انديشه سياسي غزالي بر اساس

»المستظهري« و »اﻻقتصاد في اﻻعتقاد«
عبدالواحد

قادري١

چكيده:
انديشه سياسي امام محمد غزالي تابع شرايط سياسي و اجتماعي عصر خود بود .بر اين مبنا
آثاري از غزالي كه در آن به گوشه هاي از انديشه وي به چشم مي آيد ،تا اندازه زيادي تابع اين
نظر است .وي در كتاب فضايح الباطنيه كه عمدت ًا حول محور رديّه نگاشته شده و در فصولي نيز
به بحث امامت و رهبري جامعه اسﻼمي نيز اشاره دارد كه بيشتر نشان دهده دغدغه حاكم بر
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زمان نگارش اثر مذكور است .در كتاب ديگر ايشان ،يعني»اﻻقتصاد في اﻻعتقاد« كه تا حدودي
از مباحث مناقشه انگيز دار الخﻼفه بغداد دور افتاده است با آزادي بيشتري در مورد رهبري
بحث مي كند .با اين وجود ايشان در هر دو اثر بر وجوب امامت تأكيد دارد و اين وجوب يك امر
مصلحتي و براي انتظام دين و دنيا است.
واژگان كليدي :غزالي ،امامت ،پيوند دين و دولت.

 .١دانشجوي دكتري تاريخ اسﻼم دانشگاه تربيت مدرس.

امام محمد غزالي ،فقيه ،عالم ،متكلم ،صوفي و از نوادر عالم اسﻼمي ،همچون ستاره اي
درخشان در آسمان عالم بشريت به طور اعم و در تاريخ اسﻼم به طور اخص درخشيدند.
چنان كه ايشان را در رديف مجددين دين اسﻼم ،كه در هر سده بنا بر حديثي از رسول
اكرم )ص( جهت احياي دين اسﻼم ظهور خواهد نمود ،قرار مي دهند .غزالي از لحاظ
فقهي ،شافعي و در كﻼم از پيروان اشاعره و يكي از بزرگترين متكلمان اين انديشه
كﻼمي بود .از لحاظ علمي به چنان پايه اي رسيد كه بنا به قول ايشان بيشتراهل روزگار
وي از درك مطالب وي عاجز ماندند و در اين مورد به حق بايستي بدان گفتار ايشان
استناد جست و اقرار نمود).غزالي (٤ :١٣٣٣،در اين پژوهش بنا است تا به بررسي گوشه
هايي از انديشه سياسي ايشان براساس دو كتاب »فضائح الباطنيه و فضائل المستظهريه
يا المستظهري« و »اﻻقتصاد في اﻻعتقاد« پرداخته شود .عصري كه غزالي در آن قرار
داشت انديشه سياسي اهل سنت با چالشي عظيم رو به رو بود .از يك طرف آل بويه
خﻼفت را در قبضه داشتند ،از طرف ديگر در اواسط قرن پنجم تركان سلجوقي در
آستانه قدرت گيري بودند و در تسلط بر دارالخﻼفه پا را فراتر از آل بويه نهادند ،در
همين زمان خﻼفت فاطمي رقيب ديرينه آنها قدرت خود را بسط داده و مدتي در بغداد
مقرّ خﻼفت عباسي خطبه به نام آنها شد؛ با توجه به اين مقدمه كوتاه از اوضاع سياسي
در قرن پنجم ،مي توان چنين برداشت كرد كه شرايط سياسي و اجتماعي عصر مورد
نظر بر افكار و نظرات غزالي تأثير بسزايي داشته است .بدين واسطه با بررسي انديشه
ايشان از طريق اين رهيافت اميد است كه به بيان قسمتي از انديشه سياسي امام غزالي
بر اساس دو كتاب مذكور پرداخته شود .بدين ترتيب ،در سه قسمت ،نخست ،عصري كه
غزالي در آن نظرات خود را مطرح مي نمايد و همچنين بيان فراز و نشيب هاي خﻼفت
از نزول قدرت سياسي تا قدرت معنوي ،دوم ،شامل زندگي نامه امام محمد غزالي و در
آخر ،كه مهمترين قسمت اين پژوهش مي تواند باشد ،به بيان انديشه سياسي غزالي
پيرامون امام با توجه به دو كتاب ايشان كه ذكرش رفت ،اشاره خواهد شد.
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درآمد

اوضاع سياسي و فكري جهان اسﻼم در قرن  ٥هجري قمري:
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با سقوط امويان و جايگزيني خﻼفت عباسي) ١٣٢-٦٥٦هـ.ق( ،عصري در تاريخ اسﻼم
تحت همين نام ،كه از نام جدشان عباس بن عبدالمطلب بود ،باب شد .دوره اوج و اقتدار
خﻼفت عباسي از روي كار آمدنش نزديك يك قرن بيش تداوم داشت .در پايان قرن دوم
هجري تحوﻻتي در جهان اسﻼم در حال رخ دادن بود كه وضع را در آينده اي نه چندان
دور تغيير داد .اين تغيير عبارت است از ورود عنصري تازه به صحنه قدرت اسﻼمي كه
بنا به نظريه دولت ابن خلدون هنوز مراحل اوليه خود را طي مي كند ليكن غلبه را به
همراه خواهد داشت .با فوت معتصم) ٢١٨-٢٢٧هـ.ق( و واثق) ٢٢٧-٢٣٢هـ.ق( عصر
جديدي در تاريخ عباسي رخ مي نمايد حاكي از چيرگي عنصر ترك بر دستگاه خﻼفت و
شكل گيري حكومت هاي مستقل در اطراف خﻼفت عباسي .در سال  ٣٣٤هـ.ق خانداني
ايراني شيعي)زيدي( بر بغداد چيرگي پيدا نمودند .با چيرگي بويهان)  ٣٣٤-٤٤٧هـ.ق(
زيدي مذهب قدرت خﻼفت محدود شد اما هنوز اقتدار خويش را داشت .همزمان در
غرب جهان اسﻼم خﻼفت شيعي مذهب)اسماعيليه( بنام فاطميان روي كار آمد كه به
دليل اختﻼف مذهب با آل بويه در واقع حفظ صوري دستگاه خﻼفت عباسي براي
بويهان ﻻزم مي نمود .رقيب قدرتمند عباسيان ،فاطميان بود كه بسان آنها دعوي خﻼفت
داشتند و در سطح وسيعي كار تبليغي و فرستادن دعات خود را شروع كرده بود.
قسمت اعظم اهميت خﻼفت فاطمي به همين مورد برمي گردد زيرا كه اگر به تشكيل
خﻼفت امويان اندلس نيز نظري افكنيم ،خواهيم ديد يكي از مسائل عمده تشكيل
خﻼفت اموي در اندلس نيز همين رقابت و جلوگيري از نفوذ داعيان شيعي فاطميان در
ميان اندلسيان و ترس از گسترش خﻼفت آنان بود).نعنعي (٣٢٥-٣١٥ :١٣٨٤ ،به همين
دليل خود آل بويه خواستار بقاي خﻼفت عباسي بودند زيرا از يك طرف ،در صورت
تابعيت فاطمي تنها حكم دست نشانده آنها را داشتند ،و از طرف ديگر آنها زيدي مذهب
بودند و فاطميان هفت امامي)سبعيه( .اما با اين وجود جهان تسنن زير سيطره خﻼفت
عباسي چيرگي شيعيان را نيز خوش نداشتند .كمي آنسوتر در شمال شرقي شاهد ورود
موجي تازه از مهاجرت قبايل بيشمار ترك به جرگه جهان اسﻼم هستيم كه در سال
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٤٣١هـ.ق در نبرد دندانقان توانستند غزنويان را شكست داده و وارد عرصه قدرت طلبي
گردند .اين اقوام كه به نام رئيس شان سلجوق ناميده شدند شروع به بسط قدرت خود
به جانب غرب نمودند .به نظر مي رسد خﻼفت عباسي چندان به ورود آنها به عراق و
سپس بغداد و بركناري آل بويه دلگرم و خوشحال نبودند ،هر چند كه سﻼجقه همگي
سني مذهب بودند) اكثر قريب باتفاق حنفي مذهب( ،ليكن قدرت داشتند و بسان آل
بويه ضعيف نبودند .رئيس سﻼجقه را طغرل بيك)  ٤٢٩-٤٥٥هـ.ق( بر عهده داشت كه
با تدبير به جانب نواحي غرب و داخل ايران سرازير شدند .ابتدا اصفهان را فتح نمودند
سپس عازم بغداد گرديد .در سال  ٤٤٧هـ.ق طغرل به بغداد رسيد .در سال ٤٥٠هـ.ق
وزير خليفه به نام بساسيري خطبه به نام خليفه فاطمي المستنصر) ٤٢٧-٤٨٧هـ.ق(
كرد)ابن ابي الفوارس١٩٣٣،م١٩-١٨ :؛ ابن اثير ،١٣٧٠،ج (١١ :٩كه اين مورد حدود
يك سال به طول انجاميد در اين اثنا خليفه به»عانه« نزد قريش بن بدران پناهنده شد و
به طغرل بيك نامه نوشت و از وي طلب كمك نمود .طغرل با سپاهش به بغداد برگشت
بساسيري را بيرون كرده و از خليفه درخواست بازگشت به پايتخت را نمود .نكته مهم
بعد از آن اتفاق افتاد و آن درخواست طغرل بيك مبني بر خواستگاري از دختر خليفه
بود .اينك براي اولين بار است كه حاكمي چنين درخواست مهمي را از خليفه نموده،
حتي امراي آل بويه نيز با همه تسلط بر خلفا چنين درخواستي ننموده بودند .هر چند
قبل از آن در سال  ٤٤٨هـ.ق خليفه با بردارزاده طغرل بيك ازدواج كرده بود و اين كار
بيشتر جهت نزديك شدن دو خاندان عباسي و سلجوقي و نفوذ سﻼجقه در عراق بود اما
اينك خليفه با درخواستي ديگر مواجه شده است .ناچار خليفه تن به قضاي پيش آمده
داد و دختر خويش را نامزد وي كرد شايد هدف طغرل از اين كار تولد پسري بود كه
بتواند بر مسند خﻼفت عباسي به نيابت از دو خاندان باشد اما اجل بر روي اهداف
سلطان سلجوقي دست فرا نهاد و به مقصود خويش نرسيد .طغرل عﻼوه بر اين جهت
سيطره كامل بر بغداد و خﻼفت دو نماينده تحت عنوان عميد و شحنه در آنجا باقي
گذاشت .مورد ديگري كه در زمان طغرل نمود پيدا كرد انتخاب عميدالملك به منصب
وزارت بود؛ وزير كه حنفي بود در همان آغاز ،كار را بر تضييق نسبت به شافعيان و
اشاعره آغازيد تا جايي كه سبب شد امام الحرمين جويني نيشابور را به قصد حجاز ترك

نمايد و در حرمين شريفين تا فرو افتادن غائله كندري رحل اقامت افكند .در اواخر عمر
غزالي نيز حنفيان جزو دشمنانان وي محسوب مي شدند تا جايي كه خاطر او را در
پيش سلطان سنجر كدر كردند كه علم و دانش غزالي پاسخ آنها را داد)مكاتيب غزالي،
.(٨-٤ ،١٣٣٣
در سال  ٤٥٥هـ.ق آلب ارسﻼن به جانشيني طغرل رسيد .كاري كه او انجام داد انتخاب
خواجه نظام الملك به مسند وزارت و بركناري كندري و قتل وي بود .در سال ٤٦٥هـ.ق
ملكشاه جانشين وي گرديد .با مرگ ملكشاه اقتدار سﻼجقه كم كم به سر آمد و خﻼفت
عباسي كم كم زمينه را براي در اختيار گرفتن و احياي قدرت خويش فراهم نمودند كه
سرانجام در زمان ناصر) ٥٧٥-٦٢٢هـ.ق(به بار نشست .دو سال قبل از فوت ملكشاه يعني
در سال ٤٨٣هـ.ق حسن صباح باني دعوت جديد در قلعه الموت شروع به فعاليت
نمود).دايره المعارف اسﻼمي ،ذيل اسماعيليه؛ جعفريان(٤٦٠ ،١٣٨٦ ،
اما خليفه القائم در سال  ٤٦٧هـ.ق فوت نمود و پس از وي مقتدي تا سال  ٤٨٧هـ.ق
خﻼفت نمود ،در سال ٤٨٧هـ.ق المستظهر خليفه گرديد كه امام محمد غزالي كتاب
المستظهري خود را به نام اين خليفه و در جهت ردّ بر رقيب فاطمي وي و باطنيان
)غزالي(٧١ ،١٣٣٨،و تأييد منصب وي با وجود صغر سن و جانشين احتمالي كه سﻼجقه
در نظر داشتند ،نگاشت.
زندگي نامه امام محمد غزالي طوسي:
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نام كامل وي ابو حامد محمدبن محمد غزّالي طوسي است)غزالي .(١٠ :١٣٨٠ ،غزّال بر
پيشه وري اطﻼق مي شده كه نخِ پشم مي فروخته است و گويا شغل پدري ايشان بوده
است .هر چند تعبير ديگري را نيز براي اين واژه بكار مي برند و آن اينكه غزالي منسوب
است به غزاله ] بدون تشديد) ز([ يكي از قراي طوس است).غزالي(١٧ :١٣٣٨ ،
امام غزالي در سال ٤٥٠هـ.ق در شهر طابران طوس ،در ايّام طغرل بيك سلجوقي به دنيا
آمد .در همين سال ماوردي صاحب كتاب احكام السلطانيه وفات يافت .در مدت سلطنت
طغرل ،اشاعره و شافعيان از طرف حكومت تحت تعقيب بودند و اين به واسطه دستور
عميدالملك كندري بود ،لذا بسياري از علما از نيشابور و آن حدود كوچ كردند .اين امر تا
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روي كار آمدن خواجه نظام الملك و اقبال وي به اشاعره و شافعيان ادامه داشت .بدين
ترتيب ،غزالي در عصري متولد شد كه ابتدا با سركوب اشاعره و شافعيان همراه بود و در
ادامه حياتش شاهد تغيير بينش حكومت بدان ها و عطف توجه به اين دو بود .پدرش
مردي عامي اما درويشي متعبّد و صالح بود ،و از اينكه از سواد محروم است هميشه
متأسف و متأثر بود از اين جهت بسيار ميل داشت كه فرزندانش چون او از نعمت دانش
محروم نباشند بدين منظور هنگام مرگش دو فرزند خود را به نام هاي محمّد و احمد را
به يكي از دوستان صافي ضمير و صوفي مشرب ،به نام ابوحامد احمدبن محمّد راذكاني
سپرد و درباره تعليم آن دو سفارش وتوصيه نمود ،همين شخص ،كه فقيهي شافعي
مذهب نيز بود ،معلم اول اين دو بزرگوار بود .در مورد پدر غزالي داستاني نقل شده كه
گويا ايشان در برخي جلسات درس طلّاب در قسمت پايين حجره مي نشسته و آرزو مي
نموده كه خدايا دو فرزند وي را يكي فقيه و ديگري خطيب قرار دهد و خدا چنان نمود
كه در قوّه مخيّله پدر نمي گنجيد و هر دو از اقران عصر خود و حتي زمان هاي بعد
گرديدند.
چون كفيل محمد و احمد به دليل دست تنگي از تقبّل خرج آن دو باز ماند ،بدان ها
پيشنهاد نمود تا براي گذران زندگي خود و ادامه تحصيل در زمره طلّاب جيره خوار
مدرسه اي از مدارس ديني شهريه بدهِ روزگار خود درآيند ،و آنان از راه ناچاري
پيشنهاد وي را مي پذيرند .اين سخن امام غزالي كه »براي غير خدا علم آموختم ،ولي
علم جز خداي را نپذيرفت« ،مي تواند مؤيد اين حقيقت باشد).غزالي(١١-١٠ :١٣٨٠ ،
سن ورود امام محمد غزالي با توجه به آنچه در مكاتيب ايشان آمده حدوداً سيزده سال
تخمين زده مي شود؛ چنانكه گويد :بدان كه اين داعي پنجاه و سه سال عمر بگذاشت،
چهل سال در درياي علم غواصي كرد تا به جايي رسيد كه سخن وي از اندازه فهم
بيشتر اهل روزگار در گذشت .بيست سال در ايّام سلطان شهيد)ملكشاه( روزگار گذاشت
و از وي به اصفهان و بغداد اقبالها ديد و چند بار ميان سلطان و امير المؤمنين رسول
بوده)مكاتيب فارسي .(١٠ :١٣٣٣،تاريخ نگارش اين مكاتيب در حدود  ٥٠٣هـ.ق بوده و
اگر با كسر چهل سال گفته شده حساب كنيم به تاريخ  ٤٦٣هـ.ق نزديك مي شويم
يعني سن سيزده سالگي ايشان ،اين مدت از تحصيل پنج سال به طول انجاميد ،سپس
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عازم جرجان گرديد تا از محضر عالم آنجا ابوالقاسم اسماعيل جرجاني بهره مند
شود)غزالي١١-١٠ :١٣٨٠، ،؛ ابن جوزي١٩٩٢،م (٦٣-٦٢ :پس از آن به طوس بازگشت
كه در مسير رجعت گرفتار عيّاران شد و آن داستان مشهور روي داد .پس از سه سال
اقامت در طوس در حدود سال ٤٧٣هـ.ق عازم نيشابور گرديد تا در آنجا نزد عالم شهير
امام الحرمين ابوالمعالي جويني كسب فيض نمايد ،و چنان توجه استاد را جلب نمود كه
امام الحرمين به داشتن چنين شاگردي به خود مي باليد .در سال ٤٧٨هـ.ق امام
الحرمين فوت نمودند ،از اين پس غزالي ديگر استادي اختيار نكرد و به پژوهش و تأليف
دست يازيد .آوازه غزالي در همان اوان جواني عالم گير شد و اين سبب جلب توجه
سياستمداران آن زمان جهت به خدمت گرفتن ايشان شدند .نظام الملك به ارزش غزالي
پي برد و او را در پناه خويش گرفت .غزالي در نتيجه اين نزديكي به القاب»زين الدين«
و»شرف اﻻئمه« نائل گرديد و به استادي نظاميّه بغداد برگزيده شد .در سال ٤٨٤هـ.ق از
طوس به راه اصفهان عازم بغداد شد)همان( ،در سال  ٤٨٧هـ.ق او شايسته دريافت
عنوان حجة اﻻسﻼمي و استاد برگزيده نظاميه بغداد شد و در مراسم نصب المستظهر
باﷲ بر مسند خﻼفت شركت نمود .و كتاب المستظهري خود را بنا به درخواست همين
خليفه به نگارش درآورد .همانطور كه گفته شد پدر غزالي صوفي بوده و فرزند نيز اين
مشرب را در ضمير ناخودآگاه خود داشت هرچند تا اين زمان به خاطر دغدغه زندگي
غزالي به منصه ظهور نرسيده بود اما اينك زمان آن رسيده تا به اين نداي دروني پاسخ
دهد .غزالي در كتاب المنقذ من الضﻼل كه جبران خليل جبران آن را به رساله اعترافات
سن اگوستين تشبيه نموده است به صراحت نداي دروني خود را باز مي نمايد و اينكه تا
حال آنچه نموده پاسخ نياز دروني او نمي تواند باشد اينك قدم به راهي مي گذارد كه
سرآغاز تحول دروني وي مي باشد).غزالي (٣٨-٣٣ :١٣٣٨ ،تاريخ دقيق آن را طبق آنچه
در مكاتيب ايشان آمده سال  ٤٨٩هـ.ق مي باشد ،چنانكه گويد :چون بر سر تربت
خليل)ع( رسيدم ،در سنه تسع و ثمانين و اربعمائة ،و امروز قريب پانزده سال است ،سه
نذر كردم :يكي آنكه از هيچ سلطاني مالي قبول نكنم ،ديگر آنكه به سﻼم هيچ سلطاني
نروم ،سوم آنكه مناظره نكنم .اگر در اين نذر نقض آوردم دل و وقت شوريده گردد...
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).مكاتيب فارسي (١٠-١٣٣٣،١١،اما سرگشتگي و طوفان دروني وي از سال  ٤٨٨هـ.ق
آغاز شده بود و گويا شش ماه در آن حال بوده است) .غزالي(٧٥ :١٣٣٨،
غزالي بغداد را در ظاهر به قصد حج ترك كرد لكن به شام رفت و در مسجد دمشق
عزلت اختيار كرد و پس از دو سال عازم بيت المقدس گرديد ،در آنجا بود كه كتاب ذي
قيمت و مهم خود را تحت عنوان احياء العلوم الدين به نگارش در آورد ،از آنجا به قصد
حج رفت و بنا به گفته خودش مدت عزلت ايشان ده سال طول كشيده
است).همان،ص (٧٦-٧٨سپس به بغداد آمده و از آنجا به نيشابور رفت ،فخرالملك پسر
نظام الملك از او درخواست نمود كه در نظاميّه نيشابور تدريس نمايد ،لذا غزالي به
صورت غير رسمي شروع به تدريس نمود .در سال  ٥٠٣هـ.ق حاسدان پيش سنجر از
ايشان بد گفتند لذا سلطان دستور به احضار وي نمود كه غزالي در جواب وي نامه اي
نگاشت)مكاتيب فارسي (٣ :١٣٣٣،اما سرانجام سنجر رضا نداده و به ديدن او مشتاق شد
و پس از مﻼقات به دانش او اعتراف نمود .اما عمر كفاف نداد و سرانجام امام محمد
غزالي در  ١٤جمادي اﻻخر سال  ٥٠٥هـ.ق در زادگاه خود به ملكوت اعلي پيوست).ابن
جوزي١٩٩٢،م (٦٤ :بدين ترتيب ،با نگاهي به تحول فكري غزالي مي توان گفت كه او
چند مرحله فكري را طي نمود تا سرانجام راه خود را پيدا نمود :الف -مرحله نخست
طلبگي و كسب معلومات شرعي ،و در همين زمان تعليم ،تحت تأثير افكار عارفانه
راذكاني بوده ولي چندان نبوده كه بتواند نمود عيني يابد و به قالب تصوف در آيد .در
اين مرحله او به عنوان »فقيهي شافعي« و »متكلمي اشعري« محسوب مي گردد و
آثاري را نيز كه تأليف نموده با همين نگاه شريعتي است .در همين مرحله است كه
سخت فلسفه را كه با دين هماهنگ نمي بيند مورد انتقاد قرار مي دهد و نقايص آن را
برمي شمارد .او مي خواهد فﻼسفه در آراء خود در مورد دين بازبيني صورت دهند و در
مواردي كه به تعارض با آن انجاميده خود را منطبق دهند .او در همين مرحله بحث
تكفير فﻼسفه را مطرح مي كند ليكن در آتي است كه انديشه طريقتي بر او غالب مي
شود او بحث تكفير را به گونه اي ديگر مطرح مي كند و در دادن نسبت كفر نسبت به
فرق اسﻼمي تجديد نظر مي كند و اصراري ندارد كه فرقه ناجيه را فقط رستگار بداند.
ب -مرحله دوم تفكر وي را بايد زماني دانست كه او در بغداد است و به يك نوع چالش

فكري دچار مي شود .در اين مرحله است كه در زندگي خود تأمل مي كند و غوغاي
زمانه را بي اهميت تر از آن چيزي مي داند كه برايش ارجي قايل شود .پ -مرحله سوم
فكري وي كه آنچه تاكنون در پيش گرفته را نادرست مي داند و طريقي ديگر بر مي
گزيند ،در همين مرحله آثار ايشان نيز قالبي ديگر پيدا مي كند و فكر ايشان در زمينه
سياسي ديگر آن دغدغه كتاب المستظهريه را ندارد ،هرچند بايستي گفت او فقه شافعي
و كﻼم اشعري را كنار نگذاشت و از انديشه تسنن عدول نكرد ،بلكه طريقي ديگر نيز در
پيش گرفت و به كمك آن در افكار پيشين تا حدودي تعديل ايجاد نمود .او در اين
مرحله طريقت را با شريعت هماهنگ نمود.
انديشه سياسي غزالي بر اساس دو كتاب المستظهري و اﻻقتصاد في اﻻعتقاد:
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غزالي نوشته هاي خود را بيشتر در زمينه هاي فقه ،دين و اخﻼق تأليف نموده و شامل
رديّه هايي است كه عليه باطنيان و فﻼسفه نگاشته است .اينكه در اين دوره صليبيون
سرزمين هاي اسﻼمي را مورد تاخت وتاز خويش قرار داده اند با اين حال غزالي از آنها
بحثي به ميان نياورده ،خود گوياي اين است كه اهداف جهاني اسﻼم با بروز مشكﻼت
ناشي از تفرقه در دنياي اسﻼمي به فراموشي سپرده است).لمبتون(٢٩٢ :١٣٧٩،
غزالي را بيشتر به عنوان يك متكلم ضد فلسفه شناسانده اند اما اگر او را به عنوان يك
آسيب شناس فلسفه بشناسيم كه سعي داشته آن را با شريعت همراه كند نوع نگاه به
غزالي متفاوت خواهد بود اما ما از او به عنوان فردي ضد فلسفه ياد مي كنيم در حالي
كه بيشتر استدﻻل هاي وي فلسفي مي نمايد.
غزالي در انديشه سياسي خود موضعي ميانه بين ماوردي و ابن تيميه اتخاذ نموده است
و از اين منظر است كه تعريف او از سياست بر سه پايه استوار است -١:اصول دين -٢
اصول فقه  -٣اينكه انسان بالطبع موجودي است مدني).لمبتون (٢٨١-٢٩٠ :١٣٧٩ ،او
غايت سياست را در آماده نمودن انسان براي سعادت نهايي در جهان ديگر مي داند،
چنانكه گويد :دنيا منزلگاه وي است نه قرارگاه ،و وي بر صورت مسافري است ...و هر
روزي كه مي گذرد از عمر وي ،چون مرحله اي است كه بدان نزديكتر مي شود به قرار

 .١هذه الدار ليست دار مقرّ ،و انما هي دار ممرّ؛ و الناس فيها علي صورة المسافرين .و الدار اﻵخرة مقصد سفرهم ،و
زمان الحياة مقدار المسافة .المستظهريه ص ١٩٤
س و السلطان حارس .فماﻻ أسّ له
 .٢اﻻسﻼم و السلطان أخوان توأمان ﻻ يصلح أحدهما أﻻ بصاحبه؛ فاﻹسﻼم أ ّ
منهدم ،و ماﻻ حارس له ضائع
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گاه خويش).١غزالي ،المستظهريه١٩٤ ،؛ كيمياي سعادت١٣٨٠ ،ج اول (٥٢٥ ،بدين
طريق غزالي بين دين و سياست پيوند ناگسستني بر قرار مي كند ،آنگونه كه اشاره دارد:
اسﻼم و سلطان دو برادر همراه همند كه اصﻼح نمي پذيرد يكي از آن دو مگر با ديگري؛
پس اسﻼم اساس و پايه و سلطان حارس و نگهبان .پس اگر بنياد نباشد آن يكي نابود
شود و اگر حارس و نگهبان نباشد آن ديگري ضايع گردد).٢المستظهري ،ص (٢٠٥و از
اين نظر او به مسائل سياسي با ديد مذهبي مي نگريست و خود را با مسأله رابطه
حاكميت و قدرت دنيوي) سلطان( از يك طرف ،و دين و ملك از طرف ديگر مواجه مي
ديد).لمبتون(٢٠٥:١٣٧٩،
غزالي كتاب فضائح الباطنيه و فضائل المستظهريه را در سال ٤٨٧هـ.ق ،براي اثبات
امامت المستظهر باﷲ )  ٤٨٧-٥١٢هـ.ق( در مقابل رقيب وي فاطميان از يك طرف ،و از
طرف ديگر صحت وﻻيت المستظهر در مقابل سﻼجقه كه به صحيح بودن امامت فردي
چهار ساله قايل نبودند ،نگاشت .قصد او نشان دادن مشروعيت خليفه عباسي به عنوان
نماينده خداوند و همچنين دستيابي او به امامت كه مطابق با شرع بوده و همچنين لزوم
اطاعت و ياري مردم از وي بوده است .اين كتاب كه با كوشش و مقدمه عبدالرحمن
بدوي ،افزون بر آنچه گلدزيهر آن را براي نخستين بار طبع كرده بود ،در ده باب منتشر
نموده است .در باب نهم و دهم اين كتاب به ترتيب ذيل عناوين» في إقامة البراهين
الشرعية علي أن اﻹمام القائم بالحق الواجب علي الخلق> طاعته< في عصرنا هذا هو
اﻹمام المستظهر باﷲ ،حرس اﷲ ظﻼله« و ديگري» في الوظائف الدينية التي بالمواظبة
عليها يدم استحقاق اﻹمامة« به صفات و شروط امامت و چگونگي تداوم آن در امام مي
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پردازد .او در ابتدا باب نهم مقصود چنين بيان مي دارد كه .١:هدف از كتاب بيان امامت
المستظهر بر وفق شرع ،و همانا اينكه بر عموم علماي روزگار به طور يقين واجب است
به دادن فتواي وجوب اطاعتش بر مردم و نفوذ حكمش بر طريق حق). ...غزالي،بي تا:
(١٨١-١٨٢ ،١٦٩
غزالي قبل از پرداختن به بحث شرايط امامت ،به ضرورت نصب امام جهت حفظ اسﻼم
اشاره دارد زيرا كه در صورت نبود امام آثار سوء فقدان آن نظير بروز فساد اجتماعي،
غلبه رذائل و گسترش آن در جامعه و خطر از بين رفتن جان و مال و ناموس مردم رخ
خواهد داد ،لذا ضرورت نصب امام در همه حال ضروري مي نمايد).زرگري نژاد،بي تا:
١١١؛ غزالي ،بي تا(١٧٣ :
در ادامه او به مبحث انتخابي يا انتصابي) از طريق نصّ ( بودن طريق انتخاب امام مي
پردازد .او در ضمن ردّ نمودن و ابطال امامت منصوص ،حتي در مورد بكرية و راونديه كه
قائلين نصّ بر امامت ابوبكر و عباس بن عبدالمطلب هستند ،به انتخاب امام نظر دارد
استاد وي امام الحرمين نيز امامت مبتني بر نصّ را ردّ مي كند چنانكه باقﻼني نيز انعقاد
امامت را به دوگونه نصّ و انتخاب اشاره دارد و طريق نصّ را مردود مي
داند)صابري (٢٧٠ ،٢٥٩:،١٣٨٧،او در اين مورد به بيعت جهت انعقاد امامت اشاره نموده
و در اين باره شرط بيعت را به ترتيب از اجماع عموم مردم به اجماع عموم اهل حلّ و
عقد سراسر اقطار اسﻼمي و سپس به اجماع اهل بلدي كه امام در آنجا ساكن است،
همچنين به اجماع ده نفر يا پنج نفر و يا عدد مخصوصي كاهش مي دهد تا در نهايت
بيعت شخص واحد صاحب شوكتي را كافي مي داند).٢غزالي ،بي تا١٧٧-١٧٦ :؛ قادري،
(٩٥ :١٣٨٥
 .١بيان إمامته علي وفق الشرع ،و أنه يجب علي كافة علماء الدهر الفتوي ،علي البتّ و القطع ،بوجوب طاعته علي
الخلق و نفوذ أقضيته بمنهج الحق ،و صحة توليته للوﻻة و تقليده للقضاة ،و براءة ذمة المكلّفين عند صرف حقوق اﷲ
تعالي اليه ،و أنه خليفة اﷲ علي الخلق ،و أن طاعته علي كافة الخلق فرض -المستظهريه ،ص ١٦٩؛ ١٨٢-١٨١
 .٢و الذي نختاره أنه يكتفي بشخص واحد يعقد البيعة لﻺمام مهما كان ذلك الواحد مطاعا ذا شوكة ﻻ تطال و مهما
كان مال إلي جانب مال بسببه الجماهير و لم يخالفه إلّا من ﻻ يكترث بمخالفته .فالشخص الواحد المتبوع المطاع
الموصوف بهذه الصفة إذا بايع كفي ،إذ في موافقته موافقة الجماهير؛ المستظهريه ،ص ١٧٧-١٧٦

 .١مراد اﻷئمة بالنجدة ظهورُ الشوكة ،و موفور العدة ،و اﻻستظهار بالجنود ،و عقد اﻷلوية و البنود ،و اﻻستكمان-
بتضافر اﻷشياع و اﻷتباع -من قمع البغاة و الطغاة و مجاهدة الكفرة و العُتاة و تطفئة نائرة الفتن و حسم المواد
المحن قبل أن يستظهر شررها و ينتشر ضررها .المستظهريه ص ١٨٢-١٨١
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صفات و شروط امامت :غزالي در اين كتاب صفات و شروط امام را ده مورد برشمرده كه
شامل دو دسته مي باشد :دسته اوّل صفات طبيعي است نه اكتسابي و شش مورد را در
برمي گيرد -١:بالغ بودن زيرا كه امامت براي كودك متصوّر نيست -٢ ،برخورداري از
عقل ،زيرا كه عقد براي مجنون نيست ،همچنين نه كودك و نه مجنون مكلّف نيستند،
 -٣آزاد باشد و بنده نباشد زيرا بنده مالك خويش نيست و اختيار خود را ندارد-٤ ،
مذكر باشد چون امامت براي زن منعقد نمي گردد هر چند كه داراي جميع صفات و
كماﻻت باشد چنانكه منصب قضاوت را نيز نمي تواند بدست آورد -٥ ،داراي نسب
قريشي باشد -٦ ،داراي سﻼمت حواس چون بينايي و شنوايي باشد .اين دسته از صفات
غريزي بودند اما دسته دوم شامل صفاتي مي باشد كه اكتسابي هستند و چهار مورد را
شامل مي شود -١ :شوكت  -٢كفايت  -٣ورع  -٤علم.
او مراد از شوكت را چنين بيان داشته كه :١مراد نجدة به عنوان شرط ،دارا بودن
شوكت) قدرت ( ،كثرت ساز وبرگ ،پشت گرم به سپاه ،توانايي تعيين واليان ،توانايي در
قلع و قمع باغي و طاغي و جهاد با كافران و خاموش كردن آتش فتنه و خوابانيدن
آشوب ها قبل از اينكه شرّش ظاهر و ضررش انتشار يابد.
غزالي به اين نكته واقف است كه در اين عصر تركان بسان نيروي قدرتمندي توانايي
دفاع از كيان انديشه سنت را دارا مي باشند و براي اينكه خليفه آن قدرت را داشته باشد
كه بتواند در مقابل باطنيان توان مقابله داشته باشد لذا به اين قايل مي شود كه وجود
آنها را در كنار خﻼفت بپذيرد .بدين ترتيب او شوكت خليفه را در اطاعت تركان
سلجوقي مي بيند و مي گويد :پس شوكت در عصر ما در مردمان ترك است ،و خداوند
آنها را به مواﻻت و محبت خليفه سرافرازشان نموده تا جايي كه به واسطه نصرت او
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نابودي دشمنان دولتش ،وايمان به خﻼفت و امامتش و وجوب طاعتش مقرّبين پروردگار
شدند ...بدين وسيله اين نجدة براي غير ايشان نباشد ).١غزالي ،بي تا(١٨١-١٨٢ :
مورد دوم كفايت است كه شامل ترجيح مصالح و تمييز خير از شرّ ...مي باشد ،و مقصود
از آن را» إقامة تناظم اﻷمور الدينية و الدنيوية«؛ اقدام به انتظام امور ديني و دنيوي،
دانسته است).همان (١٨٥-١٨٦،از نگاه غزالي پيوند دين ودولت چنان است كه كفايت
امام بايستي به تنظيم امور مربوط به اين دو بينجامد .سوم ورع ،كه آن را گرامي ترين
صفات و بزرگترين و اولي ترين آنها به رعايت آن مي داند ،همراه تقوا ذكر كرده است.
صفت چهارم علم مي باشد ،غزالي در اين بخش اشاره دارد كه علما بر اين رأي اتفاق
دارند كه همانا امامت براي كسي كه به مرتبه اجتهاد و فتوا نرسيده باشد منعقد نمي
گردد اما باز با اين سخت گيري غزالي ،او انعقاد امامت را براي فردي كه مرتبه اجتهاد
نرسيده باشد جايز مي داند ولي امام مي بايستي در مسائل پيش آمده به اهل علم)علما(
رجوع نمايد).همان ،ص (١٩١در اينجا اگر صفات شوكت )كه در تركان و به اصطﻼح
سلطنت نمود مي يابد( ،كفايت )كه براي خليفه ﻻزم مي نمايد( و علم) كه علما آنرا دارا
مي باشند( امام را در كنار هم قرار دهيم به اين نتيجه مي رسيم كه تئوري غزالي در
خﻼفت ،بر پايه تعادل دقيق قدرت و همكاري خليفه ،سلطان و علما استوار
است).لمبتون(١١٨ :١٣٧٩،
در باب دهم كتاب كه بيشتر اندرزنامه مي نمايد و شبيه اين گفتار را در كتاب ديگر
ايشان يعني كيمياي سعادت مي بينيم).غزالي (٥٢٥-٥٤٢ :١٣٨٠،غزالي سعي دارد تا با
ارائه شيوه و عملكرد خلفاي راشدين ...به وظايفي كه امام ملزم به انجام آنها است،
بپردازد .براي نمونه از جمله وظايف امام عدالت و رسيدگي به امور مردم است و غزالي
دراين كتاب داستاني از عمربن خطّاب را جهت بيان و اهميت آن ذكر مي كنند.
همانطور كه در آغاز گفتيم اين اثر غزالي از جمله رديّه هاي ايشان است كه در مقابل
باطنيان نوشته شده و در آنجا نيز كه به انديشه سياسي مي پردازد نتيجه شرايط
 .١فالشوكة في عصرنا هذا من أصناف الخﻼئق للترك ،و قد أسعدهم اﷲ تعالي بمواﻻة و محبته حتي إنهم يتقرّبون
إلي اﷲ بنصرته و قمع اعداء دولته ،و يتديّنون باعتقاد خﻼفته و إمامته و وجوب طاعته ...فهذه نجدة لم يثبت مثلها
لغيره؛ همان
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سياسيي است كه نويسنده در آن قرار گرفته از يك طرف تهديدات فاطميان از طرف
ديگر عنصر قدرتمندي در بغداد حضور دارد كه بايستي به گونه اي وجود آنها را با نهاد
خﻼفت پيوند داد .نكته جالب در مورد تركان تغيير و تحول نگرشي است كه نسبت به
اين قوم از آغاز رويارويي با آنها در شمال شرق ايران و در ايّام فتوحات تا به روزگار
قدرت ايشان روي داده است .مسلمانان در ابتدا آنها را به عنوان دشمن و مناطق آنها را
دارالكفر محسوب مي كردند و البته اين دشمني به قبل از اسﻼم و زمان ساسانيان نيز بر
مي گردد تا جايي كه گويا برخي از دهقانان خراسان اعراب مسلمان را در نبرد بر عليه
تركان ياري مي دادند .سپس با فرآيند مهاجرت گسترده تركان و غلبه بر اين ناحيه و
اسﻼم آوردن آنها عنصر نيرومندي وارد تاريخ اسﻼم شد كه اگر نگوييم در گسترش دين
اسﻼم و حفاظت از اعراب برتر هستند ،برابري مي كنند .اينجاست كه مي بينيم در باب
آنها احاديث اسﻼمي كه تا قبل آنها را نكوهش مي نمود اينك به ستايش آنها روي آورده
و حتي حديثي را از امام ابوحنيفه در ياري مذهب وي نقل مي كنند و تا جايي اين امر
پيش مي رود كه غزالي شوكت امام را در وجود آنها مي بيند.
كتاب ديگر غزالي »اﻻقتصاد في اﻻعتقاد« مي باشد كه همراه با شرح و تحقيق و
تعليق»الدكتورة إنصاف رمضان« طبع گرديده است .اين كتاب نيز از زمره كتب كﻼمي
غزالي به حساب مي آيد كه آن را پس از كتاب المستظهري نگاشته است]بنا به گفته
اﻻقتصاد [ و شامل چهار تمهيد و چهار قطب است).غزالي٢٠٠٣،م  (١٥-١٦:در قطب
رابع كتاب در باب سوم ذيل عنوان» في اﻹمامة« به انديشه سياسي وي برمي خوريم .در
ابتداي بحث در مورد امامت است كه آن را نه حاصل معقوﻻت ونه مهمّات دانسته بلكه
ثمره تعصبات مي داند و بدين خاطر شرط ايجاز و مختصر گويي را در مقايسه با كتاب
پيشين رعايت نموده است .چنان مي نمايد كه غزالي اين كتاب را در دوره عزلت نگاشته
و به همين دليل آنچنان كه در كتاب پيشين به اين موضوع پرداخته بود اينجا چندان
وقعي نمي نهد با اين وجود در باب انديشه سياسي وي بسيار مفيد به نظر مي رسد .او
اين باب را در سه قسم طرح مي كند -١:بخش اول  :وجوب نصب إمام  -٢بخش دوم :
شروط إمام  -٣بخش سوم  :عقيده أهل سنة در باره صحابة و خلفاء راشدين.
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غزالي دﻻيل نصب امام را اوﻻً برگرفته از شرع و در مرتبه دوم از إجماع دانسته است و به
اصطﻼح در مورد وجوب نصب امام دﻻيل نقلي را بر دﻻيل عقلي ترجيح مي دهد هر
چند كه از نظر او اجماع نيز دليل عقلي است).زرگري نژاد ،بي تا :ص (١١١او بسان
تأليف پيشين به پيوند دين و دولت اشاره دارد و اينكه »نظام الدين ﻻ يحصل إﻻ بنظام
الدنيا« نظام دين جز به نظام دنيا حاصل نيايد» ،نظام الدنيا و الدين ﻻ يحصل إﻻ بإمام
مطاع« نظام دنيا و دين جز به امام مطاع ميسر نشود).غزالي٢٠٠٣ ،م  (١٦٩:در ادامه
ضمن تأكيد بر اين پيوند گويد :همانا نظام دين كه عبارت است از معرفت و عبادت جز
به سﻼمت ابدان و امان بدست نيايد و صحت اين دو نيز -همراه با مال و حيات -جز به
سلطان مطاع محقق نگردد درنتيجه» نظام الدين ﻻ يتحقق إﻻ بسلطان مطاع« ،سلطان
در نظام دنيا ضروري است و نظام دين جهت نيل به سعادت آخرت ضروري است و اين
قطعا مقصود انبياء بوده ،پس وجود نصب امام از ضروريات شرع است كه راهي جز آن
نيست)همان(١٧٠،نكته جالب توجه در اين گفتار كاربرد واژه سلطان است ،چنانكه در
كتاب المستظهري نيز آن را آورده است ،و اينكه آيا مراد وي خليفه است يا سلطان
سلجوقي جاي سوال باقي است .لمبتون منظور از آن را نهاد سلطنت گرفته
است).لمبتون (٢٩٩ :١٣٧٩،اما اگر به تقسيم بنديي كه غزالي از مراتب سياست در احياء
العلوم نموده توجه شود ،اين مشكل رفع خواهد شد .در احياء العلوم وي در مرتبه دوم و
در غياب انبياء حكّام را ،اعم از امام يا سلطان و همچنين فقها قرار داده و وجه مشترك
اين عدّه نيز از نظر او ،توانايي اعمال سلطه بر ظواهر و جوارح آدميان بود و اختصاصي به
نهاد سلطنت ندارد).قادري(١٣٨٥،٩٥،
بخش دوم :در اين قسمت غزالي به بيان شرايطي مي پردازد كه به نصب امام مي انجامد.
او شروط امامت را به دو دسته از خصايص تقسيم مي كند :الف -خصايص ذاتي ،ب-
خصايص غير ذاتي .او براي مورد اول پنج صفت قائل است كه عبارت اند از -١ :اﻷهلية و
مراد از آن توانايي تدبير خلق و هدايت آنها بر طريق حق است -٢،علم و ورع-٣ ،
خصايص مميزه براي قضات و از آنها :مرد بودن ،بلوغ ،عقل ،آزاد بودن ،سﻼمت نطق و
سمع و بصر ،و عدالت و نزاهت -٤ ،...قريشي باشد -٥ ،توليت يا تفويض من جانب او .اما
منظور از مورد اخير تفويض قدرت از جانب امام به كسي كه مطيع است ،و اما توليت كه
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از سه طريق است :الف -نصّ از جانب پيامبر) ص( ،ب -نصّ از جانب امام عصر كه اقدام
به تعيين يكي از فرزندانش يا قريشي ديگري به عنوان ولي عهد نمايد ،ج -تفويض ،در
صورتي تعداد واجدين شرايط زياد باشد اين امر مستلزم اجماع و بيعت و اتفاقشان بر
فرد تفويضي باشد تا اطاعت همگي را به همراه داشته باشد .ولي اگر پس از وفات امام
جز يك فرد قريشي كه در آن همه صفات جمع است پيدا نشد امامت وي صحيح و
اطاعت وي واجب مي باشد .مورد ديگري كه غزالي بيان مي دارد تعيين امام به سبب
قوت و شوكت وكفايت ...است در اين صورت اگر بر سر امامت منازعه رخ داد و بيم فتنه
رفت ،افضل آنست كه امامت به وي تفويض و با وي بيعت صورت گيرد .همان طور كه
در گفتار پيشين اشاره شد او سعي دارد در هر صورت حاكمي را بر مسند قدرت بنشاند
و از آشفتگي برحذر دارد.
سپس غزالي در ادامه به مورد ديگري اشاره دارد كه در كتاب پيشين نيز از آن بحث
نموده بود ولي در اينجا صريح تر نظر خود را بيان مي دارد ،زيرا كه او اين مطلب را براي
خليفه نمي نگارد مي تواند كمي بازتر ابراز نظر كند ،و آن اينكه اگر شرايط گفته شده
جهت انعقاد امامت بدان حدّ نرسيد ،يا اگر عالم نباشد ولي در امور به علما مراجعه كرد،
چه بايد كرد؟ او در جواب به دو رأي اشاره دارد :يكي آنكه خلع وي واجب و محول
كردن آن به كسي كه جامع شروط مي باشد ﻻزم است اما بدون فتنه و جنگ .رأي دوم
اطاعت و قبول امامتش را در صورتي كه ترس از فتنه و جنگ باشد ،واجب مي داند هر
چند شرايط امامت را كامﻼ حائز نكرده باشد ولي از مشورت او با علما را چاره
نباشد).غزالي٢٠٠٣ ،م(١٧٠-١٧٢ :
و اما مورد آخري كه غزالي در اين كتاب به آن اشاره مي كند آراء مربوط به صحابه و
خلفاي راشدين مي باشد .او ضمن بيان سه ديدگاه افراطي ،تفريطي و اعتدالي نظر اخير
را شايسته توجه مي داند و بنياد فكر خود را بر آن مي گذارد .او در مورد صحابه به اين
حديث استناد مي ورزد كه »:أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«؛ او سپس در
مورد ترتيب افضليت خلفا گويد كه آنها افضل صحابه هستند و ترتيب فضلشان نيز بر
اساس ترتيب امامتشان است هر چند كه فضل حقيقي آنها را جز خدا و رسولش ندانند.
در واقع او مسئله فاضل و مفضول را با اين بيان خود ردّ مي نمايد و نظر عمومي اهل

سنت را بيان مي نمايد).همان (١٧٢-١٧٤جويني نيز خﻼفت خلفاي راشدين را ترتيب
فضيلت آنان مي داند).صابري(٢٧٠ :١٣٨٧،البته گروهي از معتزله از آنجمله ابوالهذيل
علّاف نيز با وجود معتزلي بودن قبل از وي چنين نظري داشته است).مجله تخصصي
گروه تاريخ دانشگاه تهران(٢٠٨ :١٣٨٣ ،
نتيجه گيري:
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حاصل انديشه غزالي در اين دو كتاب» فضائح الباطنيه« »،اﻻقتصاد في اﻻعتقاد« كه
بيشتر جنبه كﻼمي دارد و در زمينه ردّ بر مخالفان نگاشته شده چنين است :او به پيوند
عميق دين و دولت اعتقادي راسخ دارد چنين برادشتي از همراهي دو نهاد را در قبل از
اسﻼم در زمان ساسانيان به وضوح مشاهده مي كنيم؛ همچنين او وجوب امامت براي
جامعه اسﻼمي را ﻻزم مي داند و با هر گونه هرج و مرج و آشفتگي مخالف است و البته
اين امام با برداشت تشيع از بحث امام متفاوت است چنانكه غزالي در بخشي از كتاب
المستظهري به ردّ آن پرداخته و در نظر او خليفه وقت المستظهر همان امام است و
واجب اﻹطاعه ؛ او در اين دو اثر به تفكيك نهاد سلطنت و خﻼفت قائل نيست بلكه هر
دو را ﻻزم مي داند تنها با اين تفاوت كه نظام خﻼفت بايستي بر نهاد سلطنت چيرگي
داشته باشد ودر خدمت خليفه يا امام باشد علما نيز در راستاي علم امام مطرح است.
نهايت بحث از نظر غزالي اين است كه نهاد دنيوي بايستي به همراهي با نهاد دين به
گونه اي عمل كند كه در سايه آن بتوان به سعادت اخروي دست يافت زيرا كه مقصود
همه انبياء در مسير آن هدف و تحقق آن بوده است.
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غزالي ،محمد) ،(١٣٣٨المنقذ من الضﻼل )اعترافات امام محمد غزالي( ،ترجمه زين
الدين كيائي نژاد .تهران
ــــــــــــ  (١٣٨٠)،كيمياي سعادت ،به كوشش حسين خديو جم ،جلد اول ،تهران،
چاپ نشر علمي و فرهنگي ،چاپ نهم.
ــــــــــــ  (١٣٣٣)،مكاتيب فارسي ،به تصحيح و اهتمام عباس اقبال ،تهران ،چاپخانه
مجلس.
ــــــــــــ  ،فضائح الباطنيه و فضائل المستظهريه با كوشش و مقدمه عبدالرحمن
بدوي
ــــــــــــ ١٤٢٣)،هـ.ق٢٠٠٣/م( ،اﻻقتصاد في اﻻعتقاد ،شرح و تحقيق و تعليق
الدكتورة إنصاف رمضان ،لبنان ،بيروت ،لطباعه والنشر و التوزيع ،الطبعه اﻻولي.
ابن جوزي ،ابوالفرج عبدالرحمن )١٩٩٢م( المنتظم ،جزء السابع عشر ،به كوشش :محمد
عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا ،بيروت
لمبتون (١٣٧٩) ،دولت و حكومت در اسﻼم ،تهران :تبيان
زرگري نژاد ،غﻼمحسين) ،بي تا( ،مقدمه اي بر انديشه سياسي در اسﻼم ،جزوه درسي
صابري ،حسين(١٣٨٧)،تاريخ فرق اسﻼمي) (١فرقه هاي نخستين ،مكتب اعتزال ،مكتب
كﻼمي اهل سنت ،خوارج ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ چهارم
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ابن اثير (١٣٧٠) ،الكامل ،جلد ،٩ترجمه محمد حسين روحاني .تهران :اساطير

قادري ،حاتم ،(١٣٨٥)،انديشه هاي سياسي در اسﻼم و ايران ،تهران ،انتشارات سمت،
چاپ هفتم.
مجله تخصصي گروه تاريخ دانشگاه تهران ،ويژه نامه تاريخ اسﻼم ،شماره ي پياپي ششم
و هفتم ،سال پنجم ،١٣٨٣ص ٢٠٨
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