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چکیده
اندیشوه سیاسوی ایرانیوان در دوره سولجوقیان دچووار تتو رو و دگرگوونی شود در ایوون
دگرگونی ،قدرت سیاسی و اداره امور اجتماع ،سلطات را به عاوان مفهومی بدون رقیوب،
بر سههر سیاست نشاند در تعدرد علّتها و تکثّر مشارکتهای دخیل در طوی ایون فرایاود،
سیاستاامهنویلان بهجز اندیشه ورزی ،در عمل نیز در تثبیت این الگو مشوارکت و نقوش
مهمی داشتاد الزامات زمان ،سیاستاامهنویلان را به بوازتعرید اندیشوه ایرانشوهری بوا
رعایت الزامات دوره چیرگی ترکان واداشت و بر این اسوا در ایون ملویر ،چشو بور
آموزه های شریعت دا بر پایبادی به عدالت در عرصه اختالف و نیز لزوم رعایت حقوق
مخالفان بلتاد و آن آموزههای مه را در پای مصولتت حکوموت و پاسداشوت امایروت
مردم قربانی کردند این پژوهش ،مبتای بر روش توصیفی و تتلیلی و با بهورهگیوری از
مااب کتابخانهای ،معطوف به بررسوی رویکورد نظوامالملو طوسوی و ابوحامود لزالوی
درخصوص چگونگی تعامل با مخالفان مبهبی ،بویژه اسماعیلیان نزاری و تتلیل چرایی
آن است
کلیدواژهها :ابوحامد لزالی ،اسماعیلیه ،اندیشهسیاسی ،سیاستاامه ،نظامالمل

مقدمه

مقارن جلوس سلجوقیان بر تخت قدرت ،ناامنی و بی ثباتی حاکم بر ایران هم جامعه
را به وضعیّتی آشفته کشانده و هم قدرت کنترل فضای سیاسیی را از دسیتگاه خالفیت
ستانده بود .با قدرت گیری ترکان سلجوقی ،اوضاع نابسامان ،سر و سامان گرفت و روح
تازه ای در کالبد رنجور خالفت عباسی دمیده شد .در نتیجه ،مهمترین نییاز ،کیه ایجیاد
امنیّت و آرام

بود ی بویژه از طزرل تا ملکشاه ی محقّق شد و در خارج از قلمرو ایران

نیز ،سلجوقیان را به عنوان ناجیان خال فت عباسیی از خطیر بیالقوه فاطمییان شناسیاند.
نظام الملک طوسی و ابوحامد غزالی ،دو تن از سیاستنامه نویسان این دوره بودند که در
تشریح و تولیه های آرای مُلکداری ،بخ

اعظم تمرکزشان معطو

به برهم زننیدگان

امنیّت مذکور بود.
این دوره بر تقویم فرهنگی اعصار بعد و با عنایت به لزوم بازخوانی تاریخ گذشته برای
بهزیستی انسان امروز ،چگونگی مواجهه کنشگران فوق بیا مخالفیان ،هیم بیر سرشیت
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

متکامل معار

بشری بویژه در دو حوزه حقوق و انسان شناسی سیاسیی پرتیو خواهید

افکند و هم به ترویج فرهنگ تسامح در جامعه امروز کمک خواهد کرد.
بیر ایین اسییاس ،ایین پیژوه

معطییو

بیه پاسیخ بییه سیواالتی درخصیوص )1

بررسی رویکرد نظام الملک طوسی و ابوحامد غزالی در مواجهه بیا نزارییان )2 ،انطبیاق
یا عدم انطباق این رویکرد با آموزههای شیرع و  )3تحلییل علیل و دالییل اتّخیاذ ایین
رویکرد است.
به رغم اهمّیّت موضوع ،تاکنون پژوهشی مستقل در این خصوص انجام نگرفته اسیت
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با توجّه به اهمّیّت جایگاه سلجوقیان در تاریخ ایران و نیز تیثیر ژر

فلسفه سیاسیی

و پژوهشگرانی چون بهرام اخوان کاظمی در مقالیه «عیدالت و خودکیامگی در اندیشیه
سیاسی خواجه نظام الملک طوسی» ،رقیه واحد درآبادی و لفورا برومند در «اتّهام بیه

78

الملک توسی و شیعیان» فقط اشاره ای گذرا به تعصّب مذهبی خواجه و معرفی باطنییان
به عنوان کافر /ملحد کرده اند .با عنایت به فقدان پژوهشی مستقل در این موضوع با این
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الحاد و مصادیق آن در دوران سلجوقیان» و عبیاس رضیازاده مقیدم در «خواجیه نظیام

رویکرد ،کوش

شدهاست تا با روش تولیفی ی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانهای بیه

شرح ذیل بر زوایای تاریک مسائل فوق ،پرتو افکنده شود.
سیر اندیشه سیاسی در اسالم از ابتدا تا عصر سلجوقیان

رویکرد اللی قرآن در تیکید بر کرامت ذاتی انسان (اسرا ،)70 :آزادی انتخاب دیین
(یونس99 :؛ بقره25۶ :؛ کهف ،)29 :عدم نیاز به همدینی در همزیستی (نساء90 :؛ بقیره:
190؛ ممتحنه ،) 8 :لزوم پاسداشت جان و حق حیات انسانها (انعیام151 :؛ مائیده،)32 :
رعایت انصا

و عدالت در برابر مخالفان (مائده )8 :و استدالل و احتجاج بیا آنیان بیه

«نیکوترین» شیوه (نحل )125 :و عملی شیدن ایین رویکیرد توسّیط پییامبر

(نیک.

امیدی21 ،ی  ،) 34بعد از وفات ایشان استمرار نیافت و تشدید اختالفات تاریخی اعراب
و تعمیق بحران مشروعیّت سیاسی پس از دوران خلفای اولیه ،به تحوّلی بنیادین انجامید
سیاست متزلّب نزدیک کرد .قدرت گیری امویان و تیسیس نظامی از جانشینی دودمیانی
توسّط آنان ،نخستین حلقه از زنجیر ساختار جدید بود که در نظم اجتماعی ،عصبیّت و
همکیشان محروم ساخت .روی کارآمدن عباسیان ،دومین حلقه از زنجییر ایین سیاختار
بود و آنان سنن ایرانی را با الگیوی قبیلیهای و تفسییرهای میذهبی در هیم آمیختنید و
دارالخالفه را مبدّل به دربار پادشاهان کردند.
با حذ

رویکرد عربگرایی امویان در خالفت عباسی ،ملّیتهیای دیگیری همچیون

ترکان نیز وارد ساختار سیاسی شدند که قدرت متمرکز عباسیان را به چال

کشیدند .با

ناتوانی دستگاه خالفت و نیرو گرفتن حکومتهای قومی ،سنّت شاهنشاهی که دستکم
از زمان هارون الرّشید سرمشق الگوی حکمرانیی شیده بیود ،شیدّت بیشیتری یافیت و

جایگاه اسماعیلیه در آرای خواجه نظامالملک و غزالی

شمشیر را جایگزین دین ساخت و مسلمانان غییر عیرب را از حقیوق برابیر بیا دیگیر
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که سیستم حکمرانی را از خالفت آغیازین ،منحیر

و بیه الگیوی سیلطنت دنییوی و

حرکت به سوی تدوین سیاست «ایرانشهری» و توجیه زمامداری موجود بر اساس نمونه
گفتمان اندیشه ی اسالمی ،در «عمل» مخیالفتی بیا مییراث سیلطنت مطلقیه نکیرد .ایین
وضعیّت ،با محتوای آرمانی اسالم فالله بسیار داشت و نصوص دینیی دالِ بیر تقیدّس

79

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.4.8

پیشااسال می ،به رویکرد غالیب سیههر سیاسیی تبیدیل شید (خیاتمی .)240 ،در نتیجیه،

جان و عقیده ی انسان ها را به حاشیه راند (نک .فیرحی )52 ،و تیکید بر برتری سیلطان
بر سایر طبقات بشر (ماوردی )۶1 ،و وجه اقتداری نظم سیاسی ،گرای

به دانی هیای

شرعی را نیز مبتنی بر سلطه و تزلّب کرد و این واقعیّت ،تیاریخ سیاسیی اسیالم را بیه
لورت ظهور شماری از نظام های متزلّب در آورد که اگر در آنها خودکامگیان نییز بیه
رعایت عدل تولیه می شدند ،در واقع پیشنهادی بود برای ماندنیتر و کمضررتر کیردن
نوعی از سیاست که خودکامه ،محورش بود (نک .خاتمی.)155 ،
با تقسیم قدرت عبّاسیان توسط امرا و سالطین و مشروعیّت و موجودیّت هر دو نهاد
سلطنت و خالفت از درون توسّط اسماعیلیان نزاری ،و از بیرون با خالفت فاطمی مورد
تهدید قرار گرفت و به جای مفهوم ایجابی ،معنای سلبی از امنیّت را که همان دوری از
هرج و مرج است (جهت تفصیل مطلب در این خصیوص ،نیک .افتخیاری،)84 - 80 ،
فرعی و حاشیه ای تبدیل شد .چنین وضعیّتی خواجه نظیام الملیک و غزالیی را نییز بیه
اتّخاذ نوعی واقع نگریِ معطو

به لالح مردم و اسالم ،کشاند و نگرانی از آشوبی کیه

سراسر جهان اسالم را گرفته بود ،آنان را به توجیه وضع موجود واداشت .آن دو تحیت
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

تیثیر اندیشه ایرانشهری که دیانت و سلطنت را توأم میدانست (بیه عنیوان مثیال ،نیک.
عباس )۶7 ،اگر «آرمانگرایی»شان مقتضی هد

دیگری بود ،به حکم «واقیعگراییی» از

آن چشم پوشیدند (نک .خاتمی .)331 ،33 ،برخال

خصیال متنیوّع و متعیدّد اندیشیه

سیاسی غرب ،اندیشه سیاسی مندرج در سیاستنامههیای ایین دوره ،بیا خصیلتی اداری،
معطو

به «کنترل بهتر جامعه و تیمین نظم اجتماعی» بود (احمدوند208 ،یی )209و بیا

تالش برای الالح امور جامعه لرفاً از طریق اندرز به حکّام ،به شیرحی کیه در ادامیه
خواهد آمد ،حقوق و آزادی های فردی در پای مصلحت حکومت ،قربانی و حتّی بقیای
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برجسته کرد و در نتیجه ،عدالت در مقام عنصر اللی اندیشه سیاسی اسالم ،به عنصری

شریعت نیز منوط به حف ظ نهاد حکومت در برابر افراد و حقوق انسانی /شرعیشان شد.
با عنایت به آنچه گذشت و با توجّه به تییثیر موقعیّیت اجتمیاعی و سرچشیمههیای
80

دو نفر که با بحث مرتبط است ،آرایشان در خصوص چگونگی تعامیل بیا اسیماعیلیان
نزاری ،بررسی خواهد شد.
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روان شناختی فرد بر جهتگیریهای وی ،ضمن اشاره گذرا به آن بخ

از زندگی ایین

جایگاه نزاریان در آرای نظامالملك

خواجه نظام الملک طوسی مدّتی بعد از ترک زادگیاه

و اقامیت در غزنیه ،کاتیب

ابن شاذان ،عمید بلخ شد و به واسطه سوء رفتار وی ،به مرو نزد چزریبگ داوود رفت
و توانست نظرش را جلب کند و توسط وی به آلب ارسالن معرّفی شیود؛ بیا جلیوس
موالی تازه بر تخت سلطنت ،به وزارت وی منصوب شد (جهت تفصییل زنیدگی وی،
نک .ابونصر 200 ،ی  .) 211با حفظ همین سمت در حکومت ملکشاه سلجوقی ،در عمل
زمینه وحدت سرزمینی ایران را فراهم آورد و در قلمرو نظر نیز ،با تدوین رسیالهای در
اندیشه سیاسی ایرانشهری ،آن را پشتوانه ای برای تمرکز سیاسی و وحدت ملّی قرار داد
و سیاست شاهنشاهی ایرانی را با بین

متناسب با فضای اسالمی جامعه بازسازی کیرد

(نک .نظام الملک 13 ،ی  .)14نظام الملک طوسی چنان اوضاع نابسامان دولت سلجوقی
یافت ،به گونهای که «اجرت مالحان جیحون» ساکنان ایین گسیتره عظییم ،بیر «خیراج
انطاکیه» نوشته میشد!
قدرتی یکدست بود .خواجیه بیه عنیوان فیردی در رأس دسیتگاه دییوانی و لشیکری،
(احمدوند ) 148 ،به جای تقسیم جامعه به طبقات و النا

و به رسمیت شناختن تضادّ

میان آنها ،هر تضادّ و تنشی را در قالب ستیز «دیینْ دُرسیت» و «بید میذهب و مبتیدع»
میدید (نظامالملک 79 ،ی  .)217 ،80خواجه در بستر متزلّبی که منازعات سیاسی ریشه
ها ی کالمی داشت و جنبه فکری اختالفات کالمی /معرفتی به منازعه ای عاطفی تبیدیل
شدهبود (خاتمی )353 ،و اتّهامهای دینی /فرقه ای /کالمی ،باطن کیامالً سیاسیی داشیت
(پورجوادی ) 2۶ ،دوات وزارت

را ادات تحقّق چنین هدفی کرد و با تعصّب یا تزافیل

نسبت به تفکیک فرقهها و گرای های مختلف شیعی و عدم توجّه به اسیتقالل فکیری

جایگاه اسماعیلیه در آرای خواجه نظامالملک و غزالی

پیداست که اداره چنین قلمرو گسترده ای ،نیازمند برقیراری نظمیی دقییق و اسیتقرار
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را سر و سامان داد که مرزهای سی اسی ایران از آن سوی جیحون تا مدیترانیه گسیترش

هریک از اینها (نک .نظامالملک )254 ،221 ،217 ،و یا با خارج کردن برخیی از داییره
بدون آگاهی از رابطه متقابل هرج و مرج و استبداد (قاضی مرادی )44 ،هرج و میرج را
ناشی از رفتار ناعادالنهای می دانست که تبلور نافرمانی مردم از فرامین الهی بود و بر این
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مسلمانی (همان ) 219 ،زمینه را برای قلع و قمع مخالفیان میذهبی فیراهم سیاخت .وی

اساس به توجیه و حمایت از استبداد پرداخت (نظامالملک11 ،یی  .)12وقتیی نافرمیانی
مردم عادی بدون در نظر گرفتن مسلمانبودن یا نبودنشان عامل هرجومرج تلقّی شیود،
پیداست که حساب مخالفان مذهبی که مسلمانشان هم نمیداند ،چیست!
با توجه به تعلّق خاطر نظام الملک به اندیشه ایرانشهری که بر وحدت دین و مُلیک
پای می فشیرد و اضیطراب در یکیی را باعیث خلیل در دیگیری بیه حسیاب مییآورد
(نظامالملک ،)80 ،مفهوم بنیادین تحلیل خواجه شاه بود (همیان 80 ،11 ،ی  )81و او را
برگزیده خدا و «منشی» امنیت میدانست (همان )85،و سیاستنامه را بیا معرّفیی شیاه بیه
عنوان برگزیده خداوند و متمایز از دیگر انسان ها شروع کرد و برای

به عنوان دارنیده

قدرت دنیوی و محور نظام سیاسی ،مشروعیّت مستقیم و بالواسطه ای قائل بود (همان،
 11ی  .)14در نتیجه ،در برابر هر خطری که تهدیدش میکرد ،به شدّت حسیاس بیود و
اسماعیلیان نزاری بود .او در مقام وزیری شافعیمذهب که متولّی اداره کشور و برقراری
نظم و امنیّت بود ،نمیتوانست چشم بر اقدامات رعب افکنِ پیروان این فرقه ببندد؛ و از
آنجا که به تیسی از سنّت سیاسی ایران باستان ،دین درست و پادشیاه را دو بنییان مهیم
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

جامعه میدانست (نظام الملک )80 ،و نزاریان نیز طبق نظر خواجه نه به دین درسیت و
نه پادشاهم وقت معتقد بودند ،با علم به این که در جامعه دینی آن روزگار ،بدترین لفت
دشمنان مُلک که به خاطرش مستحق سرکوب و نابودی شوند« ،بددینی» است (خاتمی،
 )34۶با این سالح به مصافشان رفت (نظامالملیک )254 ،215،217 ،80 ،و میذاهبِ بیه
غیر از « دو مذهبِ نیک و بر طریقِ راستم حنفی و شافعی را ،هوی و بدعت و شبهت»
معرّفی کرد (همان.)129 ،
اگرچه خواجه میان شیعه و باطنیه تفکیک قائل شد ،امّا با تعصّیب ،گیروه دوم را در
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از میان تمامی خطرات ،آنچه بیی

از همیه خیواب از دییدگان

مییربیود ،تحرّکیات

ردیف اهل ذمّه ،کافران و منحرفان گنجاند (همان217 ،؛ سعیدیان جیزی )94 ،و هرجیا
که توانست نسبت به کسانی که به قول او «سنّی پاکدین» نبودند ،تعصّب به خیرج داد
82

 )312و «لعنهم اهلل» از آنان یاد کرد (همان )282 ،25۶ ،و بدون توجّه به جامعه به عنوان
یکی از بخ های مهمّ سازنده معرفت (کنوبالی )24 ،و با بین

یکسیونگرانهی نیاتوان
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(نظام الملک )234 ،و حتّی به هنگام ذکر نام باطنیان ،با الفاظ «خذلهما اهلل» (همان،30۶ ،

از درک ت یثیر متقابل ساختار ِنامساعد و فرد/جنب

معترض بر همدیگر ،بدون توجّه بیه

پریشانیها و نابسامانیهای بستر زاینده جنب های اعتراضی همچون اسماعیلیه ،آنان را
نه مولود ،بلکه «مولِّد» نابسامانیهیا پنداشیت (زریینکیوب )7۶ ،و بیر ایین اسیاس در
طوالنیترین فصل سیاستنامه ،مواجهه انوشیروان با مزدکیان را به عنیوان الگیوی قلیع و
قمع باطنیان ،به ملکشاه عرضه کرد (نک .نظامالملک 257 ،ی .)278
شدّت دشمنی نظامالملک با نزاریان ،وی را به چنان ورطهای کشاند که لفات نیک
همچون عدالت و حلم و بخشندگی نسبت به گناهکاران (ابناثیر )357/8 ،را در مواجهه
با این فرقه به کلّی به کنار نهاد و تمام نصایح و تیکیدات

به پادشاه دایر بر لزوم رعایت

عدل (نظامالملک )1۶ ،لزوم نیکرفتاری عمّال با مردم (همیان )30 ،و تیکیید بیر تییثیر
رضایت مردم و دعای خیر آنان در استمرار حکومت (همیان )15 ،و احتسیاب لیفاتی
(همان )13 ،و حسّاسیّت شدیدش به خون و مال مسلمانان (همان )59 ،و تولیف عدل
به ترازوی نیکیها (همان۶5 ،ی )۶۶و مهم تر از همه تیکید لیریح بیر تناسیب جیرم بیا
فرقه ای ،پادشاهی را که برگزیده خدا و برادر دین و منشی نظم و امنیّت و برخیوردار از
مشروعیّت بالواسطه میدانست ،مرجع انحصاری « مال

دادن ،گردن زدن ،دست و پای

بریدن ،خادم کردن ،برادر کردن ،چوب زدن ،به زندان و به چیاه کیردن» (همیان 98 ،و
 )181معرّفی کرد و با اشاره به حدیثی از پیامبر

کیه قَیدَریان را گبیران امّیت خیود

می خواند و مسلمانان را از به عیادت رفتن و خواندن نماز بر جنازه آنان منیع مییکیرد،
همه «رافضیان» (شییعیان) را قیدری میذهب خوانید (همیان !)221 ،و در ادامیه همیین
رویکردم نابجا با اشاره به اح ادیث دیگری از آن حضرت خطاب به علی بن ابیطالب
با مضمون نفی مسلمانی قدریان و رافضیان و مطالبیه قتیل آنیان (همیان 219 ،ی ،)221
کوشید تا با یادآوری تیکید پیامبر

گروهی به ظاهر مدعی دوستی و در حقیقت دشمن وی ،اولا

مذکور برای دشیمنان

ِمندرج در آن حدیث را بر نزاریان زمانِ خود تطبیق دهد و بدینگونه انتساب آنیان ی در
مقام یکی از فرق شیعه ی به علی بن ابی طالیب

بیه عنیوان کیانون هویّیتبخی

و

83
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به علیی بین ابیی طالیب

درخصیوص ظهیور

جایگاه اسماعیلیه در آرای خواجه نظامالملک و غزالی

مجازات (همان )42 ،را به کنار نهاد و بیا قربیانیکیردن همیه آنهیا در مسیلخ تعلّقیات
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همچون خوی نی کو ،عدل ،شفقت و رحمت بر خلق خدا به عنوان الزامیات حکمرانیی

شخصیّت محوری هویّت ساز شیعیان را قطع و زمینه الزم را برای قلع و قمعشان فراهم
کند (نک .همانجا).
در ادامه جوش

این آتشفشان نفرت ،ضیمن اشیاره بیه وجیود خارجییان در همیه

روزگار ،تیکید کرد که هیر گروهی شومتر و نگونسارتر و بدفعلتر از این قوم (باطنیّه)
نیستند و بدون توجّه به منع قرآنیی اطیالق القیاب زشیت (حجیرات )49 :و تیکیید بیر
پایبندی به عدالت در دشمنی (مائده ،)8 :ضمن «سیگ» خوانیدن آنیان ،بیه ملکشیاه در
خصوص تحرّکاتشان هشدار داد (همان254 ،ی )255و یادآور شید کیه آنیان در ظیاهر،
مدّعی مسلمانی اند و در معنی ،فعل کافران دارند و تصریح کرد که «دین محمّد را هییر
دشمنی بتر از ایشان نیست ،و ملک خداوند را هییر خصیمی شیومتیر و بیهنفیرینتیر
از ایشان نیست» (همانجا) و در گام بعید ،پادشیاهم برگزییده خداونید و «یگانیه مرجیع»
امعمال مجازات را به کشتار باطنیانِ بدتر از روافض فرا خواند و تیکید کرد« :بیر پادشیاه

هدف

آگاه ساختن پادشاه از گذشته باطنییه و پیرده برکشییدن از فسیادها و کارهیای

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

زشتشان در جهان اسالم است تا بداند که «چه شوم قومی اند و چه دشمنیاند اسیالم و
ملک را» (همان.)310 ،
نزاریان در اندیشه ابوحامد غزالی

غزالی در طوس دیده به جهان گشود و کودکی و جیوانی را در مییان پییروان فیرق
مختلف اسالمی گذراند (نک :زرینکوب1 ،ی .)35از آنجا که پایگاه اجتمیاعی و عالییق
روان شناختی بر ذهنیّت فرد و جهیتگییریهیای

تیثیرگیذار اسیت بیراین اسیاس بیه

 - 1در گفتمان سیاسی عصر سلجوقی فقط نظام الملک چنین رویکردی اتّخاذ نکرد و خود شیعیان امامییه نییز در
دفع نزاریان و ردّیه نویسی بر ضدّشان مشارکت داشتند (جعفریان)50 ،؛ عبدالجلیل قزوینی که کتاب النقض را
در دفاع از تشیّع نگاشت ،بهجز نگارش رسالهای در ردّشان (دفتری )۶4 ،هم آنان را «مالعین» و «کالب جهنّم»
خواند (قزوینی )345 ،311 ،221 ،و هم نظامالملک را ی با چنین خط مشیای ی منصیف معرّفیی و در حقی
دعای خیر کرد (همان )142 ،و هم یکی از سرسخت ترین دشمنان آنیان بیه نیام امییر عبیاس ،کیه در میدّت
حکمرانی اش بر ری آنان را سوزاند و و از سرهایشان مناره ساخت و بر فرازش اذان گفت (ابناثیر )147/9 ،را
«غازی» و «عادل» خواند و برای دعای خیر و طلب آمرزش کرد (قزوینی.)130 ،115 ،
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خوی

را از ایشان لافی و خیالی گردانید»( 1همیان )222 ،و دوبیاره هشیدار داد کیه
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وقت هیر کاری فریضه تر از آن نباشد که ایشان را از پشیت زمیین برگییرد و مملکیت

بخشهای از زندگی غزالی اشاره میشود که با سلجوقی ان و عبّاسیان در ارتبیاط مسیتقیم
است .پیوسیتن وی بیه لشیکرگاه نظیام الملیک ،نقطیه عطیف و سیرآغاز اسیت؛ او در
دربار ملکشاه و وزیر دانشمند نوازش ،بر همه علما و فقها تقدّم یافت و به «زین الدّین»
و «شر

األمّه» ملقّب شید (همیایی .)128 ،غزالیی چنیدبار در امیورات بسییار مهمیی

د ر نق

سفیر میان ملکشاه و مقتدی ،خلیفه عباسی (حک4۶7 .یی487ق) ایفیای نقی

کرد (غزالی ،فضائل األنام )4 ،و در 485ق منصب تدریس نظامییه بزیداد ،کیه بیاالترین
منالب علمی آن دوره بود ،بدو محوّل شد (همایی .)120 ،او کوشید تا موقعیّت ممتیاز
اندیشمندی مورد اعتماد خالفت و سلطن ت را در راه الالح و پیشبرد امور به کار گیرد
و بعد از مقتدی نیز ،مقبول دستگاه عباسیان بود و به درخواست مستظهر کتابی با عنوان
فضائو الباطنیه و فضاائل المساتظهریه( المساتظهری) در ردّ اسیماعیلیه نوشیت (غزالیی،
غزالی در موقعیّتی که امّت اسال م ،محاط در جهان شرک و کفر بود ،الیالت قیدرتم
متّکی بر زور را توجیه )همو ،احیااء علاوم الادین )304/ 2 ،و اسیماعیلیه را بیه عنیوان
بیان رسوایی های باطنیان ،مبارزه دو نهاد خالفت و سلطنت با آنان را توجیه کرد .غزالی
با پافشاری بر این که گوهر تعلیم آنان بازگشت به تعلیم فالسفه و مجوس اسیت و بیا
قییرآن و شییریعت سییر و کییاری ندارنیید ،تعقیییب و آزارشییان را جییایز و الزم شییمرد
(زرینکوب )77 ،و از آنجا که با نظام الملک ،محصول زمانه و شرایط تقریباً مشابه و هر
دو« ،متنِ» 1برخاسته از یک «زمینه» 2بودند« ،رویکردش» با وی همسو بود و تفاوتهایی
تفاوتهایی از قبیل :عالقه مندیِ وی به نهاد خالفت در مقایسه با عالقهمنیدیِ خواجیه
به نهاد سلطنت و وزرات (قادری )10۶ ،و سختگیری شدیدتر نظامالمک با توجّه بیشتر
وی بییه «عمییل» و الزامییات آن در مقییام یییک وزیییر (خییاتمی )350 ،تزییییری در
جهتگیری های

جایگاه اسماعیلیه در آرای خواجه نظامالملک و غزالی

«بَددین»  ،تهدیدم داخلی برای این قدرتم متمرکز اما آشفته معرّفیی (خیاتمی )352 ،و بیا
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فضائو الباطنیه 12 ،ی .)13

نداد .به نظر میرسد تهدید توأم سیلطنت اسیالمی و خالفیت (نیک.

1- Text
2- Context.
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نوح ) 54 ،توسّط باطنیه و به خطر افتادن الل شریعت از دیدگاه وی ی بویژه کیه خیود

نیز در همان سال کودتای ارسالن بساسیری به نفع فاطمیان متولّد شده بیود ی بیه ییک
چال

به تمام معنا خطرناک تبدیل شیده و ضیرورت حیذ

آنیان و یکدسیت کیردن

ساختار قدرت سیاسی جهت تجمیع نیرو برای مقابله با بحرانهای متزاید را دو چنیدان
کردهبود (نک :نخجوانی .)288 ،بر این اساس برای کسی همچون غزالی کیه بیه خیاطر
اعتقاد به اهمّیّت حفظ امنیّت در پیشرفت امور اجتماع ،یک سال جور رعیّت بر یکدیگر
را زیانبارتر از لد سال جور سلطان بر رعیّت می دانست (غزالی ،نصیحهالملو  )۶8 ،و
دین و پادشاهی را به هم بسته و دین را ریشه و پادشاه را نگهبان میپنداشیت (همیان،
 ) 51و فرو نشاندن این آت

و برگرداندن امنیّت و آرام

به جامعه را مسیتلزم حضیور

قدرتی بزرگ و پایدار میدانست ،دغدغهی اللی از «ظلم» به هرجومرج تزییر مسیر داد
و در نتیجه برای رفع این آشوب و خشکاندن ریشههای بحیران ،قیدرت «الیل» شید،
سیاست ایرانشهری و ضمن اشارات عدیده به عهد اردشیر (نک .غزالی ،نصیحه الملو ،
 9۶ ،89 ،87و دیگر جاها) ،با برجسته کردن حکمرانی برخی از پادشاهان پی

از اسالم

ایران ،درلدد برآمد تا نمونه ای اعلی از حکمرانی مطلوب به زمامداران وقت ارائه دهد
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

(همان ۶3 ،5۶ ،53 ،و دیگر جاها) و با اعطای رنیگ و بیوی الهیی بیه سییرت شیاهی
ایرانیان ،زمینه ی پذیرش بی

از پی

آن را در دل مؤمنان به اسالم و قرآن افیزون کنید

(نک .همان 39 ،ی .)41

با عنایت به حوزههای سهگانهی مشتمل بر اندیشیهی سیاسیی غزالیی ،بجیز فضاائو
الباطنیه که مبیّن رویکرد الیلی وی در خصیوص اسیماعیلیه اسیت ،شیناخت دقییق و
همهجانبه ی نحوه مواجهه وی با پیروان این فرقه ،مستلزم مراجعیه بیه دو حیوزه دیگیر
است که «سیاستنامه نویسیِ» متفاوت با رویکرد نظامالملک و نیز نظریه نظاممند منیدرج
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هرچند توأم با حجمی از ستم باشد (خاتمی35۶ ،ی .)357بیر ایین اسیاس تحیت تییثیر

در احیاء علوم الدین است (نک .قادری.)108 ،
او نیز همچون نظام الملک ،نق

نابسامانیها ،محرومیّتها ،تضیییع حیقهیا و عیدم

8۶

بعد اعتراض آنان بر ضدّ «متن» را نادیده گرفت و فقط خرابیها و تباهی ها را از وجود
آنان میدید (زرینکوب)7۶ ،؛ گویا تعلّق خاطر غزالی به ایدئولوژی خالفت و سیلطنت

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.4.8

تعبیه راهیبرای احقاق آنها از سوی حکومت ،در راندن بخشی از جامعه بیه «حاشییه» و

وقت ،1چنان «شیشۀ کبودی» بر دیدگان

نشیانده بیود کیه پییروان آن فرقیه را «کبیود

می نمود» و لذا در راستای نمایاندنِ سیمای عقیدتی و اجتماعیِ زشت از آنیان و جلیوه
دادن خلیفه وقت به عنوان امام بر حق ،به جای آنکیه در توضییح وضیعیت نیامطلوب
موجود ،انگشت اتّهام را کمی هم به سیوی دسیتگاه خالفیت و حکومیت سیلجوقی و
سوء رفتار آنان نشانه رود ،همه «فضائح» را به گردن باطنیه انداخت و به نظر میرسد که
این حسّاسیّت فوق العاده بی

از آن که جنبه عقیدتی ی فکیری داشیته باشید ،سیمت و

سوی سیاسی ی اجتماعی داشت؛ چه الوالً هیر فرقهای چون باطنیه بدینسان خواب و
قرار از حکومتیان نستانده بود و بر این اساس ،حجم و ژرفای تعابیر خوارکننیدهای کیه
وی در آثار خود در باب این فرقه به کار برد ،بدون شک با اندیشههای باطنیه ارتبیاطی
نداشت و وی اندکی از آن تعابیر و حمالت را در حق هیر زندیق و مجوسیی بیه کیار
قدرت گرفتن باطنیّه به عنوان نظام فکری که به نهاد اجتماعی تهدیدکننده نییز مبیدّل
شده بود ،چنان زمام انصا

در برخورد با مخالفان را از دست غزالی سیتاند کیه تمیام

پاسداشت حقوق فرودستان (نمونه ای از آنها در :غزالی ،فضائل األناام۶1،یی )۶3و همیه
تیکیدات

بر عدالت به عنوان شرطم الزم و الینفکم حکومت (نک .همو ،نصیحهالملو ،

 8ی  ) 25و ترجیح یک روز عدل سلطان عادل بر شصت سیال عبیادت وی بیه نقیل از
پیامبر

(همو ،فضائل األنام )4 ،و لز وم ترسیخ ریشه درخت ایمیان بیه عیدل (همیو،

احیاء علومالدین ) 8/2 ،را به کنار نهاد و تحذیر حاکمان از اتّخاذ تصمیم به هنگام خشیم
(همو ،میزان العمل )111،و معرّفیِ شکرِ نعمتم حکومت بیرای حاکمیان بیه «رحمیت و
شفقت بر رعیّت» (همو ،فضائل األنام )35 ،و نیز تعریف مهربانی با خلق خدا به عنیوان
 - 1البته این به معنای وابستگی اش به ساختار سیاسی وقت نیست .کسی که درخواست مهمترین قدرتهای دو نهاد
سلطنت و خالفت را با یادآوری عدم وابستگی مالیاش به ساختار سیاسی و کفایت «ضیعتکی» که در طیوس
را به جای اعتماد به فرادستان سیاسی زمان ،بیه تیالش

برای جلب حمایت خدا فرا میخواند (همان )49 ،و آنان را از «کنز و ادّخار و اسیتظهار و اسیتکثار» برحیذر
می دارد (همان )50 ،و « ارتفاع رتبت و جاه و اتّساع ثروت و مال را همه تخم شقاوت و سبب وبال آخیرت»
میداند (همان )74 ،و فتنه مجالست سالطین را بزرگ میخواند (همان )84 ،به قدرتمندان وقت وابسته باشد.
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دارد رد میکند (غزالی ،فضائل األنام )45 ،و دوستان

جایگاه اسماعیلیه در آرای خواجه نظامالملک و غزالی

سرزن ها و عبارت های سخت و بی پروای

خطاب به فرادستان سیاسی دایر بر لیزوم
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نگرفته است (کمهانی زارع!)104 ،

یکی از دو پایه تقوا برای حاکمان (همیان )28 ،و هشیدارهای شیدیدش در خصیوص
عذاب ظالمان در قیامت (همو ،احیاء علومالدین )31۶/2 ،و قلمداد کردن حکومتم فاقید

شفقت و عدل به «خالفت ابلیس» و ظلم حکمران به «عظیمترین فساد» (همو ،کیمیاای
ساعادت )525/1 ،را ب ه حوزه تعامل با اسماعیلیه تسرّی نیداد و آنیان را از شیمول ایین
رویکردم معطو

به پاسداشت حقوق و حفظ کرامت ،استثنا کرد!

غزالی به جز یکی پنداشتن اسماعیلیه با خرّمیه ،بابکیه ،مزدکیه ،محمّیره (نیک .همیو،
فضائوالباطنیه 11 ،ی  )18مواجهه انکارآمیزی با کلّیت فکیر و عمیل پییروان ایین فرقیه
داشت و گاه سخنان شان را از مجوس و زنادقه ،بدتر و خطرناکتر میدانست و باطنییه
را کم خمردترین خلق به حساب میآورد و تعالیم مستفاد این فرقه را تنها بهانیهای بیرای
گریز از ادای احکام قرآن و شرع به حساب آورد .او بر این باور بود که باطنییه بیا ایین
نمی داشت ،به تهمتی دامنگیر و لعنتی بزرگ گرفتار میکرد (همان147 ،ی  .)15۶غزالیی
در بررسی مدّعیات آنان دانسته و یا نادانسته به حجم عظیمی از مزالطات متوسّل شد و
در نتیجه انتقادات

لبزه منطقی خود را از دست میدهد؛ و بدون توجّه به نهی قرآنیی

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

توهین ،حتّی به کفار و مشرکین (انعام ،)108 :به جای اثبات نقاط ضعف و قوّت نظریه
حریف با استدالالت دقیق ،با انتساب پاره ای الفاظ منفی به تخریب آنیان پرداخیت کیه
«زندیق» و «مجوس» از معمولترین آنهاست (کمهانی زارع109 ،ی.)110
سییخنان غزالییی در نقیید باطنیییه و پیییروان آن عمییدتاً مصییداق مزالطییه خطرنییاک
خلط «انگیزه» و «انگیخته» است و در نقد دیدگاههای مختلف به جای تمرکز بر محتوای
سخنان ،به خاستگاه روانی ،اجتماعی ،سیاسیی و دینیی لیاحبان سیخن میی پیردازد و
برای

مهم ،پایگاه طبقاتی ،تعلّقات ،انگیزه و هد

گوینده سخن است نه خیود سیخن
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رویکرد ،از دین خارج شده اند و لذا در مقام یک فقیه ،هرچه را در نمییافت و خیوش

(همان108 ،ی .)109مزالطه دیگر وی در مواجهه با باطنیه ،مزالطه منشی است کیه در آن
فرد به جای انتقاد از الل ادّعا ،آن را به اللی بر می گرداند که نزد خلق ،مذموم است؛
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مصداق چنین مزالطه ای است و در جامعه ای اسالمی که چنین گروههایی مقبول امّت و
تعالیم دینی اش نیستند ،ناگفته پیداست که چنین انتسیابی چیه نتیایجی در پیی خواهید
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انتساب دایم سخنان اسماعیلیه به مجوس ،زنادقه ،ثنویه ،یهیود و نصیارا توسّیط غزالیی

داشت (همانجا).
بر این اساس پاره ای از انتقادات دایر بر بی اعتنایی ترکان سلجوقی به قواعد شریعت
را در عین پذیرش ،مهم تلقّی نکرد و وجود آنان را برای تضمین و تثبیت حیات و دوام
خالفت «الل» پنداشت (غزالی ،فضائوالباطنیه .)184 ،از اینرو خامه خود را همسو بیا
شمشیر سلجوقیان ،بر ضدّ باطنیه به کار گرفت و با کلییدواژه هیای غیرعلمیی و بعضیاً
تحقیرآمیز به مصافشان رفت و به رغم تیکید قرآن بیر پایبنیدی بیه عیدالت در دشیمنی،
نزاریان را «علفهای هرزه زمان» (غزالی ،فضائوالباطنیه 42 ،ی  )43خواند کیه در چنتیه
آنان اندوخته مفیدی سراغ نمیدید و ضعف دلیل مخالفان را عامل قوّتشان مییدانسیت
(همو ،المنقذ من الضالل 58 ،و .)۶2
البتّه در عین حمالت شدید به باطنیان ،در مسیله تکفییر نظیر نسیبتاً معتیدلی دارد و
انحصارطلبی و اسارت در گرداب تعصّب فرقهای (همو ،اإلقتصااد فای اإلعتقااد 208 ،ی
 )209و لر

اعتقاد به شهادتین را مقتضی خیروج معتقیدان ،از شیمول حکیم تکفییر

میدانست (همو ،فیصل التفرقه2۶ ،؛ قرضاوی .)45 ،از اینرو میتوان بر این نکتیه پیای
فشرد که دشمنی وی با باطنیه قبل از این که ریشه اعتقادی داشته باشد ،منشیی سیاسیی
داشت و اهمّیّت وی به نظم اجتماعی و هراس

از هرج ومرج و پیامدهای ناخوشیایند

آن ،علت اللی دشمنی اش با این فرقه بود .رویکرد غزالی در بحث تکفییر ایین فرقیه،
تابعی بود از مشی عملی آنان در برخورد خشونت آمیز با مسلمانان در عیین نیرم

بیا

دشمنان آنان؛ چنانکه به رغم باطل دانستن نظر باطنیه در خصوص امامت منصوص ،آن
را فی حد ذاته سبب خروج از اسالم ندانست و رویکرد شیعیِ آنان از قبییل عقییده بیه
خالفت بالفصل علی بن ابی طالب

و غالب شمردن سه خلیفه دیگر را «بدعت» و

جایگاه اسماعیلیه در آرای خواجه نظامالملک و غزالی

قلمداد می کرد و توسّل به این حکم در خصیوص چنیین فرد/گروهیی را مخیاطرهآمییز
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نگرش تکفیری پاره ای از فمرق اسالمی را مزایر با روح اغماض و ناشیی از خیودبینی و

مخالفت با اجماع به حساب آورد نه «کفر» (غزالیی ،فضاائو الباطنیاه133 ،یی )13۶و در
مسیله ذات خدا ،نبوت و معاد (همان 28 ،ی  )29و « اعتقیاد بیه کفیر و حلّیّیت امیوال و
ریختن خون ما ،باید تکفیرشان کرد» و بر این پای فشرد که «چیون از اعتقیادات میا در
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عوض تیکید کرد که در لورت داشتن وجه اشتراک با رویکرد ثنویت و فالسفه در سه

خصوص لانع جهان و اولا م او و پیامبرش محمّد

و لداقت

در مباحث حشر

و قیامت و بهشت و دوزی [که همهوشانی های زیادی بیا سیایر فمیرَق شییعی نییز دارد]
مطّلع اند و از آنجا که لحّت دین ،گمرد این اعتقادات میچرخد ،لذا معتقد به کفیر آنهیا
بیتردید خود کافر است» (همان13۶ ،ی .)137اتّخاذ خط مشی مذکور توسط اسیماعیلیه
و موجی از کشتار و هراس که در ایران آن زمان به راه انداختند ،غزالی را بدانجا سیوق
داد که باطنیه را مذهبی معرّفی کند که «ظاهرش ،رفض و بیاطن

کفیر محیض» اسیت

(همان .)43 ،غزالی به رغمِ دعوت به عدم تحقیر کفار در کفرشیان و امیید بیه بهبیودی
بیماری های روحی و احتمال خاتمت نیک آنان (همیو ،احیااء علاومالادین 51/1 ،ی )52
اندکی از این مشیی اخالقیی را در سیلوک عملیی بیا اسیماعیلیان بیه سینجر سیفارش
نکرد(همو ،فضائل األنام .)9 ،غزالی با مقایسه مبتدعِ داعی به بدعت با کافر ،تیکیید کیرد
به ذمّی بودن ،با وی به تسامح رفتار و به اخذ جزیه بسینده کیرد؛ و اگیر هیم بیدعت
مستلزم کفر نشود هرچند کارش خفیفتر از کافر است ،باید با واکن

شدیدتری روبرو

شود و با استناد به متعدّی نبودن و در نتیجه کم/بیضرر بودن شرّ کیافر بیه دلییل عیدم
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

توجّه مسلمانان به گفته های

با توجه به محرز بودن کفرش و در عوض متعیدّیبیودن

شرّ مبتدعی که دیگران را به بدعت

فرا بخواند و آن را حق بداند ،خواستار سختگیری

بیشتر بر این گروه در مقایسه با کفّار شد و تیکید کرد« :استحباب در اظهار دشمنی با او
و منقطع شدن از او و حقیر داشتن او و تشنیع بر او به بدعت و تنفیر مردمان از او» باید
قویتر و شدیدتر از کفّار باشد (همو ،احیاء علوم الدین3۶8/2 ،ی.)3۶9
هرچند بنا به احترام به حیات انسانی  ،قتل را از دایره شمول این رویکرد سختگیرانه
خارج کرد و کیفر آن را فقط در قصاص لحیح دانست و تیکیید کیرد مجیازات افیراد
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که اگر بدعت

مس تلزم کفر شود ،وضعیت

بدتر از کفّار است ،چون نمیتوان با اسیتناد

مذکور (طاغیان و مبتدعان) مادام که دستشان به خونی آلوده نباشید ،حیبس ابید اسیت
(همو ،المستصفی من علم االصول )308/1 ،اما در اینجا هم طرفیداری اش از گذشیت و
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سیاست و غزالی دایر بر نفی مطلق جنگ بر ضدّ آنان (الئوست )397/2 ،تیکید کیرد کیه
حکم «مرتدین» را دارند و توضیح داد که اگر حاکم اسالمی در چگیونگی برخیورد بیا
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اغماض در تعامل با فرق اسالمی را به باطنیه تعمیم نداد و بهرغم اعتقاد نگارنده کتیاب

کافر اللی مختار است که یکی از چهار گزینه عفیو ،اخیذ فدییه و بیه بردگیی گیرفتن
یا کُشتن را برگزینید ،در میورد مرتیدین [و در نتیجیه باطنییه] چنیین اختییاری نیدارد
و نه عفو و نه فدیه جایز است و نه بیه بردگیی گیرفتن و نیه اخیذ جزییه؛ و نیه تنهیا
باید کُشته شوند و جهان از وجودشیان پیاک گیردد بلکیه الیرار هیم کیرد کیه جیواز
وجوب قتل آنان مختو به حالیت جنیگ نیسیت و بایید غیافلگیر شیوند و خونشیان

ریخته شود ،زیرا به محض جنگ افروزی کشتن شان جایز خواهد شد (غزالیی ،فضاائو
الباطنیه ) 141 ،و در ادامه افزود که اگر کافر هم نباشند ،در لیورت توسّیل بیه سیالح،
مشمول حکم باغی /شورشی خواهند شد که قتل است و باغی تیا زمیانی کیه رویکیرد
جنگی دا رد ،حتّی اگر مسلمان هم باشد ،حکمی

قتیل اسیت؛ بیا ایین تفیاوت کیه در

لورت عقب نشینی و گریز ،تعقیب نمی شوند و زخمی هایشان نباید کُشته شوند ،حیال
باشند (همانجا).
بنا به آنچه گذشت ریشیه «احتیرام همیشیگیاش بیرای حییات انسیانی» (الئوسیت،
ارتباط تفاوت عقاید مردم با منافع گوناگون آنان از یک سو و نقی

جایگیاه اجتمیاعی

مردم در تفاوت منافع آنان در دیگر سو(کنوبالی )3۶ ،تمامی عوامل فراوان و پیچییده و
در عین حال اثرپذیر و اثرگذار در پیدایی و دیگرگونی فرقهها (نک .لیابری 22 ،ی )33
را به اغواگری شیطان فرو کاست .غزالی بدون تشکیک در سند حدیث هفتاد و دو ملّت
و توزین آن در ترازوی نقد (در این خصوص ،نک .بدوی 49/1 ،ی  )50یادآور شد کیه
امّت در الل ،سه گر وه بدترین ،بهترین و میانه بود و لیوفیان را بهتیرین و فاسیقان را
بدترین و عوام خلق را میانه معرّفی کرد و با انتساب افعیالی زشیت همچیون ارتکیاب
ظلم ،شرابخواری ،زناکاری و شهوترانی به فاسقان ،تیکید کرد که هر گروه ،به بیسیت و

جایگاه اسماعیلیه در آرای خواجه نظامالملک و غزالی

 ) 239/1را با داس کین کند و با غفلیت از منشیی اجتمیاعی معرفیت و بیدون دقّیت در
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آنکه در کُشتن محکومان به کفر درنگ نمی شود و الزم نیست که آغازگر نبرد مسیلحانه

چهار گروه تقسیم شد و دلیل این تکثیر را هم حسادت شیطان به پیاکی و پرهیزکیاری
لوفیان به معالی از یک سو و پرده کشیدن بیر چشیمان فاسیقان بیرای جلیوگیری از
پشیمانی احتمالی آنان در دیگر سو دانست و اسماعیلیه را در همین ترکییب« ،لیوفیان

91

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.4.8

لوفیان و ترس وی از توبه فاسیقان و در نتیجیه سیاختن طریقیی بیرای آلیوده کیردن

ناپاک و فاسقان» و آنان را بدترین خلیق و بیدترین امّیت معرّفیی کیرد کیه عالجشیان
غیرممکن و نصیحت کردنشان بی فایده است و با اشاره به «یفعل اهلل بالسیف و السینان
ما ال یفعل البرهان» ،قلع و قمع و ریختن خونشان را نه تنها «واجب» که تنها راه الالح
آنان معرّفی کرد( 1غزالی ،فضائل األنام 8۶ ،ی !)87
غزالی در مقام یک محقّق منتقد و فقیهی محتاط (راشد محصل )24 ،از بار معنیایی و
الزامات عملی واژههای «واجب» ،و «ملحد» در دستگاه فقه اسالمی آگاه است؛ از اینرو
آنها را در راستای تحقق اهداف

به کار میبرد .جامعه سنّتی پیشامدرنی نیز که با عینک

دین به همه پدیدهها می نگرد ،تکلیف شرعی خود را بیه خیوبی تشیخیو مییدهید و
مصادیق الزم جهت عمل به این تکالیف را بیه خیوبی شناسیایی مییکنید و بیه انیواع
خشونت ها برای زدودن این «بدترین امّت» متوسّل میی شیود .از طرفیی بیا عناییت بیه
در طی تاریخ (نک .دادبه« ،باطنیه» 197 ،ی  )198پیداست که دایره شمول و تیثیر عملی
آنها در تعمیق خشونت ورزی بسی گستردهتر از آنی بود که واضع الیلی شیان در نظیر
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

داشت و یکی از پیامدهای رویکرد خشونت بار باطنیه و واکن
شد که اختال ها کم و بیی

خشونتزای غزالی این

از لیورت معرفتی/کالمیی اش خیارج شید و بیه جیای

رویارویی اندیشه با اندیشه ،شمشیر آخته داور نهایی شد.
 - 1کن های خشونت بار نزاریان از قبیل بیه چهیارمیخ کشییدن میردم الیفهان در سییاهچال (نیشیابوری41 ،؛
نظامحسینی یزدی 74 ،ی  ) 7۶و هتک حرمت زنان و کشتار مردم والیت بیهق در خراسان و شبیخون به حجاج
هند و ماوراء النّهر و خراسان در نزدیکی ری و قتل عام آنان و غارت اموالشان (ابناثیر )511/8 ،و سیوزاندن
مخالفان (همدانی ) 139 ،نقشی مهم در واکن تند غزالی ایفا کرد .غزالی در این عرله تنهیا نبیود و شیماری
دیگر از الحاب اندیشه آن دوره ،از جمله نویسنده گمنام کتاب بحرالفواید ،در واکنشی به مراتیب تنیدتر از
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بهره برداری سیاسی از اتّهامات مبهم و چند پهلویی چون ملحد ،زندیق ،بددین و مبتدع

غزالی ،حسن لباح را سگ زندیق (مؤلف مجهول )31۶ ،و پیروان را «سگان دوزی و هیمه سیقر» و خیون
یکی از آنان را ریختن برابر با هفتاد جهاد (همان ) 313 ،و نجاست سگ و خوک را در قیاس با نجاست آنیان
هیر معرفی کرد (همان !)315 ،البته این یادآ وری به معنای تطهیر غزالی نیست و اندیشمندی چون وی که «هم
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بر شریعت ،نمک طریقت افشاند و آب زالل شریعت را از خاشاک بدعتها و کژخوانیها و دغلیها پیراست و داد
باطن شریعت را از ظاهر آن ستاند و مسلمانان را به ستردن رذایل و تطهیر باطن فراخواند» (سیروش 1 ،ی )2
نباید واکنش تابع کن های دیگران باشد ،زیرا مشهور است که :رفتار واکنشی گرچه قابل «درک» است ،اما
قابل «قبول» نیست!

نتیجه

رویکرد اللی نظام الملک طوسی و ابوحامد غزالی درخصوص مخالفان ،از پیامدهای
دگردیسی تدریجی بود که بعد از فوت پیامبر

در گفتمان سیاسی روی داد و بیا بیه

حاشیه راندن آموزه های دین مشعر بر کرامت ذاتی انسان و پاسداشت حقوق مخالفیان،
به الگوی سلطنت دنیوی و سیاست متزلّب نزدیک شد و عمیالً آن بخی

از نصیوص

شریعت را مطمح نظر قرار داد که تضادی با این الگو نداشیت .گسیترش قلمیرو اییران
زمین تا مرزهای شا هنشاهی ساسانیان در عصیر ترکیان سیلجوقی ،پیامیدهایی ژر

در

عرله دین و سیاست بر جای نهاد و ضرورت اداره این سرزمینهای پهناور از یکسیو
و شییرایط حییاکم بییر جامعییه اسییالمی از دیگییر سییو ،مقتضییی تییدوین ایییدئولوژی
مشروعیّت بخ

برای حاکمان جدید بود .خواجه نظام الملک و غزالی ،به عنوان «میتن»

اسالم و ایران ،به اتّخاذ نوعی واقعنگریِ معطو

به لالح دین و مردم کشانده شدند و

تالش برای تیمین و پاسداشت این دو امر مهمِ نیازمند امنیّیت ،حقیوق فیردی و آزادی
میان ،اقدامات خشونت بار اسماعیلیان نزاری در تقابل با دستگاه حاکمه و پیروان دیگیر
فرق ،به ترسیخ این رویکرد انجامید .در نتیجه این روند ،چشم بر نق

ساختار حاکم و

بستر عینی در تولید و تکثیر نارضایتی بسته ،و مخالفان قدرت سیاسی وقت را نه مولود
شرایط ،بلکه مولِّد آن پنداشتند و بر این اساس ،عمالً بر آن بخی

از آمیوزههیای دیین

انگشت نهادند که تضادی با سلطنت مطلقه ی که به زعم آنان مرجع تیمین امنیّیت بودیی
نداشت و بدون توجّه به آموزه های شریعت درخصوص کرامت ذاتیی انسیانها فیارغ از
گرایشهای دینی و لزوم پاسداشت حقوق مخالفان و جدال نیکو با آنان و عدم خروج از
دایره عدالت در رقابت /دشمنی ،با شدیدترین و در عین حال خشونت بیارترین الفیاظ،

جایگاه اسماعیلیه در آرای خواجه نظامالملک و غزالی

مخالفان را در دیدگاه هر دو ،به رغم تفاوت در نق

و جایگاه ،به حاشیه رانید .در ایین
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متیثّر از «زمینه» ،تحت تیثیر واقعیّت ها و الزامات عینی حاکم بر فضیای سیاسیی جهیان

مخالفان را تولییف و عقایدشیان را زشیت نمایاندنید و ضیمن هشیدار در خصیوص
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مماشات با آنان ،قدرت سیاسی وقت را به سرکوبشان فراخواندند.

منابع

ی قرآن کریم
ی ابن اثیر ،عزالدین ابوالحسن ،الکامل فی التاریخ ،به کوش

عمیر عبدالسّیالم تیدمری،

بیروت ،دارالکتب العربیه1422 ،ق.
ی ابونصر ،محمّد عبدالعظیم ،السّالجقه تااریخهم السیاسای و العساکری ،قیاهره ،دارعیین
للدّراسات و البحوث اإلنسانیه و اإلجتماعیه2003 ،م.
ی احمدوند ،شجاع ،قدرت و دانش در ایران دوره اسالمی ،تهران ،نی1395 ،ش.
ی افتخاری ،الزر ،مراحل بنیادین اندیشه در مطالعاات امنیّات ملّای ،تهیران ،پژوهشیکده
مطالعات راهبردی1381 ،ش.

ی امیدی ،جلیل« ،سنّت نبوی و عدالت کیفری» ،فصلنامه حقوق ،مجلّه دانشکده حقاوق و
ی بدوی ،عبدالرحمان ،تاریخ اندیشه های کالمی در اسالم ،ترجمه حسین لابری ،مشهد،
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی1374 ،ش.
ی پورجوادی ،نصراهلل ،عین القضات و استادان او ،تهران ،اساطیر1374 ،ش.
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

ی جعفرییان ،رسییول ،تاااریخ گسااترش تشایّع در ری ،تهییران ،آسییتان مق یدّس حضییرت
عبدالعظیم1371 ،ش.
ی خاتمی ،محمّد ،آیین و اندیشه در دام خودکامگی ،تهران ،طرح نو1378 ،ش.
ی دادبه ،الزر« ،باطنیه» ،دبا  ،جلد یازدهم ،به کوش
مرکز دایره المعار

کاظم موسوی بجنیوردی ،تهیران،

بزرگ اسالمی1381 ،ش.

ی دفتری ،فرهاد ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،تهران ،فرزان روز1385 ،ش.
ی راشد محصّل ،محمّدرضا« ،بررسی تحلیل تیثیرگذاری سیخن غزّالیی» ،فصالنامه پاا ه،
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علوم و سیاسی ،شماره  ،4لو  21ی 1388 ،34ش.

شماره  ،3لو  23ی 1387 ،32ش.
ی زرین کوب ،عبدالحسین ،فرار از مدرسه ،تهران ،امیرکبیر1379 ،ش.
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ی سعیدیان جزی ،مریم« ،گرای

های عقیدتی در الفهان عصر سیلجوقی و پیامیدهای

آن» ،پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم ،شماره  ،17لو 83ی 1394 ،10۶ش.
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ی سروش ،عبدالکریم ،قصه ارباب معرفت ،تهران ،لراط1373 ،ش.

ی لابری ،حسین ،تاریخ فرق اسالمی ،سمت ،تهران1383 ،ش.
ی عباس ،احسان (گردآورنده و پژوهنده) ،عهد اردشیر ،ترجمه محمدعلی امام شوشتری،
تهران ،سلسله انتشارات انجمن آثار ملی1348 ،ش.
ی غزالی ،ابوحامد ،احیااء علاوم الادّین ،ترجمیه محمّیدخوارزمی ،بیه کوشی

حسیین

خدیوجم ،قم ،مؤسّسه فرهنگی و اطّالع رسانی تبیان1387،ش.
ی غزالی ،ابوحامد ،اإلقتصاد فی اإلعتقاد ،به کوش

موفق فوزی جبر ،دمشق ،دارالحکمیه

للطباعه و النشر1415 ،ق.
ی غزالی ،ابوحامد ،المستصفی من علم االصول ،به کوش

حمزه بن زهیر حافظ ،مدینیه،

شرکه المدینه المنوره للطباعه2008 ،م.
ی غزالی ،ابوحامد ،المنقذ من الضالل ،بیروت ،المکتبه العربیّه1432 ،ق.
142۶ق.
ی غزّالی ،ابوحامد ،فضائل األنام من رساائل الحجاه اإلساالم ،بیه کوشی

عبیاس اقبیال

ی غزالی ،ابوحامد ،فیصل التّفرقاه باین اإلساالم و الزّندقاه ،بیه کوشی

حکّیه مصیطفی،

دارالبیضا ،دار النشر المزربیّه1983 ،م.
ی غزالی ،ابوحامد ،کیمیاای ساعادت  ،بیه کوشی

حسیین خیدیوجم ،تهیران ،علمیی و

فرهنگی1380 ،ش.
ی غزالی ،ابوحامد ،میزان العمل  ،ترجمه علی اکبر کسمایی ،تهران ،سروش1374 ،ش.
ی غزّالی ،ابوحامد ،نصیحه الملو  ،به کوش

جیالل الیدّین همیایی ،تهیران ،کتابخانیه

تهران1317 ،ش.
ی فیرحی ،داود ،نظام سیاسی و دولت در اسالم  ،تهران و قم ،سمت و مؤسّسیه آموزشیی

جایگاه اسماعیلیه در آرای خواجه نظامالملک و غزالی

آشتیانی ،تهران ،کتابخانه سنایی و کتابخانه طهوری.13۶3 ،
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ی غزالی ،ابوحامد ،فضائو الباطنیّه ،به کوش

محمّدعلی قطب ،بیروت ،المکتبه العصریّه،

باقرالعلوم138۶ ،ش.
همکاران،تهران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی1390 ،ش.
ی قاضی مرادی ،حسن ،استبداد در ایران ،تهران ،اختران1380 ،ش.
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ی قادری ،حاتم« ،غزّالی» ،اندیشه سیاسی متفکّران مسلمان ،زیر نظر علی اکبر علیخیانی و

ی قرضاوی ،یوسف ،سیمای غزالی از منظر موافقان و مخالفاان ،ترجمیه فیرزاد میرزاییی،
تهران ،احسان1379 ،ش.
ی قزوینی ،عبدالجلیل ،نقض(بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائو الاروافض) ،بیه
کوش

میرجاللالدّین محدّث ،تهران ،انجمن آثار ملّی1358 ،ش.

ی کمهانی زارع ،مهدی ،حیات فکری غزّالی ،تهران ،نگاه معالر1391 ،ش.
ی کنوبالی ،هوبرت ،مبانی جامعه شناسی معرفت ،ترجمه کرامتالیه راسیخ ،تهیران ،نیی،
139۶ش.
ی الئوست ،هانری ،سیاست و غزّالی  ،ترجمه مهدی مظفری ،تهران ،بنیاد فرهنگ اییران،
1354ش.
ی ماوردی ،ابوالحسن ،نصیحه الملو  ،به کوشی

فیواد عبیدالمنعم احمید ،اسیکندریه،

ی مؤلف مجهول « ،کتاب الرّد علی الملحدین» در « :سندی چنید دربیاره الیل تعلییم و
تاریخ اسماعیلیان» ،محمّدتقی دان

پژوه ،نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز ،شماره

سوم (مسلسل  )75لو 289ی 1344 ،330ش.
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

ی نخجوانی ،هندوشاه ،تجارب السّلف  ،به کوش

عباس اقبال آشیتیانی ،تهیران ،مطبعیه

فردین1313 ،ش.
ی نظام الملک طوسی ،ابوعلی حسن ،سیاستنامه ،بیه کوشی

هییوبرت دارک ،تهیران،

علمی و فرهنگی1387 ،ش.
ی نظام حسینی یزدی ،محمد بن محمد ،العراضه فی الحکایه السلجوقیه ،به کوش

میریم

میرشمسی ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر افشار1388 ،ش.
ی نوح ،علی ،األسماعیلیه بین خصومها و انصارها ،حمو ،دارالتّوحیدی للنّشر2000 ،م.
ی نیشابوری ،ظهیرالدین ،سالجوقنامه  ،به کوش
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مؤسّسه شباب الجامعه1988 ،م.

اسماعیل افشار و محمود منافی ،تهران،

اساطیر1390 ،ش.
9۶

ی همدانی ،رشیدالدّین فضل اهلل ،جامعالتّواریخ ،اسماعیلیان ،بیه کوشی
تهران ،میراث مکتوب1387 ،ش.

محمید روشین،
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ی همایی ،جالل الدین ،غزالی نامه ،تهران ،کتابفروشی فروغی ،بیتا.
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