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Abstract  
In the 1980s, after post-structural criticism, "New Historicism" appeared 

through the work of Stephen Greenblatt as a response to traditional 

historicism. A new historian believes that literary texts have been interwoven 

with other discourses and rhetoric structures and they constitute a part of the 

history that is being written. We gain knowledge about this period through 

works written at the end of the Salgoqian reign in Iraq nearly after one century 

and it demonstrates the power of historiography in the Saljoqian period. Social 

circumstances and daily life of people in that time are not clear due to the 

decay of historiography and limited sources; however, Mohammad Ghazali's 

letters are one of the significant works of the Saljoqian period which provides 

a report on discourses and political, social, and cultural issues of the same 

period and opens a window to the said historical period. New Historicism is 

seeking a link between literature and public culture of a period and in general, 

any cultural text. Taking advantage of this theory in rereading and interpreting 

Ghazali's letter can reveal the timepiece and uncover the latent discourses that 

are hidden under apparent discourse. 
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 نوين گراييتاريخ منظر از غزالي محمد هاینامه

 

 ئیانهرپریا زوا
 ،یواحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالم ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو
 رانیتهران، ا

  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یفارس اتیاستاد، گروه زبان و ادب  اصغر دادبه
  

 چکيده
تي، اصطالو گرایي سنتاد قرن بيستم ميالدي، با گار از نلد پساساختارگرا و در واکنش به تاریخدر دهة هش

گراي نوین بر این باور منتلد تاریخشکل گرفت.  ني نظري استيون گرینبلتامب ةبر پای« گرایي نوینتاریخ»
ریخي این متون بخشي از تا و ها و ساختارهاي بالغي دیگر در هم تنيده شدهاست که متون ادبي با گفتمان

ات ادبي شناسي و مطالعهاي تاریخ، مردمگرایي نوین در رشتههستند که هنوز در حال نوشته شدن است. تاریخ
از  تاریخ سودمند است. رود و از این جهت  براي مطالعة متون کالسيک و خودشناسي تاریخيکار ميبه

ا آورد؛ آگاهي مشمار ميو روزگار آنان را درخشان به کندترین دولت ترک یاد ميعنوان مهمسلجوقيان به
دربارۀ این دوره از طریق آ اري است که در اواخر حکومت سلجوقيان عراق یعني حدود یک قرن بعد نوشته 

اوضاع  نویسي،نگاري در دورۀ سلجوقي است. منابع محدود و زوال تاریخگویاي فترت تاریخ شده و همين
جا مانده از دوران سلجوقيان مردم را از چشم ما پنهان داشته است اما یکي از آ ار مهم بهاجتماعي و زندگي 

اي بر یچهدهد و دردست ميمسلط این عصر و مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي به که گزارشي از گفتمان
 ميان ادبيات و وجوي پيوندگرایي نوین در جستهاي محمد غزالي است. تاریخگشاید، نامهاین دوره مي

طور کلي هر نوع متن فرهنگي است. بهره جستن از این نظریه در بازخواني و فرهنگ عمومي یک دوره و به
اي که در هشدهاي نهفته و سرکوبتواند سيماي زمانة او را نمایان کند و از گفتمانهاي غزالي ميتفسير نامه

 . برگيرد هاي زیرین گفتمان ظاهري پنهان شده است پردهالیه

 .نوین گراییتاریخ گفتمان، ها،نامه سلجوقیان، غزالی، محمدها: کليدواژه
  

                                                            
 ت.واحد تهران شمال اساسالمي ت فارسي دانشگاه آزاد ملاله حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته زبان و ادبيا -
  :نویسنده مسئولadaadbeh@yahoo.com  
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  مقدمه

 د وکننهاي تاریخ ایران یاد ميترین دورهعنوان یکي از درخشانروزگار سلجوقيان به از
ه بين در فاصل .دانندمي ایران ویژه دربه اسالمي تمدن در موجب تحول آنان را تشکيل ملدمة

روي کار آمدن سلجوقيان و برچيده شدن خوارزمشاهيان فرهنگ و تمدن ایران رونق گرفت. 
 آیين و گووگفت آداب رسيدند، سپذ شهریاري به خراسان تصرف با سلجوقي رهبران

 خواجه و عميدالملک چون الیلي و کاردان وزیران زحمت به آموختند و کشورداري
 مرزها تر گس از دست هرگز تا شد سبب آنان یيجوجنگ .شدند تربيت توسي الملکنظام

رنج نداشت چنانکه  جز مردم براي طوالني و شدید هايجنگ همراه با نکشند. این دورۀ
دانند؛ زیرا مي پيشرفت اميد وخالي از  اما را روزگاري پررونق،  بسياري این دوره از تاریخ

قلمرو  ترین قدرتز اسالم و بزرگسلجوقيان نخستين و پهناورترین امپراتوري ایران بعد ا
شرقي جهان اسالم را در قرون ميانه پدید آوردند، اما عواملي مانند اهداف سياسي، 

هاي ماهبي، سرکوب علوم عللي و معتزله، تسلط کالم اشعري، ظاهرگرایي گيريجهت
 ماهبي و سوءاستفاده از ظاهر دین براي سرکوب مخالفان، سبب شد تا حاصل حکومت آنان

جم مها دور شده و مطيع اقوام خود بلند ملي هاياندیشه رکود و فترت باشد و ایرانيان از
 شوند.

نگاري بوده و بخشي از پژوهشگران معتلدند روزگار سلجوقيان دچار عسرت تاریخ
آگاهي محللان دربارۀ این دوره از خالل متون دیني و ادبي است. همچنين شواهدي وجود 

رفتند گان براي نوشتن آ ار تاریخي محل تشویق و عنایت قرار نميزباندارد که فارسي
( و این کاو  دربارۀ سلجوقيان و مسائل اجتماعي و زندگي مردم را دشوار 6833، 1)اشپولر
هاي محمد غزالي است که مشتمل کند. یکي از متون و اسناد ارزشمند دورۀ سلجوقي، نامهمي
اشته گگاهي آیندگان نسبت به گاشته ناقص بوده و نکات اجتماعي مهمي است. هميشه آ بر

نظر اختيار مردم قرار نگرفته و تاریخ، گسسته و ناقص بهآن در  ۀدر شکل ناب و دست نخورد
 ت. اس بازنمایيآگاه کند و آن راه،  گاشتهتواند ما را نسبت به یک راه مي رسد، امامي

مرز بين تاریخ و ادبيات را از ميان  «گرایي نوینتاریخ»قرن بيستم ميالدي،  38از دهة 
برداشت و به خواننده این امکان را داد تا خوانش متفاوتي از متون داشته باشد و از طریق 
بازخواني آ ار ادبي و تاریخي به نکات قابل توجهي دست یابد؛ از جمله: به نوع گفتمان 

                                                            
1- Spuler, B. 
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هاي گي، انگيزهمؤلب )اعم از برانداز یا غالب(، اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهن
هاي نادیده گرفته شده و به حاشيه رانده شده، اطالعات ایدئولوژیک، زندگي مردم، گروه

  اي و باورهاي نویسنده.نامهزندگي

 . پيشينۀ پژوهش0
« ر ایراند تجدد و تجددستيزي» در کتاب است که از نخستين ایرانياني( 6873عباس ميالني )
نوین پرداخت. ميالني بر آن است که اگر بتوانيم متون مهم  گرایيتاریخ به (6873)ميالني، 

گاشته را از نو به سخن بياوریم، تار و پودشان را بشکافيم، ساختشان را بشناسيم، زبانشان را 
شناسي محتاط شان را بفهميم و اگر بکوشيم چون باستانحالجي کنيم، مباني و مبادي فلسفي

در هریک از این متون را دریابيم، شاید از این راه بتوانيم بيني مستتر و مجرب، رهنيت و جهان
رهن و زبان نلاد خودبنياد بيابيم که هم از قيد سنت فارغ است، هم از قيد تليد و تعبد از 

 (.6836اي جهاني )ميالني، غرب؛ هم رنگ و بافتي بومي دارد، هم پشتوانه
زالي، سيماي جامعه و اوضاع هاي غپژوهش کوشش شده است تا با خوانش نامهاین در  

اجتماعي و فرهنگي او تا حدي هویدا شود و راهکار برگزیدۀ این عالم بزرگ براي حل 
 مسائل زمانة خود بررسي شود.

  گرايي نوين. جستاری در تاريخ5

بيستم  قرن 38 ةاست که در ده نظریة ادبي  مکتبي در گرينوتاریخي یا گرایي نوینتاریخ
ني نظري امب ةبر پای 8و ميشل فوکو 2ميخایيل باختين ،6بر نظرات لویي آلتوسرميالدي با تکيه 
نام اسي بهشنگرایي نوین ریشه در نوشتار دانشمند مردمشکل گرفت. تاریخ 5استيون گرینبلت
گوید که آموخت. او مي 1دارد، او این نظریه را از کلود لوي استراس 9کليفورد گيرتز

ر ها و نهادها را تحت تأ يها یا رمزگان است که رفتار افراد، گروهنظامي از نشانه« فرهنگ»
)گفتار( مجزاي درون هر نظام داللتي  7آورد. توجه گيرتز معطوف به پارولخود درمي

                                                            
1 - Althusser, L. 

2 - Bakhtin, M. 

3 - Foucaut, M. 

4 - Greenblatt, S. 

5 - Geertz, C. 

6 - Strauss, CL. 
7 - Parole 
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توانند هر رخداد کوچک یا بزرگي باشند که دربر گيرنده و ها ميفرهنگي است؛ این پارول
رو  او تفسير مبسوط است و این رو  نوعي دهندۀ نوعي معناي فرهنگي است. انتلال

، هاي هر عمل مورد تحليلخوانش دقيق است که با در نظر گرفتن همة جزئيات ممکن، الیه
داند و نه گرایانه، متن را مستلل ميگرایي نوین، نه مانند دیدگاه شکلتاریخ شود.کشب مي

ارد، بلکه متن پندعه مرتبط ميهاي اقتصادي جامطبق دیدگاه مارکسيستي متن را با زیرساخت
این رویکرد،  .داند که بر هم تأ ير متلابل دارندها ميرا گفتماني در تعامل با دیگر گفتمان

 گوید. ا  ميکند که هر فرهنگ دربارۀ گاشتههایي تللي ميمتون را روایت
ز ا یکيدانست و از این جهت ميخوانش متن  ينوعنوین را ي ایگرتاریخگرینبلت  

گرایي نوین متون (. تاریخ6865گرا است )کليگز، رویکردهاي مهم درون خوانش پساساخت
 هاي تحليل ادبي )پيشها از بسياري از فرضيات و رو کند و در بررسي آنرا واسازي مي

کند؛ از جمله: زاویة دید راوي، جایگاه مؤلب، تأ يرها و و پساساختارگرا( استفاده مي
او  که نوشتار براي متلاعد کردن کار رفته و مخاطب ضمنيهاي بالغي بهها، صناعتانگيزه

 نوشته شده است )همان(. 
اي متون ها هم گونهاي روایت هستند، روایتهاي تاریخي گونههمانگونه که شرو 

متنيت تاریخ »از آن با عنوان  6شوند؛ این آن چيزي است که لویيذ منتروزتاریخي شمرده مي
 (.2869، 2کند )آبرامزیاد مي« ت متنو تاریخي
نتي و گراي سگرایي نوین را در واکنش به رویکرد تاریخگرینبلت اصطالو تاریخ 

گرایي و نلد نو که از مطالعة بافت محتوایي ادبيات غافل محوري مانند شکلرویکردهاي متن
تأکيد کردند  تاریخ وگوي پویاي ميان ادبيات وبودند، وضع کرد. او و دیگر منتلدان بر گفت

گرایي نوین شدند. تاریخ در این گار به متنيت هاي ادبي بر اساس تاریخو آغازگر پژوهش
ها به آن نگریسته شد و در نتيجه ارتباط ميان متون اي از گفتمانعنوان مجموعهرسيد و به

ایري تاریخ اپنگرایي نو به جدایيادبي و تاریخي از منظري نو مورد توجه قرار گرفت. تاریخ
 از متن باور دارد.

گردد، هاي ادبي به آ ار فاخر برنميگرینبلت معتلد است مشکل عدم نوآوري در پژوهش 
گراي نوین (. منتلد تاریخ6632شود )گرینبلت، بلکه ضعب از رویکردهاي رایج ناشي مي

                                                            
1- Montrose, L. 

2- Abrams, M. H. 
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تون بخشي و این م اندها و ساختارهاي بالغي دیگر تنيده شدهمتون ادبي با گفتمان»گوید: مي
(. بنابراین از این رویکرد 6669، 6)بنت« از تاریخي هستند که هنوز در حال نوشته شدن است

هره توان براي خوانش متفاوت متون کالسيک بکه رهيافتي بدیل به تفسير متون است، مي
 ها را به فعليت رساند. هاي ناشناختة آنبرد و قابليت

 

 د گرايي قديم و جدي. تاريخ2
 -بيان وقایع گاشته )سلدن -2وقایع گاشته و  -6دو معني براي تاریخ متصور است: 

نيافتني است، پذ معناي دوم که (. تاریخ در معناي نخست آن دست6873، 2ویدوسون
کند است. پساساختارگرایي این نکته را روشن مي روایتي از تاریخ است در متون راه یافته

اریخ امري ت»شود پذ مفهوم اول از تاریخ قابل قبول نيست؛ زیرا يکه تاریخ همواره روایت م
است مبتني بر تفسيرهاي گوناگون نه حلایق مسلم و این تفاسير هميشه در چارچوبي از قواعد 

 (. 6837، 8)تایسن« پایرنداجتماعي صورت مي
ما ست، ازمينه اگيرد و تاریخ در پذگرایي کهن، متن در درجة اول قرار ميدر تاریخ 
ه اعتلاد دهد. بهاي فرهنگي جاي ميگرایي نوین، متن را بسيار نافاتر و در دل بافتتاریخ
شوند؛ هاي فرهنگي همزمان توليد ميگرایان جدید، باورها و تجربيات جمعي در نظامتاریخ
ان نگارگرایان کهن بر آنند که تاریخ، بازتاب دقيلي از رخدادهاي واقعي است و تاریختاریخ

کند گرایي نوین، تصریح ميتاریخ»کنند، اما گونه که رخ داده است، ترسيم ميوقایع را آن
هاي که کل تاریخ، واجد کيفيتي رهني است، زیرا توسط افرادي نوشته شده که جانبداري

گرایان نوین (. تاریخ6861، 5)برسلر« ها از تاریخ تأ ير گااشته استشان در تفسير آنشخصي
ه بيني پنهان را در متن دریافت و بتوان جهانباورند که با مطالعة تاریخ هرگز نمي بر این

حليلت نهفته در آن پي برد )همان(. بنابراین، باید متون تاریخي گاشته و حال را به مکالمه 
 خواني دارد، بررسي کرد. ها را که با افق انتظار خواننده همواداشت و نلطة اتصال آن

اوت است. کنند، متفگرایان جدید مطرو مينگاران سنتي با آنچه تاریخاریخهاي تپرسش 
شود؛ در مبنا بررسي ميمبنا و بروندر مطالعات ادبي، تاریخ همواره از دو منظر درون

                                                            
1- Bennett, A. 

2- Selden, R & Widdowson, P. 

3- Tyson, L. 

4- Bresler, C. 
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مبنا این پرسش مطرو است که نيروهاي بيروني از چه طریق بر سازوکار هاي برونپژوهش
)از  شوند و یا عومل غيرادبيو باعث آفرینش آ ار ادبي ميگاارند دروني ادبيات تأ ير مي

را  هاي سياسي( چگونه نظام معناسازانة ادبيقبيل وضعيت اقتصادي، مسائل اجتماعي و تنش
ت، اي از رویدادهاي غيرقابل مناقشه اسگرایان معتلدند تاریخ مجموعهکنند. تاریختعيين مي

توان معني آ ار ادبي را که در بحبوحة مسلم، مي اما براساس تاریخ نوشته شدۀ رویدادهاي
آید که يماي براین حوادث خلق شده است، تعيين کرد؛ زیرا هر متن ادبي از رهنيت نویسنده

 (. 6867خود محصول شرایط مادي و نيز روو زمانه است )پاینده، 
ان لجوقيآگاهي ما دربارۀ دورۀ سلجوقيان از طریق آ اري است که در اواخر حکومت س 

دوره  نگاري در اینعراق؛ یعني حدود یک قرن بعد نوشته شده و همين گویاي فترت تاریخ
است. اطالعات اندکي دربارۀ تاریخ سلجوقيان وجود دارد و رویدادهاي اجتماعي، بين 

هاي مورخان این دوره است که البته خالي هاي دیگر آمده و آنچه باقي مانده گزار گزار 
و  اي در تاریخ وجود نداردهاي شخصي نيست. بنابراین، حليلت یگانهجانبدارياز اغراق و 

شناخت دقيق از تاریخ تلریباً ناممکن است. عالوه بر این، فاصلة زماني و عدم دسترسي به 
نگاري کهن از اعتبار متون دهد. همچنين بالغت تاریخآگاهي ما را کاهش مي گاشته

رایي کهن بر زیبایي متن تأکيد داشت و صنایع ادبي در متن گکاهد؛ زیرا تاریختاریخي مي
 فراوان بود. 

ن چند نوع علم عزیز است که در ای»اند: نگاري دورۀ سلجوقي نوشتهدربارۀ فترت تاریخ 
ایام در بالد خراسان آ ار آن مندرس گشته است، یکي از آن علم حدیث نبوي است و دیگر 

(. منابع 6816)بيهلي، « عهد مورخان منلرض شده است...علم انساب و دیگر علم تاریخ که 
دارد؛ نویسي در دورۀ سلجوقي، زندگي مردم را از چشم ما پنهان ميمحدود و زوال تاریخ
ه.ق( که یکي از منابع ضروري  966راوندي )وفات حدود  الصدورراحة براي نمونه کتاب

 اطالعاتي است که غزالي از روزگارآید، فاقد شمار ميبراي نویسندگان تاریخ سالجله به
هيبت خسروان و فرّ کيان داشت، آیين »گوید: دهد. راوندي دربارۀ سنجر ميسنجر به ما مي

جهانداري و قوانين شهریاري و قواعد پادشاهي و ناموس ملک نيکو دانستي... در جزویات 
مي ن و با خصدل بود، رأیي صایب و عزیمتي صادق داشت در وقت لشکر کشيدامور ساده

(. او در ادامه نيز از 6266)راوندي، « مصاف دادن، و عدل و انصاف و تلوا و عفاف داشت...
 نویسد. وسعت ملک سنجر و فضایل و عادات او مي
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هاي سنجر یاد شده ه.ق( بيشتر از دالوري 932ظهيرالدین نيشابوري )وفات  در سلجوقنامه 
سالطين سلجوقي است. گزارشي که ناصرخسرو و گزار  سایر مورخان نيز دربارۀ ابهت 

دهد هم بر اعتبار حکومت ه.ق و دربارۀ اصفهان مي 555از سال « سفرنامه»قبادیاني در 
نامه( ت)سياس« سيرالملوک»افزاید. روایت بيک سلجوقي در آغاز کار سلجوقيان ميطغرل
ن به آنان نسب بخشيد الملک توسي نيز جز در تأیيد حاکميت مطلق سلجوقيان ونظامخواجه
ایزد تعالي در هر عصري و روزگاري یکي را از ميان خلق برگزیند و او را به هنرهاي »نيست: 

 )خواجه« پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو بازبندد
 (.6839الملک طوسي، نظام
دهد که با زمان ه. ق را شرو مي 572تا سال هم ه.ق(  999-188ابن ا ير )« تاریخ کامل» 

 هاي غزالي ملارن نيست. نگار  نامه
حکومت  -6نگاري در این دوره سه فرضيه مطرو شده است: دربارۀ ضعب تاریخ 

سلجوقيان برخالف انتظار هيچ تناسبي با فرهنگ و مدنيت غني و دیرپاي ایران نداشت 
اي که به دربار غازیان دین طي نامهنام این قوم کافرکيش به -2(. 6838)زریاب خویي، 

خالفت بغداد فرستادند خود را عبيد اميرالمؤمنين عنوان کردند و در نلش مسلمانان 
 -8ماهب به حاميان پرشور دین اسالم و شریعت اهل سنت و خالفت تبدیل شدند. حنفي

، ياستهاي اسالمي و حمایت آنان از دین، خالفت و سادغام سلجوقيان با فرهنگ و سنت
نویسندگان مسلمان آ ار تاریخي این دوره را تحت تأ ير قرار داده بود و آنان جز در تأیيد و 

کرد از مينينوشتند و همين نوع تفکر، سلجوقيان را از داشتن تاریخ بيستایش آنان نمي
 (. 6833)صدقي، 

 . محمد غزالي 0
یادآور فليه ( ه. ق   598ا989) الدین امام محمدبن محمد غزالي طوسياالسالم زینحجتنام 

رتبة مدرسة نظامية بغداد و یگانه عالم عصر سلجوقي است و مشهور و پرنفور، استاد عالي
تواند وجه خاصي از وجوه گفتار را در رهن خود ترسيم کند؛ زیرا خواننده از طریق نام او مي

و  د تا به شخص برونيآینام پدیدآورنده برخالف سایر اعالم از درون گفتار بيرون نمي»
واقعي ایجادکنندۀ آن برسد، بلکه همواره حاضر است و حدود و  غور متن را تعيين و وجه 

اما  (،6878)فوکو، « کم به اشاره، حکایت از آن داردکند یا دستوجودي آن را نمایان مي
 هشویم و متوجرو ميهاي غزالي با وجه دیگري از شخصيت او روبهپذ از بررسي نامه
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جا هها را براي پرتو افکندن به نلاط تاریک تاریخ بشویم که گویي نویسنده آنهایي مينشانه
 گااشته است. 

 . مکاتيب غزالي0-0
 دمحم هاي نامه از ايمجموعه «اإلسالمحجتاألنام من رسائل فضائل» نامبه غزالي مکاتيب
 کيی درگاشت غزالي توسط و پذ ازنوشته شده  که در دورۀ سوم زندگي او  است غزالي

ه. ق(  573هاي خود را پذ از ترک بغداد )غزالي نامه .است شده گردآوري از منسوبان وي
 نشينيگوشه ه. ق( نوشته است. این روزها ملارن با روزهاي 533و بازگشت به موطن خویش )

ربار و ه دها از پيوستن او بو تدریذ وي در زادگاهش توس بوده است؛ یعني زماني که سال
و هشتمين  بيست-حضور  به عنوان استاد برگزیدۀ نظاميه در مراسم نصب المستظهرباهلل 

جست و گاشت و از درباریان دوري ميبر مسند خالفت و بيعت با وي مي -خليفة عباسي
 کرد. آنان را رد مي دعوت
هان و دولت، فلي غزالي براي پنج گروه نامه نوشته است: سلطان، وزیران، اميران و ارکان 
هایي جمله باشویم که رو ميهاي او برخالف شيوۀ دبيران با شخصيتي واعظ روبهدر نامه عامه.

اعتنا به حاکميت ضمن تمسک به آیات و احادیث سعي در گنجاندن پروا و بيپندآموز، بي
يوۀ در شهاي اخالقي به اميد مفيد واقع شدن و تأ ير در تربيت عوام و اصالو خواص آموزه

 حکومت، اجتماع و اخالق دارد. 
اطالعات ارزشمندي دست یافت؛ از جمله روشن شدن به توان هاي غزالي مياز نامه 
ها و نيز تعداد و تاریخ تأليب برخي از آ ار هایي از زندگي، باورها، شخصيت، دغدغهبخش

هایي از وهها، ضمن آوردن اسامي اشخاص مختلب به جلوي. غزالي در هریک از نامه
پردازد و به معاصران خود از جمله به پسران کارکرد فرهنگي، اجتماعي و سياسي آنان مي

دهد که حاصل تجربه اوست. در این مجموعه الملک و پسران ملکشاه پندهایي مينظام
هاي ها پاسخ داده و نيز برخي از رویارویيهایي از معاصران غزالي آمده که او به آننامه

در این مجموعه نلل شده است. غزالي که روزگاري سلطان را سایة خدا بر روي زمين غزالي 
( و با همين سخنان سالطين 6869دانست )غزالي، کرد، سلطنت را موهبت الهي ميقلمداد مي
هاي خود کرده بود در نامهگرفتند، تأیيد جوي سلجوقي را که از ستم به مردم جان ميستيزه

 ره کرده که بيانگر تغيير نگر  اوست. به نکات مهمي اشا
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 های غزالي . بازخواني نامه0-5
 هاي فارسي استاز معدود تأليفات او به زبان فارسي و اولين مجموعه از نامه هاي غزالينامه

دانيم که تاریخ در قالب متن به ما رسيده که از گزند حوادث زمان در امان مانده است. مي
، ها، سخنرانياد، آمارهاي مکتوب، قوانين حلوقي، خاطرات، نامهاست )یعني در قالب اسن

طور فعال در ساختِ تاریخ از طریق ها و ملاالت خبري( و در این ميان ادبيات همواره بهرساله
( تاریخ از دیرباز با وقایع 2886، 6شرکت در اللائات اجتماعي مشارکت جسته است )برتنذ

 هایي فرامتنيشد و این وقایع عيني به همين اعتبار، واقعيتيعيني در گاشته مترادف شناخته م
کشد عيني بودن تاریخ را به چالش مي« گرایي نوینتاریخ( »2886، 2شدند )کبليخوانده مي

وتي از دهد تا خوانش متفاو با از ميان برداشتن مرز ميان تاریخ و ادبيات به خواننده امکان مي
ن قرار هاي مختلب در اختيار خوانندگاتن از ابزارهایي که نظریهمتون داشته باشد. با بهره جس

اي به متون از جمله به تاریخ داشت و از گسستگي و تناقض توان نگاه موشکافانهدهد، ميمي
 آن کاست. 

نگار یا با زمان حال خوانندۀ تاریخ درآميخته است و به این گاشته، با زمان حال تاریخ  
تاریخ زمان حال است؛ یعني تاریخ هميشه در حال ساخته شدن است و اعتبار تاریخ هميشه 

به جاي اینکه یک رویداد عظيم و تمام شده باشد، هميشه باز و براي نوخواني آماده است 
 (. 6669، 8)بنت
گرایان نوین منابع دست اول و دومي را که اطالعات تاریخي دارند را اَشکالي از تاریخ  

ه هاي در حاشيهاي تاریخي سرکوب شدۀ گروهبرجسته کردن روایت دانند و باروایت مي
اي را که در زیر متن اصلي پنهان کنند تا متن آزاردهندهمانده، روایت تاریخي را واسازي مي

ند که کمانده است، آشکار کنند. همچنين تکثر صداهاي تاریخي موضوعاتي را مطرو مي
 (.6837، 5ایسنگرایي جدید مهم است )تدر نظریة تاریخ

ي جدید دربارۀ گرایشود، اما تاریخبا نگاه و تفکر سنتي دربارۀ تاریخ، پرسشي مطرو نمي  
اي دارد. مالحظات مختلب از جمله مالحظات سياسي، هاي موشکافانهها پرسشروایت

اجتماعي، فرهنگي و تاریخي امکان گفتن و نوشتن آزادانه را براي بشر از بين برده و یا 
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شود و کاسته است و به همين دليل معموالً منظور گوینده یا نویسنده صریح بيان نميفرو
وجوي منظور گوینده باشد. آگاهي ما نسبت به فرآیند توليد یک خواننده باید مدام در جست

اي ممنوع، هها اعم از گفتماندانيم که تمام گفتمانگفتمان تلریباً محدود است و فلط مي
هاي اجتماعي خاص خود را دارند و در این ميان متون ادبي ه شده، زمينهسرکوب و پایرفت

 بيش از همه از محيط تاریخي خود متأ ر هستند. 
زبان اجتماعي است که شرایط فرهنگي مشخصي در زمان و مکان مشخصي آن  گفتمان،  

یان گراخنظر تاریدهد. بهکند و نوع خاصي از درک تجربة بشري را نشان ميرا ایجاد مي
گونه که منتلدان ادبي متون ادبي را تفسير توان آن را هماننوین، تاریخ متني است که مي

توانند هایي فرهنگي هستند که ميکنند، تفسير کرد و در ملابل، متون ادبي نيز فرآوردهمي
ها و شبکة معاني اجتماعي که در زمان و مکان نوشته شدن درخصوص تأ ير متلابل گفتمان

 اند به ما چيزهایي بگویند )همان(.اندر کار بودهن متون دستآ
توان يها مکاود و با نگاه تاریخي و استناد به آنهاي انساني را ميهاي غزالي موقعيتنامه  

هاي خود این مجال را یافته است که اوضاع اجتماعي جامعة او را کاوید. محمد غزالي در نامه
هاي هاي عصر سلجوقي و دغدغهاو با توجه به ضرورت .شریح کندو فرهنگي زمانة خود را ت

اي آید که جامعة او، جامعهها چنين برميشخصي به مردم و حلوق آنان اشاره کرده و از نامه
 . عدالتي و تفتيش علاید بوده استآکنده از مجادالت ماهبي و افتراق، خفلان، توطئه، بي

هاي تاریخي افراد در حاشيه مانده تمرکز بر روایتگرایي نوین یکي از اهداف تاریخ  
پردازان گرایي جدید است که برخي از نظریهاست و این امر چنان وجه مهمي از تاریخ

تري هاي افراد مظلوم را به سهولت بيشتوانند روایتگرایان جدید مياند چگونه تاریخپرسيده
هاي وشد تاریخکگرایي نوین مي؛ تاریخهاي متعلق به ساختار قدرت بپایرندنسبت به روایت

 افراد در حاشيه مانده را آشکار و در این زمينه جلب توجه کند. 
ها حضوري یکسان دارند، کمک هاي تاریخي تمامي گروهتکثر صداها که در آن روایت  

؛ یعني روایتي که از دیدگاه فرهنگي واحدي «روایتي عظيم»کند تا مطمئن شویم دیگر مي
خي ما پندارد، فهم تاریشود که ارائة یگانة نسخة دقيق از تاریخ را حق مسلم خود ميز ميابرا

 ت. شود نه حليلکند )همان(. پذ درک ما از حليلت به تفسير مربوط ميرا کنترل نمي
رابطة ميان ادبيات و تاریخ باید مورد بازاندیشي قرار گيرد؛ هيچ تاریخ پایدار و  ابتي   

ة آن باشد. زميناي قلمداد کرد که ادبيات پيشزمينهه بتوان آن را به مثابة پذوجود ندارد ک
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تاریخ همواره بيان داستاني دربارۀ گاشته است و آ ار ادبي نباید به مثابة تجليات واال و متعالي 
روو انساني قلمداد شوند، بلکه باید همچون متوني در ميان متون دیگر در نظر گرفته شوند. 

پایر انها امکاندرکارند که کنترل آننيروهاي ناخودآگاه یا تاریخي و زباني دست در متن،
لي هاي غزااز نامهشکني کرد چنانکه توان ساختهاي غيرادبي را مينيست. متون و سخن

ورد و دست آنسبت روشني بهوضعيت اجتماعي و زندگي مردم اطالعات به توان دربارۀمي
گویي ي از جامعه و تعهدات اخالقي و اجتماعي او که منجر به حليلتهاي غزالگرفتگياز دل

هاي او مشهود است او شده است، آگاه شد. همچنين ظرایب و نکات دیگري در بافت نامه
ها اشاره هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي زمانة اوست که در ادامه به آنکه بيانگر ویژگي

 خواهد شد.

 هنگي. اوضاع اجتماعي و فر0-5-0

کنند و دو سازوکار این تبعيت تام و تمام را مردم در لواي هر حکومتي طبق قوانين عمل مي
گر حکومت و دیگري ابزارهاي ایدئولوژیکي. کند؛ یکي ابزارهاي سرکوبتضمين مي

ها را دروني هایي این ایدئولوژيآورند و افراد و گروهوجود ميها را بهنهادهایي، ایدئولوژي
کنند. این ابزارهاي ایدئولوژیکي عبارتند از: مدارس، ادیان، و طبق آن عمل مي کنندمي

اي را که براي گستر  الملک اندکي از هزینهاگر خواجه نظامهاي قانوني. خانواده و نظام
دریغي که در راه تأیيد ماهب و حمایت از مدارس نظاميه خرج کرد و بخشي از کوشش بي

داشت و درهاي مدارس نظاميه را يشرفت سایر علوم و فنون نيز ميکرد در راه پفلها صرف 
 وقت در کنار خيل فليهان و متکلمان شافعي،گشود، آنروي طالبان سایر علوم و فنون هم مي

را بگيرند  داشتيم که دنبالة تحليلات پيشينياندانشمنداني در زمينة طب، ریاضي و فلسفه نيز 
ران خود فراهم کنند. در این مدارس فکر زنده کمتر پرور  و زمينه را براي پيشرفت همفک

ها به معلمان و شاگردان شافعي ماهب تعلق داشت تا مااهب دیگر به این یافت و نظاميهمي
مدارس راه نيابند و بر این اساس، تحصيل در نظاميه خود نوعي تعصب به ماهب شافعي و 

رونق در نتيجه در این دوره علوم عللي بي آورد کهرد دیگر مااهب را در شاگردان پدید مي
اي علم و اندیشه را دچار رکود و انحطاط کرد و و همين رو  و تفکيک سياسي و سليله

اندیشي شد؛ چنانکه براي غزالي که خود استاد برجستة نظاميه بود، حاصل آن تعصب و جزم
 هایي از آن اشاره خواهد شدووجود آورد که به نمونهمشکالتي به
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 تعصب و تندروی .0-5-0-0
زیست. او که درصدد تکفير علما افتراق مي و ماهبي مجادالت از آکنده ايغزالي در دوره

 ها، تحریفاتسالة خود، گرفتار دسيسه 68برآمده و بر آنان تاخته بود، پذ از بازگشت از سفر 
المنخول »آن را تعليلي که در جواني نوشته بود و هاي سخت متعصبان شد. چنانکه و حمله

وسيلة گروهي از حاسدان دستخو  تغيير شد و در آن نام نهاده بود به« من تعليق االصول

المنقذ من الضالل و »چند کلمه که موجب طعن در امام ابوحنيفه بود، افزودند و در 
تغييراتي دادند. حاسدان و متعصبان از جمله اصحاب راي، اصحاب شافعي و  «االنوارمشكوۀ
خواندند و ب مالک به بهانة طعن بر ابوحنيفه، مالک و ابوبکر باقالني، غزالي را ملحد اصحا

 (.6888ماجرا را به سلطان گفتند و همين موجب احضار غزالي شد )غزالي، 

 . آشوب و ناامني0-5-0-5
ها آمده است، غزالي دعوت سنجر را مبني بر ارائة توضيح دربارۀ آنچه بر اساس آنچه در نامه

ورزد. کند، اما سلطان بر دیدار با غزالي اصرار ميه متعصبان به او نسبت داده بودند، رد ميک
یرا آنان رو نشوند؛ زکوشيدند تا غزالي و سنجر با هم روبهاین در حالي بود که متعصبان مي

)همان(.  «منظر و مخبر و سخن خویش سنجر را صيد کند»تواند به معتلد بودند که غزالي مي
د سلطان و عناصر قدرت را از غزالي بگيرن کوشيدند تا حمایتشن است که متعصبان ميرو

لم اي است که حتي عاها به اندازهشود، اما بدگویيو به ملاصد خود برسند. دیدار ميسر مي
وي  الملکمعين»... کند. بزرگي مانند غزالي نيز در حضور سنجر احساس ناامني و ترس مي

ي بود، ملري اسعد با وي بود، گفت بيار آیتاالسالم را استشعار ميرد ... حجترا نزد سلطان ب
االسالم گفت بلي و آن خوف به کلي حجت 6«اَلَيسَ اهللُ ببكافٍ عَِبدَهُ»از قرآن، ملري برخواند 

 )همان(. « از او برخاست...

 . تفتيش عقايد0-5-0-2
ليهان بزرگ شافعيه بود، اما باز هم غزالي در اصول پيرو طریلة اشعري و در فروع جزو ف

در : »گویدشد. چنانکه او در پاسخ به این پرسش که تو ماهب که داري؟ مياستنطاق مي
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کنم، نه شافعي بر من خطي دارد کذ را از ائمه تلليد نميدارم و هيچ شرعيات ماهب قرآن
 )همان(.« و نه ابوحنيفه بر من براتي

 آميزطره. افترا و اتهامات مخا0-5-0-0
اي توانستند به این بهانه موقعيت یا جان عدهاتهاماتي در زمانة غزالي رایج بود و متعصبان مي 

را به خطر بيندازند، چنانکه در مورد غزالي نيز چنين کردند و به برخي سخنان او در 
د علای -6اعتراض کردند و چهار اتهام به او بستند: « کيمياي سعادت»و « االنوارمشكوۀ»

ال هو را توحيد عوام و االاهلل الاله -8گوید. خدا را نور حليلي مي -2فالسفه و مجوس دارد. 
معتلد است روو آدمي در این عالم غریب است و شوق  -5داند. را توحيد خواص مياال هو 

 وي به عالم علوي است )همان(. 

 . توطئه0-5-0-2
ه اي بن نيستند؛ پذ از بيم توطئه در نامهدانست که عالمان در زمانة او در اماغزالي مي

شهر گرگان مدتي بود تا از عالمي عامل »ضياءالمک وزیر، دربارۀ ابراهيم سباک نوشت: 
خالي افتاده بود که اقتدار را شاید تا اکنون که ناصح المسلمين ابراهيم سباک با وطن خویش 

اند و ممکن باشد که به ا آمدهمعاودت کرد ... و وي را از اعداي دین و سنت متعنتان پيد
د، فرض کار وي راه یابنوعي از حيلت و تلبيذ توسلي سازند و التماسي کنند که وهني به

دین صدر وزارت آن است که وي را در کنب حمایت و عنایت خود دارد و دعاي وي 
 )همان(.« رخيره قيامت سازد...

 . فساد وزيران0-5-0-6
رود ... چون الدین( این ظلم و خرابي نرفت که اکنون ميدر روزگار هيچ وزیر )= مجير»

ظالمان را در قيامت مؤاخات کنند همه متعللان را با ایشان بدان ظلم بگيرند تا بدان کذ که 
 )همان(.« قلم ایشان تراشيده باشد یا دوات ایشان راست کرده...

 . وضعيت زندگي مردم 0-5-5

؛ با توان به فراسوي متن قدم گااشتفسير متون ميگرایان نوین معتلدند از طریق تتاریخ
اي را که زیر متن اصلي پنهان توان خطوط آزاردهندهوگوي با متن ميواسازي متن و گفت
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مانده است، آشکار کرد و اغلب آن خطوط پنهان دربارۀ مردم عادي جامعه است که پناهي 
، زنان، زندانيان و طبلة فرودست شده و در حاشيه ماندههاي سرکوبندارند؛ از جمله: گروه

اریخ اي حاشية تگرایي نوین تا اندازهجامعه مانند رعایا، کارگران و فلرا. در حليلت تاریخ
د کند و بدون اینکه با قطعيت چيزي بگویرا که مربوط به زندگي مردم است، برجسته مي

 نيز مشهود است. هاي غزالي دهد؛ چنانکه در نامهدست ميروایتي دیگر از تاریخ به

 عدالتي. فقر و بي0-5-5-0
مسلمانان را کارد به استخوان رسيده و مستأصل گشتند و هر دیناري که قسمت کردند »

اضعاف آن از رعيت باشد و به سلطان نرسيد و در ميان ارارل و عوانان و ضعفا ظالمان ببردند 
 م وي از گاشتگان درگاردو هرکه به تصرف و تدارک ایشان از آن جانب بياید طمع و ظل

 )همان(....« 

 . شرايط ناپايدار جامعه و احتکار0-5-5-5
الملک چنين روایت شده است: اوضاع نابسامان مردم در زمان وزارت فخرالملک، پسر نظام

به حليلت بدان که شهر از ظلم و قحط ویران گشت ... دهلانان و خبازان بند بر غله و دکان »
جرم را به ير گشتند و دست فرا دزدي و مکابره کردند... مردمان مصلح بينهادند و ظالمان دل
کند دشمن دین ... اگر کسي حال این شهر به خالف این حکایت مي تهمت دزدي گرفتند

 )همان(.« توست

 . تصوير توس0-5-5-2
اب آبي خراند و غلة ایشان به سرما و بيبر مردم توس رحمتي کن که ظلم بسيار کشيده»... 

هاي صدساله از اصل خشک شده و روستایيان را چيزي نمانده شده و تباه گشته و درخت
مگر پوستيني و مشتي عيال گرسنه و برهنه؛ و اگر رضا دهد که از پشت ایشان پوستين باز 

 از اگر که برکنند پوستشان کنند تا زمستان برهنه با فرزندان در تنوري روند، رضا مده که
 )همان(.« شوند... هالک کوهها در و بگریزند هد همهخوا چيزي ایشان
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 . بازتاب زندگاني و باورهای غزالي 0-5-2

دهد تا از طریق بازخواني آ ار ادبي و تاریخي به گرایي نوین نگرشي به خواننده ميتاریخ
هاي اي و باورنامهنکات قابل توجهي در متون مختلب دست یابد؛ از جمله اطالعات زندگي

و و توان به باورهاي اهاي غزالي مياز بررسي نامههاي ایدئولوژیک مؤلب. نده و انگيزهنویس
 پي برد.هاي زندگي به او تحميل شده است، شرایطي که در واپسين سال

 . انتخاب تنهايي و سکوت0-5-2-0
ا يا راین داعي پنجاه و سه سال عمر بگااشت، چهل سال در دریاي علوم غواصي کرد ... دن»... 

م الملدس و مکه ملام کرد و بر سر مشهد ابراهيچنانکه بود بدید و بجملگي بينداخت. در بيت
 )همان(. «خليل سه نار کرد: پيش هيچ سلطان نرود، مال سلطان نگيرد، مناظره و تعصب نکند...

 . روی گرداندن از حکومت و تدريس در نظاميه0-5-2-5
صله گرفتن از دستگاه قدرت است که خود نوعي مبارزه یکي از باورهاي صوفيان و عارفان فا

شود. نپایرفتن شغل، عمل حکومتي، هدایاي و اعتراض مخفي با حکومت محسوب مي
هاي این گویي و تشکيل دستگاهي متفاوت و مستلل از حکومت، همه از نشانهسلطاني، حليلت

 سازد.از بدنة قدرت جدا ميباور صوفيان است. غزالي نيز با ترک تدریذ در نظاميه خود را 

 خواهي. عدالت0-5-2-2
 )همان(. ...« تر از عبادت شصت ساله است یک روزه عدل از سلطان عادل فاضل»

 ساالری در تفويض وظايف. توصيه به شايسته0-5-2-0
و هر سلطان که ریاست و عمل و شحنگي به کسي ناشایسته دهد در آن چندان خطر »... 

ضا را به ناشایسته دهد چه ریاست و عمل آن دنياست اگر به اهل دنيا دهد نباشد که والیت ق
 )همان(....« الیق باشد اما چهار بالش قضا ملام نبوت و منصب مصطفي است 

 . تکيه نکردن بر جهان ناپايدار0-5-2-2
و جمله روي زمين به نسبت با پادشاهي که ایزد تعالي در آخرت بدهد کلوخي است و »... 
 )همان(.« هاي زمين گرد و غبار آن کلوخ است...الیتهمه و
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 های ديني و اخالقي. تأکيد بر آموزه0-5-2-6
تواند دست از عمل ظالمان باز داشتن، که رشتة ظلم و دست از مسکرات بدارد اگر نمي»... 

اي »و  )همان(« فسق چون دو تا شود و بر هم افتد نادر بود که پيش از مرگ گسسته شود...
 )همان(.« ک این دنيا را بسيار لشکر و خزانه ساختي آخرت را نيز بساز...مل

 گيریبحث و نتيجه
شخصيتي یکسویه نيست؛ او که زماني مداو حکام بود در اواخر عمر به نلد آنان غزالي 

پناه پند داد. وي در پرداخت و آنان را به ترک جور و ستم و رحم آوردن به مردم بي
ه تا آبي تباه شداي که بر ا ر سرما و بيویژۀ خود بر امور از غله و آروقههایش با دقت نامه

اند، نوشته است و نيز رسالت دیني مجازات دهلانان و خبازاني که بند بر غله و دکان نهاده
هاي دیني به نيازهاي مردم و فساد گستردۀ آورده و با تأکيد بر رعایت آموزهخود را به جاي 
 کند. اره ميدستگاه حاکم اش

تاریخ،  بيشتر راوي زندگي فرمانروایان است و به همين دليل زندگي مردم عادي جامعه  
ي آید )از جمله قحطدست ميهاي غزالي بهماند؛ برخي از نکاتي که از طریق نامهدر ابهام مي

اند توس، خراج گرفتن، احتکار، فلر،  ظلم به مردم و توطئه عليه علما( مورخان  بت نکرده
هاي غزالي سند معتبري براي مطالعة افزاید و از این حيث نامههاي او ميو این به ارز  نامه

 شوند؛رو مياي از او روبهگان آ ار غزالي با چهرۀ تازهسيماي جامعة عصر اوست و خوانند
نویسي که بخش زیادي از عمر خود را در تأیيد سلطان، خليفه، مدارس نامهچنانکه شریعت

براي گفتن حليلت خطر را  هانظاميه و سرکوب علوم عللي صرف کرده بود در این نامه
اجراي ر ب، اصرار پایرد. در حليلت نيت اصلي غزالي افزون بر پرداختن به موضوع هر نامهمي

ا  به عنوان دانشمند دیني زمانة خود رعایت چند مورد عدالت است و راهکار برگزیده
سلطان باید قدر والیت و حکومت را بداند و  -6ن است از جمله: اساسي از جانب سلطا

سلطان نباید ستمکار  -2سعادت خود را در نيکوکاري و شلاوت خویش را در بدکاري ببيند. 
کند باید غالمان و عامالن و نایبان خود را نيز از ظلم بازدارد باشد و اگر خود درازدستي نمي

خود را رعيت ببيند و اگر  -8کنند. ست که آنان ميصورت مسئول ظلمي او در غير این
اول ارباب حاجت را دریابد و بعد به  -5پسندد بر مردم روا ندارد. چيزي را براي خود نمي
اگر رعيت  -1جویي بپردازد. پرستي و لاتنفذ خود را از شهوت -9عبادت و نافله بپردازد. 
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خود  د، دست آنان را بگيرد و از خزایندر تنگدستي بيفتند یا دچار قحط و خشکسالي شون
مشاوران مشفق برگزیند تا او را از  -3با محتکران برخورد قاطع کند.  -7بر آنان ببخشد. 

از سرگاشت پيشينيان عبرت  -6واقعيت جاه و ملام خود و نيز زندگي مردم بياگاهانند. 
 -66ز روز حساب بترسد. ا -68بگيرد، پندپایر باشد و از علما در ادارۀ ملک یاري جوید و 

 چين گو  نسپارد. به طعن حسود و سخن
اري هاي بسيو خدشه گسيختگيتاریخ به مرور زمان و بر ا ر چپاول زمامداران دچار از هم 

هاي خاص اندیشمندان از جمله غزالي که روایت خاص خود شده است و در این ميان روایت
ود. گري محض شها بکاهد و سبب تلليل سطحيسستتواند از این گا  دارد، ميرا از زمانه

هاي پنهان متن و واکاوي سطوو غزالي و دقت در الیههاي هایي از نامهبا استناد بر بریده
 توان به فلدان اخالقيات در زمانة او پي برد. ریزي معاني سطحي و ظاهري ميها و برهمداللت
ها يارهاي خود، وقایع، رفتارها، حلایق، ارز غزالي از طریق زباان، تفکر و فهم خود با مع  

گرایي نوین و از طریق کند. با بهره جساااتن از نظریة تاریخو اعماال را روایت و قضااااوت مي 
هاي مشاااغوليشاااود، دلهااي غزالي رهنيت تاریخي ما احيا مي باازخواني و باازتعریب نااماه    
هاي ایدئولوژیکي و درگيري هاي ساااياساااي وهاي زمانة او و انگيزهاجتماعي مؤلب، ویژگي

ها و رویدادهاي زمانة غزالي مورد پرسش شود و برخي روایتچندگانگي فرهنگي آشکار مي
ني شاود. همچنين گزار  به نسابت روش  گيرند و دالیل پيچيدۀ آن تحليل ميیا تردید قرار مي

 .آیددست ميهاي پایاني زندگي غزالي و نيز تغيير نگر  او بهاز سال
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ترجمه و تأليب: یعلوب  .نگاري در ایراندر تاریخ نگاريتکوین تاریخ(. 6833) .برتولد اشپولر،
 .گستره. تهران: آژند

هران: . تفرمصطفي عابدیني ةترجم .هاي نلد ادبيها و رو درآمدي بر نظریه(. 6861) .برسلر، چارلز
 .نيلوفر

 .سمت. تهران: ايرشتهاي ميان نظریه و نلد ادبي درسنامه(. 6867). پاینده، حسين

ان: . تهرفاطمه حسيني و زادهمازیار حسين ةترجم .هاي نلد ادبي معاصرنظریه(. 6837) .تایسن، ليذ
 .حکایت قلم نوین و نگاه امروز

 .زوار. تهران: فن نثر در ادب پارسي(. 6831. )خطيبي، حسين
 .ليدن: بریل .صحيح محمد اقبالت. راحةالصدور و آیة السرور(. 6888. )الدین ابوبکرراوندي، نجم

تر عباس وگو با استاد فليد دک)گفت نگاري و فلسفه تاریخ ایرانتاریخ( 6838) .زریاب خویي، عباس
 .هرمذ. تهران: به کوشش مسعود رضوي .گستره تاریخ  زریاب خویي( در
طرو . تهران: برعباس مخترجمة  .راهنماي نظریة ادبي معاصر. (6873) .ویدسون، پيتر سلدن، رامان و

 .نو
 .ميترا. تهران: معاني .(6865) .شميسا، سيروس
هاي پژوهش .هاي شناخت تحوالت ایران عصر سلجوقي(. بررسي محدودیت6833صدقي، ناصر. )
 .37-668(. 2) 6، علوم تاریخي
 تهران: دانشگاه(. الدین ارموي )محدثتصحيح مير جالل .آ ارالوزرا(. 6887. )الدینعليلي، سيب

 .تهران
 جم. تهران: فرانکلين. خدیو کوشش به .سعادت کيمياي . (6895محمد. ) امام غزالي،

 همایي. تهران: مجلذ. الدینجالل ملدمه و تصحيح. الملوكنصيحة (.6869) _____________. 
 حيحتص(. االسالم حجت رسائل من االنام فضائل) غزالي فارسي مکاتيب( 6812)_____________. 

 اميرکبير.:  تهران آشتياني. قبالا عباس
 .هنر . تهران: اهلل فوالدوندعزت. ترجمة 29سال  پدید آورنده چيست.(. 6878. )فوکو، ميشل

 .زوار. تهران: به کوشش محمد دبيرسياقي .سفرنامه(. 6889. )قبادیاني، ناصرخسرو
. سعيد سبزیانو  نوياالهه ده، جالل سخنورترجمة  .درسنامة نظریة ادبي(. 6865). کليگز، مري
 .اخترانتهران: 

 . تهران: اختران.تجدد و تجددستيزي در ایران(. 6836ميالني، عباس. )
 . عباس اقبال آشتياني. تهران: طهوري.السلبتجارب(. 6897نخجواني، هندوشاه. )

 . به اهتمام محمد استعالمي. تهران: زوار.سيرالملوک(. 6839الملک توسي، حسن بن علي. )نظام
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 .. تهران: همانامه غزالي(.  6813الدین. )جالل همایي،
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