهری پرداخته است  گرایان اطراف خلیفه چون ابن به رد  خرافات سن 

 (.98 ، 21ج و  ؛ 210  ،4ج  ة،ذریعال و  ؛169 ، 7ج أعالم الشیعة،   طبقاتسینا دفاع کرده است ) ابن   -ردگرایی فارابی  و از ِخ 
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 چگونگیبلکفه = بی  (2) یغزال و استیس
یان سلفی مانند پسرعموهایشان یهود، خدا را هم   چگونگی:بلکفه = بی (  20 چون  در نخستین دو قرن حکومت عرب، سن 

جز  ه  ب  ،پنداشتند. او را دارای تن و اعضائی همانند آدمی...ترین ایشان می   البته بزرگترین و نیرومندترین و   ؛پادشاهی آدمی

 کردند.  ( تصور می228برگۀ   ، الفرق بین الفرق  ،فرج و لحیه )بغدادی 

تواند  بیند و هرچه بخواهد می خدا جهان را از عدم پدید آورده و بر عرش نشسته و مالئکه را سان می  گفتند:ایشان می 

 انجام دهد. 

گنوسیست  عکس  نخستین  سدۀ  دو  سلفی  یان  آیه سن  اشراقی،  نامیدههای  متشابه  را  قرآن  متافیزیک  های  آیه   ، های 

 دانستند.  نما را محکم می مادی

آیۀ   َشْيء  »ایشان  َکِمْثِلِه  ْیَس 
َ
آیۀ    1«ل مانند  َساءِ » را  الِن  ِمَن  َحٍد 

َ
َکأ َن   ْست 

َ
ل   

ِ
ِبي الَن  ِنَساَء  کرده،  تفسیر می  332؛32احزاب    « َیا 

کند.  نخستین نیز اعضای تن را از خدا نفی نمی  کند، آیۀگفتند: هم چنان که آیۀ دوم، اعضای زنانه را از زنان پیامبر نفی نمی می

 شمردند که در قیامت همگان او را خواهند دید. ایشان خدا را دیدنی می 

ی سلفی مادی آمیزش اجباری عرب  گرا، در سرزمین عراق و  گرا، با ایرانیان گنوسیست متافیزیک ها با چنین مذهب سن 

مدینه    « اهل صفۀ» نیرومندشدن اقلیت شیعۀ مخالف خلیفگان که بازماندگان  دیگر مناطق ایران در آن دو سده، نه تنها سبب  

بخشید تکامل  را  آن  و  گردید  بودند  پیغمبر  بیت  اهل  طرفدار حکومت  پیدایش مذهب   ؛و  سبب  آمیزش  این  نوین  بلکه  های 

 گنوسیست، متافیزیک و اشراقی دیگر نیز شد. 
 

1  Z  َماَواِت وَ :  11، شوری، آیت  42: قرآن، سورۀ شمارۀ اِطر  الَس 
َ
ْم ِمْن    ف

 
ک

َ
 ل

َ
ْرِض ۚ َجَعل

َ ْ
ا وَ ال ْزَواجا

َ
ْم أ

 
ِسک ْنف 

َ
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َ
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ْ
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َ
ْنَعاِم أ

َ ْ
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ْ
ِمیع  ال َو الَس  . شما  دیآفر  ییهاهم جفت  انیقرار داد، و از چهارپا  ییهاجفت  تانیاست. از خودتان برا  نیها و زمآسمان  نندهیآفر  ﴾11ه 

 . ناستیو او شنوا و ب ستیمانند او ن یزیچ چیکند. ه  ی م اد ی[ زمانهیحک ری]تدب نیرا با ا
2  Z  ذِ   :32، شوری، آیت  33: قرآن، سورۀ شمارۀ

 َ
َیْطَمَع ال

َ
َقْوِل ف

ْ
 َتْخَضْعَن ِبال

َ
ال

َ
َن  ف َقْیت  َساِء ۚ ِإِن اَت  َحٍد ِمَن الِن 

َ
َن  َکأ ْست 

َ
  ل

ِ
ِبي ِبِه َمَرض   ي ِفي  َیا ِنَساَء الَن 

ْ
ل

َ
ق

ا ﴿  وَ 
ا
وف  َمْعر 

ا
ْوال

َ
َن ق

ْ
ل

 
از  یپس در گفتار خود، نرم  د،یستیاز زنان ن  کی  چیمانند ه  ،دیکن  شهیپ  یزکاری! شما اگر پرهامبریهمسران پ  یا/    ﴾32ق   یو طن 

 . دییگو  ستهیو شا دهیدل است طمع کند، و سخن پسند ماریکه ب یتا کس دینداشته باش 
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  ؛را )میان بابل و تیسفون(، حران، نصیبین مدتی از کار ایستادندشاپور، سوهای جندی ها هرچند دانشگاهبا آمدن عرب  (2) یغزال و استیس

کردند.  ها را فراهم میلیکن بازماندگان استادان و وابستگان بدیشان در میان مردم بودند و موجبات باالآمدن سطح تمدن عرب 

لیکن آن    ؛دادها نمی شگاه ها به آن دانشمندان اجازۀ پخش معلومات به زبان اصلیش و به نام آن دان هرچند خشونت عرب 

عکرمه مانند  درآمدند،  أسد،  عجل،  قیس،  کنده،  عرب:  مهاجر  عشایر  حمایت  زیر  موال  نام  به  که  دانشمندان  از  ها،  دسته 

ها نقل کنند  ها، محمد حنیفهها، مختار سقفی عباستوانستند معلومات خود را به نام روایت از ابن ها می ها، کنگر کابلی کیسان 

 دیده شود(.  56و    55  ، شمارۀکاوه  ة،حبراالئم بسازند )مقاله    ةاالئم  حبر» هائی با لقب  ها شخصیت لومات خود از آن عرب و با مع

شود.  های علی و دعاهای صحیفۀ سجادیه دیده میدر عراق، در خطبه  «شیعه»مدینه به صورت    «اهل صفۀ» تکامل گروه  

طول و عرض  مانی آورده با اجسام بی   کنز االحیاء ( به نقل از  29)برگۀ    ماللهند ی در  نجهان متافیزیک مانوی با توصیفی که بیرو 

وسیلۀ کلینی ه  طرح شده و سپس بم   «چگونگی بالتکلیف = بی »البالغه با تعبیر  ، نهج 184، ؟ ،  1های  و عمق آن، در خطبه 

 ( منعکس شده است. 137  -  134 ، 1ج،  1388  ،تهران  . چ، يکافالدر   ( م941 -  864ق / 329  -  258) 

ی را لباس ِخ   م941 /ق 330در سدۀ چهارم ابوالحسن اشعری   ردگرائی پوشاند تا بهتر بتوانند دربرابر  خواست مذهب سن 

 های ایرانی مقاومت نمایند.  گنوسیت 

کردن محتوای علمی آن گرفته مکتب نوینی ساخت که به نام مذهب اشعری  ردگرایان را با خالی های ِخ او بیشتر اندیشه 

مۀ عقاید خداپرستی مادی و خشن  بود. وی ه می  « بلکفه»ردگرایان برگرفت همین  ها که اشعری از ِخ شهرت یافت از اندیشه 

او گفت: خدا تن و اعضا    پسند درآورد، مثالا به صورت منطقی متافیزیک   «چگونگیبالتکلیف = بی »ها را با افزودن واژۀ  عرب 

 چگونگی( هستند. دارد، ولی اعضای او بالتکلیف )بی 

ی، همۀ صفت نماکردن  او و فلسفی   ۀ غزالی یک قرن و نیم پس از اشعری، برای تکمیل نقش های مادی را که  مذهب سن 

البته او در    ؛شستشو داده به صورت متافیزیک درآورد  «چگونگیبلکفه = بی » های سلفی برای خدا قائل بودند، در گرمابۀ  عرب 

شد با ژرفائی بیشتر  که نیازی بیشتر بدین شستشو احساس می   کیمیای سعادتو    نصیحة الملوك های فارسی خود مانند  کتاب

 زد.ن کار دست می بدی 
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چون مبتکر این نظریه  های غزالی را هم در این جا است که آقای الئوست بدون کوچکترین توجه بدین گذشتۀ تاریخی گفته (2) یغزال و استیس

  207برگۀ    ،چگونه ببینند )الئوست چگونه دانند و در آن جهان بیکند: خدا را در این جهان بیچنین نقل می  نصیحة الملوكاز  

یان را راضی کند که خدا را دیدنی  (. در صورتی ک208  - ه غزالی چند بعدی با این بیان چند پهلو خواسته است از طرفی سن 

 شمردند و فردوسی را برای این شعر بیچاره کرده بودند: می

 نبیبی مرنجان دو بیننده را    به بینندگان آفریننده را  

 چگونگی دیدن مساویست با ندیدن. )بی و از طرفی گنوسیزم خود را فریب دهد که: 
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  (3) یغزال و استیس

 (3)   یو غزال  استیس
دو جلد   ران یفرهنگ ا ادیبن  انتشارات، ی مظفر ی مهد ۀترجم   ،الئوست یهانر ،  سیاست و غزالیکتاب دنبالۀ 

 581 ۀبرگ

، سپتامبر  1397  قعدهی، ذ2536سوم، مهرماه    ۀ، سال پانزدهم، شمار68  ۀکاوه، شمار  ۀنامماه   ۀ( مجل3

 نقی منزوی ، علی12 – 11 ۀ، برگ1977

 گفتگوی الئوست دربارۀ کتاب غزالی 
کتاب بهتر    ن یاو از ا   لی و تحل  هیهرچند تجز  :کندیگفتگو م  یکتاب غزال  ن یا ۀدربار   201  - 194  ۀ الئوست در برگ (  21

 ؛ دارد  ی برتر  ز ی ن  کوب ن یو زر  ی همائ  ی هابرگفته  ی تاز جها  د یاست و شا   زدهیخاورشناسان سن    گریو د  کلسون ی ن  یهای از داور 

 . است یحات ی توض ازمند ی باز هم ن کنی ل

کتاب    ن ی است که ا  نی چن  ز ی اند، حق ننامه به شمار آورده اعتراف کی « او را  المنقذ من الضالل کتاب »   شناسان ی غزال  شتری ب

اگوست   یغزال سنت  کتاب  اعتراف   نی مانند  صورت  ولبه  است  شده  نگاشته  ا   داست ی پ  ی نامه  و    ن یکه  متظاهر  مرد  دو  هر 

  ی ادعاها  رفتنیو پذ  ی خوانندگان به وضع کنون  نان ی جلب اطم  یبرا   یالهی را وس  شی خو  ۀطلب اعتراف به فساد گذشت شهرت 

  س یبه نام اعترافات القد  دا ی شهر ص  شی حلو کش  وحنای  یرا دوست مهربان من خور  نی اند. کتاب اگوست ساخته  شان یا  نی نو

 برگه چاپ کرده است.   338در   1963به سال   روتی ترجمه و در ب ی به عرب نوس ی اغوسط

و علم و هنر    دی گرو  ت ی حی ترک کرد و به مس، روم بود    یحی حکومت مس  گردی پ  ریرا که ز   ی( مذهب مانو430  -  254)   نی اگوست 

 نهاد.    یحی را در خدمت مذهب حاکم مس ی مانو

ن گرا  فگان ی حکومت خل  گردی پ  ریکه ز  زمی از گنوس  زی ( ن1111  -  1058ق /  505  –  450)   یغزال   اکان ی و فلسفه ن   دیی بود به تسن 

 نهاد.   شان ی ا مت را در خد شیخو 
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آلمان  کی از کتاب    کلسون ی ن (3) یغزال و استیس برده که در مقا  یخاورشناس  اگوست   ی غزال  ان ی م  سهینام  )ن  نی و    کلسون ی نگاشته شده است 

 ( 144 ۀبرگ  1956قاهره  چ.  یفی ابوالعالء عف  ۀدر تصوف اسالم، ترجم یمقاالت

H. Frick, Ghazalis Selbstbiographie, ein Vergleich mit Augustins Konfessionen, Leipzig 1919 . 

  واد«   وی فرزندش »د  ان ی مرتکب شد و م  یحی به نام محبت مس  نی که اگوست   یکار زشت   یداشت که از نظر اخالق   ادیبه    د یبا   یول

 سرنزده است.  ی انداخت تا هر دو در فراق جان بدادند، از غزال ی او جدائ ۀچار ی و مادر ب 

 بخش کرده است:   ن یر یرا در جهان اسالم به چهار گروه ز قتی نامه پژوهندگان حقکتاب به اصطالح اعتراف   نی در ا یغزال

  ؛متکلمان الف( 

 ؛ لسوفان ی فب( 

   ؛یعی ش ان ی می تعل ج( 

 .  ان ی صوفد( 

 انند؟ ی چهار دسته ک ن یاز ا  یمقصود غزال م ی ن ی بب   نکیا

  ن ی ب ی و بابل( حران و نص  سفون ی ت  ان ی سورا )م  شاپور،ی جند  یهادانشگاه   ران یعرب بر ا  ورشی که پس از    م ی گفت   زی ن  تر شی پ

  « یمؤسسات که جان سالم به در برده بودند به صورت »موال  ن یاز روشنفکران ا   ی بسته شد، برخ  یمدت   ی ( برا ی)در کردستان غرب

به    نان یآغاز کرده بودند. ا   ن ینو   یعجل، اسد درآمده زندگ  س، ی عرب مهاجر مانند: کنده، ق  یهالهی قب   ت ی به تابع  بردگان م ی و ن

  نه یمد  ی هاست ی گنوسم ی را که با معتقدات ن  هندوایرانی  زمی گنوس  ۀش یاند   ده،ی آغاز  یخود به زبان عرب  اکان ی ن  م یعلوم قد  ۀترجم

ه« نزد   ۀ برگ  ،دالئل النبوة  تی تثب در    415  یمعتزل   الجباردر مسجدها )عبد  انهی مخف  یداشت، برخ  یو همانندگ  یکی»اهل صف 

پخش    ان ی عی ش  ان ی در م  چهارصد اصل ها را مانند  آن   غمبر،ی پ  ت ی اهل ب  ان ی عی امام ش  د یی پس از گرفتن تأ  ی( و برخ257و    129

  ه ی محمد حنف  زا  ی و کنگر کابل  یاز مختار ثقف  ان ی عباس و کاز بزرگان عرب مانند عکرمه از ابن   تی مانند روا  یو برخ  کردندیم

 .  نمودندی نقل م

را به    شان ی ا  توان ی که م  دیگوناگون مسلمان گرد  ستی گنوس  یهافرقه   شیدا ی سبب پ  ان ی دانشگاه  نی ا  ۀانروشنفکر کوشش  

  شان یکه ا   را یز  ؛داشتی م  ی اسی و س  یفلسف   ۀدو جنب   ان ی تندرو با سن    ی هاست ی دو گروه نرم و تند بخش نمود. مخالفت گنوس
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و    یخالفت حکام عرب را غصب   یاسی و هم از نظر س  دند ی کوبی را م  یسلف  ان ی خشک و پوچ سن    د یعقا  ین ی بان هم از نظر جه (3) یغزال و استیس

نرم    یهاست ی اند. گنوسجمع شده   عهی عنوان ش  ر یها بعدها زفرقه   ن ی. ا شمردند ی باطل اعالم کرده آن را حق خاندان محمد م

به خود    «ی بعدها عنوان »صوف  زی ها نفرقه   نیاز ا   یبودند. برخ  رفتهیعرب را پذ   ی بسنده کرده خالفت خلفا  ک یدئولوژی ا  ۀبه مبارز 

 گرفتند. 

با مذهب سن    ی که به عرب   هندوایرانی   زم ی گنوس  ن ی ا  کشاکش  تند  و  نرم  به دو صورت  که مذهب    ی سلف  ی ترجمه شده بود 

ناچار    ی سوم مأمون عباس   ۀ و تاج و تحت عرب را به لرزه درآورد. درآغاز سد  د ی حاکم بود تا دو قرن به درازا کش  ی هاعرب   ی رسم

  ین ی نشعقب   ن یمشاء تن در دهد. ا   یونان ی  ۀفلسف  ۀ و به ترجم  ردی کمک بگ  رب ع  ی انی سر  یآن از پسرعموها   دن ی کوب  ی شد برا

مشاء    ۀاز فلسف   فگان ی دولت خل  یبانی با پشت   شان ی ا  دی ان به نام »متکلمان« گردروشنفکر از    ن ینو   ی قشر   شیدا ی مأمون موجب پ

 . کردند ی استفاده م یسلف ان ی و هم سن   هاست ی هم گنوس  دن ی کوب ی برا یمانند پتک

به   کردند، ی ( استفاده م52و  37 ۀبرگ  ، انتصار ،اطی خ)ابن  فه«ی به نام »لط  کی گنوست  ۀکه تا آن هنگام از فلسف  هاست ی گنوس

  ۀ نمون  نای سو ابن   ی آمدند که فاراب  دی پد  یب ی ترک  لسوفان ی پس ف  دند، یآغاز  یونان ی  ییمشا   ۀخود با فلسف  یاشراق   ۀکردن فلسفبی ترک

 .کردند یرشته بودند، پنبه م یمعتزل  د« ی جد ی ن »متکلمان« به سود مذهب »سن  را آ ه هر آن چ  شان ی . انداشان یا  ۀبرجست 

ا منقذالدر »  یغزال با ا  خواند ی ( را به نام »فالسفه« مییمشا   -   ی )اشراق  یب ی ترک  لسوفان ی ف  ن ی«  پ  ن یو  بر    ی روزی که  آنان را 

 .  کندی را رد م شان یا  ی باز هم هر دو رد، یپذی »متکلمان« م

سرسخت    نان تندرو، دشم  یهاست ی همان گنوس  شان یهستند. ا   ان« ی می »تعل  کندیم  « رد  منقذال در »  یگروه که غزال   نی سوم

 بوده است.   شان یدر سراسر عمرش بر ضد  ا  یغزال  یهاکردم، کوشش   اد یتاج و تخت عرب بودند که 

کار بودند  نرم و سازش   یهاست ی همان گنوس  شان یهستند. ا   ان«ی اند »صوف« مورد بحث قرار گرفته منقذالگروه چهارم که در » 

ن عرب  هندوایرانی  زمی نه تنها گنوس  شان یبودند. ا   رفتهیعرب را پذ  فگان ی تسلط خل یاسی که از نظر س   ؛ دهی پوشان  یرا لباس تسن 

و سجاده و    حی تسب   زه، ی و ن  ری شمش  ی( به جا 18کرده )بند    نما ی داده صوف  ریی تغ  زی عرب را ن  ۀسرداران گذشت   شتر ی ب  ۀ افی بلکه ق

 ساخته بودند.    شان ی خرقه بر ا
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رفتار خود    نی با ا  یکرده است. غزال  رتریپذ ی چند، آن را سن    یراتیی با تغ  رفتهیو پذ   دهیگروه چهارم را پسند  نی روش ا  یغزال (3) یغزال و استیس

ن خشک عرب  ن ی ا  بلکه  ؛قائنات را کند کرد  - تندرو الموت    ان ی رانیا   ک یدئولوژ یسالح ا  را    ی سالح را به دست دشمن داد، او تسن 

بر عمر تاج و تخت عرب و    م ی قرن و ن  کی   جهی کرد و در نت   یرفتن ی دو رود فرات و سند قابل هضم و پذ  ان ی م  ستی مردم گنوس  یبرا

 برافتادند.   م1252 ق /656افزود، تا به دست ترکان مغول در   ران یبر ا  شان ی تسلط ا

 قرآن قدم و حدوث 
  ن یا  « يمستظهرالدر کتابش »  عهی بر ش  یاعتراض غزال   نی اشارت رفت، سوم 15در بند  که  چنان  قدم و حدوث قرآن: ( 22

و    لی : قرآن و تورات و انجدی« گو نصیحة الملوك( او در » 112  ۀنه قدم »الئوست برگ  شمردندیقرآن را حادث م  شان یاست که ا 

  ن ی( و ا 208  ۀ)الئوست برگ  اندم یصفات او قد   ۀ صفت او است و هم  یروهمه سخن خدا است و سخن   غمبران ی زبور و کتب پ

: قرآن در هر جا بود و  ندیبطه آمده که گوابن   ژهیبه و   روانش ی امام حنبل و پ  راتی است که در تعب   ان ی همان نظر سلف صالح سن  

  دت ی باور با عق  نی ا  1( 220  -  219  ۀ، و الئوست برگ86  -   83  ۀبرگ  ، بطهاست )ابن   م یبه هر صورت نوشته شود نامخلوق و قد 

قوان  ان یهودی  یم یقد ابد  ن ی که  را  ازل  ی تورات  هماهنگ  یکینزد  شمردندیم  ی و  کتاب    یبعد  چند   ی غزال  یول  ،دارد  یو  در 

و نسخ    ن ی هرگونه تکامل قوان  هودیمانند    سو، ک ینشان داده است. او از    زی مورد ن  ن یرا در ا  ش یخو  دت ی « دورگه بودن عقاقتصاد»

 
یبطة  ابن  1 َبِر 

ْ
ک مجانبة   اإلبانة عن شریعة الفرقة الناجیة و،  یحمدان حنبل  فرزند محمد    فرزندمحمد    فرزندعبیدالله  ابوعبدالله  (  ق 387  /   304)  یع 

ه جلد، جلد    ،دارالرایة للنشر والتوزیع، الریاضی،  ولید بن سیف نصر وحمد تویجر،  عثمان أثیوبي، یوسف وابل،  رضا معطي  ، الفرق المذمومة :  2  ، 1ن 

یوسف ، تحقیق  6  ق؛ جلد1418،  چاپ دوم  ،عثمان عبد الله آدم الثیوبي  ، تحقیق4،  3 لد  ج  ق؛1415،  چاپ دوم  ی،رضا بن نعسان معط  تحقیق

 تحقیق   ،9،  8ق؛ جلد  1418،  ، چاپ نخستولید بن محمد نبیه بن سیف النصر  تحقیق    ،7  لدج  ق؛1418،  ، چاپ دومبن عبد الله بن یوسف الوابل

 ق.1426، چاپ یکم ی،حمد بن عبد المحسن تویجر

ة عکبرابن  ،أبوعبدالله عبیدالله بن محمد بن محمد بن حمدان،  إبطال الحیل  بیروت،  ،مکتب اإلسالمي،  زهیر شاویش، تحقیق  (ق 387  د:)  یَبطَّ

 ق.1403 چاپ دوم،
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  ۀ اراد  ریی تغ هندوایرانی  زم ی گنوس  ری ثأدر همان جا، تحت ت   گر، ید  یکرده است و از سو   نکار از قرآن ا   گر ید  ی ت یآ ۀلی را به وس  یت یآ (3) یغزال و استیس

 (  119 ۀدانسته است. )الئوست برگ ری پذخدا را امکان 

  « ی»کالم نفس  ی بر کالم اشعر  هی با تک  « ی تصفسحادث بودن کالم خدا در کتاب »م  ا ی  م یدر مورد قد  ی غزال  ۀ دی دو رگه بودن عق

قرآن    یدو رگه را که معان   ۀ شیاند   ن ی« ا العلوم   اء ی اح( او در »219  ۀ)الئوست برگ  شودی روشن م  «ی»کالم خارج   ازو جداکردن آن  

آورده که:    م ی حک  ک یپادشاه و    کی  ان ی م  یی به صورت گفتگو  است،  یخدا است و حروف و آواز آن صفت حادث آدم  م یصفت قد 

  ۀ لی سخن خود را به وس  یچنان که آدمهم   رسانند، ی م  یحادث به آدم  یها و آوازهاواژه   ۀلی خدا را به وس  م یسخن قد   امبران ی پ

 (. 348 ۀو الئوست برگ 362 -  360  ،2، ج ی، فارس252  ،1، جیعرب ، العلوم اء ی اح)  فهماندی م هاوان ی به ح  دن«ی »شخول

  یۀ نظر  هندوایرانی  ۀ شیدارد تا ر   یشتری ب  یگربه روشن   ازی گرفته است، ن  یاز اشعر   یکه غزال   «ی»کالم نفس   یۀ رگه بودن نظر  دو

   .ها آشکار گرددآن  ی ری رناپذیی بودن و تغ  یو ابد  یازل م،ی قد یهود ی  ۀشی و ر نی قوان یری رپذ یی حدوث کالم و نسخ و تغ

ت  ر یز   یرونیب
ّ

که    دانند ی م  لسوفان ی ف  ۀ ها را برنهادو قانون   ها نامهن یی آ  ان ی ونانی   :دیگو ی م  ن« یانها و قو عنوان »منبع سن

را در دوازده کتاب    ونان ی  نی قوان  ان ی اول پس از مرگ کوروش، روم  یکمک کرده است. در روزگار دارا   شان ی بد  ،هاخدا در وضع آن 

نه از فرستادگان خدا که    دانندی م  لسوفان ی ف  ن« ی را از »راش  ها تو سن    ن ی قوان  ان ی ونانی مانند    ز ی ن  ان یهند.  ..  برگرفتند   شان ی از ا

  ، ماللهند من مقولة)   شمرندی روزگار روا م  یازمندی ها را بنابر نقانون   ر یی ها نسخ و تغملت   نی رو، ان ی. ازا نامندی م  ن« ی را »نارا  شان یا

 (. 81  -  80  ۀبرگ م، 1958هند، چ.  

:  ندی گوی م  م( 1057  /  ق449د:)   یصور  یعی ش  یکو کراج   م( 1024  ق /415د:)   یمعتزل  ی عبدالجبار همدان  گر،ید  ی سو  از

چ. مصر    ،)شرح االصول الخمسة  پندارندی م  ریرناپذ یی و نسخ و تغ  ی و ابد  یدانسته ازل  یها و سنن را االهقانون   ۀهم  ان ی هودی

 (.  102  ۀبرگ ،1322  ،تهران  ،ی چ. سنگ ، و کنز الفوائد ؛ 576  ۀبرگ ، 1965

 لی با تفص  هود یرا در مذهب    ن ی قوان  ی ری رناپذیی و تغ  ی موس  عت یبودن شر  ی و ابد  ی ازل  زی ( ن602  -   530)   ی هودی   مون ی مابن 

 (. 417 -  415 ۀبرگ  ، 1974 ، بول ناستا ی اتا نی چ. حس ، 2ج  ،39فصل  ، نینموده است )داللة الحائر  ان ی ب

د  ن یا پ  دگاهیدو  م  یدو گونه خداپرست   مد ای متضاد،  قوم    ان ی بود که در  م  هودیدو  رواج    هود ی   یاست. خدا   داشتهی و هند 

مردم    یبرا   ر ی رناپذیی تغ ی و ابد  ی ازل نی بر عرش نشسته، قوان ده، ی بود قهار که جدا از جهان بوده، جهان را از عدم آفر  ی پادشاه 
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  اضت، یو ر   م ی از راه تعل  تواند ی م  یهست و آدم  یدر هر آدم  ی آن است، جزء االه  خودروح جهان و    ی هند   ی نهاده است. خدا (3) یغزال و استیس

مردم    ازی رفع ن   یاست. برا  ترافته یرشد    شان یدر ا  ی جزء االه  لسوفان ی را ف  ی زندگ  نی رشد دهد. قوان  شان یدر ا   یجزء االه  ن یا

 . ابد یی پس با تکامل جامعه تکامل م  نهند،یم

و    ینئوافالطون  یب ی ترک  ۀفلسف  د،یگرد  ادشده ی  ین ی بدو جهان   زشی موجب آم  ران یبر ا  ان ی ونانی و هجوم    ونان یبر    ان ی رانیا   هجوم

پد  ی مانو  ،ی حی مس  یب ی ترک  ی هامذهب  آن  ا  د ی از  عقا  نی آمد.  سد  د ی معجون  در  آراء  م  ۀ و  دانشگاه  یالدی هفتم    ی هادر 

دوباره در    یول   ،ها را متوقف ساختآن بحث   ی عرب بر عراق مدت  یهاورش ی.  شدی م  سی تدر  نی ب ی سورا، حران، نص   شاپوری جند

ودا،    ی بار آن کالم الله که »قدم و حدوث« آن مورد بحث قرار گرفت قرآن بود که جا  ن یا یول  ، کشاکش آغاز شد  م8  /  ه 2 ۀسد

 را در عراق گرفته بود.   لی تورات، اوستا، انج

که خود سلف   هودی  ان ی مانند صدوق  داشتند،ی سراغ م  شی برا  شتری ب  ی احترام  قرآن بودن    م یقد  دتی که در عق  یسلف  ان ی سن  

با منطق سروکار    شتر ی که ب  ها،ست ی گنوس  شان یبودن کالم خدا معتقد بودند، در برابر ا   م یبه قد   رفتند،یبه شمار م  هودی صالح  

 داشتند، به حادث بودن آن قائل شدند.  

 ان،ی دادن به مکتب معتزل  ت ی ردگرا به ستوه آمده بود، با رسمِخ  یها ست ی گنوس  ک یدئولوژ ی ا یها که از حمله   ی مأمون عباس

( به  12)بند    ونان ی   یی مشا  ۀفلسف  ۀترجم  ق یکرد، پس با تشو   کینزد  ان ی خود دور و به سن    ست ی برادران گنوس  گریرا از د  شان یا

  یسلف  ان ی خرافات سن    ی ناچار از مقدار  راه به   ن ی البته در ا  ؛ساخت  ن ی نو  ی مذهب سن    ن یا   ی برا  ک، یدئولوژی ا  یگاهه ی تک  ی عرب

 .  بودی بودن قرآن م  م یقد ۀمسأل نی که او کنار زد هم ی خرافات  ۀدست برداشت. از جمل ،ده ی پوشچشم 

راه انداخته،  ( به  ون ی زسی )انگ  ی باورپرس  ی ها. او دادگاه د یاز یدست    ز ی ( به زور نیل)معتز  د یجد   یمذهب سن    ج یترو   ی مأمون برا

  ی که برا  ی فرستاد. مأمون در فرمان  هاچال اه ی مسلمان به س  یهات ی و گنوس  ان، قیزند  ان، یخشک را در کنار مانو   یسلف  ان ی سن  

بودن قرآن    م یقد   دتی عق  ان ی که سلف  کندی م  دی بغداد صادر کرده در دو جا تأک  سی پل  سی رئ  م ی به اسحاق بن ابراه  دیعقا  شی تفت 

حدوث   ۀش ی که اند داردی اعتراف نم ی( اما و 218سال  ی)طبر شمردی م ق الله نامخلورا کلمة  حی واگرفته که مس  ان ی حی را از مس

 . شمردندی نم لسوفان ی را مخلوق زبان ف ی آسمان  یهاهمان نظر برهمنان هند است که کتاب  ز ی کالم خدا ن
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از    یهنرشکن   یسوزکتاب   دند،ی دوباره به حکومت رس  یسلف  ان ی سن    ده،ی از چند سال به درازا نکش  ش ی ب  ان ی معتزل  حکومت (3) یغزال و استیس

سخن  کرد. به کوتاه   ران یو  ، الت شده استغ    ی نقاش  ۀعنوان آن که هنرکدرا به   یعل  بن   ن ی قبر حس  ی نو آغاز شد، متوکل عباس

 درآمد.  ان یردگرا دمار از روزگار ِخ 

ت   نیا   واکنش ناپسر   ییگراسن  اشعر  یمعتزل  ی جبائ  یابوعل  یبود که  ابوالحسن  که  نام داشت،  ق330  –  260)   یبزرگ   )

  ی هاشهی شکل اند  ان،ی به معتزل  یی بساخت. او همراه با ناسزاگو  یاز معتزل   نماتر یسن    یشده مکتب   ادی   20چنان که در بند  هم 

 آورد.    دی پد نی نو   یسن   ی کرده مذهب  یته  یها را از مغز علم آنان را شکسته بسته بگرفت و آن  کی گنوست 

ما گفت: کالم    ی گفتگو  ی جا  ۀلأمس  ۀ کند، دربار   یزی آمرنگ   یهند  یهاشه یرا با اند   ی سام  یمذهب   ی باورها  دی کوشی او که م

 خدا دو جنبه دارد:  

   ؛دانست م یو قد د ی نام « یآن را که در ذهن خدا است »کالم نفس   یمعن . 1

 . ستی که حادث است و کالم خدا ن یمانکتاب آس یهاواژه . 2

ناسزاها  یاشعر   ۀدورگ  مکتب او هدف  از مرگ  تا    یسلف  ان ی سن    یپس  ن   ک یشد  و    ، ی مانند مجوس  ییهابعد لقب   م ی سده 

چنان که در  ( هم م1092  ق / 485الملک )د:  تا آن که نظام  داشتی م  زی او ن  دادند،ی م  ان ی ردگرابه ِخ   ان ی ملحد که سن    ،یباطن 

 ( هنگام11بند  گذشت  ن  ی(  در  خواس   ۀسد  ۀمی که  گنوس  تپنجم  فلسف  ران یا   ستی مردم  از    ، یکرمان  نا،ی سابن   ،یفاراب   ۀرا 

  ی قشر   ۀرا بگشود و فلسف   هی نظام  ی هادور سازد، دانشگاه  شد، ی از قائنات تا الموت خوانده م  ی پنهان  یهاکه در حوزه   یسجستان 

 . افت یرواج  ینهاد و از آن پس مذهب اشعر   سیها به تدر را در آن  ی اشعر

مذهب    ن یکه ا  کنندی عوام گمان م  ی نداند، برخ  ی که خود را اشعر  م ی ابیی م  یکه امروزه کمتر سن    دی رواج بدان جا رس  نی ا  کار

  ۀ در بخارا در سد  ید یمذهب در عراق مانند مذهب ماتر   ن یکه ا   دانندی نم   شان یآمده است. ا   غمبری بر پ  نهیهمان است که در مد

سده مورد ناسزاها و انواع    م ی و ن  ک ی شده و مدت   سی زده تأسعرب   یران یبه دست دو تن ا   ی رانیا   زمی گنوس  یالگو  یچهارم از رو 

  ۀزدعرب  ،ی رانیالملک اپنجم به دست نظام   ۀسد  ۀمی بود از ن  یدی از ماتر  تری که سن    ی بوده است و اشعر  یسلف  ان ی سن    ی هاتهمت 

 است.  افتهیو رواج   ت ی رسم ی رانیا لی اص  زمی گنوس دن ی کوب یبرا   گر،ید
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 نامه کتاب  (3) یغزال و استیس

 نمایۀ کتاب و مقاله 

H. Frick, Ghazalis Selbstbiographie, ein Vergleich mit Augustins Konfessionen, Leipzig 1919. 

ی ابن   ، اإلبانة عن شریعة الفرقة الناجیة و مجانبة الفرق المذمومة َبِر 
ْ
ک ق( ابوعبدالله عبیدالله فرزند  387/    304)   یبطة ع 

  ، یتویجررضا معطي، عثمان أثیوبي، یوسف وابل، ولید بن سیف نصر وحمد    تحقیق  ،یمحمد فرزند محمد فرزند حمدان حنبل

ه ج   قی ، تحق4،  3ق؛ جلد  1415چاپ دوم،   ،ی رضا بن نعسان معط قی : تحق2، 1جلد    لد،دارالرایة للنشر والتوزیع، الریاض، ن 

ق؛  1418یوسف بن عبد الله بن یوسف الوابل، چاپ دوم،    ق ی ، تحق6ق؛ جلد 1418عثمان عبد الله آدم الثیوبي، چاپ دوم، 

تحق7جلد   نبیه  قی ،  ، چاپ نخست،    ولید بن محمد  النصر  تحق9،  8ق؛ جلد  1418بن سیف  المحسن  ی ،  ق حمد بن عبد 

 ق.1426 کم، یچاپ   ،ی تویجر

ة عکبر، أبوعبدالله عبیدالله بن محمد بن محمد بن حمدان، ابن الحیل  إبطال  زهیر شاویش،    قی ق(، تحق387)د:    یَبطَّ

 ق. 1403مکتب اإلسالمي، بیروت، چاپ دوم، 

 .ق 1311، ، قاهره ی دی زبمحمد  ،ن ی السادة المتق اتحاف 

(، خاورشناس آلمانی پونز، دار  845  -   764ی مصری ) الدین مقریزتقی ،  اتعاظ الحنفاء بأخبار الئمة الفاطمیین الخلفاء 

 م. 1948الدین شبال، قاهره، مصر،  م؛ جمال 1909الیتام القدس، 

 م(. 6)سدۀ  ، یحیی نحوی کراماتیک اثبات حدوث عالم 

عرب  ۀ ترجم  ا،ی اثولوج )ز:    حی عبدالمس  ی حمص  ۀ ناعمابن  ی به  عبدالله  فلوط 220فرزند  تاسوعات  از    قی تحق   ن، ی ق( 

ق،  1315میرداماد، سال    قبساتچاپ سنگی، در حاشیۀ  دیگر:    ؛1955عند العرب، قاهره،    نی با نام افلوط   ، یعبدالرحمان بدو

انتشارات سروش، تهران،    ، یحسن ملکشاه  ی برگردان به پارس  ؛م1966؛ چاپ عبدالرحمان بدوی، قاهره،  211،  172برگۀ  

 . 1388چاپ دوم، 
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التقاس (3) یغزال و استیس ال  يف   یم احسن  شمس یم قالمعرفة  ) احمد مقدس   فرزندابوعبدالله محمد    ینالد،  کوشش    ق(،380  –   334ی  به 

 خ. 1361م(، ناشر کومش، تهران، 1389  –  1302ی ) منزونقی علی برگردان م؛ 1906دخویه، لیدن، 

محمد  ، تصجیج م( 1057 -   974ق / 450  -  364ماوردی ) یب حب  فرزند محمد  فرزند  ی ابوالحسن عل  ،یةاالحکام السلطان

  ، یحکمران  ین آئو الوالیات الدینیة،    یةاالحکام السلطانتا؛ دیگر: ی، قاهره، بیمکتب االعالم االسالمی،  حلب  ی نعسان  ین بدرالد

   خ. 1383  ی، تهران،و فرهنگ ی انتشارات علم ی، صابر ین حسترجمۀ  

العاشر  یاء إح القرن  أهل  مآثر  الش،  الداثر من  اعالم  )   یعه،طبقات  تهرانی  پژوهش علی 1348  –  1255آقابزرگ  نقی  خ(، 

 خ. 1366منزوی، دانشگاه تهران، 

امام    ن،یالعلوم الد  اء ی ق؛ إح1289ق(، چ بوالق  505  –   450ابوالمحامد محمد فرزند محمد )   ی امام غزال  ن، ی علوم الد  اء ی اح

و    یانتشارات علم  وجم، ی خد  ن ی حس  ح ی ق، تصح620به سال    یمحمد خوارزم  ن ی دالدیق(، برگردان مؤ 505)د:    ی محمد غزال

حافظ    نی بن حس  م ی عبدالرح  م(، تحقیق 1111  –   1058ق /  505  –  450)   ی محمد محمد بن غزال؛ دیگر:  خ1351  ، یفرهنگ

 . م1983/ق 1403 ،روت ی ب  ی،الکتاب العرب دار ، نی محمد خضر حس ی سی نومقدمه ، یعراق

 م. 1924مصر،   مبارک، یزکالخالق عند الغزالي، 

م؛  1909م؛ قاهره  1907مارگلیوت لیدن،  ، یاقوت حموی، دیوید سموئل  دباء معجم ال ؛ یا  دیبال   ةمعرف  یلإریب  رشاد ال إ

   م.2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

 . 1994ق(، تحقیق سلیمان دنیا،  428  – 370سینا، حسین ) ، ابوعلی ابن لضحویة في المعادا

 شلتوت  خی ش ۀاعتبارنام

 1963به سال   روتی ب  ،حلو   وحنای  یخور  ،( 430  -  254)  نی سنت اگوست  ،نوسی اغوسط س یاعترافات القد

 . ق( 597 -  510)  یجوز ابوالفرج ابن  ،یا اعالم الح

و انجام ) آغاز  تهران،  672  -   597، خواجه نصیرالدین طوسی محمد فرزند محمد فرزند حسن،  خ؛ تصحیح 1335ق(، 

 خ. 1374زاده آملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ چهارم، حسن حسن 
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تاریخ؛ دیگر:  ، قاهره، چ. قبانی ادبیات، بی ق( 505  –   450ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی ) ،  االقتصاد في االعتقاد (3) یغزال و استیس

 . 1988ق / 1409دارالکتب العلمیة، بیروت،  

الد    
ُ

مال
ْ
الن عَمة  ینِاک ِاتْماُم  الد  ؛  و   

ُ
مال

َ
ْعَمة  ینک الن  تَماُم  بابویه،  صدوق،  یخش،  و  فرزند  علی  فرزند  د:  )   یهبابو ابن   محمد 

 .ق1395  ،قم  یه،نتشارات دارالکتب االسالما  اکبر غفاری،ق؛ دیگر: تصحیح علی1301 تهران، چاپ سنگی،،  ق( 381

بَ 
ْ
ُة ال َمَحَج 

ْ
ل
َ
ْح   یِب تَْهذ   ي ف  ْیضاء ا ِ

ْ
  یضف  یمرتضمالمحسن فرزند شاه   ، نوشتۀ یغزال  ین علوم الد  یاء ِاحشرح و اصالح    ،یاء اال

اکبر غفاری، دفتر انتشارات اسالمی،  خ؛ دیگر: تصحیح علی 1338تهران،  ، کتابفروشی صدوق،  ق( 1091  -   1007)   یکاشان 

 ق. 1383ئابسته به حوزۀ علمیۀ قم، 

 محمد  ،یغزال ، ن یالد  علوم  اء ی اح همراه  ، اإلمالء في إشکالیات اإلحیاء 

 م. 1925م( به کوشش نیبرگ، قاهره، 912ق / 300خیاط معتزلی )د:  ،  االنتصار

لل ، تصحیح ق(   562  -  506  /  م1166  -   1113) مروزی    یمحمد سمعان  فرزند  یم ابوسعد، عبدالکر ،  يسمعان النساب 

 . م1962  ق /1382،  ، دکن، هند، مجلس دائرةالمعارف عثمانیة، حیدرآبادعبدالرحمان معلمی یمانی، 

نقی منزوی، دارالکتب العربی،  علی ، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  طبقات اعالم الشیعة  ، المائة السابعة  ي الساطعة ف  نوار ال

 م. 1972بیروت، لبنان،  

ال الملکوت في شرح  )د:  یاقوتانوار  فرزند یوسف  زنجانی، قم،  726، عالمۀ حلی حسن  به کوشش محمد نجمی  ق(، 

 خ. 1363

النهایة و  دمشقی  کثیرابن ،،  البدایة  کثیر  فرزند  عمر  فرزند  اسماعیل  ابوالفداء  الدین  عماد  جلد،    14ق(،  774–701) ، 

 ق. 1351؛ مطبعة السعادة، قاهره، 1935المطبعة السلفیة، مصر، 

 . م( 1111 –  1058ق / 505 –  450ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی )  ، البسیط في المذهب أو البسیط في الفروع

 . خ 1363، تهران  ،ی وسفی  ن ی غالمحس کوشش  به  ،ی ، سعدبوستان 
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ق  646  –  568الدین علی فرزند یوسف فرزند ابراهیم شیبانی ) قفطی، جمال   إخبار العلماء به أخبار الحکماء ،  تاریخ الحکماء  (3) یغزال و استیس

/  1172   –  1248 ( روزنی  فرزند محمد خطیبی  فرزند علی  برگردان محمد  به  1099م(،  شاه سلیمان صفوی،  به دستور  ق( 

 خ؛1347کوشش بهین دارایی، تهران،  

بخارا ابوبکر محمد  تاریخ   ، ( نرشخی  تهران،  348  –  268فرزند جعفر  رضوی،  تصحیح محمدتقی مدرس  خ؛  1317ق(، 

ابونصر احمد فرزند محمد قباوی )ز:   انتشارات توس، تهران،  522ترجمه به فارسی  خ؛ ترجمه فارسی به عربی،  1363ق(، 

 م( و عبد المجید بدوی. 2002  – 1922نصرالله مبشر فرزند محمدخان طرازی ) 

 ق. 1417 ة، ی دار الکتب العلم روت، ی ب ، یاحمد بن عل ، یبغداد  بی خطبغداد،    خی تار

 م. 1947، به کوشش م. محمد عزاوی، بنیاد فرهنگ ایران، قاهره، فتح فرزند بنداری اصفهانیسلجوق، تاریخ دولة آل 

سلجوق   یختار اصفهانی،    ی،سلسله  بنداری  علی  فرزند  ا   یاد بن   یلی،جلمحمدحسین  ترجمه  فتح  تهرافرهنگ  ن،  یران، 

 خ. 1356

ابوالقاسم   عساکر ابن تاریخ مدینة دمشق وذکر فضلها وتسمیة من حلها من االماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلها،  

 ( عبدالله  فرزند  فرزند هبةالله  فرزند حسن  التوزیع،  571  –  499علی  و  النشر  و  للطباعة  دارالفکر  تصحیح علی شیری،  ق(، 

 . م1995ق /  1415

رسالۀ کوچک، شش مجلد، ترجمه به انگلیسی آرمسترانگ به همراه متن یونانی،    54م(،  370  –   304تاسوعات، فلوطین ) 

 م؛ برگردان عربی، انتشارات مکتبة لبنان ناشرون. 1988  –  1966لندن، در هفت جلد، 

  -   324، قاضی عبدالجبار فرزند أحمد فرزند عبدالجبار همدانی السدأبادی، أبوالحسین المعتزلی ) تثبیت دالئل النبوه

 ق. 1427ق(، دارالمصطفی، قاهره، مصر، 415

خ(، انتشارات توس،  1389  –   1302نقی منزوی ) ن علی ق(، برگردا421یه رازی )د:  مشکو،  تجارب المم و تعاقب الهمم 

 خ. 1376تهران،  

 . ق 1345دکن، هند،  یدرآباد، ق(، چ ح339)د:   یالسعادة، ابونصر محمد فاراب  یلتحص
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ق(، به کوشش  440  –   363، بیرونی، ابوریحان محمد فرزند احمد ) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (3) یغزال و استیس

   م؛ تحقیق دکتر عبدالرحیم.1958خ / 1337آباد، دکن، هند،  الدین، حیدر نظام 

م(، تصحیح رنالد نیکلسون، 1231  –  1146ق /  618  –  540، فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری ) تذکرة الولیاء 

 خ. 1398،  28؛ تصحیح محمد استعالمی، انتشارات زوار چاپ 1907 –  1905مقدمۀ محمد قزوینی، لیدن،  

 (.ی )نک: هم، غزال عبدالقادر،  ،دروسی ع، نی الدعلوم  اء ی اح همراه  اء،ی االح بفضائل   اء ی االح ف یتعر

 . ق1368 ،روت ی ، بعبدالرحمان  ،ی جوزابن  ،س ی ابل سی تلب 

 (. م1198ق / 595رشد )د: ابن ، تهافت التهافت

یا ةتهافت الفالسف بیروت،  ق(، چاپ موریس  505، غزالی )د:  ةالفالسف  تهافة  ؛  م؛ چاپ دیگر: تصحیح و  1927یوسژ، 

 .1990مقدمه فخری، بیروت، 

نقی منزوی، دارالکتب العربی،  ، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علی طبقات اعالم الشیعة،  سادس القرون  ي ف  یون الثقاة الع

 م. 1971بیروت، لبنان،  

 ق. 1393  ،ةی هند، مجلس دائرة المعارف العثمان درآباد ی حبان، محمد، حالثقات، ابن 

ق(، تصحیح بهمن کریمی، انتشارات اقبال، 718  –  645الله همدانی ) ، خواجه رشیدالدین فضل یدیرش  یخ جامع التوار

 خ. 1373خ؛ چاپ دیگر: انتشارات البرز،  1338تهران،  

ی، ترجمۀ  فضل الله همدان  یدالدین خواجه رشیقان،  و رف  یان و داع  یان و نزار   یان و فاطم  یلیان اسماع  ، بخشیخجامع التوار 

 خ. 1338نشر علمی و فرهنگی،  ی، زنجان و محمد مدرسی پژوه دانش  ی محمدتق

  ۀکتابخان  یخط   ۀ ق(، نسخ718  -   648)   ی الله همدانفضل   یدالدینق(، رش716:  یف)تأل  یدی،رش  یخ تار   یخ، جامع التوار

 . یویورک، نpierpont morgan libraryمورگان   یرپونت پ

 
 
ه فرزند محمد سلق ر،ی ه بن عباس و مدرسته في التفسحبر المة عبدالل

 
 . 1986/  1407 روت،ی ب ،ین ی عبدالل

  ه ی، ژانو1353، بهمن  12، سال  6  -  5  ۀ، شمار 56  -  55  فیرد  ۀ، شمار   خ، ی کاوه، مون  ۀمجل  ،یمنزو  ینقی المة، دکتر عل  حبر

 . 25  – 23ۀ، برگ1395، محرم 1975
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الراهنة في أع (3) یغزال و استیس   ی،نقی منزوبه کوشش دکتر علی   ی، آقابزرگ تهران  یخ ش  ،یعةطبقات أعالم الش،  المائة الثامنة  یان حقائق 

 م. 1975لبنان  یروت، ، بیدارالکتب العرب 

  -  1007)   مرتضیی فرزند شاه کاشان  یضمالمحسن فالحکم(    المعارف و   يف   یونالع  ة)قر   ،محاسن االخالق   يلحقائق ف ا

ابراهیم  ق( 1091 تصحیح  قم،  ،  االسالمی،  دارالکتب  عقیل،  محسن  تحقیق  دیگر:  ترجمه    ؛ق 1423/    2002میانجی؛ 

، تصحیح و تحقیق عبدالله غفرانی، تهران، مدرسه عالی شهید  برادر فیض  مرتضی کاشانی شاه   فرزند ، ترجمه محمد  الحقائق

 . 1387مطهری، چاپ اول، 

انست   یهانر   یحق(، تصح578  –   549)   یسهرورد  ین الد، شهاب حکمة االشراق فرانسه،    یران ا  یتویکربن،  خ /  1349و 

 خ. 1355تهران،   ی،م؛ برگردان صادق سجاد1970

ه ) 
 
َعیِم اصفهانی احمد فرزند عبدالل ق، به کوشش کمال یوسف، بیروت:  430  –   336حلیة الولیاء و طبقات الصفیاء، ابون 

 م. 1990ق/ 1410دارالفکر؛ چاپ دیگر: دار الکتب العلمیة، بیروت،  

نوبخت  آشت   ی،خاندان  اقبال  تهران،    یانی،عباس  اقبال،  چاپ  د 1311تهران،  چاپ  طهوریگرخ؛  انتشارات  تهران،   ی، : 

 خ. 1357

   نامکیخدا

القدیمة في العراق منذ أقدم العصور حت  دارالرائد العربی، بیروت،  عواد،    کورکیس  ، للهجرة  1000سنة    ی خزائن الکتب 

 ق. 1406لبنان، 

 ق. 1417مؤسسة نشر الفقاهة،  وسف،یحسن بن   ، یحلخالصه االقوال،  

 . خ 1357چاپ دوم،   ی، انتشارات کمانگیر، تهران،برگردان منزو یهر، گلدز ایگناس ، اسالم  ۀ دربار  یی هادرس

) هایی دربارۀ اسالمدرس م چاپ شد؛ ترجمۀ 1890و    1885های  (، در سال 1921  -  1850، نوشتۀ ایگناس گلدزیهر 

 . 822خ، دو مجلد، 1357بنیاد فرهنگ ایران، تهران، دکتر علینقی منزوی، چاپ 

 (.417 -  415 ۀ، برگ1974استانبول،  ی اتا نی ، چ. حس2، ج39فصل (  602  -  530)  یهودی مون ی مابن   ن،ی داللة الحائر
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خاقانید (3) یغزال و استیس خاقان  ی، شروان  ی خاقان  یعل  فرزند   یل بد  ین الد  افضل   ، یوان  به  ص 
 
  ید س  یح تصح  ،( ق595  –   520)   ی متخل

 . خ1338  ی، تهران، سجاد  یاءالدین ض

 دیوان عطار نیشابوری 

المقالة، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی،    –، الجزء الحادي و العشرون، المستبین  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م؛ 1972ق /  1392خ / 1351چاپخانه اسالمیه، تهران، 

سازی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه چینی  – نامه  ثابت ، الجزء الخامس،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1944ق / 1363خ / 1323بانک ملی ایران، تهران،  

الشیعة تصانیف  إلی  التخاطب  الذریعة  الرابع،  الجزء  چاپخانه   - ،  منزوی،  علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  التیمیة، 

 م. 1941ق / 1360خ / 1320مجلس، تهران،  

حزن المؤمنین، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی،    –، الجزء السادس، الحائریات  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1946ق / 1365خ / 1325چاپخانه مجلس، تهران، 

الطوسي )د:  رجال  حسن  فرزند  محمد  جعفر  ابو  الطائفه  شیخ  آل 460،  محمدصادق  تصحیح  مطبعة ق(،  بحرالعلوم، 

 ق. 1415م؛ دیگر: چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم، 1961ق / 1381جف،  الحیدریة، ن 

 خ. 1364ق(، نلشر اسماعیلیان، قم  1011الله قهپایی )ز: ، عنایت مجمع الرجال ؛ رجال قهپایی

و ما ادرکناه من مصنفاتهم و ذکر طرف    یعةالش  يسماء مصنفأفهرست    یا   ؛یعةالش  يسماء مصنفأ فهرست  ؛ یا  یرجال نجاش

و   و  أمن کناهم  قألقابهم و منازلهم  و ما     يف  یلنسابهم 
 

او ذم    کل ) رجل منهم من مدح  ابوالعباس احمد فرزند علی   ،372   –  

 ق. 1407ق(، جامعه مدرسین، قم، 450

 (.ه 5)سدۀ   حسول ابوالعالابن ، یةالسلطان یةجناد و مناقب الحضرت العلسائر ال  یتراک علال یل تفض ي ف ةرسال

الثانی  ربیع  9، رونویس کننده محمدعلی کشکول فرزند محمد اسماعیل شیرازی، هند الصفا و خالن الوفاء رسائل اخوان  

 . رسائل اخوان الصفا و االعتبارم؛ چاپ دارصادر، بیروت. 1884فوریه   7/   1301
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( تصحیح کمال  ق833 )د:الله خوافی بهدادینی، حافظ ابرو لطف فرزندالدین عبدالله  شهاب  ،)حافظ ابرو(  زبدة التواریخ  (3) یغزال و استیس

 خ. 1380، تهران، سازمان چاپ و انتشارات  ی،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمحاج سید جوادی، 

ق(، چاپ  726)د:  ی  طاهر کاشانو محمد اب   فرزند   ی عل  فرزند ابوالقاسم عبدالله    ینالدجمال   ،( ی)کتاب کاشان  یخ زبدة التوار 

نزار  یان بخش فاطمخ؛ دیگر:  1343تبریز،   پژوه، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  یان، به کوشش محمدتقی دانش و 

 خ. 1366تهران،  

فاطم  ، یخالتوار   ة زبد نزار  یان بخش  جمال و  کوشش  یان،  به  کاشانی،  محمد  فرزند  علی  فرزند  عبدالله  ابوالقاسم  الدین 

 . خ 1343 یز، پ تبرچاپژوه،  محمدتقی دانش 

 م. 1889، به کوشش هوتسما، لیدن، بنداری اصفهانی  ة، فتح فرزندالعصر  ةو نخب  ة النصر  ة زبد

   ، ینوی چ. م  (،م991ق /  381)د: یعامر  یشابور ی نالسعادة و االسعاد،  

غزال   است ی س شمار   ۀنامماه  ۀ مجل،  ( 2)   یو  شمار 67  ۀ کاوه،  پانزدهم،  سال  ت  ۀ ،  رجب  2536  رماهی دوم،  ژوئن  1397،   ،

 . یمنزو ی نقی ، عل15 –  7  ۀ، برگ1977

غزال  است ی س شمار   ۀنامماه  ۀمجل،  ( 3)   ی و  شمار 68  ۀکاوه،  پانزدهم،  سال  مهرماه    ۀ ،  ذ2536سوم،  ،  1397  قعدهی ، 

 ی منزو ینقی ، عل12  – 11  ۀ، برگ1977سپتامبر 

 برگ  581دوجلد،  ،  2535  ران،یفرهنگ ا  ادی انتشارات بن   ،یمظفر  یمهد  ۀالئوست، ترجم  یهانر   فی تأل  ،یو غزال  استی س

   خ. 1354بنیاد فرهنگ ایران،   ی، مظفر ی مهد ، برگردان م( 1983  -  1905) هانری الئوست  ،یو غزال  یاست س

ق(، تصحیح هیوبرت دارک، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  485توسی )ک:  الملک  نظام ، خواجه  سیر الملوک،  نامهیاست س

 خ. 1347چاپ دوم، 

  451فرزند اسماعیل نیشابوری )   ی عبدالغافر فارس  عبدالغافر ابوالحسین    ، ق( 510)زمان نگارش:    سابور ی ن خ یلتار  اق ی الس

 (. 1134 -   1059ق / 529 –

 .م 1985  / ق 1405 ،روت ی ب ،گران یارنؤوط و د ب ی شع کوشش  محمد، به  ،ی ، ذهب النبالء  عالم أ ری س

ه ش  ،یدیةالمؤ   یرةالس
 
 . م 1949ق(، چ مصر، 470)د:   یرازیهبةالل
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ق(، تصحیح عبدالکریم عثمان، قاهره،  415، عبدالجبار فرزند احمد قاضی معتزلی همدانی )د:  شرح االصول الخمسة (3) یغزال و استیس

 ق. 1432؛ تصحیح سمیر مصطفی رباب، داراحیاء التراث العربی، بیروت، م1965/   ق 1384

 خ. 1372تهران،  یائی، ض ین و مقدمه حس یحتصح ی، شهرزور ۀنوشت  ی،حکمةاالشراق سهرود  شرح

 ق. 1378 ة،ی الکتب العرب  اء ی دار إح د،یالحدی ابابن  ، ةشرح نهج البالغ

 ق(، چ. مصر.  428 –  370سینا ) ، ابن شفا؛  ق1303ق(، چ. سنگی، تهران،  428 –  370سینا ) ، الهیات، ابن شفا

 ، امام چهارم علی بن حسین.  صحیفۀ کاملۀ سجادیه

  ۀ شمار   یازدهم ، س  45  یفرد  ۀشمار   یخ، کاوه، مون  ۀمجل  ی،منزو  یایشان، علینق  هاییویژگ  یو برخ   سلسلهی صوفیان ب

  همین   دادا،   دوست   خانقاه   21  بند   ← نک:    ینچن ؛ هم 88  –   77  ۀ، برگ1973، مارس  1393االول    یع، رب1352نوروز    یک، 

 مقاله.

 ق. 1418 ة،ی دار الکتب العلم روت، ی محمد بن عمرو، ب ،یلی عقالضعفاء، 

ضا عل هب  ا ی؛ السالمهی ِطُب  اإلمام الر 
 
ُة الذ

َ
سال لر 

َ
 . 1402دارالخیام، ، ةی ا

 . خ 1366تهران، فواد،   ،یمرتض ، یعسکرتحقیق  السالم )طب و درمان در اسالم(،   همای طب الرضا و طب الصادق عل

الشأطبقات   تهران  یاء إح  ،یعةعالم  آقابزرگ  العاشر،  القرن  أهل  مآثر  من  پژوهش علی 1348  –  1255)   ی الداثر  نقی  خ(، 

 خ. 1366دانشگاه تهران،  ی،منزو

نقی منزوی، دارالکتب العربی،  ، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علی المائة السابعة  ي الساطعة ف  نوار ال ،  طبقات اعالم الشیعة

 م. 1972بیروت، لبنان،  

نقی منزوی، دارالکتب العربی،  آقابزرگ تهرانی، به کوشش علی ،  سادس القرون  ي ف   یونالثقاة الع،  عةعالم الشی أطبقات  

 م. 1971بیروت، لبنان،  

المائة الثامنة  ،ةطبقات أعالم الشیع الراهنة في أعیان  آقابزرگ تهرانی، به کوشش دکتر علی حقائق  نقی منزوی،  ، شیخ 

 .م1975، بیروت، لبنان يدارالکتب العرب 
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الشافع (3) یغزال و استیس ت( م1370  /ق  771  د: )   ی سبک  ین الد تاج  ی، الکبر  یة طبقات  محمد    یق حق،  محمود  و  حلو  محمد  عبدالفتاح 

 ی، دار احیاء الکتب العربیة، قاهره، مصر. طناح

به عبدالوهاب   ،یسبک  ،ی الکبر   ةی الشافع  طبقات طناح  عبدالفتاح   کوشش  ،  محمد  محمود  و  حلو  ،  قاهره  ،ی محمد 

 .م 1968/ق 1388

المعتزلة ) طبقات  فرزند مرتضی  الله ویلز، سوزانا دیوالد، دارالمکتبة لدین ق(، المهدی 840  -  765، احمد فرزند یحیی 

ق.  1311است؛ چاپ دیگر به کوشش توما آرنولد،    النحل  المنیة و المل في شرح کتاب الملل و الحیاة، بیروت، بخشی از کتاب  

است، که کتاب اخیر شرح کتاب    الزخار  غایات الفکار و نهایات النظار المحیطة بعجائب البحربخشی از کتاب  المنیة  کتاب  

 است.  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االمصار 

النسوة  ،  طبقات صوفیۀ سلمی  یلیه ذکر  و  الصوفیاتطبقات الصوفیة  ابوعبدالرحمان محمد فرزند حسین  المتعبدات   ،

می نیشابوری )د: 
َ
ل  .  2003ق /  1423(، تصحیح مصطفی عطا، دارالکتب العلمیة، بیروت، م1021/   ق412س 

م(  1467ق /  872)د:    ی قرش  سی ادر  نی ، السبع السادس، عمادالدالخبار و فنون اآلثار في فضائل الئمه الطهار   ونی ع

بیروت،    یمصطف  ی نگارو مقدمه  ق ی تحق في    ون ی عم؛  1984ق/  1404غالب، چاپ دوم، داراالندلس،  اآلثار  فنون  و  الخبار 

  ، یمأمون صاغرج  ینگار و مقدمه  قی م( تحق 1467ق /  872)د:    یقرش   سیادر   نی ، السبع الرابع، عمادالدفضائل الئمه الطهار

 ( 2007دمشق و عمان،  روت، ی لندن، ب ،یلشرق الدن  یو المعهد الفرنس ةی لی معهد الدراسات االسماع

   ق. 1418، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ق( 276 -  213)  ینورید یبهقت ابن ، خبارال  یونع

 .م 1983 ،روت ی ب  ،ن ی عبدالحس ،ین ی ام  ر،ی الغد

  ۀ، شمار 1365دوم، مهر  یک و    ۀ سال چهارم، شمار   ، یستاچ  ۀ مجل،  کوشا(   ی)عل  ی نقی منزوعلی (،  2( ) 1)   غزالی بزرگ 

 . 94 –  83 ( 2؛ ) 13 - 2( 1های ) ه، برگ32و  31 یفرد

 خ.1317تهران، نشر هما،   یی،هما ین الد جالل  ،نامهی غزال

ا 342)تألیف:  یَبة  الغَ  محمد  ق(،  عمان  یم ابراه  فرزند بوعبدالله  )د:  ن  علی 360ی  تصحیح  صدوق،  ق(،  نشر  غفاری،  اکبر 

 خ. 1363ق؛ ترجمۀ فهری زنجانی و محمدجواد غفاری، تهران،  1397تهران،  
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فی،  مرتض  یدس  الغیبة (3) یغزال و استیس علم یبةالغ  يالمقنع  حسین  فرزند  علی   ، ( مرتضی  سید  شزیف  واحد  ق(،  436  -  355الهدی، 

 . خ1383مسجد مقدس جمکران، قم،  یبة،الغ ي ترجمه کتاب المقنع ف یبت،مسجد مقدس جمکران، امامت و غ یقاتتحق

،  4/ 4900:  یابیشماره بازنسخۀ خطی  ،  م( 991ق /  381)د:    بابویهابوجعفر محمد فرزند علی، ابن   صدوق   شیخالغیبة  

,  ین, وابسته به جامعه مدرسیمؤسسه نشر اسالمی، اکبر غفار یعل؛ تصحیح IR10-37798مدرک کتابخانه مجلس:  شماره

 قم.

 ق(. 413 –  336ة، محمد فرزند محمد مفید عکبری بغدادی ) في الغیب  سائل الشیخ المفید؛ ر الغیبة للمفید

؛ چاپ دیگر: انتشارات، تهران، ق1317  ی،چاپ سنگم(،  971ق /  360، محمد فرزند ابراهیم نعمانی )د:  الغیبة للنعماني

 ق.  1397

فرزند حسن، شیَبة،  الغَ  ابوجعفر محمد  )د:    یخشیخ طوسی  تهرانی،  460الطائفة  آقابزرگ  چاپ دوم،  ق(، مقدمۀ حاج 

 ق. 1411، مؤسسة المعارف االسالمیة، قم، الغیبة للطوسي؛ ق1310، نعمانی، چاپ الغیبة؛ دیگر: ق1398

مدرسه از  اند   نامهی )زندگ  فرار  غزال  هاییشه و  محمد  عبدالحسیابوحامد  ام  کوب،ین زر   ین(،  تهران، انتشارات   یرکبیر، 

 خ. 1353

ا و ذکر أهل مستقیمها من سقیمها و اختالفها و عللها، ابومحمد حسن  ، فیه مذاهب أهل االمامة و أسماءهِفرق الشیعة

 م. 1969ق / 1389(، تصحیح محمدصادق بحرالعلوم، المطبعة الحیدریة، نجف، ه3فرزند موسی نوبختی )سدۀ  

د  فرزندطاهر  فرزندعبدالقاهر  ، الفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم  محمدجواد  ، برگردان ق( 429 د:) بغدادی  محم 

 م. 1977چاپ دوم،   یروت، ب یدة، داراآلفاق الجدق؛ 1408م / 1987خ؛ چاپ دیگر دارالجیل، بیروت، لبنان،  1330مشکور، 

 ،تحقیق محمد عماره،  رشدبن بوولید ا ال  الشریعة من االتصال  فصل المقال فیما بین الحکمة و

به کوشش    یگرچاپ دم؛  1962ق /  1383، غزالی، به کوشش عبدالرحمان بدوی، دارالقومیة، بیروت،  یةباطن ال  ئحفضا

 م. 2001ق / 1421محمد علی القطب، مکتبة العصریة، بیروت، لبنان، 

  ی ق( برا255  -  160بحر )   فرزندابوعثمان عمرو  [، جاحظ،  االتراک  مناقب ضدالخالفة و فضائل تاب  ]ک  ، االتراک  یل فضا

اس یر خاقان وز فرزند فتح   . م 1898مصر،  اپ ق( نگاشت، چ247)د:  یمتوکل عب 
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 م. 1898( نگاشت، چاپ مصر، 247)ک:  یمتوکل عباس یرفتح بن خاقان وز  ی، جاحظ، آن را برا التراک  فضایل  (3) یغزال و استیس

 خ. 1362، برگردان عباس آشتیانی، ناشر طهوری، مکاتیب فارسی غزالی، فضائل االنام من رسائل حجة االسالم 

) حة المعتزلةفضی  ابوالحسین احمد فرزند یحیی فرزند اسحاق راوندی  ق(، پژوهش عبداالمیر اعسم علوم  261  –   198، 

 حدیث، قم. 

(،  ه12)سدۀ    هاب اسماعیلیهفهرسة الکتب و الرسائل و لمن هي من العلماء و الئمة و الحدود الفاضل، فهرست کتاب

م(، تصحیح علینقی منزوی، مکتبه اسدی،  1769ق /  1184، مجدوع )د:  اسماعیل فرزند عبدالرسول فرزند مثاخان اجینی

 م. 1966خ / 1344تهران، دانشگاه تهران، 

ـ    297ندیم ) ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابن   ،فوز العلومیا    الفهرست الندیم، دارالمعرفة، بیروت، د. ت؛  ابن   الفهرست 

 خ.   1346ق( به کوشش و برگردان رضا تجدد، تهران، 385

و ما ادرکناه من مصنفاتهم و ذکر طرف    یعةالش  ي سماء مصنفأ فهرست  ؛  یرجال نجاش   یا   ؛یعةالش  يسماء مصنفأفهرست  

و   و  أمن کناهم  قألقابهم و منازلهم  و ما     يف  یلنسابهم 
 

او ذم    کل ) رجل منهم من مدح  ابوالعباس احمد فرزند علی   ،372   –  

   ق. 1407ق(، جامعه مدرسین، قم، 450

و ما ادرکناه من مصنفاتهم و ذکر طرف من کناهم و    یعةفهرست أسماء مصنفي الش  یا  ؛یعةفهرست أسماء مصنفي الش

 رجل منهم من مدح أو ذم   یلألقابهم و منازلهم و أنسابهم و ما ق
 

  ی نجاش  ی ابوالعباس احمد فرزند عل  ، رجال نجاشی ؛ یا في کل

 ق. 1317 ی،ق(، چاپ بمبئ 450 –  372) 

تهران, شرکت انتشارات علمی و  پژوه،  ، محمدتقی دانش ساله اسالمی در زبان فارسی  چهار صد  و   فقه هزار   ۀوار فهرست 

 خ. 1367فرهنگی,  

 ق. 1419  ن،ی قم، جامعه مدرس ، یمحمد تق ،یشوشتر قاموس الرجال، 

 ،  44ش خی مون ۀکاو ۀمجل ،آبگار  ۀنامقانون 

 قرآن کریم 
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، رونویسی  26457.10، خطی، کتابخانۀ مجلس شورا، شمارۀ  ق( 505محمد )   فرزند، محمد  یغزال  ،لقسطاس المستقیم ا (3) یغزال و استیس

 ق. 793نهم ربیع یکم 

 .خ 1372، تهران  ،م ی، عبدالکرسروش ، معرفت  قصة ارباب 

اکبر غفاری، دار الکتب  پژوهش علی ی،  چاپ آخوند   ، م( 941  -   864ق /  329  -  258) شیخ کلینی، ابوجعفر محمد    ، کافی

   ق.1379االسالمیه، 

التاریخ،  في  ) ابن   الکامل  شیبانی  جزری  محمد  فرزند  علی  ابوالحسن  عزالدین  کارلوس 630  –   555اثیر  تصحیح  ق(، 

 ق. 1385م؛ دارالصاد، بیروت، لبنان،  1876  – 1851یوهانس نورنبرگ، لیدن هلند، 

 الد  
ُ

مال
َ
ْعَمة ینک  الد    یا ؛و تَماُم الن 

 
عَمة، ش ین ِاْکمال  ق.1405انتشارات صدوق، ، ق( 381)  یه بابوصدوق، ابن  یخو ِاْتمام  الن 

 . یمان ،یفارس ات ی در ادب یو اشارات داستان  ری گنج زندگان، فرهنگ اساط  اء،ی سفر االح ، اء ی کنز االح

الفوائد ابوالفتح محمد فرزند علکنز  َکراجک  ی،  انتشارات مصطفوم1058/    ق449)د:    یفرزند عثمان  قم، چاپ    ،ی(، 

 .  1322تهران،   ،ی کنز الفوائد، چ. سنگ؛ ق1410: دارالذخائر، قم، گریق؛ د 1369 ،یسنگ

تهران،   وجم، ی خد  ن ی حس  حی تصح،  ( 1111  -   1058ق /  505  –   450)   ی ، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالسعادت   یای می ک

 خ. 1361

 . خ 1368، تهران  ،ی وسفی ن ی غالمحس کوشش  به  ،ی ، سعد گلستان

 ق. 1390للمطبوعات،   یمؤسسة العلم روت، ی ابن حجر، ب  ،یعسقالن  زان،ی لسان الم

 . تحقیق ماللهند. م1958چ. هند،  بیرونی، ،  ماللهند من مقولة 

 .ش 1363، تهران  ،ی پورجواد نصرالله  کوشش  به مولوی،   ،ی معنو یمثنو

مؤیدفي  ة،  المؤیدی  موسالمجالس  فرزند  هبةالله  /  470)د:    یاسماعیل  یداع   یشیراز  ی الدین  تصح1077ق    یح م(، 

 . م1949ق(، چاپ مصر، 470د: )  یرازی الله شهبة  ؤیدیةالم   یرةالس  .یروتغالب، دارالندلس، ب  یمصطف

،  94  -  83  ( 2؛ ) 13  -2(  1های ) ه، برگ32و    31  یف رد  ۀ، شمار 1365دوم، مهر  یک و    ۀسال چهارم، شمار   ،یستاچ  ۀمجل

 کوشا(  ی)عل ینقی منزوعلی (، 2( ) 1)  غزالی بزرگ 
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  یعل  ی،ساسان  یران حکومت در ا   یمذهب   یادهای، بن 13  –  5  ۀ، برگ1364  یورشهر   یک،   ۀسال سوم، شمار   یستا،چ  ۀمجل (3) یغزال و استیس

 خ(. 1389 –  1302  ی نقی منزوکوشا )دکتر علی

الئوست،    ی هانر   یف تأل  ی و غزال  یاست نقد کتاب س  ۀدنبال،  ( 15تا    7از  )   67شماره    ، 1357بهار    ،آلمان(   یخ، )مون  ، کاوهمجلۀ  

 منزوی.  نقیعلینوشتۀ   ی،مظفر  یمهد  ۀترجم

اشراق  ،  224  –   218های  ، برگه1971، اوت  1391الثانی  ، جمادی1350، مرداد  9، مونیخ، سال  36، شمارۀ  مجلۀ کاوه

 خ(. 1389 –  1302، علینقی منزوی ) هندوایرانی و نبوت اسراییلی

  8  ۀم، برگ1976، نوامبر 1396 قعدهی ، ذ 1354پنج، آذرماه   ۀ شمار  ،یزدهم ، سال س61 یفرد ۀشمار  یخ، کاوه، مون ۀمجل

 . ینقی منزوکه بودند؟ و چه گفتند؟، علی  یان مرج ۀ، مقال13 –

، سیاست و غزالی )نقد کتاب، تألیف هانری الئوست ترجمه مهدی مظفری(، نقد  66مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف  

 . 12  – 6، برگۀ 1977، مارس 1397الثانی ، ربیع 2536، فروردین ، شمارۀ دو15نقی منزوی، سال منزوی، علی

 خ. 1364ق(، نلشر اسماعیلیان، قم  1011الله قهپایی )ز: ، عنایت رجال قهپایی ؛ مجمع الرجال 

 . ق 1383، تهران  ،ی غفار اکبریعل کوشش  ، به محسن  ،یکاشان  ض ی ف  ،ضاء ی المحجة الب 

ک علی   ق، چاپ هند؛ چاپ دیگر: تحقیق مصطفی عبدالقادر 373، حاکم نیشابوری، سال تألیف  الَصحیَحینالُمْسَتدرَ

 جلدی. 5ق، 1411عطا، دارالکتب العلمیة، بیروت، 

شرکة دار الرقم بن  م(، 1111 –  1058ق / 505 –  450، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی ) صول من علم ال  یالمستصف

 . 1300، بیروت،  أبي الرقم 

  ۀکتابخانق(، خطی،  505، ابوحامد غزالی )د:  یةو فضائل المستظهر  یةفضائح الباطن   ؛یةفضائح الباطن   ي ف  ؛ یا يمستظهر

 ، شهر ری. تهران(  یسدانشگاه قرآن و حدیث )پرد

ال زین نوار مشکاة  ابوحامد   ، ( غزالی  محمد  فرزند  محمد  الئمه  شرف  آیینه505  –   450الدین  صادق  برگردان  ،  وندق(، 

 خ. 1364انتشارات امیرکبیر، تهران،  
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َحقیَقة (3) یغزال و استیس
ْ
ریَعة و ِمْفتاُح ال خ؛ چاپ دیگر:  1360منسوب به امام جعفر صادق )ع(، ترجمه و شرح حسن مصطفوی،    ِمْصباُح الش 

 ق. 1400خ؛ مؤسسة العلمي للمطبوعات، بیروت، 1377محمدهاشم گیالنی، انتشارات پیام حق، تهران، عبدالرزاق فرزند  

،  7/ 10190ق(، نسخۀ خطی، شماره بازیابی:  505  –   450، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی ) المضنون به علی غیر اهله

 . 1663-10شماره مدرک کتابخانه مجلس:  

م؛  1909م؛ قاهره  1907لیدن،  ، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت  دیبال   ةمعرف  یلإریب  رشاد ال إ  ؛ یادباء معجم ال 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

البلدان ) معجم  حموی  یاقوت  شهاب 626  -   574،  ) االدین  (  الیپزیک  چاپ  رومی،  عبدالله  فرزند  - 1873بوعبدالله 

میراث فرهنگی و صنایع دستی  نقی منزوی، پژوهشگاه سازمان  م، برگردان به پارسی دکتر علی1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را  1380و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال 

خ به چاپ رسانید و امید دیگر جلدهای آن را به چاپ رساند تا فرهیختگان ایران زمین به آن  1383تا پایان حرف "ز" در سال  

 . ی بهتری پیدا کننددسترس

التوح أبواب  قاض  دی المغني في  العدل،  /  415)د:  ی معتزل  یعبدالجبار همدان   ی و  محمود محمد    ق ی تحق  ، م( 1024ق 

 قاهره، مصر.  ،یار ی اب م ی و ابراه یخول ن ی ام ح ی تصح ل، یطو  قی سقا و توف یمصطف ،یفی ابوالعالء عف د، یزا  دی قاسم، سع

 ق. 1385  ة،یدر ی ابوالفرج، النجف الشرف، منشورات المکتبة الح ، یاصفهان ن،یی مقاتل الطالب 

ین،
 
ین و اختالف المصل  .م1980ق / 1400علی فرزند اسماعیل اشعری، چاپ هلموت ریتر، ویسبادن  مقاالت االسالمی 

 ( 144 ۀبرگ  1956قاهره   چ.  یفی ابوالعالء عف  ۀترجم  ،کلسون ی ن، در تصوف اسالم یمقاالت

 . 61. شیخکاوه. مون ۀمجل نقی منزوی، ، علیگفتندیکه بودند و چه م یانمرج ۀمقال

  ،یغزال   ی فارس  یبمکات(  الولدیها )ا   فرزندنامه  ۀرسالبه انضمام    االسالمة حج  رسائل   من  االنام فضائل  ،یغزال  یفارس  یبمکات

 خ. 1362 ی،ناشر طهور یانی، برگردان عباس آشت ،  فضایل االنام

 ،  1966 روت،ی چ. ب  ،یفاراب الملة،  



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

53 

ل و الِنَحل (3) یغزال و استیس
َ
خ؛ چاپ دیگر:  1364، انتشارات شریف رضی، قم،  ( ق548  –  479)   ی شهرستان  یم محمد فرزند عبدالکر  ، الِمل

 م. 1972دارالمعرفة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، 

ل و الِنَحل
َ
دیگر: دارالمعرفة للطباعة م؛ چاپ  1945ق(، چاپ مصر،  548  –  479، محمد فرزند عبدالکریم شهرستانی ) الِمل

 خ؛ دیگری پژوهش گیالنی. 1364م؛ انتشارات شریف رضی، قم، 1972و النشر، بیروت، لبنان، 

  ۀ ؛ ترجم1915  یسیانگل  ۀترجم یدن؛ق(، چاپ ل255 - 150، جاحظ، عمرو بن بحر ) مناقب الترک و عامة جند الخالفة

 ق. 1324جاحظ، چاپ مصر،  یل رسا ۀ دو مجموع ۀمناقب الترک، جاحظ در شمار ؛ 1925 یآلمان 

 . ق1324مصر،    اپ جاحظ، چ  یلرسا   ۀق( شماره دو مجموع255  -  160جاحظ، ابوعثمان عمرو فرزند بحر )   ، مناقب الترک

و   المنتظم  المم  تاریخ  ابن الملوك  في  ابوالفرج  فرزند علیجوز،  زرزور،  ق( 597  -   510)   ی، عبدالرحمان  نعیم  پژوهش 

 م. 1992ق / 1412لبنان، دارالکتب العلمیة، بیروت، 

ق(، تصحیح محمد  505  –   450)   محمد غزالی طوسی   فرزند حجةاالسالم ابوحامد محمد  ،  المنخول من تعلیقات الصول 

 . 2009ق / 1419حسین هیتو، دارالفکر، دمشق، چاپ سوم 

نژاد،  الدین کیانی برگردان زین ،  ( 1111  -  1058ق /  505  –  450) ، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی  المنقذ من الضالل 

 خ. 1390. بعدها توسط ناصر طباطبایی ترجمه شد، انتشارات مولی، تهران، نامۀ غزالیتوبه تاریخ؛ دیگر: جا، بی بی 

 .م 1974/ق 1394،  محمود، قاهره  م ی عبدالحل کوشش  محمد، به  ، ی، غزالالضالل  المنقذ من 

القاصد  مف  ینمنهاج  ابن ابوالف،  ینالصادق  یدو  دارالتوفیق  ق( 597  -  510)   ی جوزرج  الخراط،  محمد  کامل  پژوهش   ،

 للطباعة و النشر و التوزیع. 

 م. 1960، عبدالرحمان بدوی، قاهره،  مؤلفات غزالی

 ق. 1328ق(، چ. صبری کرد، قاهره،  505 –  450، امام محمد غزالی ) میزان العمال 

ق(، تصحیح سلیمان دنیا، انتشارات دارالمعارف،  505 -  450) ، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی طوسی  میزان العمل

 قاهره. 
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  یحق(، تصح813  –  874)   ی اتابک  یفرزند تغر   یوسف   ین الد ال مج   ی، برد  یتغرالنجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة ، ابن  (3) یغزال و استیس

وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، المؤسسة    یال،ش ینالد طرخان و جمال   یعل  یم محمد شلتوت، ابراه  یم جمال محمد محرز، فه

 جلد.   16ق.  1392العامة، قاهره،   یةالمصر 

  /ق  1384  یروت، عواد، ب  یخائیل م  چاپ ،  ق( 331)د:    یاریعبدوس جهش، ابن الوزراء و الکتاب   کتاب  من   ة ضائع  نصوص 

 . م1964

/  505  –  450)   یغزالالملوك    حةی نص جالل ،  ( 1111  -  1058ق  ) تصحیح  همایی  تهران،   خ(،1359  –  1278الدین 

 خ. 1351

ی  راز  ینیقزو   الفضلو اب  فرزند   ینالحسواب   فرزند  یلعبدالجل،  نقض بعض فضائح الروافض  يبعض مثالب النواصب ف،  نقضال

 خ،  1358الدین محدث ارموی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ق(، تصحیح جالل 560)ز: 

 های بسیار زیاد. ، امام علی )ع(، گردآورنده سید رضی، چاپ ةنهج البالغ

)ز:    یی محمد حمو   ین الدسالک   یسیرونو  ی، خط   ۀ شاگرد امام صادق، نسخ  یسبن خن   یو نجوم(، معل  ی شمار)گاه   یهنوروز 

النفا،  و جهان  یرانا   ی پزشک  ینوشتار  یراثبر م  اییباچه د ق(. نک:  1032 العرائس  یس مجمع    یۀ ، حاش117  ۀ، برگو حجلة 

ذاکر و    یم محمدابراه  یحتصح  یرازی، ش   ین ، عمادالدروز نوروز  عمال ا   ۀ رسالدهخدا،    ۀ مؤسس  ۀ کتابخان  197  ۀ شمار   ی خط ۀ نسخ

جمش شورا،    یدنژاداول، غالمرضا  نوروز 1396مجلس  برآن  افزون  نص  یۀخ.  و  672)د:  یطوس  یرالدینخواجه    یۀ نوروزق( 

 ق(. 1091)د:   ی کاشان یض مالمحسن ف

 . م 1962/ق 1381 ،سبادن ی و تر، یر هلموت  کوشش  به  ،لی خل ،ی صفد ،ات ی بالوف ی الواف

 م1111  – 1058ق / 505 –  450ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی ) ،  في المذهب   زی وجال

ه  چاپ ق(،  331د: )  یاریعبدوس جهشابن   ،الوزراء و الکتاب
 
 .م 1938  /ق 1357 ، مصر، قاهره ،ی صاو یل اسماع عبدالل

المذهب  طی وسال ) ،  في  غزالی  فرزند محمد  /  505  –  450ابوحامد محمد  احمد محمود م(،  1111  –  1058ق  تحقیق 

 ق. 1417م / 1997ابراهیم، دارالسالم، مصر،  
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و   یانالع  یاَت وف (3) یغزال و استیس والَسماع  بالَنقِل  َبت 
َ
ث ا  الزمان مم  أبناِء  أنباِء  العِ   و  ابن یانأثَبَتُه  اربلی  ،  خلکان احمد فرزند محمد برمکی 

در سال    یان االع یات برگرداند. وف یالسلطان به فارسدستور ظل  یانصار  یجابر  یخمحمدحسن خان ش ق(، میرزا681  – 608) 

با و همرا   یرزاق توسط معتمدالدوله فرهاد م1284 افزوده   یرایشه  ؛ چاپ دیگر به کوشش احسان  چاپ شد  یبه عرب  ییهاو 

 عباس، دارالفکر، بیروت، لبنان.

 ق. 1382  ع،یللطبع والنشر والتوز ثةیالحد  ةی ، قاهره، المؤسسة العرب( ه 2منقری )سدۀ  نصر بن مزاحم   ن،ی وقعة صف

، ثعالبی، بومنصور عبدالملک  شعراء أهل العصر  ي الدهر ف  یتیمة  یا   ؛ محاسن أهل العصر  يالدهر ف   ، یتیمةالدهر  یتیمة

 . م1934ق / 1352ق(، به کوشش علی محمد عبداللطیف، مطبعة المصاري، قاهره، مصر،  429نیشابوری )د: 
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