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 ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

 )امام محمد غزالی(  بزرگ یغزال
 یمنزو نقیعلی دکتر 

 172 –  127  ۀخ، برگ1371 ن، ینشر مت  ،یری مش ۀمؤسس ،ینینائ ی محمود امام دسواران،یخورش کتاب

 مقدمه 

باید گفت شود،  ایشان شناخته  آثار  جاودانگی  و  کار  ارزش  به  اشخاص  بزرگی  پایه   : اگر  بزرگان،  از  یکی  گذاران، غزالی 

ن جدید گنوسیست سازندگان و شکل   پس از قرن پنجم هجری است. ،زدهدهندگان تسن 

ه های او در جامعه خودش، ب اهمیت و کارایی و مؤثربودن فراورده  بلکه به معنی  ؛آمیز این کلمهنه به معنی ستایش   بزرگ

غزالی است که مورد اتفاق دوستان و دشمنان مذهبی او در دوران    ۀویژه پس از مرگ او. آری واژه »بزرگ« یکی از اوصاف شایست 

 امروز است.  رئالیست شناس و گذشته و دانشمندان اسالم 

فهرست آثار    ها مجلد قطور درباره شرح حال این دانشمند طوسی، ده   مریکا و آسیا، ا  ، رنسانس، خاورشناسان اروپا  ز ا  پس 

هایی در نظریات او  دانشمندان به تازه   گذرد،هنوز هم، هر روز که می   ، اندشناسی تحلیلی هر یک از تألیفات او نگاشته او، کتاب 

نظر    خورند که ناگزیر از تجدیدمرور زمان به چیزهایی تازه برمی اند، با  وی انجام داده   ۀ خورند. حتی کسانی که کاری دربار برمی 

 شوند. های پیشین خود می در قسمتی از نوشته 

ایرانیان خودمان نیز مقاالت، بلکه مجلداتی درباره او منتشر شده است. برخی او را  از عقالی بر خالف عقل و برخی از    از

 اند. جا هم نگفتهفیلسوفان ضد  فلسفه خواندند و بی 

 گفت؟ یست و چه میک غزالی
بلکه تا   ؛تا دوران رنسانس خاورمیانه ق505پس از مرگش به سال  عمر، از ایشان دفاع کرد،  ۀچرا کسانی که غزالی در هم

 آغاز قرن بیستم به او ناسزا گفتند؟ 
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کردن غزالی  به رد    اات خود ر ( و مانند ایشان مجلداتی از تألیفق 656د:  جوزی ) (، ابن ق728د:  تیمیه ) بزرگانی چون ابن  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

 اورا رافضی، باطنی، قرمطی، مجوس و حتی ملحد نامیدند.    .اختصاص دادند 

یانی سلفی چون ابن  های غزالی را در  ( کتاب ق558د:  حازم ) (، ابن ق544  د:(، قاضی عیاض ) ق537د:  تاشفین ) ُسن 

 سوزان مذهبی به آتش کشیدند.  مراسم کتاب 

 دانستند. حنبلیان عراق و سوریه او را نجس می 

  ؟ استچه گفته  غزالی
عمر غزالی در جنگ علیه ایشان صرف شد، جان و مال و ناموس ایشان را مباح اعالم    ۀکسانی که همغزالی چه گفته است  

م را ستودند.  او  مرگش  از  بعد  مدتی  از  پس  ق ؤر کرد،  چون  بزرگ  ) خانی  ه 
 
نورالل معتقد چون  ق1019  ک:اضی  فیلسوفانی   )

شیعیان دیگر غزالی را عارفی شیعی شمرده گویند: در پایان عمر توبه    ز( و بسیاری اق1091د:  مالمحسن فیض کاشانی ) 

 رستگار شد! چرا ؟!   ،کرده

 .  1  رسی کنیم بر  کامل گنوسیسم اسالمیتها به نظرم رسید که اندکی در تاریخ پاسخ بدین گونه پرسش  برای 

ن سلفی در باختر ایران  
ّ

 مراحل تکامل گنوسیسم اسالمی قدیم و تسن
ن سلف  م یقد   ی اسالم  سمیمراحل تکامل گنوس  -1

ّ
اندیشه همگانی    ۀدر نظر داشتن پیشین   با  :رانی در باختر ا  یو تسن

آن را با رنگی    آغاز کار انتشار اسالم،شود که این مردم در  آشکار می   هایی از آن در مقالت پیشین گذشت، مردم ایران که گوشه 

های مسلمان  در اثر آمیزش ایرانیان گنوسیست مسلمان با عرب   اندک و نسل به نسل،سپس اندک   گنوسیستی تند پذیرفتند، 

ی به  رفتند و ایرانیان رو  عربان رو به پذیرش اصول گنوسیسم و متافیزیسم پیش می   ثیر متقابل این دو قوم بر یکدیگر،أ ت  و  ُسن 

ن مادی عقب قشری   کردند. نشینی میگری و تسن 

 
، علی کوشا ، بنیادهای مذهبی حکومت در ایران ساسانی13  –  5، برگۀ  1364، سال سوم، شمارۀ یک، شهریور  مجلۀ چیستا  چنین نک:هم  1

 خ(. 1389 – 1302منزوی  نقیعلی)دکتر 



 

 

 

گنوس گفت؟ی و چه م ستی ک یغزال تکامل  ن    م یقد  یاسالم  سم ی مراحل  تسن  و 

 ران یدر باختر ا  یسلف

 

3 

 ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

   رگه  نخستین مذهب دو: الف
مرجئه« بود. ایشان اصل گنوسیستی کهن ایرانی »برتری اندیشه بر  »مذهب    که در اثر آمیزش آن دو فرهنگ پدید آمد،

خواستند در  هایی بلند کردند که نمی پرچم عرب ات« ترجمه و آن را بر  عمال بالنی  ٌنما األ إکار اندام در پرستش« را به عبارت » 

دادند. برای  طرفی را ترجیح می هاشم )علی ـ معاویه( آلوده شوند و بی امیه و بنی ها میان دو خاندان بنی عرب   لیجنگ داخ

 . 611مارۀ ، شکاوه ؟گفتندرجیان که بودند و چه میمُ  ۀرجیان نگاه کنید به مقالشناخت مُ 

 سرکوب مرجئه  :ب
  های مسلمان شده ایرانی،( سرکوب شدند، گنوسیست ق128ـ    118رجیان در پایان یک جنگ ده ساله ) پس از آن که مُ 

 
 
ی د  به نام »ق برای کسب    رجیان،نمایی، همراه با ناسزاگویی به مُ ریان« سربلند کردند و همان سخنان مرجیان را با اندکی ُسن 

 مصونیت، تبلیغ کردند. 

 قدریان  :ج
هم با  قدریان  جنگ   ها،پوشی هپرد   ۀ سرنوشت  بدون  اینان  نبود.  مرجیان  از  دستهبهتر  تک های  کشتهجمعی،  یا    ؛تک 

  شدندسوز می زنده 
 
نام   ا های مسلمان ایرانی بری معرفی کند. این بار گنوسیست د  و پس از مدتی کسی جرأت نداشت خود را ق

ی با قدریان و مرجئه، جز پرده   معتزلهنان »معتزلیان« سربلند کردند. فرق اساسی سخ ها، همان ناسزاها بود  نمایی پوشی و ُسن 

 
 
 رجئی خود بدهند. ری و مُ د  که ناگزیر بودند به گذشتگان ق

یان  بینیم که گنوسیست سوم می   ۀ آغاز سد  ما در های معتزلی ایرانی، به مأمون عباسی  زدگی گنوسیست عرب و  زدگی ُسن 

یان سلفی دو قرن آن را می( توان  ق218  –   203)     سکوت را   دهد که این معتزلیان را به حکومت بکشاند و با کمک ایشان ُسن 

 سرکوب و نابود کند. 
 

مقالۀ مرجیان ، 13 – 8م، برگۀ 1976، نوامبر  1396قعده ، ذی 1354، سال سیزدهم، شمارۀ پنج، آذرماه 61، مونیخ، شمارۀ ردیف مجلۀ کاوه 1

 منزوی.  نقیعلی ؟، و چه گفتند؟ که بودند
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یانش »دو قرن سلفی« و ایرانیان امروز آن را »دو قرن سکوت« نامند، 8و  7دو قرن  در ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال گونه گنوسیست   هر میالدی که ُسن 

 شد. عرب ل« نابود می ئ به نام »کافر« و » اصحاب علوم اوا   هر چند مسلمان بود،
 
ن سلفی دفاع می  ها مستقیما   کردند، از تسن 

 شد تا به عصر مأمون رسید. ند می کم کُ ولی شمشیر کم  ،روبرو بود شمشیرسالح ایدئولوژیک »گنوسیسم اسالمی« با 

 دور از سیاست  اسالمیگنوسیسم  
سیاست-2 از  دور  اسالمی  ضربت   در:  گنوسیسم  آمد،  اثر  فرود  اسالمی  گنوسیسم  بر  سکوت  قرن  دو  در  که  ها 

 و زبر تقسیم شدند.   ؛ ب( نرم : الف( های مسلمان به دو گروهگنوسیست 

 گرایان مشنر :الف
نرمش گرایان با دور شدن از سیاست و پذیرش قدرت سیاسی عرب، درآمیختن پارسایی مانوی با ُزهد اسالمی که در هشت  

 ف اسالمی« پرداختند.  گنوسیسم هندوایرانی به صورت »تصو    ۀدادن اندیشدیدند، بگسترش زاهد معروف به »ُزهاد ثمانیه« می

ه بن 
 
توان از این  ( را می ق260د:  )   بایزید بسطامی  و  ( ق243  د:(، حارث محاسبی ) ق181  د:مبارک هندوزاده )   عبدالل

 گروه نام برد. 

 زبرتر  یهاگنوسیست :ب
)ص( در برابر حکومت اموی قیام کردند    حضرت پیامبر  ۀشدنشین زبرتر که به بهانه دفاع از خاندان خانه   ی هاگنوسیست 

اسی« شهرت یافتند.   ابومسلم خراسانی برپا داشتند،»راوندیان« را زیر پرچم  و مذهب  به »شیعیان عب 

اسی را دارای فٌره ایزدی می از سوی منصور و فقیهان دربارش به شرک مٌتهم   مردند،شایشان تنها به جرم آن که منصور عب 

   .1و نابود شدند 

 
 . خاندان نوبختشهرستانی و کتاب  ملل و نحلبرای شناخت راوندیان نگاه کنید به کتاب  1
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 ق(232 – 203) یهادر سال   ینانشمأمون و جانش  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
( که حکومت  ق232  -   203)   هایو جانشینانش در سال   مأمون   :ق( 232  -   203)  ی هادر سال  نانش یمأمون و جانش  -3

ن دوم « نامید،به دست معتزله است و می   جویی دو کار زیرین را انجام داد:  برای چاره   توان آن را »تسن 

   نرمش در برابر ترکان :الف
ی حاکم،با نرمش در برابر ترکان مهاجر از آسیای میانه و راه یکی   برای سکونت در  دادن ایشان با شرط پذیرش مذهب ُسن 

خراسان، شمشیری تازه و غیرعرب، در برابر شمشیر ایرانیان گنوسیست مسلمان پدید آوردند، که تفضیل آن را به بعد خواهیم  

 دید. 

 سرکار آمدن معتزلیان :  ب
دوره   آن  گنوسیست در  خلیفگان  برکشیدن  با  ی بغداد  ُسن  نرم  حک   ایرانی زده  های  به  با  و)معتزلیان(  همکاری  با  و  مت 

ۀ  هایی از فلسفبخش   ۀ ( با استفاده از ترجمق252ندی ) چون یعقوب بن اسحاق ک    شده خود، پسرعموهای سریانی مسلمان 

ی«   مشایی ارسطو،   .  پدید آوردندسالحی ایدئولژیک به نام »علم کالم ُسن 

ن دوم« تازه به حکومت رسیده، یان سلفی« که در دو قرن سکوت حکومت را در دست داشتنداز یکسو    »تسن  در   ،با »ُسن 

 ق250کشاکش بود، احمد حنبل) 
 
ن سلفی را دفن کرد  ( رهبر ایشان را شالق زد و تقریبا های  و از یک سوی دیگر گنوسیست   تسن 

د بن اب های خود زندانی داشت  گاه جهعمید و یونس یقطینی و مانندهایشان را در شکن ی حاد  مسلمان شیعی ایرانی جون محم 

ن جدید معتزلی را گسترش می   داد.  و تسن 

 مهاجرت از آسیای میانه به ایران 
آس  -4 از  ا  انهیم  ی ایمهاجرت  و    شک   :رانی به  ماوراءالنهر  به  مرکزی  آسیای  از  ترکان  مهاجرت  و  کوچیدن  که  نیست 

امری تاریخی است و ساسانیان    تر رخ داد،خراسان، مانند کوچیدن آریاها، از همان جا به سوی جنوب که در تاریخی کهن 

داشته و دولت با وسایل    د ن ها پیوهای حماسی شاهنامه، به همین مهاجرت ها جلوی آن را گرفته بودند، بسیاری از جنگ قرن 

خلیفگان   پس از سقوط ساسانیان، ، ولیکشانیدها می چون عزاداری»سیاوشان« مردم ایران را بدان جنگ تبلیغی سنگین هم 
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ها  الرشید نیز در یکی از همین لشکرکشی   دادند؛ هارون ها را ادامه می تقلید از ساسانیان آن جنگ ه  عرب نیز تا زمان مأمون ب ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

 کنون به نام»هارونیه« یادآور لعنت بر او است.  درگذشت و دفن شد که گورگاهش تا  ان ر خراسبه توران د

( ق348  - 286)   چهارم، روزگار نرخشی   ۀ »کین سیاوش« توأم با موزیک نیز به همان منظور تا سد  یا  ؛»سیاوشان«  عزاداری 

 .1شده است اجرا می   تاریخ بخارامؤلف 

 :  گوید خاقانی

 .2درفشان فروریخت  ۀ آن زخم       کین سیاوش ارغنون زن  در

 نهد  مأمون عّباسی شرایط خویش زیرپا می 
هارون به هنگام جنگ ایرانیان با تورانیان در خراسان  گذشت، چنانکه :نهدی م رپایز شیخو  طی شرا یمأمون عّباس -5

بیشتر ایرانی بودند به مأمون پیشنهاد کردند که با سه  درگذشت و پسرش امین در بغداد به تخت نشست، سرداران سپاه که  

   : شرط خالفت را به او بسپارند

اسی را به رنگ سبز ساسانی تبدیل کند  الف:    ؛3رنگ سیاه عب 

 ؛شخصی از خاندان فاطمه را به ولیعهدی گمارد ب:

 پایتخت گیرد.   ، مرو را به جای بغداد ج:

شدن بر دولت هر سه شرط را زیر پا نهاد و سازنده این برنامه کشتن امین و چیرهولی پس از    ،مأمون هر سه شرط را پذیرفت 

 بکشت.   فیانه)ع( مخ فضل ذوالریاستین را با امام رضا

 آن شدند که:   تاریخ خلیفگان عّباسی بر  از آن 

 
 . 33، 24ق(، تصحیح مدرس رضوی، برگۀ   348 - 286، نرخشی )تاریخ بخارا 1
 ارسالن.سلطان مظفرالدین قزل، در مدح 3، ترجیعات، شمارۀ دیوان اشعار خاقانی 2
 . 256ق(، برگۀ 276، جهشیاری )د: الوزراء 3
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  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
ا
 یس بنی ئهمیشه ر  :اول

 
زیرنظر داشته باشند تا از قیام ایرانیان مسلمان گنوسیست که فره   فاطمه را در دارالخالفه محترما

   ؛دانند جلوگیری شودفاطمه )ع( می  ۀایزدی را در خاندان پیامبر از تخم

 
ا
ی درآورند   ۀبلکه با برنام ؛نجنگند هرنه تنها با ترکان ماوراءالن   :ثانیا ویژه، ایشان را به دین اسالم به صورت مذهب حاکم ُسن 

ی ایرانی چون خاندان ران راه دهند تا از گسترش نفوذ فئودال و به ای
ٌ
سامانیان جلوگیری    و   های طاهریان، صٌفاریان های محل

 کنند.

ن سلفیوک
ّ

 شش برای بازگشت تسن
ن سلف  یکوشش برا   -6

ّ
اسی نقشی کودتامانند بازی کرد. او هم  ق232سال    در  ی:بازگشت تسن معتزلیان    ۀمتوکل عب 

های مسلمان  که گنوسیست   سوزی و ُهنرکشی را از سر گرفت. او قبر امام حسین)ع( را به نام این را از دستگاه دولت براند و کتاب

های قبور بقیع  ادگان وهابی او با هنرکده کرد که نو   ر ویران کرد و همان رفتا  ،اندآن جا را با تصاویر امامان به بتکده تبدیل کرده

 در مدینه منوره انجام داد.   ق1343به سال 

ن سلفی« دو قرن اول را که مُ  ن اول و    بلکه او؛  زنده کند  ،رده بودمتوکل نتوانست »تسن  ن سوم« را با ترکیبی از تسن  »تسن 

ن دوم معتزلی پدید آورد.   تسن 

 اشعری
ن دو  از آن   پس اشعری:    -7 ن معتزلی مأمونی( به دست متوکل و جانشینان او محکوم و بدنام گردید، مردی  که تسن  م )تسن 

( بود، ضد   ق303د: یس معتزله ) ئبایی ر ( که ناپسری ابوعلی ُج ق324د: از شاگردان مکتب معتزله به نام ابوالحسن اشعری ) 

ن ابوموسی اشعری است که قم را گشوده بود. پدرانش  بردگااز نیم   یعنی الوالء از مردم ایرانی قم،  معتزلیان برخاست. او اشعری 

 نژاد معرفی کرده بودند.  النسب و عرب پس از چند نسل خود را اشعری

  ابوالحسن
 
های معتزلی را، با  رجیان رفته بودند. او اندیشه مُ   ۀریان و ایشان دربار د  اشعری همان کرد که معتزلیان درباره ق

ی پس در حقیقت او    ،کردها، همراه با ناسزاگویی بر معتزلیان بیان میتوای علمی اعتزالی آن نمایی بیشتر و کاستن از محُسن 



 

 

 

گنوس گفت؟ی و چه م ستی ک یغزال ا   یهاست ی جداشدن  باختر  و  از    ران یخاور 

 گر یکد ی
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 ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

ا آورد.  پدید  را  چهارم«  ن  متوکلی  و»تسن  سوم  ن  تسن  از  پوششی  در  را  مأمونی(  )اعتزال  دوم  ن  سلفی«    تسن  حقیقی  ن  »تسن 

ن چهارم« نام گرفت و تا به امروز باقی است.   /نامید،که بعدها »مذهب اشعری   تسن 

ن سوم متوکلی، تا یک قرن و   پیروان    نامیدند نیم پس از مرگ اشعری، او را باطنی رافضی، مجوسی و حٌتی ملحد می   تسن 

ی، در کنار  ک کُ به دست طغرل سلجوقی و عمیدالمل  ق 447  و تا فتح بغداد به سال  ندری، اشعریان و رافضیان را بر منبرهای ُسن 

یان سلفی نمی دیگر گنوسیست   ی کردند. از سوهم لعن می  نهادند و همگی  های تند اسماعیلی نیز فرقی میان اشعریان و ُسن 

که  تا    خواندند را »حشوی«، »قشری«، »مشٌبه« می  را    الملک طوسی مذهب در حکومت سلجوقی، خواجه نظام آن  اشعری 

ن پنجم« را از آن    تر کرد وگنوسیست   ا رسمیت بخشید و در مدارس نظامیه به تدریس نهاد. غزالی این مذهب اشعری ر  »تسن 

یان محافظه   زاند و هنو پدید آورد که تنها روشنفکران امروز آن را پذیرفته    : 21نک: بند  )   .زده آن را قبول ندارند کار وهابی ُسن 

 ( ر بغداددادا دخانقاه دوست 

 های خاور و باختر ایران از یکدیگر جداشدن گنوسیست 
های غیرصوفی به دو گروه  سوم گنوسیست   ۀ سد  ۀ نیم  در   :گریکد یاز    ران ی خاور و باختر ا  یها ستیجداشدن گنوس  -8

 : تقسیم شدند

 ؛بغداد داشتندتر نسبت به در خراسان و خلیج فارس، رفتاری خشن  های دور از مرکز خالفت بغداد، گنوسیست  -

 تر بودند.  های باختر ایران و نزدیک بغداد مالیم و گنوسیست  -

اسی نداشتند،   ضر شدن امام دوازدهم، چون اینان امام حاپس از غایب  با دستگاه خالفت کنار آمدند    و معارض با خلیفه عب 

اسی بغداد شرکت جست بختی« در دولت نو»  »فرات« و   های بزرگ شیعیو خاندان  ند و در فرماندهی سپاه خلیفه ضد   های عب 

 . جنگیدند می  ، های تندرو قرمطی خلیج فارس و اسماعیلیان خراسان که منکر غیبت امام بودندگنوسیست 
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ایران، گنوسیست   شکست  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال در  تندرو  گردید   های  آفریقا  به شمال  ایشان  سران  انتقال  آن   موجب  در  حکومت    که  یک  جا 

یان بغداد و گنوسیست   ق297»فاطمی« را به سال    گنوسیستی به نام  های نرم  تشکیل دادند و چند قرن در برابر حکومت ُسن 

 همکار ایشان ایستادگی کردند. 

اسی با گنوسیست   سیاست  های تند را هانری الئوست »سیاست هاشمی«  گنوسیست   های نرم، ضد  همکاری خلیفگان عب 

اسی   ق 409ولی آن را به فرمان سال    ، نامیده است ولی خواهیم دید که این سیاست تا سده    ،دادمنسوب می   1قادربالله عب 

   .2رود می  یش چهارم پ

 سیاست هاشمی
شد،  کمابیش اجرا می ق  447ه در  بویموجب این سیاست که از آغاز سده چهارم تا سقوط آل   به  ی:هاشم  استیس-9

اسی   دولت عباسی برای آن گروه از »طالبیان« که پیرو امام غایب بودند و نامزدی ظاهر برای گرفتن حکومت از دست خاندان عب 

یان قا  ، نداشتند، آزادی عمل و حقوق اجتماعی ای پدید آورد که در رأس  حفظ منافع ایشان اٌتحادیه   رای ل شد و بئهمانند ُسن 

 گمارد.  ن یک تن از ایشان به نام »نقیب طالبیان« می آ

  یوشش برا  6  بند   ←نک:  )   فاطمه در دارالخالفه« گردیدیس بنیئاین سیاست جانشین سیاست مأمونی »نگاهداری ر 

ن سلف های  از قیام گنوسیست   وگیریمنظور خلیفه از این دو سیاست جل  ،شد سوم اجرا می   ۀکه در سراسر سد  ی( بازگشت تسن 

می  فاطمی  خاندان  از  یکی  پرچم  زیر  آزادی ایرانی  برابر  در  که  می   بود  تأمین  تاریخ، ایشان  این  از  پس  و  بر   شد    دولت، 

های  گنوسیست   رو ضد  نه نمود و در برابر آن، دربار عباسی از نیروی شیعیان میاتکیه می   «بودن »عباسی  به جای   «بودن »هاشمی 

 کرد.  می  استفاده  تندرو،

 
در بغداد بود که در    یعباس   فگانیاز خل  گرید  یکیم(  1031  –  947ق /  422  –  336قادربالله أبو العباس احمد فرزند اسحاق فرزند مقتدر )  1

 طائع به خالفت نشست.   میاش ابوبکر عبدالکربرادرزاده یکرد؛ او به جا  ییم فرمانروا1031  - 991ق / 422 – 381 یهاسال
 . 45 ۀبرگ ،یمظفر یمهد  ۀترجم ،یو غزال استیس  2
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سال   ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال )به  ط 
ٌ
تسل از  پس  نیز  بویه  دید ق334آل  خواهیم  صیمری  سخن  در  که  چنان  سود    (  معامله  این  طرف  دو  هر  از 

 . 1بردند می

 برخی از آثار اجرای سیاست هاشمی 
با نشر فرمانی ظاهر شد که در   ق323همان روزگار راضی خلیفه به سال    در   :یهاشم  استیس  ی از آثار اجرا  یبرخ   -10

آن »حنبلیان« قشری از آزادی محروم شدند و از عقاید شیعیان دفاع شده بود. در همین سال نیز به دستور راضی، »شلمغانی«  

غالت شیعه را    ف به اشعریان قم،رو معرورو کشته شد و چندی پس از آن، شیعیان میانه شیعی تندرو،با کمک »نوبختی« میانه 

 .  2از شهر قم راندند 

 چهارم را نیز از آثار همین سیاست شمرد.   ۀ سد ۀدر نیم بتوان، انتشار تعدادی کتاب، شاید 

ها باقی مانده و به چاپ  ها را یاد کرده که تنها چند شماره آن خود چندین رساله از آن   فهرست( در  ق450  د:نجاشی ) 

 رسیده است. 

 . 3است را به اثبات این موضوع اختصاص داده  کافی  ةالحج( بخشی بزرگ از کتاب ق329 د:) کلینی

ولی کتاب    ،اند، کتاب صفوانی به دست نیستشاگرد کلینی به نام »صفوانی« و »نعمانی« هر یک کتابی در آن نوشته   دو

 چاپ سنگی شده است.    برگه 81در  ق1317نعمانی به سال 

سال   ی اند  و   امام غایب هشتاد  گوید:ابراهیم نعمانی وقتی این کتاب را تألیف کرده است که می ابوجعفرمحّمد بن  

 .4ثبت شده است   ق342هایش تاریخ تألیف و در برخی نسخه  ددار 

 
 (. 191،   8ج ر،یق درگذشت )کامل ابن اث 339بود و به سال  ی لمیمعزالدوله ٔ د  ریابوجعفر محمد فرزند احمد، وز ،یمریص  1
 .185،  2، جرجال قهپایی 2
 به بعد . 328، 2، چ آخوندی، ج کافی 3
 . 81  – 80ق، برگۀ 1317ق(، چاپ سنگی، 360، ابوجعفر محمد فرزند ابراهیم نعمانی )د: الغیبة 4
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د بن مهلبی )   ؛( ق339تألیف این کتاب در زمان وزارت ابوجعفرصیمری )   پس  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال ( بود که هر دو از طرفداران ق352یا ابومحم 

اثیر و تجارب  ئیان در کامل ابن جٌدی سیاست هاشمی هستند. سخنان صیمری در دفاع از این سیاست در یک کنفرانس بویه 

 .1شود دیده می 

نگاشت که    ةتمام النٌعمإ ال الٌدین و  مکإ( کتابی بزرگ در این باب به نام  ق381  د:بابویه ) شیخ صدوق ابن   ، از نعمانی  پس

 به بعد مکٌرر چاپ شده است. ق  1301به سال 

بهاءالدوله بویه دیلمی، شاپور پسر اردشیر را که پیرو جٌدی این سیاست بود به وزارت گمارد. او چند سال   ق380سال    به

کتاب داشت، که  »دارالعلم شاپور« را در کرخ بغداد بنیان گذارد که کتابخانه آن ده هزار و چهارصد جلد  ق  383بعد، در سال  

 اثیر( )ابن  .شد   دهبه دست سلجوقیان به آتش کشی  ق 447در 

اسی را برکنار کرد و قادر را بر جای وی بگمارد ق 403تا    379بهاءالدوله دیلمی )شاهنشاه    ق 381سال    به ( طایع خلیفه عب 

  نهج البالغه اثیر(. سید رضی مؤلف و برای وفاداری بدین سیاست با وی پیمان عدم تعٌدی بست و هر دو سوگند یاد کردند )ابن

است. سامانیان خراسان که اسماعیلی و مخالف غیبت امام بودند و سیاست هاشمی را یک    ودهاین پیشامد سر   ۀقصیدتی دربار 

اسی ـ بویه  ها بر خطبه به نام طایع ) خلیفه پیش از قادر( را که در  شمردند، آن را نپذیرفتند و مدت ای، ضد  خود می ائتالف عب 

 اثیر(. زیست ادامه دادند )ابن زندان می

عقیل خطبه های تندرو عراق قرار گرفت »قرواش« فرماندار بنی ض گنوسیست می مورد تعر  سیاست هاش   ق 401سال    به

انبار، مداین، کوفه، به اجرا درآمد. علویان نرم و   به نام فاطمیان گردانید. این دستور در شهرهای موصل،  اسیان  از نام عب  را 

اسیان از کوفه به بغداد پناهنده شدند. قادر خلیفه، شکایت  ی ) ه نامعب  م ُسن 
ٌ
( به نزد  ق 403ای همراه باقالنی نویسنده و متکل

  بهاءالدوله فرستاد و او قرواش را ناگزیر کرد تا فرمانش را لغو کرد،
 
 اثیر(. )ابن  باز به مخالفت پرداخت   ولی بعدا

 
 .154/  124،  6مسکویه، ج ،تجارب األممها؛ اثیر، همین سال، ابن الکامل في التاریخ 1
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اسی( به سال  پی این سازش ) بویه  در ( یمام محمد غزالبزرگ )ا ی غزال مضای شیعیان ای با اسمیناری در بغداد تشکیل شد و گواهینامه  ق 402ای ـ عب 

  مرتضا که کتاب غیبت او نیز چاپ شده است،   و برادرش سید  نهج البالغهرضی صاحب    پیرو امام غایب، از جمله ایشان سید

یان،ضد  شیعیان اس  .  1نامه ایشان، صادر کردو تکذیب نسب  ماعیلیهمراه با امضای بزرگانی از ُسن 

از بیم جان امضا کرده بود. او یک قصیده در ستایش فاطمیان سروده  رضی آن گواهینامه را ناگزیر و  سید  گوید:  مقریزی 

اسیان بغداد را نکوهیده، دشمنان خود خوانده است  چون خبر این قصیده به قادر    ،و پسرعموهای خود و ایشان، یعنی عب 

اسی )   که من    ابواحمد پدر رضی گله کرد( از  ق 403)   داد و در پیش باقالنی   ل ای تشکی جلسه  ( رسید، ق422-   381خلیفه عب 

تو را نقابت علویان دادم و امیرالحاج کردم، چرا پسرت چنین سروده است؟ پدر از پسر خواست تا به خلیفه نامه نویسد و سرودن  

 .2کرد، به نوشتن نامه تن درنداد شعر را انکار کند، رضی که به زبان انکار می 

د  شیخ یس الرؤساء« به غلط  ئها نام »ر رساله در غیبت دارد، که در آغاز یکی از آن   ( چندق413  د:بن ُنعمان)   مفید محم 

»ابن  او همان  اگر مقصود  در  یاد شده است.  باشد که  توافق    ق 450مسلم«  اسماعیلی کشته شد،  امیر  به دست بساسیری 

 تاریخی آن مشکل است. 

یان ضفاطمیان مصر به ام   ( دومین گواهینامه را ضد  نسبتق467  -   422قائم خلیفه )   ق444سال    به ای شیعیان و ُسن 

 .3عراق رسانید 

اسی با کمک سلجوقیان به سال    ۀکردن آن به وسیلسیاسی هاشمی و پایمال   شکست  یاد    20را در بند    ق447خلیفه عب 

 چهارم.  ۀ خواهیم کرد. اینک بازگردیم به سد

 
ق(، تصحیح جمال محمد محرز، 813  –  874الدین یوسف فرزند تغری اتابکی )تغری بردی، جمال، ابنالنجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة    1

جلد،    16ق.  1392الدین شیال، وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، المؤسسة المصریة العامة، قاهره،  فهیم محمد شلتوت، ابراهیم علی طرخان و جمال

 . 58 ، مقریزی، برگۀاتعاظ الحنفا؛ و 229، 4ج
 . 40، مقریزی، برگۀ اتعاظ الحنفا 2
 . 53،  5، جالنجوم الزاهرة 3
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 چهارگونه پیوند سیاسی مردم با دولت  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
چهارم از نظر فلسفه سیاسی، با چهار گروه مسلمان رو به    ۀدر آغاز سد  ما  مردم با دولت:  یاس یس  وندیچهارگونه پ  -11

 رو هستیم:

یان  الف
ّ

 : ُسن
اقلیتی حاکم بودند که خلیفگان در رأس ایشان قرار داشتند. اینان از نظر مذهبی اطاعت از »اولواألمر= فرمانروا« را به  

 واه فرمانروا عادل و خواه فاسق و جائر باشد.، خ1شمردند واجب مینساء موجب آیه مبارک 

   )صوفیان(های بریده از سیاست : گنوسیستب
 یاد شدند.   [ق( 232 -   203)  یهادر سال  نانشی مأمون و جانش: 3بند ] که در 

داشتند.  ولی برای دوری از کشاکش سیاسی از هرگونه اعتراض پرهیز می   ، دانستندصوفیان اطاعت اولواالمر را واجب نمی 

نمودند، کشته  آشکار می   ا یا گروهی از ایشان همان برداشت گنوسیستی از اسالم ر   ؛ با این همه، در دو سده نخستین هرگاه فرد

نمی می داشتند  که  توحید عددی  با عینک  را درکشدند. حکام  اندیشه  آن  تح   ؛ توانستند  از  یا  گروهی  که  چنان  ٌمل کنند، 

اسی را دارای فٌره ایزدی می   کشته شدند.   ،اندشمردند، به نام آن که خلیفه را خدا نامیدهراوندیان که منصور عب 

 های با سیاست نرم  : گنوسیستج
»اولواألمر« را    دانستند. ایشان آیه مبارکهاینان امامان ظاهر را به چند نسل محدود نمودند و آخرین ایشان را غایب می 

ه« از فقیه عادل پیروی میۀ  دربار   دانستند و در دوران غیبت، مخصوص معصومان حاضر در رأس مدینه فاضله می 
 
کردند  »حق الل

 و عقد  »حق الناس« دستورهای  و در مورد
ٌ

»اولواألمر«    »عصمت« را مخصوص  پذیرفتند. ایشان سردمداران« را می  /  »اهل حل

 
1  Z  :  ُتمأ 59، آیت  4قرآن، سورۀ نساء، شمارۀ عأ از  ن  نأ ت  إ 

 
مأ ۖ ف

ُ
ک نأ ر  م 

مأ
أ 
ي األ ول 

ُ
 و  أ

 
ُسول یُعوا الر   ط 

 
ه  و  أ

  
یُعوا الل ط 

 
ُنوا أ ین  آم  ذ 

  
ا ال ه  ُی 

 
ا أ ی  : ی 

 
ل وُه إ  ُرُد 

 
ٍء ف يأ ي ش   ف 

﴿ 
 

یال و 
أ
أ ُن ت  س  حأ

 
ٌر و  أ یأ ك  خ  ل 

َٰ 
ر  ۚ ذ م  اْلأخ 

وأ ی 
أ
ه  و  ال

  
الل  ب 

ُنون  م 
ُتمأ ُتؤأ نأ ُکنأ ُسول  إ  ه  و  الر  

  
﴾ / ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و نیز از پیامبر و صاحبان امر  59الل

مبر واگذارید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این برای شما بهتر و از  خودتان اطاعت کنید. و اگر دربارۀ چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیا

 (59نظر عاقبت نیکوتر است. )
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 و عقد را با آیه مبارکه  دانستند،می  ه »فقیه«»عدالت« را ویژ   و شرط ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
ٌ

امرهم    » و  1« األمر= با مردم شور کن  يشاورهم ف   »و  اهل حل

می  مشورت  هم  با   = می «،  2کنندشورا  مقید  و  هم محدود  ایران،  غرب  و  عراق  امامیان  دوازده  طریق،  بدین  و  چون  کردند. 

اسی بغداد شرکت داشته و  رفیل با این که گنوسیست بودند، در دولت بویه، آل آل های بزرگ فرات، نوبختی،  خاندان  های عب 

 کردند و گاهی در رأس کارها نیز بودند. را اجرا می ( : برخی از آثار اجرای سیاست هاشمی10بند   ←نک:  سیاست هاشمی ) 

 های تندرو : گنوسیستد
 مانند اسماعیل

 
پذیرفتند، و با همه نیرو ضد   ه« از »حق الناس« و نه غایب بودن امام را مییان، اینان نه تفکیک »حق الل

اسی ـ بویه  تواند نماینده غایب داشته باشد،  گفتند: خدای غایب نمیکردند و می ای« مبارزه میسیاست هاشمی ائتالف »عب 

چنان که در مقالت پیشین گفته    ق( 339  )د:  مین سبب بود که فارابیپس حضور و قدرت شرط ریاست مدینه فاضله است. به ه

هرمی    ۀ جامع  ۀچهارم از خراسان، مرکز گنوسیست حاد  اسالمی، به بغداد آمد، با داشتن نظری  ۀ شد، هنگامی که در آغاز سد

حزبی امروزین است، نتوانست در بغداد با  های تک و نموداری از حکومت  ددهشکل یادشده، که فارابی را در گروه ) د( جا می 

، به  داشتند، همکاری کند. فارابی به امید همکاری با گنوسیست دو گروه اول و سوم که حکومت خلفا را دردست می های حاد 

 رگذشت. جا د  مصر و سوریه رفت و در آن 

یان بغداد در»عصمت امام    اختالف  و به گفته او پیوند پیشوا با عقل فٌعال بود،که فارابی آن را    « فٌره ایزدی  / فارابی با ُسن 

اسی ) یس مدینه می ئشرط ر   ( خلیفه آن روز، ادعای آن را نیز نداشت.  ق320 د:شمرد و مقتدر عب 

 
1 Z :ل  159، آیت 3عمران، شمارۀ ، سورۀ آلقرآن کریم وأ نأ ح  وا م  ضُّ ف  نأ
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ذ إ 

 
ر  ف

مأ
أ 
ي األ ُهمأ ف  رأ او  ُهمأ و  ش 

 
رأ ل ف 

غأ ت  ین  ﴿اسأ ﴾ پس به رحمت الهی با آنان نرمخو ]و پرمهر[ شدی و اگر  159ل 

شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار]ها[ با آنان مشورت کن و چون می    تندخو و سختدل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده

 (. 159کنندگان را دوست می دارد )تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل
2  Z  :  مأ و   38، آیت  42قرآن، سورۀ شوری، شمارۀ ه 

 
ب 
ر  اُبوا ل  ج  ت  ین  اسأ ذ 

  
ُقون  / و آنان که : و  ال ف 
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ال اُموا الص  
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أ

 کنند.دهند و از آنچه روزی آنها کردیم )به فقیران( انفاق میامر خدایشان را اجابت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام می 
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اسی بغداد وزیر و وکیل داشتند،در کابینهفارابی با دوازده امامیان که در آن تاریخ    اختالف  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال در این بود که فارابی    های عب 

خواند و همکاری با آن را ناروا  ال نداشته باشد، غیر فاضله میه ایزدی و پیوند با عقل فع  یس آن عصمت و فر  ئحکومتی را که ر 

   عادل   هنرم که در دوران غیبت » حق الله« از فقی   یهاشمرد، برخالف گنوسیست می
 

و عقد    پیروی و در»حق الناس« با أهل حل

اسی بود همکاری می   کردند. که در آن روز خلیفه عب 

شده« را مانند شیعه پذیرفته و شاید برای کسب مصونیت به آن رنگ فلسفی داده،  نشین هنفارابی نظریه »امام خا   هرچند 

فاق نظر افالطون و ارسطو شمرده است  »مدینه   نباشد،معصوم در رأس آن   چنین مدینه را که فعال  لیکن فارابی   ؛1آن را مورد ات 

 . شمردفاضله« نمی 

 رابطه خلیفگان با هر یک از چهار گروه  
 :از چهار گروه کی با هر    فگانیرابطه خل-12

 تکیه بر سنیان : الف
یان می   ۀتکیه خلفا در آن دوران در درج های  ها و فئودال بود. اینان وابستگان دربار و فرمانداران شهرستان نخست بر ُسن 

 دیدند.  اطراف آنان بودند که منافع خود را در پیوند با حکام می 

 کشانیدند. می  ایشان وایان و ضد  ر خواستند به سود فرمان سو که می  مستضعف نادان را نیز به هر  ۀایشان تود

 است ی دور از س  یهاستیبر گنوس  نفگا یخل هیتک: ب
پس از سه قرن کشتار و بستن    بود. خلفا،یعنی صوفیان می  ،های دور از سیاستدر درجه دوم تکیه خلیفگان بر گنوسیست 

می  ها،نفس  که  کردند  به  احساس  گنوسیسم،  تبلیغ  درکنار  ایشان  باسوادان  پس  برند،  سود  گروه  این  تبلیغات  از  توانند 

شمشیر و نیزه را ازدست ایشان گرفتند، تسبیح و سجاده به ایشان    ختند،تغییردادن قیافه تاریخی سرداران گذشته عرب پردا 

های  ها را از گفتهآوری کردند و به ایشان نسبت داده و سپس همان دادند، پند و اندرزها و کلمات قصار گنوسیستی را جمع 

 
 . 46 – 45ق(، چ حیدرآباد، دکن، هند، برگۀ 339، ابونصر محمد فارابی )د: السعادةتحصیل  1
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کردند،  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال نقل  محاسکتاب   ایشان  حارث  ) های  ) ق243د:  بی  سلمی  ابوعبدالرحمان  ) ق412د:  (،  هجویری  و  ق465د:  (،   )

النهرین رسیده بود، به  سوم از هند به بین   ۀ اند. ایشان تسبیح را که تنها در سد(، این وظیفه را انجام داده ق400د:  قشیری ) 

های نماز  ها، به روی سجاده زین اسب ز تاخت و تاز بر پشت  ا اول دادند و ایشان را    ۀبن ولید و سعد وقاص در سد  دست خالد

 نشانیدند. 

 پذیرش سیاست هاشمی: ج
های  های نرم ضد  گنوسیست ئیان، از گنوسیست اسیان و بویه سوم خلفا با پذیرش سیاست هاشمی و همکاری عب    ۀدر درج

و نوبختیان بغداد، اشعریان قم،  های بزرگ شیعی چون فراتیان، رفیلیان  تند استفاده کردند و با دادن وزارت و دبیری به خاندان 

 های تندرو به کار گرفتند.ایشان و شمشیر و بازوی جوانانشان را برای جنگ با گنوسیست   ان ساجیان آذربایجان، خامه نویسندگ

 میانه  آسیایدعوت از اقوام  
ندی گرایید، نیاز به قلم و در از آن که شمشیر فرمانروایان در دو قرن سکوت به کُ  پس   : انهیم  ی ا یدعوت از اقوام آس  -13

تازه  به شمشیر  نیاز  آن،  با برکشیدن گنوسیست کنار    –   203های  های نرم معتزلی به حکومت در سال تر احساس شد. خلفا 

کردند و با دعوت از ترکان آسیای مرکزی،    مها، اقدا به ساختن سالح ایدئولوژیک »علم کالم« به دست و قلم گنوسیست   ق، 232

 شمشیری تازه به دست آوردند.  

ی  داری« از طرف خلیفگان ول ی »ت  زدند و به فرمان وارد، نخست در پیرامون شهرهای خراسان چادر می تازه   ۀ شدترکان ُسن 

   شدند. اینان که از نظر دینی هم مذهب فرمانروای بغداد شدهمفتخر می
 
گونه پایگاهی در میان مردم ایران  ی هیچ  و از نظر مل

 دیدند پس به تحریک ایشان دست به مداخه در کار فئودال ای جز تکیه بر نیروی بغداد نمی نداشتند، چاره 
 
ی ایرانی  های محل

 گرفتند. پرداختند که گنوسیسم اسالمی را ضد  بغداد به کار می 
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  ، ن گنوسیست سامانی را که مذهب شیعی اسماعیلی داشتتازه وارد، نخست با ایجاد کودتایی، پادشاه مسلما   مهاجران  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

ی   دست   به  را  سامانیان   ریشه  پایان   در  و  1کردن از بغداد، برجای وی گماردند بودن و پیروی برداشتند و پسر او را به شرط ُسن 

 اثیر و دیگر کتب تاریخ(. )ابن  برانداختند غزنویان 

گرفتند، خلیفگان    منش شدند و با أدب و فرهنگ و اسالم گنوسیستی ایران خو این مهاجران پس از چند سال ایرانی   چون 

 کند:ای ازاین جریان را جاحظ در دو کتاب خود اشاره می به دعوت ترکان جدید سلجوقی از آسیای میانه پرداختند. گوشه 

 : مناقب الترک  الف
 چاپ شده است.   ق 1324 چ مصر،  ، جاحظکه در شماره دو مجموعه رسایل 

 : فضایل التراک ب
اسی   . 44  برگۀ م،1898 چ مصر،  ، نگاشت  ق( 247)د:  که برای فتح بن خاقان وزیر متوکل عب 

 انتقال اسماعیلیان به شمال آفریقا: 
اسماع-14 آفر  ان یلیانتقال  شمال  آن   پس   : قایبه  فئودال   از   که 

 
محل طاهریان،  های  ایرانی،  صف  ی  اریان، سامانیان، 

ها  پا درآمدند و به دست عرب   های نرم غرب ایران اززیاریان، یکی پس از دیگری به وسیله مهاجران ترک و کمک گنوسیست 

برافتاد. پس از چندی که    خراسان افتادند، ایران از نظر نظامی برای بار دوم خلع سالح شد و گنوسیسم حاد اسالمی ایرانی از 

مانند    ،ها در کتب تاریخو تفصیل آن   نددادد، به صورت قرمطیان در خلیج فارس به جنگ و گریز ادامه می های حاگنوسیست 

در شهر»سجلماسه« به تشکیل    297اثیر یاد شده است، سران گنوسیست به سوریه و شمال آفریقا گریختند و در ذیحجه  ابن 

یان  این حکومت فاطمی چنا  .فاطمی موفق گردیدند   یتیحکومت گنوسیس ن که خواهیم دید چند قرن مزاحم حکومت ُسن 

 .2بغداد بود 

 
 . 46الملک، فصل ، نظامنامهسیاست ←نک:  1
 خ. 1343، چ تبریز،  119، برگۀ زبدة التواریخ؛  96خ، برگۀ 1338، چ  جامع التواریخ رشیدی 2
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ت شدن فاطمیان مصر از سرچشمه گنوسیسم )خراسان و ایران( سبب شد که اندک  دور ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال گرایی کشیده شوند.  اندک به ُسن 

ه شةالدین هب ي یدفؤ بردند، چون مگریختند و بدان جا پناه می هرچند ایرانیانی که بعدها از ایران می 
 
( و  ق470  د:یرازی ) الل

اح ) ق480  د:ناصرخسرو )  ی می  همه(  ق518د:  ( و حسن صب  گرایی فاطمیان مصر را بگیرند و گنوسیسم  کوشیدند که جلو ُسن 

به انشعاب »نزاریان«    ق، 487را در ایشان زنده نگاه دارند، ولی فرمان محیط شمال آفریقا برایشان چیره شد، تا آن که به سال  

یگنوسیست   .1تر، در قاهره انجامید تر از »مستعلیان« ُسن 

ت گرایی خود می  مستعلیان  افزودند، تا آن جا که علت وجودی خود را  که حکومت مصر را به دست گرفتند کم¬کم بر ُسن 

اسی بغداد ازدست دادند. پس به دست ایوبیان، این کردان گنوسی  ی زده و پیروان مکتب )گنوسیسم  در برابر خالفت عب  ست ُسن 

ی( غزالی به سال   به نام »مستضئی«    ها،نام »عاضد« آخرین خلیفه فاطمی مصر در خطبه   قاومت، گونه م  هیچبی  ق 566ُسن 

اسی بغداد تبدیل شد.   خلیفه عب 

اح نیشابوری    مه دادند،های سوریه به زندگی خود اداتی در کوه تر مانده بودند، مد  تر و ایرانی که گنوسیت   نزاریان  حسن صب 

دژی در کوهستان »الموت« را به    ق484ای از نزاریان را به ایران منتقل کرد و به سال  شاخه   به مصر رفت،  ق 472که در سال  

 بود. بر ایران می هاب ها مزاحم حکومت عر و قرن  دست گرفت 

 اصل تعلیم
خداشناسی و صفات    ۀ های تازه وارد، دربار های نخستین اسالم، دیدگاه بومی مردم ایران و عرب سده   در   :میاصل تعل  -15

گونه بود. ایرانیان گنوسیست مسلمان، بنا بر اندیشه وحدت وجودی پدران خویش، وجود خداوند را    او و باورهای متافیزیک دو

بدیهیات عقلی می  انکارپذیر    زیرا که  ؛شمردنداز  پیامبر  اشدنب »هستی«  به دعوی  را،  او  توحید  و  اثبات خدا  یان عرب،  ُسن   .

 .2داشتند مند، مستند می معجزه

 
 104، برگۀ زبدة التواریخ؛ و 78، برگۀ جامع التواریخ رشیدی 1
 . 94و   7، برگۀ انوارالملکوت في شرح الیاقوت 2
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سده چهارم، اشعریان، باورهای متافیزیکی را با منطق مشائی علم کالم اثبات کردند و عقل آدمی را برای آن بسنده    از ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

 شمردند تا نیازی به امام معصوم نداشته باشند.  

تند  گنوسیست  براندازی خلیفگان جاهل عرب می های  برای  بداهت عقلی   گفتند: هر اسماعیلی،  چند وجود خداوند 

پس باید أعلم مردم در رأس مدینه    ،شدنی نیستمانند بهشت و جهنم با عقل ثابت   ،همه معتقدات متافیزیکی اسالم  یول  دارد،

  فاضله باشد 
 
 آن را ندارند.  م مردم باشد و این خلیفگان جاهل لیاقت تا پاسخگو و معل

اگر بسنده است،مردم را با   ه؟ آیا عقل برای شناخت همه حقایق بسنده است یا ن  پرسد:پنجم حسن صّباح می ۀ در سد

ل  ئعقل خودشان آزاد بگذارید! و اگر بسنده نیست، معصوم را در رأس مدینه فاضله نهید که اعلم ناس و تعلیم دهنده آن مسا

 جاهل را.   ۀباشد، نه این خلیف

ها که حکومت عرب بغداد را به خطر انداخته بود، برای آن که به منطق حکام  ت س برای کوبیدن این منطق گنوسی   غزالی

القسطاس  و   مستظهریعرب صورت حق به جانب دهد »اصالت عقل« را در برابر »اصل تعلیم« نهاده در کتاب خود، از جمله  

البته این سخن غزالی مغالطه    ؛یرا که برای فهمیدن سخن او باز عقل الزم استز ؛  گفت: وجود امام بسنده نیست  المستقیم 

چون بهشت و دوزخ    ، گفتند: برای باورکردن مسایل متافیزیکیبلکه می   ؛اندها لزوم عقل را منکر نشده زیرا که گنوسیست   ؛ است

( که  ق606  د:روی است که فخررازی ) ین اجاهل شنید. از   ۀباید از معلم معصوم به جای خلیف  ،شدنی نیست که با عقل اثبات 

 . 1رزم غزالی بود، این سخن او را ناچیز شمردهم 

 آوردن سلجوقیان به ایران 
گنوسیست  ترکان غزنوی، پس از ماندن در ایران با ادب و فرهنگ ایرانی آشنا و نیمه   چون   :رانی به ا  انیآوردن سلجوق  -16

دست داشتند، به تفصیلی   ای را که خلیفگان بغداد را در شدند، خلیفگان به دعوت ترکان سلجوقی پرداختند، تا ایرانیان بویه 

 نداختند. برا  هطقطقا آمده است، از ریشابن  ةنی اآداب سلطاثیر و ابن  کامل که در 

 
 ..79ـ   80، برگۀ فرار از مدرسه 1



 

 

 

 ران یبه ا ان ی آوردن سلجوق گفت؟ی و چه م ستی ک یغزال

 

20 

به » عرب اوپک« منکر اصل چنین دعوتی از سوی    اکنون  ( ی)امام محمد غزالبزرگ  ی غزال به دلیل نمک شناسی نسبت  از خاورشناسان، شاید  برخی 

در صورتی که انوشیروان وزیر کاشانی    سیاست و غزالیکتاب مانند الئوست در  ، انددلیل شمردهآن را بی  خلیفگان عرب شده، 

 ةیس الرؤسا« هب ئگوید: »ر ( می ق532د:  ) 
 
از طرف خلیفه برای    ق( 467ـ    422( قائم خلیفه ) ق450ـ    437)   یرمأمون وز ه ابن الل

 . 1قدر نزد این امیر سلجوقی ماند تا او را به بغداد کشانید  دعوت به نزد طغرل رفته، آن 

 . 2به دار کشید  دبساسیری وزیر فرستاده خلیفه به نزد طغرل را، به همین گناه، در بغدا  و نیز گوید:

ه بن مأمون ملٌقب به »ر ةکننده طغرل سلجوقی به بغداد، هب عرب، دعوت   ۀیادآوری است که این وزیر خلیف  جای 
 
یس  ئالل

 رفیل در تیسفون بود که   فئودال روستاهای نهر  آذر پسر خشش پسر خسروان رفیل است که به گفته یاقوت؛ نواده مه الرؤسا« آل 

 ان] خائن 
 
رفیل    اص سردار عرب تسلیم شد و به خدمت عمر در مدینه رسید و لقب»رفیل« گرفت و تیول او در نهره[ به سعد وق

 . 3به دست فرزندانش باقی مانده است  بغداد تا این قرن، 

را برای دعوت به نزد   احکام سلطانیهمؤلف کتاب    ق( 450  د:) القضات ماوردی  خلیفه، قاضی  یالرؤسایس ئاز این ر   پیش

 طغرل فرستاد.  

کند که از ظلم طغرل بدم آمد و گزارش علیه او برای خلیفه نوشتم و طغرل فهمید و بزرگواری نشان او خود اعتراف می 

 .  4داد

  !رباباأل   ای فرستاده ربُّ   : پیام فرستاد کهاز شهر»عانه« به نزد طغرل سلجوقی    قائم خلیفه،  کاشانی گوید:   بوالقاسم ا

 اسالم را از استیالی قرمطیان دریاب!  

 
 .10، ترجمه جلیلی، برگۀ تاریخ سلسله سلجوقی 1
 . 19همان جا، برگۀ  2
 . 839،  4، یاقوت حموی، مادۀ نهر رفیل، جمعجم البلدان 3
 .10، ترجمه جلیلی، برگۀ تاریخ سلسله سلجوقی 4
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 .  1طغرل با چند هزار سوار متوجه بغداد شد  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

ی
ّ

 گری ترکانتعٌصب ُسن
17-   

ّ
ُسن رفتار  از سرنگون   پس   :ترکان  یگریتعٌصب  ترکان غزنوی،  به دست  شدن دولت گنوسیست اسالمی سامانی 

تر  گرم  ۀ بلکه ایشان کاس  ؛سوزی و هنرشکنی دست کمی از رفتار اربابان عرب پیشین نداشتشی و کتابکُ گنوسیست ایشان در  

 از آش نیز بودند.  

تاریخ را سیاه کرد تا آن جا که بسیاری    « »ری  های او پس از گشودن سوزی و کتاب   ق( 427)د:  د غزنوی  وشی محم کُ باطنی

 ای در ری و باختر ایران درآمدند.  ن اشعری بر خود نهادند و برخی دیگر به پناه دولت بویه از معتزلیان، زیر فشار ترکان عنوا

( ق 415  د:)   (، عبدالجٌبار معتزلی همدانیق385  د:)   یان گنوسیست شیعی، از معتزلیانی چون صاحب عبادیحمایت بویه 

گذشت، سخنان    8گرنه چنان که در بند    کاهند و ترکان را در خراسان ناگزیر ساخت تا از فشار بر اشعریان ب  شاگردانشان، و  

ی  ۀ( با همق324  د:اشعری )  یان سلفی، مد  ُسن  گری، الحاد، محکوم  ها به عنوان رفض، مجوسی ت زدگی، باز هم از طرف ُسن 

از اندیشه از اظهار اعتزال بیم داشتند، گوشه   ن بود و تنها معتزلیانی که زیر فشار فرمانروایا د را، زیر نام  های اعتزالی خوای 

 کردند.  اشعری، بیان می 

 
 
تر  گنوسیسم نرم  ۀ کرد، زیر پردیافت، پیروان آن را ناگزیر میهای حادتر افزایش میهرگاه فشار دولت بر گنوسیست   اصوال

ی   شوند.  ن داشت، پنهانماتر که مشروعیت بیشتری می و ُسن 

گرفتند به تحریک    از آن که غزنویان چند نسل در ایران ماندند، ایرانی منش شدند و با فرهنگ و گنوسیسم اسالمی خو  پس

 . سوزی ازسر گرفته شدتر برافتادند و گنوسیست کشی و کتاب بغداد به دست سلجوقیان تازه نفس وحشی 

 
 با اختصار.  73ـ  71، چ زنجانی، برگۀ جامع التواریخ؛ و 99خ، برگۀ 1343، چ تبریز، التواریخ اسماعیلیهزبدة  1
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 اعتقادنامه قادری:  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
های درونی، ناگزیر از سازش با قدرت خلیفه شده  دان بویه درپی کشاکش آغاز سده پنجم خان  از  :یاعتقادنامه قادر  -18

ت  ُسن  می بود،  بیشتر  می گرایی  دور  گنوسیسم  از  و  سلطان نمود  که  هنگامی  پدرش  شد.  برجای  بهاءالدوله،  پسر  الدوله 

د. همین رفتار او، راه را  زیست و بغداد و خلیفه را به وکیل خود سپر ( در شیراز میق411ـ   403  هایعضدالدوله نشست )سال 

یان قشری تقویت ش   بدین گونه  ( بکوشد،10برای تحریکات خلیفه باز کرد تا ضد  »سیاست هاشمی« ) بند   ند و گنوسیسم  دُسن 

 د.  دی تضعیف گر 

یان  408به سال  شیعیان   ،قادر خلیفه یک »اعتقادنامه« صادر کرد و در آن به گنوسیسم معتزله و شیعه تاختن گرفت، ُسن 

ئیان، نمازهای  الدوله برای سرکشی به بغداد آمد، ناگزیر شد برخالف رفتار همیشگی بویه چون سلطان   ،کرخ را چپاول کردند

ی   اثیر(.  )ابن  مأبانه، در پنج وقت به جای سه وقت برگزار کندروزانه را ُسن 

بویه  ـ  اسی  بود  سیاست همکاری)عب  اسی  به سود یک طرفه عب  تنها  این پس  از  با  ق  447تا در  ای(  اسیان توانستند،  عب 

 گرفتن از سلجوقیان، خاندان ایرانی بویه را براندازند. کمک 

 سلجوقیان در بغداد 
 ق447ای در  رحیم آخرین پادشاه بویه کردن ملکاز آمدن سلجوقیان به بغداد و زندانی   پس  :در بغداد  ان یسلجوق  -19

امامی نیز  بلکه شیعیان نرم دوازده  ؛های تندرو کشتار شدنداثیر( نه تنها گنوسیست که در همان سال در زندان جان داد )ابن 

کینه ) مورد  طوسی  شیخ  که  اردشیر  بن  شاپور  مدرسه  شدند،  واقع  می ق460  د:جویی  تدریس  آن  در  رفت(  غارت  به    . کرد 

ندری وزیر طغرل برد، که ده سال بعد گویا  اش را عمیدالملک کُ شد و باقیمانده  بزرگ وابسته بدان، به آتش کشیده   ۀ کتابخان

 نظامیه قرار گرفت.   ۀ هسته کتابخان

روز »غری« خوا آن  در  که  کنار صحرا  در  شهرک  آن  در  و  گریخت،  به نجف  طوسی  تأسیس مدرسه  می   ندهشیخ  به  شد 

 پرداخت. 
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نام   یکی ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال به  نامه »بساسیری« که    از غالمان خاندان بویه  با فاطمیان در تماس بود و  با ایشان در کتاب  در پنهان  او  های 

) ةهب   ةیدیؤ الم  ةالسیر  شیرازی  ه 
 
مصر  ، ( ق470  د:الل می1949  ، چ  دیده  ذیم  در  از    ق 450ده  عقشود،  پس  و  پاخاست  به 

کرد و به نام خلیفه شیعی اسماعیلی خطبه خواند و یک سال در بغداد    رکنارکردن دست سلجوقیان از بغداد، خلیفه را بکوتاه 

ولی در همان ماه سال بعد طغرل سلجوقی بغداد را گرفت و خلیفه فراری    ، العمل« اجرا کرد  علی خیر  ي  اذان شیعی را با »ح

 »قائم« را به تخت بازگردانید و بساسیری را بکشت. 

ئیان و رهبری مذهبی  د را از دست گنوسیسم حاٌد بساسیری و گنوسیسم نرم بویهقائم که با تکیه بر سلجوقیان خو  خلیفه

چون دریچه  هم   ب(   11و    3بندهای    ،خطرترین بخش گنوسیسم اسالمی )صوفیان شیخ طوسی رها ساخت، خواست از بی 

 . 1اطمینان سود جوید 

 شکست سیاسی هاشمی

 2ق145که از آغاز تأسیس به دست منصور دوانیقی و نظر نوبخت منجم به سال    بغداد  ی:هاشم  ی اسیشکست س  -20

با آجرهای شهر تیسفون ساخته و جانشین آن شد، مرکز تمٌدن جدید خاورمیانه گردید و در راه گسترش فرهنگ و رفاه و خوشی  

برمی  گام  مردم  بهزیستی  آغاز حکومو  در  »شاهنش  تداشت.  لقب  که  بویه،  خاندان  بر  دیلمی  بودند،  گرفته  خود  به  نیز  اه« 

 .  3تالش کردند ر آن  بگسترش دانش ایرانی و نوافالطونی  

 
، ربیع 1352، س یازدهم شمارۀ یک، نوروز  45های ایشان، علینقی منزوی، مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ ردیف  سلسله و برخی ویژگی صوفیان بی  1

 خانقاه دوست دادا، همین مقاله. 21بند  ←چنین نک: ؛ هم88  – 77، برگۀ 1973، مارس 1393االول 
 یعقوبیواضح و  ابن  ۀابوالعباس احمد فرزند اسحاق فرزند جعفر فرزند وهب فرزند واضح، با آواز   ،یعقوبی  .12و    9، یعقوبی، برگردان آیتی،  بلدان  2

از آثار او    ادان یو ابوالفدا جفراف  یسیادر  ستی را در ارمنستان و خراسان ز  یبغداد است. او زمان  ۀو زاد  نییآعهیش   دانیو جغراف  نگارخ یق( تار284)د:  

 ها بردند. بهره
 متن مقاله: در آن افزوده شد.  3
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پی سستی امیران   چهارم، در   ۀولی در پایان سد  ،( تجارب االمم شد ) های سده و نوروز و مهرگان و غدیرخم برگزار می جشن  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

ت   ، این خاندان  د    های قشری خلیفهبه خواست   ایشان شدن  گرایی و تسلیم ُسن  باال آمد، و  ایشان  قشریت    و فقیهان دربارش، م 

ی، جلوگیری از تفریح و خوشی مردم افزوده می    ی غزال  یآزردگ   یهازه ی انگ:  ب  30  بند  ←شد ) روز به روز بر دستورات خشن ُسن 

  مسلمان   هنوز   که  بغداد  اطراف   های شهرک   به  تفریح   جاهای   و   هامیخانه  ،( در بغداد  سم ی ب: اختناق و فشار بر گنوس  ؛از بغداد

جاها پناه    گردید، شاعران و اهل ذوق، از ترس محتسبان، بدان طیرناباذ، منتقل می  فرک،   کلواذی،  اوانا،   چون   بودند،   نشده

 .  1بردند می

ت وجودی خود، گنوسیسم اسالمی، ایرانی را از 
ٌ
ای از  دست داد و به صورت زائده   در میان سده پنجم، خاندان بویه عل

ی عرب درآمد و به ترتیب زیر نابود شد.  ت خالف  ُسن 

( و مأمور اجرای سیاست  ق450  –   437)   مسلمه را به وزارت گماردابن   ء ( در آشکار، رییس الرؤساق467  –   422خلیفه )   قائم 

اسی  دولت   که   سیاست   این   زدن   برهم   برای   پرده،   زیر   در   ولی  کرد، (  8بند   ← هاشمی )    شناسایی  به  مجبور   نیم  و   قرن   یک  را   عب 

ی   متعٌصب   سلجوقیان   آوردن   با   خلیفه.  کشیدمی   نقشه  بود،   کرده   شیعه   مذهب    بازوی   بویه،  خاندان   برانداختن   و   بغداد   به   ُسن 

های نرم و تحٌمل انتقاد، هرچند مالیم  نیازی به همکاری با گنوسیست دیگر    ق، 447غایب در    امام  پیروان   شیعه  مذهب   نیرومند

 کرد. نمی ایشان، احساس  

ن گنوسیست این پس، خلیفگان بغداد، برای پایه  از کوشیدند تا جای »سیاست هاشمی«  زده« می گذاری یک تئوری »تسن 

  این   2به گام برداشتندادا  تر ُپرکند. خلیفگان با نگاهداری خانقاه دوست گذارد به شکلی مطمئن را که راه نفوذ ایرانی را بازمی 

الملک طوسی این راه تکمیل شد. با  غزالی و نیروی نظامیان سلجوقی، در مدرسه نظام  دست با بعد قرن  نیم  و 3آغاز کردند  راه

ی شیعه زیر فشار سخت  ئیان و اخراج شیخ طوسی از بغداد به نجف، نابودی بویه   نمایی بیشتر شد. تر قرار گرفت و ناگزیراز ُسن 

 
 های یادشده. ، یاقوت حموی، در نام هر یک از شهرک معجم البلدان ←نک:  1
 گام برداشتن. - متن مقاله:  2
 ، همین مقاله. 21بند  ←نک:  3
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 دادا در بغداد: خانقاه دوست  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
د    پیر   بغداد:  دادا درخانقاه دوست   -21 ابوسعید ابوالخیر   ۀپرورداز نیشابور، دست  ق(،479)د:  ابوسعد احمد بن محم 

مادرش آشپز خانقاه وی بود. پس از مرگ پیر، او به بغداد شد و پیر صوفیان عراق شناخته شد، او   بود.( ق440 – 357میهنی) 

یان سوخته بودند  (  ق451  –  447به دست بساسیری )  یفهر پیشامد خلع خلنوسازی کرد. د  ،گورگاه »معروف کرخی« را که ُسن 

 .  1ننمود   کمک به بساسیری  بنا بر اصل دوری صوفی از سیاست ، دادا«»دوست 

خطرترین  دادا« را که بی یفه »دوست خل  قائم  بساسیری، و یان ی بویه  برافتادن  و  سلجوقیان  دست به  خالفت   بازگشت  از  سپ

ها، تشخیص داد. زمینی کردن گنوسیست مهره ممکن، برای رهبری و کانالیزه  رین داشت، بهت »تصٌوف« را    مسلک گنوسیستی 

بزرگ درکنار »نهر معال« بغداد در اختیار او نهاد، تا خانقاهی بزرگ رو به روی مدرسه نظامیه برپا کند و اوقافی برایش فراهم  

گاه فراریان گنوسیست  خفقان سلجوقی پناه   ن در دورا  یافت، خانقاه او دادا« روز به روز گسترش می »دوست   ساخت. نیروی 

 .  2بود 

   . ( برجا بودق630 –  555)  اثیرخانقاه او تا دوران ابن 

گفتند:  های دولت داشت که مردم می اکنون آن را »رباط شیخ الشیوخ« نامند. او چنان نفوذی در دستگاه  گوید:  یراثابن 

 . 3کردما را هالک می  ،]یعنی وزیر[ بود از خرقه بیرون آمد. اگر قباپوشدادا[  ]دوست  ابوسعد   »خدا رحم کرد که سر

تی خشمگینانه در همین خانقاه فرود آمد و چنان که خواهیم هنگام بازگشت از سفر حج به بغداد، مد    ق490به سال    غزالی

بخش ا  :گفت و  نرفت  نیز  خلیفه  دیدار  به  مٌدت  این  در  گنوسیستی  و  ن  »تسن  تئوری  از  این   /هایی  در  را  پنجم«  ن  جا    تسن 

 ( و دوران توبت او  یگراست ی در دوران س ی غزال ۀشیفرق اند  :29. )نک: بند گذاری کردپایه 

 
 ب، همین مقاله.  11و  3بند  ←نک:  1
 . 11 – 9جوزی، برگۀ المنتظم، ابن 2
 . 479اثیر، سال ابن کامل 3
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 یبرادران غزال ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
د  ی:برادران غزال  -22 و احمد دو برادر بودند که در نیمۀ سدۀ پنجم در یک خانوادۀ گنوسیست مسلمان در طابران    محم 

د به سال   د بن    یو برادرش چند سال پس از و   ق450طوس خراسان چشم به جهان گشودند. محم  متولد شد. پدرشان محم 

د هنگام مرگ که پیرامون   سپرد، تا فرزندانش بیراه نشوند.   یوف یک مرد ص  ت دو کودک خود را به دس ،ق بود460 -  457محم 

خانه و سپس به مدرسۀ کنار خانقاه سپرد. احمد راه  کرد، آن دو را به مکتب  ی دو کودک را تا نزدیک بلوغ همراه ی آن صوف

جاه  که  د  محم  داد،  ادامه  را  می طلبخانقاه  هوشیارتر  شاید  و  علمم  یط   یبرا  ود،بتر  ر   یدارج  جرجان  به  نزد   فتهباالتر  و 

چون آوازۀ مدرسۀ نظامیۀ    ،در زادگاه خود بزیست   یعلم آموخت و به طوس بازگشت و چند سال   یاز خاندان اسماعیل  ی دانشمند

د رسید، دل او را ربود و به سو  آن شهر کشانید.  ی نیشابور به گوش محم 

 یغزال یهالقب
نشان   ،1در آن خانواده به نام ابوحامد به او رسیده باشد  یمآب »ابوحامد« اگر از فقیهعرب  کنیت ی:غزال یها لقب -23

 زدۀ ایشان نبوده است. ور سادۀ طابران باالتر بوده و او نخستین عرب آن است که خاندان او از یک پیشه

  ییک   یآشکار نیست که آیا با تشدید و نسبت به ریسندگ  یدرست ه  رخ هنوز بؤها م که پس از تحقیق ده  « یجز لقب »غزال  به

ب  ؛ از پدرانش بوده است به دیه  تشدید ی یا  نام »غزاله«  ی و نسبت  آن   ؛ به  از لقب یا جز  او »زین   ی هاهاست،  و »  دیگر  الدین« 

نیشابور به بغداد    نظامیه از   یکه او را به سمت مدرس   یهنگام  ی، ملکشاه سلجوق  یروز  ی الملک طوس« است که نظام ةاالئمشرف 

 بدو داد.   اشت،دگسیل می 

صالحان بدو داده شده است، نیز از    ی نماشدن برخدر رأس و آغاز سدۀ ششم، که در اثر خواب   الدین ی د و مح مجد    لقب

 . 2برآورده شده است  ی مکاتیب خود غزال

 
 .35، 3، سبکی، جطبقات الشافعیة 1
 . 263-  230، غزالی، برگۀ فرار از مدرسه 2
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ت در لغت به معن  ة »حج ی غزال یهالقب  مشهورترین  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال   یدلیل و برهان آمده، ترکیب آن در کلمات  یاالسالم« است. واژۀ حج 

ب »خواجه« به معن  اند تومی  ، چندان با آن ندارد ی االسالم« که تناسب ةالزمان« و »حجةچون »حج »سرور« گرفته شده   یاز معر 

موالش با که  چنان  قر  ی ایران  ید،  ثقف  ن در  ابوعبیده  بن  مختار  علخونخوا  ی اول  بن  حسین  حضرت  حج  ی ه  را  الزمان  ة)ع( 

ب خواجۀ زمان زروان بوده است، چنان که کنیت زین   1واندند خمی و    ة الحجق( ابن966  -   911الدین شهید ) که شاید معر 

 .  2آمده است  ة الحاج، و ابن ةالخواجابن 

 شد. با  یبه همین معن  اند تونیز می   یحجت، چهارمین درجه از هفت پایگاه مذهب اسماعیل

 نظامیۀ نیشابور 
کُ   در:  شابوری ن  یۀنظام  - 24 را  خود  حکومت  شمشیر  بغداد  خلیفگان  چون  پنجم،  ایدئولوژیک  سدۀ  سالح  و  شده  ند 

الملک  هایی از آن را نظام و گوشه   یدنددروز به روز تیزتر می   فت، ر را که به دست ایرانیان ضد عرب به کار می  «ی »گنوسیسم اسالم

تن    یالملک طوس نظام   ی، ترکان سلجوق   ی شرح داده است، درصدد برآمده بودند تا به راهنمایی وزیر ایران  نامهسیاست در کتاب  

ها برپا سازند، جوانان با استعداد  شهرستان   یایدئولوژیک در پایتخت و برخ  یبیت کادر سیاسرت   یهایی برادهند و مدرسه   در

در شهرها، و مراکز    خانقاهها که در کنار هر  گنوسیست   یبکشانند، تا در برابر مدارس علن   یروزشبانه   یهارا بدین آموزشگاه 

  ی، راز ی، ایرانشهر ی، راوند  ی ایشان در شهرها، کتب فلسف  یمخف ی هاها، از قاینات تا الموت، و حوزه ایشان در کوه   ی تعلیمات

  یو مخالفان حکومت عرب را به سالح ایدئولوژیک گنوسیسم اسالم ند ردکسینا را تدریس می ابن  ی، کرمان   ی، سجستان ی، فاراب

یان دیگر سرگرم و از توجه به   یاشعر  یفلسفبه سود خلیفه بسازند تا مردم را به تعلیمات شبه  یپایگاه ساختند، ی مجهز م و ُسن 

 بازدارند.  ، کتب ضالۀ ملحدان یادشده

 
 . 141و  93  – 90؛ و قرن دهم،  96الشیعه، قرن هشتم،  اعالم؛ طبقات 34ق(، برگۀ 429، بغدادی )د: الفرق بین الفرق  1
 . 141، 92 – 90،  10؛ و ج 96،  8، جطبقات فرق  2
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د غزال نیشابور    «»نظامیۀ  یدولت   یهااز این دانشگاه   یکی ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال تر رسیده، دل او را  برادر بزرگ   یبود، که آوازۀ آن به گوش محم 

 ربوده بود.  

یس آن دانشگاه به  ئر   یالحرمین جوین زادگاه خود طوس را ترک کرد و به نیشابور رفت، نزد امام   ، او پس از سه سال ماندن 

درسان را نزد خیام آموخت، هم   ی، ریاضیابوعل  ی)عرفان( را در خدمت فارمد  یشهر گنوسیسم نظر  اینآموزش پرداخت. او در  

 بودند.    یابوالقاسم حاکم ی، ابومظفر ابیورد ی،ابومظفر خواف  ی، او کیاهراس

  یاهراسی پس از مرگ آن امام، ک  افت،ی( ادامه  478  -  419)   ین ی جو   نی الحرمدانشگاه امام   سیی تا مرگ ر  ی آموزش غزال  ۀدور 

کرد، تا به    کی را تحر  یغزال  یطلب رگ جاه   ن،ی بنشست و هم  یو  یشاگرد او بر جا   نیتر ( از مردم هراز و برجسته504  -   450) 

 . ونددی اردو بپ 

 شش سال در اردوگاه 
بود همانند مدرسۀ سیاره که در آغاز سدۀ هشتم   یر« در نیشابور، نهادک یا »عس  لشگرگاه؛  :شش سال در اردوگاه  -25

التحصیالن نظامیۀ نیشابور و  ورزیدۀ فارغ   ی خان برپا داشته بود، جایی بود که تنها کادرهاغازان  ی برا  ( ق726  )د:  ی عالمۀ حل

ر خدمات  دربار، د  یشدن برا برکشیده   یداشتند و شایستگ  فهیا فلس  ؛در فقه، حدیث، ادب، هنر  یاجز آن که تخصص گونه 

آشنایی    ی ترکان حاکم سلجوق   ی را و اد ی تا با سیاست نظام  یافتند یرا از خود نشان داده بودند، بدان جا راه م   یقضایی, تبلیغ

 یابند و به کار گماشته شوند.  

  یها اق و ارف  سانیدند ر مردم را به درباریان می   ی هایشکش این برگزیدگان حلقۀ ارتباط میان درباریان ترک و مردم بودند، پ

 . ردندکمی  یمردم کارساز یمتقابل آن را برا

از    تعهد ی تا آن علم ب  زیست، این لشگرگاه پیوست و شش سال در آن جا    ه ق ب487به سال    ی سالگ  28در    غزالی را که 

بر زیر و  آموخته بود به چهارچوب تعهد در آورده به خدمت فرمانروایان ترک و عرب نهد و    ی چون خیام و فارمد  ، آزاد  ی استادان

 بم سیاست آن روزگار آگاه شود.
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 آن روزگار یسیاس ینیرو ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
 ها را چنین گزارش کرد:آن  ان تو ایران در سدۀ پنجم می  یاجتماع ی نیروها  یبررس با  :آن روزگار یاسیس ی روین -26

   ی: قدرت نظامالف
را    ی میانه و ماوراءالنهر به ایران کوچ کرده، ترکان غزنو ی بود که از آسیا ی درجۀ اول آن روز در ایران به دست ترکان سلجوق

از ایشان به این کشور آمده دولت    ی تشکیل داده بودند، مغلوب کرده برجا   یسامان  ی محل  یهادولت   یهایی برجاکه پیش 

 شده بودند.   ،ایشان استوار 

ی بغداد وار   یایشان هنگام ورود به ایران با شرط پذیرش مذهب رسم د ایران شده پس از چند نسل گنوسیسم اسالم ُسن 

ن گنوسیست   ی در آمیخته، نوع  ی بودایی ایشان با گنوسیسم ایران ی  ،روو ازاین   آوردی زده، پدید متسن  را    یحنف  ، از مذاهب ُسن 

 . زیدندگبرمی  ،هاست آن  ترین رجاء و روحانیت گنوسیست إکه از نظر  

   درجۀ دوم  ینیروها  فئودال : ب

ی   یزده بود، که به سبب ارتباط سیاسعرب   ی ایران  ی هان روز به دست فئودال آنیروی مرتبت دوم     نمایی با بغداد ناگزیر از ُسن 

و ایرانیان    یکه موجب شد، سلجوقیان حنف  ی اجتماع  یشناسخصوصیات روان   ی. برا ردندکتظاهر می   ی بودند و به مذهب شافع

 .1اسالم، گلدزیهر توجه شود هایی دربارۀ ، به کتاب درس شوند ی شافع ،زدهعرب 

 هر دو نیرو  ج: 
 خلیفۀ عرب را پشتیبان خود داشته باشد.  یو مذهب  یقدرت معنو وشید کمی یادشده  یهر یک از دو نیرو 

 
 . 136 -  135، گلدزیهر، برگردان منزوی، برگۀ هایی دربارۀ اسالمدرسنک:  1
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 نیروی سوم : د ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
خلیفۀ عرب، در برابر تودۀ مردم ایران قرار داشتند که از    یو نفوذ معنو  یایران   یهاترکان مهاجر و فئودال   ی هر سه نیرو

  ؛ کرد. ایرانیان مسلمان شده بودندیها استفاده م ها و ترک مبارزه با عرب  ی چون سالح ایدئولوژیک براهم  ی، گنوسیسم اسالم

 .مردند ش می ، هستند ی هو عصمت ال   ی فرۀ ایزد  ی غاصب حق خاندان پیامبر که دارا ی، لیکن خلیفگان عرب را دور از فرۀ ایزد 

آن که این    یبودند و برا  یکردن کشور نداشتند، نیازمند دبیران ایراناداره   ی برارا  سلجوقیان مهاجر هنوز سواد الزم    چون 

ثروت    ی ردآوربا تودۀ مردم ایران بازدارند، منافع ایشان را تا مرز گ    ی یا همکار  ؛زیر پرده با بغداد  ی دبیران را از گرایش و همکار 

نیز که همکار با فرمانروایان ترک و عرب را سودمندتر   یایران  یها. این فئودال ردند کتأمین می  داریطاع و اق  ینگفت و فئوداله

 . اشتنددبا ایشان می  یهمیشه رو   یدند،دبا تودۀ مردم می  ی از همکار

پ  یایران  دبیران  در  از یک سو  بر  یبا عربان، گاه  یمذهب و هم   یزیست چهار سده هم   یثروتمند  را  ترجیح   ایشان  ترکان 

ر و خودپسند حاکم پذیرا  متکب   یهاتر از عرب را آسان  یو گنوسیسم اسالم ی دیگر چون ترکان فرهنگ ایران یو از سو  ادنددمی

 . ادنددها ترجیح میعرب  بر ترکان را   ی،دبیران ایران  ی برخ دند، شمی

ن شافع  «یکه »گنوسیسم اسالم  یالملک طوسنظام   مثال     یهاتأسیس مدارس نظامیه را بر عرب   پوشانیدی م  «یرا با »تسن 

از هر  یو مالک   یحنبل نفرت داشتند  بغداد که  برا  ،گونه علم و مدرسه  و  افتتاح    بر   یپیروز  ی تحمیل کرد  با  مخالفت خلیفه، 

 گنوسیست استفاده نمود. نیمه  یمدرسه، از هیبت سلجوقیان حنف

ی   ی و اخالق انسان  یگنوسیسم اسالم  وشید کخود می   ی نیز که با تألیفات عرب  غزالی به مغز    زدهرا به صورت مالیم و ُسن 

و از   رد،برو شد و رنج می عرب روبه  یو مالک یها وارد سازد تا از خشونت ایشان بکاهد، از یک سو با مقاومت قشریان حنبلعرب 

 ناخرسند بود.   انستدها که ایشان را پایگاه اسالم می بر عرب  « دینت ترکان »سس  ینظام یدیگر ازچیرگ ی سو

کشور آشنا   یگونه جریانات سیاس   با این   پیوستند یم  ی التحصیالن نظامیه که به این اردوگاه سلطانمانند دیگر فارغ   غزالی

ها  اردوگاه که مرکز آن تناقض  در این   ود، شکه در تألیفاتش دیده می   ی متناقض غزال  ی گوناگون و گاه  یهاگردید، زمینۀ برداشت 

 .  تشده اس  ریزی ی بود، پ
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  اد،دمی   ی هایی که میان او و دانشمندان دیگر آن اردوگاه رو مناظره  رد،کالملک سفر می در آن جا با موکب وزیر نظام   یغزال ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

 بسپارد.    یباال برد، تا آن جا که تصمیم گرفت نظامیۀ بغداد را به غزال  ،او بود یشهرارزش او را نزد وزیر که هم 

 « به عنوان مدرس نظامیه به بغداد فرستاد. ةئماألو »شرف  «دین الق او را با لقب »زین484به سال 

 نظامیۀ بغداد 
یان مجاز  بلکه نخستین همانند خود بود    ؛آموزشگاه نخستین دانشگاه ایران نبود  این  :بغداد  یۀنظام  -27 که از طرف ُسن 

ی   1شمرده شد، خلیفه ایدئولوژیک در برابر    یپذیرفته بود تا سنگر   یالملک طوسنظام   زده،آن را زیر فشار وزیر گنوسیست ُسن 

باشد که در بسیار  یهاگنوسیست   یهاآموزشگاه و خانقاه  بازماند  دش شهرها دیده می   از   ی تندرو  آثار  از  مانویان بود، که    ۀ و 

ها  از آن   یصوفیان بود و برخ  یبرا  یها آمد و شد داشتند و هریک به صورت آموزشگاه تگر )جهانگرد( در آن حیقان سیاصد  

 . 2ادند دها را به امانت نیز میکتابخانۀ ویژه نیز در برداشت به گفتۀ یاقوت کتاب 

ق ساخته شده بود و چنان که در بند  359قاهره به سال    فاطمیان در  یاز نظامیه »ازهر« به دست حکومت گنوسیست   پیش

 گذارانش از ایران بدان جا رفته بودند. دیدیم پایه 13

ده هزار و چهار صد جلد کتاب بود، به دست    ی ق با بزرگترین کتابخانۀ آن روز که دارا383کرخ بغداد به سال    دارالعلم 

د   ی ق( ساخته شده بود که شیخ طوس403  - 360)  یهنشاه دیلمق( وزیر بهاءالدوله شا 416 -  336شاپور پسر اردشیر )  محم 

ییان به دست سلجوقیان، به تحریک خلیفه ق پس از سقوط بویه447و به سال    ردکق( در آن تدریس می 460  -   385بن حسن ) 

یان بغداد به آتش کشیده شد مقدار  چپاول کردند که  بسوخت و باقیمانده را    ی طوس  ی تدریس  ی از آن با کرس  یو به دست ُسن 

الملک  ده سال به دست نظام   از وزیر طغرل افتاد و شاید همان بود که پس    ( ق456  )د:  یاز آن به دست عمیدالملک ُکندر   یبرخ 

 هستۀ کتابخانۀ نظامیۀ بغداد شد.  

 
 به طوس(: از بغداد 33بند  ←نک: )دهد. نیز همین دستور را می 496خلیفه به سال  1
 اسۀ واژۀ مروشاه جهان. ن، یاقوت حموی، ش معجم البلدان 2
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   را بنیاد نهاد. ی در آن پیشامد به نجف تبعید گردید و در آن جا دانشگاه شیع ی شیخ طوس ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

  ری مقدا   یگذارش شاپور را ستوده بودند و ثعالب ق( و شاعران آزادۀ دیگر، آن دارالعلم و بنیان 449  -  363)   یمعر   یابوالعال 

قصیده  در    یهااز  را  زندگی   ی بخش  الدهر  ةیتیمایشان  است.  ساخته  برخویژه  و    ی نامۀ  کتابخانه  این  دانشمند  کتابداران  از 

،  ثقات العیونو    158  -   151و    145  -  140  ، برگۀدگرگیس عوا  ةلقدیمخزاین الکتب اجانشین آن کتابخانۀ نظامیۀ بغداد در  

 .1ود شدیده می  246 برگۀ

د بن منصور مستوف  یق به دست عمید خوارزم 459بر گورگاه ابوحنیفه در بغداد نیز به سال   یخوارزم مدرسۀ الب    یمحم 

 .2شده است   ی گذارپایه   یارسالن سلجوق 

شنبه سه   /   ء بدان اشارت رفت، در »سوق الثالثا  ( نظامیۀ نیشابور  : 24بند  ) که در    ی الملک »نظامیه« را با منظورنظام   خواجه 

آن وقف کرد. این مدرسه یک    یبرا  ی،اگرمابه   و  ها، بازارها اسر ن ادجلۀ بغداد ساخت و پیرامون آن کارو   ی خاور  ۀبازار« در کران

. به استادان، دانشیاران )معیدان( و کتابداران دانشمند و  اشت دنیز می  تبالن وعظ مر کتابخانۀ بزرگ و یک بیمارستان و س

شایسته و به دانشجویان،    ی شدند، ماهانۀ هنگفت و خانه و زندگیبرگزیده م  یباطن   ضد    یاندرزگران، که با دقت از میان کادرها

 شد. میاطاق خواب و کمک هزینۀ شایان داده 

جبر دویست هزار دینار  ق گشایش یافت و به گفتۀ ابن 459  قعدۀی و در دهم ذ  از ق آغ457  ۀ حجی ساختمان مدرسه در ذ

 هزینه برداشت و هر سال پانزده هزار دینار هزینۀ کارمندانش بود که شش هزار دانشجو را اداره کنند. 

ابواسحاق شیراز رمُ س  گشایش نظامیۀ بغداد    روز از    یق( به تحریک خلیفه و بهانۀ غصب 476  -  393)   یدرس  بودن آن، 

 کردند.  ی او درس داد، تا او را راض  یصباغ تا بیست روز به جانمود و ابن   یر آمدن خوددا

 
، یاقوت معجم البلدان؛ و  241خلکان، ش؛ و ابن179،  8جوزی، منتظم، جق؛ و ابن383، سال  کامل التواریخاثیر،  ؛ و ابن یتیمة الدهرثعالبی،    1

 مادۀ بین السورین. 

 . 151عواد، برگۀ ، گرگیس خزاین الکتب القدیمة 2
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   بغداد الملک و ملکشاه در نظام  ی،غزال ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
ق با سمت »مدرس« که باالترین  484سال    یدر نخستین جماد   غزالی   :الملک و ملکشاه در بغدادنظام   ، یغزال  -28

با وزیرش خواجه    ی آن روز بود به مدرسۀ نظامیۀ بغداد درآمد. در رمضان همان سال ملکشاه سلجوق  ی هاسمت در دانشگاه 

 مرسوم بود، به بغداد آمدند.   یانساس پادشاهان   یکه برا ی الملک با تشریفاتنظام 

ها در آب دجله با  زورق   یرو   آن شب را باشکوه هر چه بیشتر و بهتر از هر سال با شمع و مشعل بر  بازی ش جشن سده و آت

، سال  کاملها برگزیده است ) اثیر قصیدۀ مطرز را از آن شرکت همۀ مردم بغداد برپا داشتند. شعرها در بارۀ آن سروده شد که ابن 

 ق(.  484

با خلیفۀ   یپس از چهار سال ماندن در ریاست دانشگاه و نزدیک  ی لهمین غزا  لی و  ،نیز خود در آن شرکت جست  یغزال

بن خنیس و جز    یکه روایت معل  یدر صورت  ،1سده و نوروز را تحریم کرده است   ی هاجشن   ی رگزار، بکیمیای سعادتعرب، در  

طوس نصیر  خواجه  کرده  تقدیس  را  مهرگان  و  نوروز  شیعه،  امامان  از  نقل  فی   ( ق672  )د:  ی او  مالمحسن  کاشان و    )د:  یض 

 .2اند در بزرگداشت آن نگاشته  یاهر یک رساله   ( ق1091

 یغزال یگرآثار دوران سیاست 
دوران س  -29 اردوگاه    ی غزال  تألیفات  ی:غزال  یگر است یآثار  در  آن  که شش سال  توبت،  از  پیش  سالۀ  ده  دوران  در 

او پس از توبت و فرار از مدرسۀ    یهانیشابور و چهار سال دیگرش در ریاست دانشگاه بغداد گذشت، با نگاشته  ینظام  ی،سیاس

 بسیار دارد.   ی بغداد، دگرگون
 

 . 522، 1، غزالی، چ خدیوجم، جکیمیای سعادت 1
ق(. نک: 1032الدین محمد حمویی )ز:  شماری و نجوم(، معلی بن خنیس شاگرد امام صادق، نسخۀ خطی، رونویسی سالکنوروزیه )گاه  2

کتابخانۀ مؤسسۀ   197، حاشیۀ نسخۀ خطی شمارۀ  117ای بر میراث نوشتاری پزشکی ایران و جهان، مجمع النفایس و حجلة العرائس، برگۀ  دیباچه

خ. افزون برآن 1396دهخدا، رسالۀ اعمال روز نوروز، عمادالدین شیرازی، تصحیح محمدابراهیم ذاکر و غالمرضا جمشیدنژاداول، مجلس شورا،  

 ق(.1091مالمحسن فیض کاشانی )د:  نوروزیۀق( و 672خواجه نصیرالدین طوسی)د:  نوروزیۀ
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ی   تر، یقشر   تر،یشی آثار او در این دوران، به ویژه دوران بغداد فرما ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال است و تناقضات بیشتر دارد و شاید همین دوران  ترُسن 

 فلسفه« نموده باشد.   برخالف عقل« و »فیلسوفان ضد    یشدن در »عقالشمردهۀ ت او را شایس

ل سادۀ تاریخ را فراموش کرده است، چنان که عمر بن  ئها داشته که مسافرمانبردارانه، در آن   یزدگچنان شتاب   یگاه

 .  1را نوادۀ سلیمان بن عبدالملک مروان خوانده است  عبدالعزیز

جبران    ی هستند و برا  یمسلمان( ثنو   ی هاباطنیان )گنوسیست  برابر ایرانیان نهاده گوید:  او در این کتاب خود را در 

 . 2وشند کشکست پدرانشان از عرب علیه ایشان می 

الفالسفهدر    او اله  تهافت  فیض  ازلیت   نگاشت  بغداد  در  جاودانگ  یکه  کفر    ی)=  دلیل  را  معاد  روحانیت  و  جهان( 

= دور از چشم    غیر اهله   یعلبه  المضنون  بعد از توبت مانند »  یها خود او در کتاب   ی ل و  مردشها و فیلسوفان می گنوسیست 

  ی هاحکومت عرب مانند همۀ گنوسیست  ی برانداز  یدر این دوران، الموتیان برا چون ،  هر دو را پذیرفته است  میزاننامحرم« و 

  ی، ترین مردم )معصوم با فرۀ ایزد: رییس مدینه باید عالم فتندگتکیه کرده می  ی مدینۀ فاضلۀ فاراب  ی مسلمان دیگر، بر تئور

غ نیستند پس غاصبند  چنین  بغداد  خلیفگان  چون  و  باشد  پیامبر(  حکومت عرب سخن    ی برا  زالی مانند  توجیه مشروعیت 

سلفگنوسیست  ن  تسن  برخالف  پیامبر  بودن  معصوم  دربارۀ  را  جانش  ی ول  ،پذیردیم  ی، ها  خرافه  دربارۀ  را  آن  پیامبر،  ینان 

 دارد!  ی! گویی خرافه بودن عصمت با شمارۀ دارندگانش بستگمردشمی

و آن را دلیل کفر   هنددمانند مانویان در مناظره به تشکیک اهمیت می  ،اسماعیلیان  :ویدگ می   فضایح باطنیهدر   غزالی 

  ← نک:  )   ردگرا، شک را پایۀ پیشرفت شمرده است. مانند هر خ    ،المنقذ من الضالل اش  نامهخود در توبه   ی ول  مرد،شایشان می 

 ، مشکات األنوار، اوج گنوسیسم ...( 36 بند

 
 .217، غزالی، برگۀ الباطنیة الفضائح 1
 . 36 - 33همان جا، برگۀ  2
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 از بغداد  یغزال یآزردگ یهاانگیزه  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
نیشابور    یسیاس  ی،طلبانه به اردوگاه نظامکه با یک دنیا شوق و شور جاه   غزالی  :از بغداد  یغزال  یآزردگ   ی هازه یانگ  -30

از آن جا به ریاست دانشگاه بغداد رفت، چه شد که این  بغداد را رها کرد؟    یشم پوشید و پنهانچ از ریاست    ی گونه ناگهان  و 

 یا ترور فداییان؟ ؛اختناق و فشار در بغداد؟ ترس از برکیارق ی؟ وجدان ی درون ی هاو رنج  یخودخور 

 ی وجدان ی و خودخور ی : رنج درونالف
از یک  غزالی از کشیده   خود  )اردوگاه    یشدن به مکتب شش سالۀ کادر سیاسخانوادۀ گنوسیست برخاسته بود و پس 

خود از این راه ناخرسند بود و رنج    آیدی برم  منقذ من الضالل   اشنامهها اقتاده بود و چنان که از توبه نیشابور( به این انحراف 

سر این دمل را باز کرد و او را به    یچون نیشتر  ، و اندرز یاران به ویژه برادر کهترش احمد  د پن   آزرد،ی او را م  یمانند دمل  ی،درون

 توبت واداشت. 

 : اختناق و فشار برگنوسیسم در بغداد ب
آمیز نیز اختناق   ی پیش از آمدن غزال  ی او در بغداد حت   ی محیط بیرون  آزرد،ی را م  ی که غزال  یو رنج وجدان  یاز فشار درون   غیر

تا چه رسد به قرن پنجم عصر    آور بود. اکثریت مردم بغداد تا سقوط این شهر به دست مغول هنوز عرب نشده بودند و خفقان 

اشراق  یبودند که مسلمان   ن مردم بغداد همان مردم تیسفو  ی غزال برپایۀ توحید  بودند. اسالم ایشان    ی را  پذیرفته  پدران خود 

 فقیهان ایشان سازگار نبود.   یبود که با ذوق حکام عرب و توحید عدد  یگنوسیست 

  تردیو عرب عد  تری اشراق  ی بازهم ایران  یول   ،رگه و مشترک پدید آورده بود  دو   یها فرهنگچهار قرن آمیزش ایرانیان و عرب 

 . ردند کمی  یمشرب جلوگیری اندرزگران اشراق ی هایشان از تندرو. حکام عرب و سانسورچی اندیشید یم

ابوموس  ( ق470  )د:ابوجعفر    شریف عمو  یپسر  مقتد  یپسر  ر 467  -  478)   یخلیفه  قشرئق(  حنبلیان  و    ترینی یس 

ی بود، با کوچکترین اشارت خلیفه و گاه بدون اشارت اوباش شهر را به نام حنبلیان متدین  مشربی عدد ترین چهار مذهب ُسن 

 .  زدیو شهر را برهم م یختربیرون می
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  یق به نام جلوگیر 464( و در سال  قادری: اعتقادنامۀ  18  بند  ←)   ی اعتقادنامۀ قادر  ی مطالبۀ اجرا  مق به نا 460در سال   ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

 (.  : شکست سیاست هاشمی20  بند  ←ها چند تظاهرات به راه انداخت ) خانه و بستن عیاش ی فروشی از م

 نامه بنویسد.  متهم و ناگزیر کرد توبه  ،بودن ی و حالج معتزلی  به  را معروف متکلم  عقیلابن  ق 461  سال  در

( را تکفیر کرد و چند ماه کشاکش به راه  21دار بند  دادا )خانقاه و ابوسعد دوست   یابونصر قشیر  ق470  –  469در سال  

 انداخت.  

گاه    منع کرده بودند. هر چند   یق( از سخنران 473را )تا سال   ی مشرب اشراق  قشریان از آن تاریخ اندرزگران گنوسیست با

 . کند  یآن سخنران  ی نظامیه و استاد خردگرا درسۀد ضد  من را وادار کرد یق خطیب 473بار مانند سال یک 

با فاطمیان    یداشتند به تهمت همکار   یق سازمان جوانان )فتیان( شیعه را که در مسجد »براثا« تشکیالت471به سال  

 مصر سرکوب کردند.  

شیعه، خلیفه و    د  از تظاهرات ض  ی در یک  و  بار مرکز شیعیان کرخ بغداد را چپاول کردند  ق چند482تا    478  یهادر سال 

 . 1وزیر را متهم به حمایت از رافضیان کردند 

 ق( از این روند دور نبود. 488  -  484نیز پس از آمدن به بغداد )   یغزال البته

 ی اردشیر عباد داستان
  یبه خواهش غزال  شتگق از سفر حج به بغداد باز می486دوست بود و چون به سال    یبا غزال  این مرد اندرزگر از نیشابور 

او    یهاکرد. سخنان او مردم گنوسیست بغداد را به وجد آورد و مجلس  ی سخنران  ی چند جلسه در نظامیه و بیرون آن به اندرزگر

ن و توحید عدد  یماسال  یگنوسیست   یهابرداشت   دربارها ُپر کردند فقیهان  را تا سر بام  ( تشخیص  یاو را برخالف شرع )تسن 

 .  2از بغداد براندند   یدادند و او را با خوار

 
 .  72  - 63، هانری الئوست، ترجمۀ مهدی مظفری، برگۀ سیاست و غزالیخالصه از کتاب  1
 . 221، 9جوزی، ج، ابنمنتظم؛ سمعانی؛ و  66، برگۀ فرار از مدرسه؛ 312، برگۀ نامهغزال 2



 

 

 

 از بغداد  ی غزال ی آزردگ  یهازه ی انگ گفت؟ی و چه م ستی ک یغزال

 

37 

پس از روزگار    ،از چنین توجه مردم   خلیفهشدن دستگاه  مشرب و بیمناکی توجه مردم گنوسیست بغداد به اندرزگران اشراق ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

 .  اشتدنیز ادامه می   یغزال

مردم    آوریی اند که رو از جملۀ این اندرزگویان بوده   یابوالفتح خریم  ی، پسر همین اردشیر عباد  یمظفر عباد  ی،احمد غزال 

 .  1آن داشت که از بغدادشان برانند  به ایشان، فقیهان دربار را ترسانیده بر 

 . دشدچار همان سرنوشت می  ریختگنیز نمی   یشاید اگر غزال

 : ترس ازبرکیارق ج
 در مردم پدید آورد:   ی دو بدگمان 485ق و مرگ مشکوک ملکشاه در نیمۀ شوال 485ن رمضا  10الملک در نظام   ترور

 ، د کودک خود را ولیعهد و جانشین پدرش سازدوک خلیفه محمم با ک   واست خخاتون همسر ملکشاه که می شاید ترکان   - 1

 ؛ کشته باشد ییان الموتئطرفدار برکیارق بود، به دست فداکه الملک را  نظام 

به    ی و  یبرجا   ، خلیفه را برکنار سازد و پسرش جعفر را که از دختر ملکشاه داشت  یمقتد  واست خملکشاه می چون    -2

   .اینها شایعات مردم بود ؛ البته2پس شاید زهر مقتدر ملکشاه را کشته باشد  ، نشاند یخلیفگ

ون محمود کودک را برتخت نشانیدند  خات پس از مرگ ملکشاه در بغداد، خلیفه و ترکان   اثیر گوید، این است که:آن چه ابن

  ته کرد که خطبه تنها به نام خلیفه باشد و محمود تنها نام سلطنت را داش  یبه سود خلیفه، ترکان خاتون را زیر فشار راض   ی و غزال

 .3پدرش ملکشاه نشاندند  ییاران برکیارق در اصفهان قیام کردند و او را برجا یول  ،باشد

 
 . 218، برگۀ فرار از مدرسه 1
 . 68همان جا، برگۀ  2
 ق.485اثیر، سال ، ابنکامل 3
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  ی قدرت را به نام یک کودک در دست خود گیرد و غزال  واهد خمرگ ملکشاه، خلیفۀ عرب می  که پس از   ود شآشکار می   پس  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

لیکن قیام یاران برکیارق و سپس    ؛1شده ترجیح داده است الملک، خلیفۀ عرب را بر برکیارق ترک ایرانیزه برخالف نظر نظام 

 برباد داده است.    را ی و محمود نقشۀ خلیفه و غزال یمرگ مقتد

او از کار شده    یگیرو کناره   یاز موجبات ترس غزال  یخوردۀ خلیفه، یکدر توطئۀ شکست   ی دور نیست که شرکت غزال

 باشد. 

 را به اندیشه واداشته باشد.  ییان شناخته شد نیز ممکن است غزالئکردن برکیارق که به نام فدا ی الملک و زخمنظام   ترور

 سفر حج
  یکرس  خود بر   یحج رفته و برادر خود احمد را به جانشین   یق از بغداد به سو488  قعدۀ یدر ذ   غزالی  :سفر حج  -31

د را  489درس نظامیه نهاد. احمد نیز کمتر از چهار ماه آن مقام را نگاه داشت و در ماه صفر   ق همسر و فرزندان برادرش محم 

 و به خراسان بازگشت.  برداشت 

از بیم جان و آبرو، بدین راه    یانفعال  ی یا با حالت   ؛کرد  یگیرو آگاهانه پا بر سر دنیا نهاد و کناره  نهپیروزمندا   ی اکنون آیا غزال

 افتاد؟  

 اند؟  او را از بغداد خواسته ی ترک دور  یآیا مقامات دولت 

بغداد می  منقذ ال  کتاب در    یغزال از  دور  مردم  پندار  را  م  اند داین  نسبت  خود  به  را  حالت  نخستین  او خوی و  را    ددهد. 

سلطانان    ی المقدس رفته با خدا پیمان بسته که دیگر کارگزار الله در بیت که به خواست خود برسر گور خلیل  مردشمی   ی کارتوبه 

برعکس    اشتند،دپرهیز می   یکاران گنوسیست از کار دولت توبه که    ود بدر آن دوران می   ینکند و این خود یک شعار گنوسیست 

یان که خدمت به خلیفه را   حج به    ی المقدس برااز بیت   ی ق غزال489سپس در    ،شمردند ییا دست کم مستحب م  واجب؛ُسن 

 ق به بغداد بازگشت. 490حجاز شد و در 

 
 .120 ۀخ، برگ1358، چاپ نقض 1



 

 

 

 بازگشت به بغداد  گفت؟ی و چه م ستی ک یغزال

 

39 

 بازگشت به بغداد  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
از سفر حج به بغداد بازگشت، زن و بچۀ او را برادرش احمد به   یکه غزال  یق هنگام490سال  به : بازگشت به بغداد  -32

ی دوست  به خانقاه  ی پس غزال ، خراسان برده بود ( فرود آمد  دادا در بغداددوست ؛ خانقاه 21بند  زدهدادا )پایگاه گنوسیسم ُسن 

 .  1ه نرفت خلیف  ر به دیدا  ،که در بغداد بود  یمدت  ۀو به گفتۀ خودش در هم

  ی ک نداشتند و دست کم تمایالت ا که از آمدن به خانقاه ب  پرداخت ی م  یخود به دانشجویان   یهایاو در آن مدت به تعلیم کتاب 

 اند.  داشته ی نرم به گنوسیسم اسالم

  ، رخ داده بود  یپیداست که اگر چنین کار  یول   ،یس دانشگاه بغداد را نپرسیدئکه خلیفه هم احوال ر   :ویدگ نمی   ی غزال

از بغداد، برخالف    یرفتن غزالدو طرفه بوده، و دستور مقامات ترک به بیرون   های که آزردگ  هدد. همین نیز نشان میفتگمی

  ت پرسش أبلکه یک واقعیت است که قدرت برکیارق جر   ؛بغداد نبودهاز  دور    ،پندار مردم  ،است   یمدع  منقذالآن چه خود در  

  فراگیر گنوسیسم ایران   ییا آن که هنوز مدت   ؛را از خلیفه گرفته است  یاحوال غزال
د 

در خاورمیانه بتوان چنان   یالزم بود تا م 

ن پدید  یآشت  ق  623  -  622)ع( در سال    یزیر گنبد حضرت امیرالمومنین عل  یخلیفه عباس   یپوش آورد که مراسم خرقه   با تسن 

 .2پذیر باشد انجام 

 بغداد به طوس از 
سرسختانه به جان هم  ی،چون دشمنانهم   ی،ریگ و مرده  ملکشاه، پسران او بر سر  گاز مر   پس   :از بغداد به طوس  -33

د بر   افتادند. برکیارق بر د غزال  آذربایجان، سنجر بر   عراق، محم  با آن پیشینۀ شرکت در توطئۀ    یخراسان دست نهادند. محم 

در عراق با او بسازد،    توانست نمی (  ی آزردگی غزالی از بغداد؛ ج: ترس از برکیارقهاانگیزه :  30  بند   ←برکیارق )   خلیفه ضد  

گزید تا    ینشین ق به زادبوم خود طابران طوس بازگشت و گوشه 493ق را در همدان زیست و در  492و    491  یهاپس سال 

 ق درگذشت.  498برکیارق به سال  
 

 .45، چ اقبال، مکاتیب غزالی 1
 . 94خ(، برگۀ 1348 – 1255، آقابزرگ تهرانی )انوار الساطعة 2
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و گاه    دشخوانده می  ی ه به نام وطب در دست برکیارق بود و خ یمانند توپ فوتبال، گاه اش  در این ده سال بغداد و خلیفه ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

د و برادر در  به نام ایشان.   سنجر بود و خطبه ش دست محم 

دهد که خطبه تنها به    رق دستو485ق مانند سال  496  االول ربیع  27به خلیفه توان داد که در    یکشاکش برادران سلجوق 

را به بازگشت قدرت خلیفۀ عرب امیدوار و در انتظارکشیدن در طابران استوارتر    یبسا همین خبر غزالنام خلیفه باشد، وچه  

 کرد.  

کوه،  پشت  شدهیدی مز  یرانیا یآن روزگار هنوز در آن شهر لرها   تا  را همگان اجرا کردند جز شیعیان حله که لیفهدستور خ

د سلجوق  ان یشا  دادند، یم   یح عرب نژادپرست ترج  یفۀلشده را برخ  یرانیزها   ی ترک سلجوق  یشان داشتند ا   یت اکثر را    ی نام محم 

 از خطبه نینداختند. 

امضا و کشور را به صورت یاد شدۀ باال تقسیم کردند. در این قراداد، عنوان   « نامهی شت آ»  یق سه برادر سلجوق497سال    به

»خلیفه« را به عباسیان   ی آن در اختیار هر یک از سه برادر، در منطقۀ خودش نهاده شد و عنوان روحان  ی ماد  ی»سلطنت« با نیرو

 . 1واگذاشتند 

 سلطنت و خالفت 
و دولت بیزانس )روم    یاز سدۀ سوم میالد  ی دولت ساسان  ،شتدر مقالت پیشین گذ  که  چنان   :سلطنت و خالفت  -34

ی و هم   یخلفا  یها( از سدۀ چهارم و پس از اسالم دولت یخاور دین و    ی و قرمط  یتندرو اسماعیل  یها چنین گنوسیست ُسن 

  213)   یقتیبۀ دینورچون ابن   ،معتدل   یهات که جدا نتوانند زیست. تنها نزد گنوسیس  مردند شسیاست را دو برادر همزاد می 

با خلیفه را   ینداشتند و همکار  یق( و خاندان بویه که امام زمان حاضر معارض با خلیفۀ عباس421  د:ق( و مشکویه ) 276  -

 . ودشمی  دیده  ی اجدایی دین از سیاست به گونه  اشتند،دسیاست« روا می  / در »حق الناس 

 
 . 139،  9جوزی، ج، ابنمنتظم ←نک:  1
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قا  ی برا  ی روحان  یمقام  ،معتدل   ی هاگنوسیست  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال نبودند ئ خلیفه  واقعیت    یول   ،ل  یک  صورت  به  را  او  اجرایی  قدرت 

و او را با واژۀ »سلطان« که نمودار قدرت    یدارد در حق او خوددار  ی . ایشان از کاربرد واژۀ »خلیفه« که بار روحانپذیرفتندیم

 .  ردندکاوست، یاد می  یماد

  اند دنامیده است و در آن دین و سیاست را دو نهاد و برادر همزاد می   السلطانرا کتاب    عیون االخبارخسیتن بخش  ن  یدینور

   .1که جز با هم نتوانند زیست 

  ی( که یک گفتگو در میان معاویه و یک تن از هاشمیان مدع5برگۀ جز در )   ند،ک»خلیفه« یاد نمی   ۀاو در این بخش از واژ 

 آورده است.   خالفت بودن  ی ارث

  یاثیر، فرمانروا که ابن   ی باشد، در صورت  ی قول از کسمگر نقل واند، خهمه جا خلیفه را سلطان می  تجاربمشکویه نیز در 

 . واندخرا »خلیفه« و شاهان و امیران وابسته را »سلطان« می یعباس

از خلیفۀ عرب »امام« بسازد و به تقلید از ساسانیان او را در رأس   واستخمی   یهر ظمست در بغداد با نگارش کتاب    غزالی

ی    گونۀ   اما  ی،»مذهب و سیاست« مدینۀ فاضلۀ گنوسیست  پیوند امام با    ی را منها  یفاراب  یشیع  یتئور   یقرار دهد، یعن آن  ُسن 

ی پیاده کند و همین ادعا را الموتیان برا   یعباس   ظهر ( در حق مست یعقل فعال )= عصمت امام شیع امام معصوم خود    ی ُسن 

 نشین کرد.از بغداد همۀ این طرح او را برهم زد و او را در طابران طوس گوشه ی لیکن اخراج غزال ؛باطل بشمارد  ،داشتند

بعد   ی بیشتر آثار غزالب( بازگشت.  12ب و  11و    3دوباره به گنوسیسم دور از سیاست )بند   ی نشین پس از این عقب   غزالی 

خالف که   ی سلطنت و روحانیت معنو  یماد یهمین زمینه نگاشته شده است، نیرو بر  سعادت  یکیمیا و  احیاء از توبت، مانند  

سال    «نامۀ  ی در آثار بعد از توبت او، ازهم جدا شد. برطبق »آشت   یابد، ی به تقلید از ساسانیان در یک تن تمرکز م یمستظهر در  

 دیگر.  ی است و خلیفه کس یسلطان کس  ( 33ق )بند 497

 :ست کها  پس از توبت آن  یکوشش غزال  همۀ

 
 . 13و  5ق(، برگۀ 276 - 213قتیبۀ دینوری )، ابنعیون االخبار 1
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   یگنوسیسم اسالم  یالف: از حّدت و تندرو  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
ی   فت، ر که به صورت سالح ایدئولوژیک به دست ملت ایران و پیشقراوالنش در الموت به کار می و    نمابکاهد و آن را ُسن 

 ؛پسند سازدب عر

ن سلف  گرییخشونت و قشرکاهش ب: 
ّ

 «ی»تسن

ن سلف یگری از خشونت و قشر گر ید ی از سو  پسند کند. ایرانی و آن را بکاهد  « ی»تسن 

عرب محکوم و مطرود و صاحبانش   ی دربارها ی با شیوۀ نوین توانست گنوسیسم هندوایرانی را که تا آن تاریخ از سو   غزالی

ی   دند،شسوز می یا زنده   ؛کشته  یزیر پیگرد و گاه و مورد پذیرش دربار خلیفه سازد. او تا آن جا موفق بود که یک قرن    نماُسن 

ی در زیر    ی،پس از غزال  بازگشت به بغداد(   ،32  بند   ← نک:  )   پوشد. ی )ع( در نجف خرقۀ تصوف م  یحضرت عل  گنبد خلیفۀ ُسن 

بلکه   ؛پا بر جا ماند  یپذیر کرد و نه تنها یک قرن و نیم بعد از غزالایرانیان تحمل  ی فت را براخال  دربار،  نماشدن گنوسیست 

مصر را به سود    فاطمیان ایرانیان گنوسیست را چنان پیرو عباسیان ساخت که ایوبیان ُکرد گنوسیست، حکومت گنوسیست  

 عباسیان برانداختند. 

شده  و سلجوقیان ایرانیزه   آمد یهمه کاره بودن خلیفۀ عرب به اجرا درم   ی مستظهرکه اگر تز کتاب    بتوان حدس زد   شاید 

اسماعیلیان الموت، از نارضایی مردم   د،ش( به کار بسته نمی یاز سلطنت سیاس  ی)جدایی خالفت مذهب   یبنا بر تز نوین غزال

 کشیدند. ی ز بغداد برمریشۀ عرب را در همان قرن ششم ا  ی آسانه و ب ردندکاستفاده می 

 به نظامیۀ نیشابور  یبازگشت غزال
ق( پسر  500  د:ق به در خواست فخرالملک ) 499 قعدۀیدر ذ  یکه غزال این:  شابورین  یۀبه نظام یبازگشت غزال  -35

طوس نظام  می  یالملک  نشان  بازگشت،  نظامیه  در  تدریس  خستوان   هددبه  در  او  توبت  از    الضالل من    متقذالاش  نامهکه 

  ، مذهبی عباسیان بوده است سلجوقیان، برپایۀ امید به بازگشت قدرت سیاسی   یشدن به دستگاه سلطان، جز ناز برا نزدیک 

  به   قدرت   تثبیت   و (  سلطنت و خالفت:  33  بند   ← ق ) 497نامۀ سال  ی پس از تأییدشدن جدایی سلطنت از خالفت، در آشت 

د  دست مذهبی خلیفگان آخرین امید را به بازگشت قدرت سیاسی   ی غزال  ، ق498بعد از مرگ برکیارق به سال    سلجوقی  محم 
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کرده بود، از دست بداد و اندیشۀ نوین جدایی سلطنت از خالفت    یبین پیش   مستظهری عرب در بغداد، آن گونه که در کتاب  

آن شد که چون دشمن    استوارتر شد و بر  یاست، در و پس از توبت دنبال کرده  یها( که در کتاب 34)سیاست از مذهب، بند  

را برسر    یمستظهراکنون اندیشۀ کتاب    یاو برکیارق از میان رفته است، با سلجوقیان کنار بیاید و به ایشان بفهماند که غزال 

 ندارد که برکیارق را از او ترسانید. 

را که امام آن،    یا( مدینه تندرو  هاییست گنوس:  د  ؛مردم با دولت  یاس ی س  وندی چهار گونه پ  : 11)بند    یبر خالف فاراب  او

باشدخانه  با آن همکار  اند دمدینۀ فاضله می  ، نشین  یک  ندکمی  یو  را  و سیاست  اسماعیلیان که مذهب    انند دمی  یو علیه 

گرفته بودند    را سطین  از سوریه و فل  یق که صلیبیان نیم494. ایشان در سال  واستند خزیرا سلجوقیان چنین می   جنگد؛یم

ایران   شتندکبودن مردم را مییبا کوچکترین اتهام باطن   ی ول  ،با ایشان نداشتند  یکار را بدین تهمت    یو یک جا سیصد تن 

ی متعصب نیز آن حادثه را ظالمانه شمرده است. ایشان حت   ی جوزکشتند که ابن  رییس دو دانشگاه »نظامیه«    ی کیاهراس  ی ُسن 

 .  1کردند  ی تهمت زندان بدین ا نیز  و » تاجیه« بغداد ر 

 (ینوار، اوج گنوسیسم )دور از سیاست غزالاأل  ةمشکاکتاب 
رساله که به ظاهر در تفسیر سورۀ نور نگاشته اشت،    این :  ( یغزال  استی)دور از س  سمیمشکاة األنوار، اوج گنوس  -36

ن سلف ی حداکثر بازگشت غزال  .  هددخود، پس از بازگشت از بغداد به طوس نشان می   یبه گنوسیسم خانوادگ ی را به تسن 

قرن سوم    در آذرفرنبغ    یهافرآوردۀ کنفرانس   ی،فلسفۀ نور  یظلمت و نور در این رساله، دورنمایی از هرم هست   ی هاحجاب 

 است.    یو آذرپاد مهراسپندان در سدۀ چهارم میالد

آن    ی قربان  یگردش داده شد، و مان  ی توحید اشراق  یها ثنویت به سو ما در مقالت پیشین دیدیم چگونه در آن کنفرانس 

رسید    یو فاراب   فا ترجمه شد و چگونه به دست اخوان الص  ی مقفع به عربگردید، و چگونه پس از اسالم این فلسفه به دست ابن 

 گزارش داده شد.  االشراق ةحکمدر  یبه دست سهرورد  یو نیم قرن پس از غزال 
 

 . 9جوزی، ج، ابنمنتظم 1
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یاد شده را از آیات قرآن کریم بیرون آورده، گنوسیسم را آشکارتر    ی هاکنفرانس   یتوحید اشراق   نوار األ   ة مشکادر کتاب    غزالی

بازکرده    حکمت اشراقدر    یسهرورد  ی، بیان و راه را براآمده  سعادت  یکیمیادر    یو حت   حیاء العلومإاز آن چه در مکاتیب و  

 است. 

ها چنان که گذشت دین  یاد شده آن است که در آن کنفرانس   ی هاس در این رساله با فرایند کنفران  ی برداشت غزال  تفاوت 

کردند    یگیریگرفته پ  ی مقفع و فارابو سیاست در یک شخص به نام شاه تمرکز یافته است، اسماعیلیان نیز همین نظر را از ابن

 و امام معصوم را در رأس مدینۀ فاضله قرار دادند.  

در   ی ول ند، کپیاده می  ی عصمت« دربارۀ خاندان عباساز »  یوش پشم چ با   ی مستظهرهم این شیوه را در کتاب   یخود غزال 

  ی یعن   ، ( خالفت را از سلطنتبه طوس: از بغداد  33ق )بند  497زیر تأثیر سلجوقیان که در قرارداد سال    نوارمشکاه األکتاب  

و گنوسیسم دور   یتوحید اشراق ی هایی که پس از توبت نگاشت، راه عرفاندین را از سیاست جدا کرده بودند، مانند همۀ کتاب 

)بند   ...؛    : مأمون 3از سیاست  با دولت  یاسی س  یوند ونه پچهار گ  :11و  و جانشینانش  از    یده بر  های یست گنوس:  ب  ؛مردم 

یان »متشابه« شناخته    ۀاین منظور آیات قرآن کریم را که در پنج سد   یکرده است. او برا   یگیری( را پیاستس پیش از او طرف ُسن 

 »متشابه« نامید.  ، بودند  هرا که »محکمات« خواند ی»محکمات« خوانده و آیات عدد د، شمی

یان و شیعیان سده   ی دهنده، از هر دو سویآشت   یمانند هر میانج  ی غزال  کارهای  بعد مورد انتقاد و اصالح قرار    یهاُسن 

 فته است، چنان که: ر گ

   ق( 597  - 510) ی جوز : ابوالفرج ابن الف
ی   حیاء العلومإ گنوسیسم را از   نامید.   منهاج القاصدین پسندتر کرده بیرون ریخته آن را ُسن 

 این کتاب ساخته است.  ی های دربارۀ نادرست  ء اعالم االحیانیز به نام   یااو رساله 
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 ق(  1091 -  1007)  ی: مالمحسن فیض کاشانب ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
ی   حقایقآورده    نام داده و خالصۀ آن را نیز بیرون   1ء حیاحیاء األ إکرده   تری را انداخته آن را شیع ء العلوم حیاإ  ی هاگرایی ُسن 

 اند. نامیده که هر دو چاپ شده 

   حیاء العلومإ: ج
د خوارزمؤ را م نک:  ) گردانیده که با تصحیح حسین خدیوجم چاپ شده است.    ی ق به فارس  620به سال   ییدالدین محم 

 ( گری ...: فرق اندیشۀ غزالی در دوران سیاست 29بند  غزالی  آثار  ←

 در دو زبان یدو شخصیت
پیش و پس از توبت و فرار از مدرسۀ بغداد که تا کنون بسیار    یغزال   یهانگارش  دو گونه  :در دو زبان  یتیدو شخص -37

 .  ودشاو نیز دیده می  ی و فارس ی عرب یهابدان اشارت رفت، در نگارش 

 سرود ی م  فت، گمی  ی و زبان حاکم عرب  ی فارس  یما، به زبان مادر   ۀدو زبانه است. او مانند دیگر ادیبان دو زبان  یادیب   یغزال

 .  نگاشت یو م

 او در هر یک از این دو زبان یک شخصیت متناسب با فرهنگ ویژۀ آن زبان دارد.  

 است.   یعرب  ی هاتر از نگارش خود گنوسیست   یفارس ی هااو در نگارش 

و بیشتر نمودار    یالقضات طبیعمانند عین  زیستند، ی مردم م  ۀکه در میان تود   یادیبان  ی بودن در دو زبان، برای شخصیت   دو

 ردکتر کنترل میرا بهتر و ساده   ی دانشمند ایران  یدر شبکۀ سانسور بغداد دانست. این شبکه آثار عرب   ان تواست و دلیل آن را می 

 .  سیدر فهمید و هم دیرتر به دستش می ی را که هم کمتر م ی تا یک اثر فارس رفت، گمی  راو با حربۀ تکفیر جلو آن 

 
1  Z  : َب

ْ
ُة ال َمَحَجَّ

ْ
ل
َ
ْح   ب  یفي تَْهذ  ضاءیْ ا  

ْ
کتاب شرح و    نیق(. ا1091  ی)متوفا  یکاشان  ضینوشته مال محسن ف  یبه زبان عرب  یاخالق  یکتاب  اءیاال

ح ج ینوشته ابوحامد غزال ن«یعلوم الد اءیاصالح کتاب »ا  لکات و ُمنأ  شده است. لیتشک اتیاست. کتاب از چهار بخش  عبادات، عادات، ُمهأ
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بود    یطبیع  یزبانان خوراکیفارس  یو گنوسیسم برا  شت گزبان، دست به دست میی میان تودۀ فارس   بیشتر در   یآثار فارس

ب  می   دشواری ی و  صورت  د،شپذیرفته  برا  ی در  عرب   ؛عربان   ی که  داشیا  خار  می   ت زدگان  را  ایشان  ذهن  دو    یول  راشید، خو 

ی ت باال نیز مستثن مافراگیر بوده و مقا یدسانسور که خو  هددکه در رأس دانشگاه بغداد بود، نشان می   ی بودن غزالیشخصیت 

: اختناق و بغزالی در دوران ...؛  های آزردگی  : انگیزه30با یک اشارت، چنان که )در بند    انستندتوخلیفه می  یو ایاد  نبودند 

گنوسیسم   فشار  خیابان بر  به  را  اوباش  دیدیم  د (  استادان  و  بریزند  طرد کنند  انشگاه ها  ، ،  را  نگارش   مثال  بیان    یعرب   یهادر 

تا خود آن را »مشطح« بنامد تا راه    ردکنویسنده را ناگزیر می   ،و محیط  راشیدخگنوسیسم تند، ذهن فرمانروایان عرب را می 

به پوزش    ی و نیاز  فتر شمار می ه  مالیم ب  ی وطبیع  ی که بیان همان مطلب تند، در فارس  ی بماند. در صورت  از آن باز  ی خواهپوزش 

ازاین   اشت،ند شود.  خوانده  »مشطح«  عرفانتا  ادبیات  در  که  است  سدۀ    یرو  از  عربچایران  هفتم،  تا  »واژۀ  ی هارم  نویسان 

زبانه، چون    و ادیبان دو  ردندبآمیز شمرده به کار نمی نویسان آن را اهانت ی فارس  یول  ، بردندیانگیز مشطح« را به کار مپوزش 

که در    ی. گویا نخستین کس ردندببه کار نمی  یاند و در فارسخود آن را به کار گرفته  یعرب  یهاالقضات در نوشتهو عین   یغزال

 ی بلکه به معن   ی؛خواهشایان پوزش   ۀ نکوهید  یاست، که او نیز آن را نه به معن   ( ق606  )د:آن را به کار برد شیخ شطاح  ی فارس

 گویی سرفرازانه به کار برده است. حق 

یان 
ّ

 به طوس  ینیشابور و بازگشت غزالکشاکش با ُسن
یان نیشابور و بازگشت غزال  -38

ّ
الموتیان احساس کردند که فخرالملک با بازگردانیدن    چون :  به طوس  یکشاکش با ُسن

این سالح ایدئولوژیک پدران    یو گنوسیسم اسالم  ارددبه نظامیۀ نیشابور، در راه خلع سالح ایدئولوژیک ایشان گام برمی   یغزال

به نظامیه نگذشته بود    یغزال  دن در صدد برانداختن او برآمدند و هنوز سه ماه بیشتر از آم  سپارد،ی ست دشمن و بغداد مرا به د

 ق به دست یک فدایی کشته شد. 500سال  یالملک در روز عاشورا که فخرالملک پسر نظام 

ی وابسته به دربار سلجوق  آخوندهای  از آنان یک    یو دست به توطئه زدند. یک   را فرصت یافتند  یشدن غزالپناه ی بی،  ُسن 

که از توطئه آگاه شده بود،    ی پشت آن کرد. غزال  نامه به خط استاد بر را به نزد او آورد و درخواست اجازت   نوار األ  ةمشکانسخه از  
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افتد، به روز حالج خواهد نشست. ناگزیر نه تنها    ی به دست مقامات سلجوق  ی دید اگر نسخۀ تصدیق شده به خط خود غزال

و جنجال کردند،    یگیریچون شاگرد و یارانش پ  ،مطالب کتاب را به خویش نیز انکار کرد  یبلکه نسبت برخ ؛اجازت را ننوشت

به دستبرد در کتاب کرد. داستان جنجال    متهم یس خراسان شکایت برد و شاگرد را  ئر به طوس بازگشت و به ر از نیشابو  یغزال

 چاپ شده است.  فضایل االنام یادداشت کرده و در  الملوك ةنصیحاز  یادر پشت نسخه  یفقیهان نیشابور را، غزال 

مذهب    یمذهب را که در آن بر ابوحنیفه تاخته بود، به نزد سنجرشاه حنف  یشافع   یغزال  1ول خمن کتاب    یجنجال  فقیهان 

که دواطلب رفتن نزد سنجرشاه نبود، نامۀ    ی به نزد او برود. غزال  ی بردند و تحریک کردند، شاه دستور داد که غزال  یسلجوق

  ← الله ) مردم شمرده گوید: بر گور خلیل  یو برهنگ  یخود را به او بنوشت، که در آن با اشارت شاه را مسئول گرسنگ  یتاریخ 

   2...  نگیرم  سلطان  مال  و  نروم سلطان  هیچ خدمت  به  که بستم   پیمان (  : سفر حج31 بند

احضار    ی شافع  ی غزال  ی آمدند و جنجال کردند که بایست   رددر لشکرگاه طوس در تروغ )طرق( گ    ی دربار  ی حنف  فقیهان 

 شد.  خود با دی الحا  یهانگاشته   یگوشود و پاسخ 

مانند یک گنوسیست دور از سیاست    ی را آورد و به نزد شاه برد. غزال  ی الملک جانشین فخرالملک وزیر، غزالدر پایان معین 

. فرایند این دیدار چنان بود که  3ود شدیده می   فضایل االنامکه صورت آن در    فت،گ( پادشاه جوان را پند و اندرز می ی)صوف

 به خانۀ خود در طوس بازگشت و از تدریس معاف شد.  یغزال

ی در سدۀ پنجم، که ترکان سلجوقر واچهار مذهب   یشناسخاصیت روان   برای  زده و ایرانیان عرب   یرا به مذهب حنف  ی ۀ ُسن 

 .4گلدزیهر مراجعه کنید   هایی دربارۀ اسالمدرس مقدسی و  احسن التقاسیم باید به   کشانید  ی را به مذهب شافع

 
 .منحولمتن مقاله:   1
 ، غزالی.مکاتیب 2
 . 10 –  6، غزالی، برگۀ فضایل االنام 3
 . 135برگۀ ، گلدزیهر، برگردان منزوی، هایی دربارۀ اسالمدرس؛ و 176، مقدسی، برگردان منزوی، برگۀ احسن التقاسیمنک:  4
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 یین دعوت به نظامیۀ بغداد و مرگ غزالآخر ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال
ابوالحسن    ی یس نظامیۀ بغداد، کیاهراسئق ر   504اوایل سال    در  ی:بغداد و مرگ غزال  یۀدعوت به نظام   نیآخر  -39

 درگذشت.   بود،   ی همدرسان غزالاز که  یطبر

د پسر ملکشاه    یق( و پادشاه سلجوق 511  -  478هر ) ظخلیفه مست  با وزیرش ضیاءالملک پسر    ( ق511  )د:عراق محم 

د پسر فخرالملک باهم از غزال  ( ق522  )د:الملک، و نیز سنجر پادشاه خراسان  نظام  دعوت کردند    یبا وزیرش صدرالدین محم 

 نظامیۀ بغداد را از نو بپذیرد.  ی که مدرس

راه تک هرم  غزالی از  برگشته، به    ی کتاب مستظهر  ی که  از سیاست« در کتاب خود  آزاد »گنوسیسم دور  حیاء إ  یهاراه 

به دربار همان مستظهر برود؟ او که آثار پیش از توبت خود، مردم   انستتونوار رسیده بود، چگونه می األ  ةو به ویژه مشکا العلوم 

ی  الخاص  پس از توبت، خاص  ی هابهشت کامیاب شوند و در کتاب  یماد  یهابود تا از نعمت  ده مآبانه به عبادت دعوت کر را ُسن 

 به پس باز گردد؟  انست تو دو و توجه به »خیر مطلق« خوانده بود، چگونه می  را به ترک دنیا و آخرت هر 

ه ق نوشت504. این نامه که در سال  ود شدیده می  فضایل االنامخود را نوشت که در    ی در پاسخ ایشان نامۀ معروف و تاریخ  او

به خانواده و شاگردان در طوس، به   ی. او در این نامه غیر از پایبند هددرا نشان می  ی غزال یشده، اوج کمال گنوسیسم اسالم

 :  ندکالمقدس با خدا بسته، تکیه می الله در بیت خلیل  اه که در گورگ ی سه نذر و پیمان

 به سالم هیچ سلطان نرود؛   -1

 را نپذیرد؛   ی از هیچ سلطان مال  -2

 با هیچ کس مناظره نکند.   -3

را که در کتاب    ینیم،بکه می   چنان  نامه، خلیفه  این  امام واجب   یمستظهراو در  تا درجۀ    ةاالطاعتا درجۀ  بود  برده  باال 

پانزده سال پیش خود، در تحریم سالطین نموده و مناظرت را نیز برخود حرام کرده است و    ذرسلطان پایین آورده مشمول ن 
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ن سلفدو بر این هر  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال . توبت از  مردشسرکوب مذاهب باطل را واجب می  یاست که اطاعت اولواالمر و مناظره برا «یخالف »تسن 

   .1هایی از آن در تاریخ ثبت شده است ها است که از سدۀ چهارم، نمونه گنوسیست  یهااز بدعت   ی،کار سلطان

جا به خاکش    ق در زادگاهش طابران درگذشت و همان 505دوم    ی جماد  14چندماه پس از این نامه روز دوشنبه    غزالی

  سپردند. 

 
 ، مسکویه. تجارب األمماثیر؛ و ، ابنکامل 1
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 ه نامکتاب ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

 نمایۀ کتاب و مقاله
(، خاورشناس آلمانی پونز، دار  845  -   764ی مصری ) الدین مقریزتقی ،  اء اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمیین الخلف

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

التقاس األ  يف   یم احسن  شمس یم قالمعرفة  ) احمد مقدس   فرزندابوعبدالله محمد    ینالد،  کوشش    ق(،380  –   334ی  به 

 خ. 1361م(، ناشر کومش، تهران، 1389  –  1302ی ) منزو نقیعلی 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  1348  –  1255آقابزرگ    نقی علی خ(، 

 خ. 1366منزوی، دانشگاه تهران، 

غزالالدین  العلوم   یاء إح مؤ  ی، ،  سال    ی محمد خوارزم  یدالدین برگردان  انتشارات    یوجم، خد  ینحس  یحق، تصح620به 

 خ. 1351 ی، و فرهنگ یعلم

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

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

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

الدَّ   
ُ

مال
ْ
ک النَّعَمة  ینا  تْماُم  ا  الدَّ ؛  و   

ُ
مال

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

 .ق1395  ،قم  یه،رالکتب االسالمنتشارات داا  اکبر غفاری،ق؛ دیگر: تصحیح علی1301 ، تهران، چاپ سنگی،ق( 381

ب  
أ
ُة ال ج   ح  م 

أ
ل
 
ضاء ا ذ  یأ هأ حأ   یب  في ت   

أ
حشرح و اصالح    ی در کاشان  یضف  یاء،اال مرتضی  مالمحسن فرزند شاه .  یغزال   ینعلوم الد   یاء ا 

 خ. 1338ق(، کتابفروشی صدوق، قم، 1091کاشانی )د: 



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

51 

بَ  ( یحمد غزالبزرگ )امام م ی غزال
ْ
ُة ال َمَحَجَّ

ْ
ل
َ
ْح   یب  تَْهذ  ي ف   ْیضاء ا  

ْ
، کتابفروشی صدوق،  ق( 1091  -   1007)   ی کاشان  یض ف  ی مرتضمالمحسن فرزند شاه   ،یاء اال

 ق. 1383اکبر غفاری، دفتر انتشارات اسالمی، ئابسته به حوزۀ علمیۀ قم، خ؛ دیگر: تصحیح علی 1338تهران،  

لل حیح ، تصق(   562  -  506  /  م1166  -   1113) مروزی    یمحمد سمعان  فرزند  یم ابوسعد، عبدالکر ،  يسمعان األنساب 

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

منزوی، دارالکتب العربی،    نقیعلی ، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  طبقات اعالم الشیعة  ، المائة السابعة  ي الساطعة ف  نوار األ

 م. 1972بیروت، لبنان،  

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

 خ. 1363

انتشارات علمی   یم،محمدابراهیتی بیرجندی، آ  وضاح یعقوبی، احمد، پژوهش محمدامین ضناوی، برگردان ، ابن البلدان

   گی، تهران.فرهن 

بخارا ) تاریخ  نرشخی  فرزند جعفر  ابوبکر محمد  تهران،  348  –  268،  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 ) 

 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  تهران،  فرهنگ  یران، 

 خ. 1356

خ(، انتشارات توس،  1389  –   1302منزوی )   نقیعلی ق(، برگردان  421یه رازی )د:  مشکو  ، تجارب األمم و تعاقب الهمم 

 خ. 1376تهران،  

 . ق 1345دکن، هند،  یدرآباد، ق(، چ ح339)د:   یالسعادة، ابونصر محمد فاراب  یلتحص

 خ. 1361ناشر کومش، تهران،  ، نقیعلی ی،منزو  ،یم بر احسن التقاس یقاتتعل
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یا ةتهافت الفالسف ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال بیروت،  505، غزالی )د:  ةالفالسف  تهافة  ؛  م؛ چاپ دیگر: تصحیح و  1927ق(، چاپ موریس یوسژ، 

 .1990مقدمه فخری، بیروت، 

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

 م. 1971بیروت، لبنان،  

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 حمد مدرسی و مپژوه 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

الراهنة في أع   ی،منزو  نقیعلی به کوشش دکتر    ی، آقابزرگ تهران  یخ ش  ،یعةطبقات أعالم الش،  المائة الثامنة  یان حقائق 

 م. 1975لبنان  یروت، دارالکتب العربي، ب

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

االسالمی،ق( 1091 دارالکتب  عقیل،  محسن  تحقیق  دیگر:  میانجی؛  ابراهیم  تصحیح  ترجمه  .  ق1423/    2002قم،    ، 

، 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

 خ. 1357؛ چاپ دیگر: طهوری، تهران،  خ1311  یانی، چاپ اقبال، تهران، ، عباس اقبال آشت خاندان نوبخت

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

 خ. 1357
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 شود ی م یدهد 246 ۀبرگ  یون،و ثقات الع 151 - 158و  140 -145عواد ص  یسگرگ یمة الکتب القد  ئنخزا  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

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

 ق. 1406لبنان، 

، کورکیس عواد، چاپ دوم، دارالرائد العربی،  للهجرة 1000سنة   یخزائن الکتب القدیمة في العراق منذ أقدم العصور حت 

 ق 1406بیروت،  

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

خاقانید 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

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

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

 خ. 1364ق(، نلشر اسماعیلیان، قم  1011له قهپایی )ز: ال، 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 ابوالعباس احمد فرزند علی رجل منهم من مدح   ،   (372   –  

 ق. 1407ق(، جامعه مدرسین، قم، 450

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

ق(، چاپ  726ی )د:  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، چاپ تبرپژوه،  محمدتقی دانش 
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( تصحیح کمال  ق833 )د:الله خوافی بهدادینی، حافظ ابرو لطف فرزندالدین عبدالله  شهاب  ،)حافظ ابرو(  زبدة التواریخ  ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

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

 م. 1889، به کوشش هوتسما، لیدن، یبنداری اصفهان  ة، فتح فرزندالعصر  ةو نخب  ة النصر  ة زبد

   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، 

ه ش یدیةالمؤ   یرةالس
 
 . م1949ق(، چ مصر، 470)د:  یرازیهبةالل

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

  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.

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

 خ. 1366دانشگاه تهران،  ی،منزو

منزوی، دارالکتب العربی،    نقیعلی ، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  المائة السابعة  ي الساطعة ف  نوار األ ،  طبقات اعالم الشیعة

 م. 1972بیروت، لبنان،  

منزوی، دارالکتب العربی،    نقیعلی آقابزرگ تهرانی، به کوشش  ،  سادس القرون  ي ف   یونالثقاة الع،  عالم الشیعةأطبقات  

 م. 1971بیروت، لبنان،  

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

 .م1975، بیروت، لبنان يدارالکتب العرب 

الشافع ت( م1370  /ق  771  د: )   ی سبک  ین الد تاج  ی، الکبر  یة طبقات  محمد  عبد  یق حق،  محمود  و  حلو  محمد  الفتاح 

 ی، دار احیاء الکتب العربیة، قاهره، مصر. طناح
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المعتزلة ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال ) طبقات  فرزند مرتضی  الله ویلز، سوزانا دیوالد، دارالمکتبة لدین ق(، المهدی 840  -  765، احمد فرزند یحیی 

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

است، که کتاب اخیر شرح کتاب    الزخار  غایات األفکار و نهایات األنظار المحیطة بعجائب البحربخشی از کتاب  المنیة  کتاب  

 است.  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االمصار 

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

می نیشابوری )د: 
 
 .  2003ق / 1423ق(، تصحیح مصطفی عطا، دارالکتب العلمیة، بیروت، 412ُسل

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

  ۀ، شمار 1365دوم، مهر  یک و    ۀ سال چهارم، شمار   ، یستاچ  ۀ مجل،  ( کوشا  ی)عل  ی منزو  نقیعلی (،  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(،  )د:  ُنعمان  یم ابراه  فرزند بوعبدالله  علی 360ی  تصحیح  صدوق،  اکبر  ق(،  نشر  غفاری، 

 خ. 1363ق؛ ترجمۀ فهری زنجانی و محمدجواد غفاری، تهران،  1397تهران،  

فی،  مرتض  یدس  الغیبة علم یبةالغ  يالمقنع  حسین  فرزند  علی   ، ( مرتضی  سید  شزیف  واحد  ق(،  436  -  355الهدی، 

 خ. 1383جمکران، قم، مسجد مقدس  یبة،الغ ي ترجمه کتاب المقنع ف یبت،مسجد مقدس جمکران، امامت و غ یقاتتحق

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

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

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

،  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 IR10-37798ک کتابخانه مجلس: مدر  شماره

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

 ق.  1397

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

 خ. 1353

رق الشیعة ، فیه مذاهب أهل االمامة و أسماءها و ذکر أهل مستقیمها من سقیمها و اختالفها و عللها، ابومحمد حسن  ف 

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

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

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

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

اس یر خاقان وز فرزند فتح   . م 1898مصر،  اپ ق( نگاشت، چ247)د:  یمتوکل عب 

 م. 1898( نگاشت، چاپ مصر، 247)ک:  یمتوکل عباس یرفتح بن خاقان وز  ی، جاحظ، آن را برا األتراک  فضایل 

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، 

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

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

 حدیث، قم. 

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

ـ    297)   یم ند ، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابن فوز العلوم  یا  فهرست الالندیم، دارالمعرفة، بیروت، د. ت؛  ابن   فهرست ال

 . خ  1346ق( به کوشش و برگردان رضا تجدد، چ تهران،  385
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و ما ادرکناه من مصنفاتهم و ذکر طرف    یعةالش  ي سماء مصنفأ فهرست  ؛  یرجال نجاش   یا   ؛یعةالش  يسماء مصنفأفهرست   ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

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    ةیعفهرست أسماء مصنفي الش  یا  ؛یعةفهرست أسماء مصنفي الش

 رجل منهم من مدح أو ذمَّ  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،  قی دانش ، محمدتساله اسالمی در زبان فارسی  چهار صد  و   فقه هزار   ۀوار فهرست 

 خ. 1367فرهنگی,  

 قرآن کریم 

، رونویسی  26457.10، خطی، کتابخانۀ مجلس شورا، شمارۀ  ق( 505محمد )   فرزند، محمد  یغزال  ،لقسطاس المستقیم ا

 ق. 793نهم ربیع یکم 

)د:    ، کافی محمد  ابوجعفر  کلینی،  آخوند ق(،  329شیخ  علی ی،  چاپ  االسالمیه، پژوهش  الکتب  دار  غفاری،  اکبر 

   ق.1379

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

 ق. 1385بنان،  م؛ دارالصاد، بیروت، ل1876  – 1851یوهانس نورنبرگ، لیدن هلند، 

 الد  
ُ

مال ة ینک  م  عأ ماُم الن   الد    یا ؛و ت 
ُ

مال کأ ة، ش ین ا  عم  ماُم الن  تأ  ق.1405، انتشارات صدوق، ق( 381)  یه بابوصدوق، ابن  یخو ا 

 خ. 1361ق(، تصحیح حسین خدیوجم، تهران، 505 –  450، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی ) سعادت  یمیایک

مؤیدفي  ة،  المؤیدیَّ موسا المجالس  فرزند  هبةالله  /  470)د:    یاسماعیل  یداع   یشیراز  ی لدین  تصح1077ق    یح م(، 

 . م1949ق(، چاپ مصر، 470د: )  یرازی الله شهبة  ؤیدیةالم   یرةالس  .یروتغالب، داراألندلس، 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 یمنزو نقیعلی (، 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 ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

 خ(. 1389 –  1302  ی منزو نقیعلیکوشا )دکتر 

 یف تأل  یو غزال   یاستنقد کتاب س  ۀدنبال،  ( 15تا    7از    -صفحه    9)   67شماره    ،1357بهار    ،آلمان(   یخ،)مون  ،کاوهمجلۀ  

 منزوی. نقیعلی نوشتۀ  ی، مظفر یمهد  ۀ الئوست، ترجم یهانر 

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

 . یمنزو نقیعلی که بودند؟ و چه گفتند؟،  یان مرج ۀ، مقال13 –

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

  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

األ زین نوار مشکاة  ابوحامد   ، ( غزالی  محمد  فرزند  محمد  األئمه  شرف  آیینه505  –   450الدین  صادق  برگردان  وند،  ق(، 

 خ. 1364انتشارات امیرکبیر، تهران،  

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

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

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

سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی  منزوی، پژوهشگاه   نقیعلیم، برگردان به پارسی دکتر  1965م( 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 

ن  خ به چاپ رسانید و امید دیگر جلدهای آن را به چاپ رساند تا فرهیختگان ایران زمین به آ1383تا پایان حرف "ز" در سال  

 . دسترسی بهتری پیدا کنند

 . 61. شیخکاوه. مون ۀمجل منزوی،  نقیعلی، گفتندیکه 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
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َحل ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال ل و الن 
َ
ل خ؛ چاپ دیگر:  1364، انتشارات شریف رضی، قم،  ( ق548  –  479)   ی شهرستان  یم محمد فرزند عبدالکر  ، الم 

 م. 1972دارالمعرفة للطباعة و 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  األمم  تاریخ  ابن الملوك  في  ابوالفرج  فرزند علیی،  جوز،  زرزور،  ق( 597  -   510)   عبدالرحمان  نعیم  پژوهش 

 م. 1992ق / 1412دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

ق(، تصحیح محمد  505  –   450)   محمد غزالی طوسی   فرزند حجةاالسالم ابوحامد محمد  ،  المنخول من تعلیقات األصول 

 . 2009ق / 1419حسین هیتو، دارالفکر، دمشق، چاپ سوم 

تاریخ؛ دیگر:  جا، بی نژاد، بی الدین کیانیق(، برگردان زین 505، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی )د:  لضالل المنقذ من ا

 خ. 1390. بعدها توسط ناصر طباطبایی ترجمه شد، انتشارات مولی، تهران، نامۀ غزالیتوبه 

القاصد  مف  ینمنهاج  ابن ،  ینالصادق  یدو  کاملق( 597  -  510)   ی جوزابوالفرج  پژوهش  دارالتوفیق    ،  الخراط،  محمد 

 للطباعة و النشر و التوزیع. 

 م. 1960، عبدالرحمان بدوی، قاهره،  مؤلفات غزالی

  یحق(، تصح813  –  874)   ی اتابک  یفرزند تغر   یوسف   ین الد ال مج   ی، برد  یتغرالنجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة ، ابن 

وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، المؤسسة    یال،ش ینالد و جمال طرخان    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

 خ. 1351تهران،  خ(، 1359 –  1278الدین همایی ) ، غزالی، تصحیح جالل الملوك  یحةنص
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ی  راز  ینیقزو   الفضلو اب  فرزند   ینالحسواب   فرزند  یلعبدالجل،  نقض بعض فضائح الروافض  يبعض مثالب النواصب ف،  نقضال ( یبزرگ )امام محمد غزال ی غزال

 خ،  1358الدین محدث ارموی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ق(، تصحیح جالل 560)ز: 

)ز:    یی محمد حمو   ین الدسالک   یسیرونو  ی، خط   ۀ شاگرد امام صادق، نسخ  یسبن خن   یو نجوم(، معل  ی مارش)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

 های بسیار زیاد. ، امام علی )ع(، گردآورنده سید رضی، چاپ ةنهج البالغ

ه  چاپ ق(،  331د: )  یاریعبدوس جهشابن   ،اء و الکتابالوزر 
 
 .م 1938  /ق 1357 ، مصر، قاهره ،ی صاو یل اسماع عبدالل

و   یاناألع  یاَت وف والَسماع  بالَنقل   َبت 
َ
ث ا  الزمان ممَّ أبناء   أنباء   الع    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) 

و   یرزاق توسط معتمدالدوله فرهاد م1284 با  افزوده   یرایشهمراه  ؛ چاپ دیگر به کوشش احسان  چاپ شد  یبه عرب  ییهاو 

 دارالفکر، بیروت، لبنان.عباس، 

، ثعالبی، بومنصور عبدالملک  شعراء أهل العصر  ي الدهر ف  یتیمة  یا   ؛ محاسن أهل العصر  يالدهر ف   ، یتیمةالدهر  یتیمة

 م 1934ق / 1352ق(، به کوشش علی محمد عبداللطیف، مطبعة المصاري، قاهره، مصر،  429نیشابوری )د: 
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