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موضوع كتاب همان طور كه از عنوان آن پيداست، بررسى پيوند ميان نهادهاى دانش و 
قدرت در عهد سلجوقى است. از نظر نويسنده نهادهاى دانش و ابزارهاى ايدئولوژيك 
ــى و نظام اقطاع  دولت در اين دوره مدارس نظاميه، خانقاه ها، نظام مراقبت و جاسوس
هستند كه وظيفه ى مشروعيت بخشى به طبقه ى حاكم را بر دوش داشته اند. در حقيقت، 
نويسنده در اين پژوهش با تكيه بر رويكرد فوكويى و آلتوسرى و با استفاده از آراء اين 
دو، نقش اين نهادها و انديشمندان وابسته به آن چون غزالى و ابوسعيد ابوالخير را در 
ــى به طبقه ى حاكم نمايان كرده است. همچنين نويسنده با خوانش  مشروعيت بخش
دوباره ى متون تاريخى و ادبى آن دوره نشان مى دهد كه بخش اعظم حكايات مندرج 
در تذكره نامه ها، با هدف «تهذيب نفس مخاطبان» نگاشته شده است و «نبايد با خرافى 

خواندن آن ها، اهميت و نقش سياسى و اجتماعى شان را ناديده گرفت.» (ص پانزده)
اميد صفى، استاد مطالعات اسالمى در دانشگاه كاروليناى شمالى، در مقدمه ى كتاب، 
هدف از اين پژوهش را اين گونه بيان مى كند: «اين پژوهش در پى آنست تا ايدئولوژى 
طبقه ى حاكم را در يكى از جوامع اسالمى، محسوس و معلوم سازد...» (ص11) وى 
ــاكله ى اين پژوهش نيز هست،  ــت كه ش در اين پژوهش دو هدف دارد: هدف نخس
كشف و آشكار ساختن اعمال ايدئولوژيكى سلجوقيان است. منظور نويسنده از عمل 
ايدئولوژيك و پرداختن به آن، «همسويى قدرت و دانش است.» به عبارت ديگر، وى 
كوشيده تا همبستگى ميان ايدئولوژى سياسى سلجوقيان و علوم دينى در ايران و عراق 
ــده ى يازدهم و دوازدهم مورد بررسى قرار دهد. هدف دوم، «فهم  پيشامدرن را در س
ابزارهايى است كه به وسيله ى آن، ايدئولوژى مزبور توليد و تبليغ مى شد، و به عبارت 
ديگر، اثبات اين كه گفتمان مشروعيت بخش  دينى، نه پديده اى طبيعى و خودساخته، 

كه برساخته ى زمانه بود.» (صص15-14)
يكى از ويژگى هاى جالب و درخور تأمل اين پژوهش اين است كه نويسنده در حالى كه 
به همسويى نهاد دانش و قدرت در اين دوره مى پردازد (دانش ايجابى)، از پرداختن به 
انديشه هاى سلبى عين القضات همدانى - كه بزرگ ترين منتقد همسويى فوق بود - 

غافل نمى شود و يك فصل را به اين عارف و انديشمند بزرگ اختصاص مى دهد. 
ــت كه تا كنون در زمينه ى تاريخ  اين پژوهش، يكى از ارزنده ترين پژوهش هايى اس
سلجوقيان انجام شده است. يكى از داليلى كه آن را از ديگر پژوهش ها در اين زمينه 
ممتاز مى كند، فراتر رفتن از سبك معمول تاريخ نگارى سلسله هاى پادشاهى است و 
پرداختن به تاريخ اجتماعى اين دوره است.  اميد صفى، برخالف ديگر نويسندگان كه 
بر اساس سبك معمول تاريخ نگارى به ارائه ى تاريخ سياسى يا معرفى يكى از نهادها 
و شخصيت هاى متعلق به آن بسنده مى كنند، تالش كرده تاريخ اين دوران را به مثابه  
مجموعه اى از انواع شبكه هاى مقابله و مصالحه در ميان گروه هاى اجتماعى، سياسى، 
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مذهبى و عرفانى در نظر بگيرد. 
ــش فصل و يك نتيجه گيرى است. نويسنده در  ــامل يك مقدمه، ش اين پژوهش ش
فصل اول با عنوان «بن افكنى افسانه ى سلجوقيان» به بررسى افسانه هايى كه حول 
ــده، مى پردازد. وى معتقد است اكثر  ــى سلسله ى سلجوقى ايجاد ش مشروعيت بخش
پژوهش هايى كه تا كنون درباره ى سلجوقيان انجام شده، از اين جمله ى القائم بامراهللا 
كه گفت: «اهللا اهللا! مسلمانى را درياب كه دشمن مستولى شد و شعار قرمطيان ظاهر 

گشت» و نشان از استمداد عاجل وى از طغرل سلجوقى داشت، پديد آمده است. 
از نظر نويسنده؛ «سلسله ى سلجوقى كه زادگاهشان سرزمينى خارج از از قلمروى اسالم 
ــتند به شكل اصيِل مشروعيت دينى كه «انساب به پيامبر» بود (مثل  بود، نمى توانس
مورد عباسيان) تمسك بجويند.» (ص71) بنابراين سلجوقيان براى مشروعيت بخشى 
ــتفاده كنند. بنابراين به افسانه سرايى روى  ــيوه هاى ديگرى اس به خود الزم بود از ش
ــلجوقيان به  ــانه هايى كه پنج مؤلفه را در كنار هم جاى داده بود: «1- س آوردند. افس
اصول اسالم سنى پايبند بودند؛ 2- به خليفه ى عباسى وفادار بودند؛ 3- نظم اجتماعى 
ــلمين را در امان نگاه  ــتند و جان و مال مس ــالمى بر پاى داش را در تمام قلمروى اس
داشتند؛ 4- فقهاى سنى را مورد حمايت خود قرار دادند؛ 5- ملحدان و مفسدان را قلع 
ــتقيم در منابع ذكر  و قمع كردند.» (ص71) از نظر مؤلف، پنج مورد فوق به طور مس
ــده اند و بسته به موقعيت، به يك يا چند اصل مشروعيت بخش اشاره شده است.  نش
از همين رو نويسنده در اين فصل با رجوع به منابع تاريخى، روايات و حتى اشعار، به 
شناسايى مؤلفه هاى فوق مى پردازد. در حقيقت، اميد صفى با رجوع به منابع فوق نشان 
ــاخته ى سلسله ى سلجوقى است تا از اين طريق براى خود  مى دهد اين مؤلفه ها برس
مشروعيتى كسب كنند. وى مى نويسد: «در حالى كه منابع فوق سلجوقيان را حافظان 
ــواهدى ارائه خواهم نمود مبنى بر اين كه  ــند، من ش نظم اجتماعى به تصوير مى كش
منازعات و اختالفات اجتماعى بسيارى به واسطه ى اقدامات اين جنگ ساالران ترك به 
وجود آمد؛ يا على رغم ادعاى برخى منابع كه رابطه ى ميان سالطين سلجوقى و خلفا 
را مسالمت آميز و صلح جويانه معرفى كرده اند، من از كشاكش هاى شديد و رقابت جويانه 

اين دو بر سر قدرت و اقتدار پرده برخواهم داشت.» (ص72)
از نظر مؤلف، مسأله ى  مهمى كه در متون اين دوره قابل توجه است، - و به نوعى كل 
پژوهش بر پايه ى آن استوار شده – رابطه ى مستقيمى است كه ميان نظم اجتماعى 
ــادى» و «ارتدادى» خوانده  ــد و در برابر جرياناتى كه «الح ــادى برقرار ش و نيكواعتق
ــدند، معنا  يافت. (همان) در واقع، رابطه ى ميان نظم اجتماعى و نيكواعتقادى،  مى ش
همان ارتباط مستقيم ميان دين و سياست است كه متون و رسايل اين دوره بر آن پاى 
مى فشردند. از نظر نويسنده، اهميت اين موضوع در شيوه هايى است «كه طى آن دو 
حوزه ى معنايى «ملك» و «دين» در ايدئولوژى سلجوقى در يكديگر تنيده مى شوند؛ 
به اين معنى كه قوام و قدرت دين به گونه اى ايدئولوژيكى در ارتباط با نظم ملك قرار 
مى گيرد؛ از سوى ديگر دين نيز بايد به ِسلك نظم درآيد تا از گزند ارتداد در امان ماند.» 
ــلجوقيان از يك سو براى تبليغ ايدئولوژى خود بهره ى كاملى از  (ص73) بنابراين س
نمادهاى مذهبى گرفتند، و از سوى ديگر، دستگاه مذهبى تحت حمايت سلجوقيان 
قرار گرفت و نقش بزرگى در مشروعيت ايفا كرد. در نتيجه، سلجوقيان سعى داشتند از 
اين طريق به مؤلفه ى اول خود كه «پايبندى به اصول اسالم سنى» بود دست يابند. 

در مورد مؤلفه ى دوم يعنى «وفادارى به خليفه ى عباسى» نيز چنين رويكردى در منابع 
اين عصر وجود دارد به طورى كه اكثر قريب به اتفاق اين منابع، دست اندركار معرفى 
سلطان سلجوقى به عنوان «ياور» و يمين خليفه ى عباسى هستند، «در نامه ى رسمى 
كه به سال 454ق. /1062م. نوشته شده، طغرل «شاه شاهان، شهريار غرب و شرق، 
ناجى اسالم، سردار امام، يمين خليف خدا اميرالمومنين خطاب شده است.» (ص74) 

در حقيقت، عنوان يمين اميرالمومنين در عين حال كه به اطاعت از خليفه اشاره دارد، 
ــت به خليفه كه بى حمايت لشكريان سلجوقى، قدرت سياسى وى دوامى  تذكرى اس
نخواهد داشت. از نظر نويسنده، اين مؤلفه با مؤلفه ى اول مرتبط است و در متون اين 
عصر، به طور همزمان بازنمايى مى شود. اين رابطه در مورد مؤلفه هاى ديگر نيز صدق 
مى كند بدين معنى كه حمايت سلجوقيان از فقها (مؤلفه ى چهارم)، مستلزم تقيد به 
اسالم نيكواعتقاد يا مذهب اهل سنت و سركوب ملحدان يا رافضيان (مؤلفه ى پنجم) 
ــوم) را  بود. اين دو مؤلفه نيز به نوبه ى خود، «امنيت و رفاه» كلى جامعه (مؤلفه ى س

بهبود  مى بخشيدند. 
اميد صفى پس از توضيح و تبيين مؤلفه هاى مشروعيت بخش سلجوقى كه در متون 
اين عصر برساخته شدند؛ در ادامه ى فصل اول نشان مى دهد كه اين وقايع نگارى هاى 
ــلجوقى را جهت برساختن  ــاز، چگونه تمام پنج مؤلفه ى ايدئولوژى س مشروعيت س
«افسانه ى سلجوقيان بزرگ» در خود جمع كردند. وى سپس به بيان خاستگاه خاندان 
سلجوقى، متمايز شدن طايفه ى سلجوقى از ديگر طوايف اُُغزى، نحوه ى ورود آنان به 
فالت ايران و تغيير شكل تدريجى ايشان از يك خاندان ايلياتى به سلسله ى سلطنتى 

مى پردازد. 
ــى اقدامات خواجه  ــروى نظم» به بررس ــوان «قلمروى نظام، قلم ــل دوم با عن فص
نظام الملك مى پردازد. از نظر نويسنده، نظام الملك پيونددهنده ى تركان سلجوقى، علما، 
ــيارى از ابزارهاى قهريه دولت، مثل  ــى است. همچنين بس صوفيان و خليفه ى عباس
مدارس نظاميه و گروه منهيان به دست نظام الملك و به منظور حفظ ايدئولوژى دولت 
سلجوقى و در ساختارى هماهنگ به كار گرفته شدند. مؤلف در ابتداى اين فصل به 
ــتگاه وزارت در تاريخ اسالم و به خصوص كارويژه ى منحصر به فرد آن در  نقش دس
ــلجوقى مى پردازد. از نظر وى دليل اهميت يافتن اين نهاد در اين دوره به  دوره ى س
ــلجوقى در جهان پيچيده و غريب ايرانى- اسالمى»  «بى تجربگى جنگ ساالران س
ــله، ارزشى دوچندان  برمى گردد و به همين دليل، «ياريگرى هاى وزيران به اين سلس
ــلجوقى خواجه نظام الملك  يافت.» (ص147) از ميان اين وزيران منتفذترين وزير س
ــازماندهى و نظام بخشيدن به قلمروى سلجوقيان بازى  ــى كليدى در س بود كه نقش
نمود و از همين رو بسيارى از تذكره نويسان اين عصر از او ستايش كرده اند. مسأله ى 
ــده است اين است  ديگرى كه در منابع اين دوره درباره ى خواجه نظام الملك تاكيد ش
ــالطين سلجوقى و خلفاى معاصر خود قدرت داشت و اين  كه نظام الملك بيش از س
قدرت در تمام بخش هاى جامعه گسترده بود و از جايگاه مردمى بيش ترى نسبت به 

سالطين و خلفا برخوردار بود. 
ــنده، ابوعلى حسـن ابن على طوسـى اولين و آخرين وزيرى نيست كه  از نظر نويس
ــوان به وزيران ديگرى نيز اعطا  ــت، بلكه پيش از او اين عن لقب «نظام الملك» داش
شده بود. با اين همه، كسى را كه تواريخ به نام نظام الملك مى شناسند، همين ابوعلى 
حسـن طوسـى است. سپس نويسنده با ريشه شناسى اين لقب به اين نتيجه مى رسد 
ــت. از منظر اميد صفى،  ــه عنوان «نظام الملك» دربردارنده ى كاركرد اصلى آن اس ك
ــه تمام نهادهاى  ــته اى ك ــم نظم و ترتيب ملك بود: رش خواجـه نظام الملك «تجس
ــلجوقيان و  ــلجوقى را براى نيل به يك هدف معين (اداره ى قلمروى س مختلف س
مشروعيت بخشى به آنان) در كنار هم آورد. او اين نهادها را ابداع نكرد، بلكه آن ها را كه 
همچون كسى كه مرواريدهاى از پيش ساخته را به رشته مى كشد، سازمان بخشيد.» 

(صص150-149) 
نويسنده در ادامه در مبحث «تاريخ وزارت با نگاهى به منابع متأخرتر» اشاره مى كند 
كه هدف از اين بحث، «نه منشاء نهاد وزارت بلكه شيوه ى عمل آن در دوران سلطنت 
ــلجوقيان براى ايجاد پيوند ميان دولتمردان، خلفا، نظاميان، صوفيان و فقهاست.»  س

دانش وقدرت در عهد سالجقه
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(ص150) سپس درباره ى جايگاه نهاد وزارت و چگونگى به قدرت رسيدن نظام الملك، 
اقدامات او در زمان الپ ارسالن و ملكشاه و در نهايت، مرگ او مى پردازد. 

ــنده در بحث از آموزش هاى دينى خواجه به اين نكته اشاره مى كند كه خواجه  نويس
ــافعى شده و براى يادگيرى علوم در ايام جوانى با  به تبعيت از پدرش، پيرو مذهب ش
بسيارى از فقيهان و صوفيان معاشرت و مصاحبت داشته است و به نوشته ى ابن خلكان 
ــاده داشت.» (صص154-155) خواجه پس از يادگيرى  با گروه دوم «رويى بس گش
آموزش هاى دينى، به كارآموزى ديوانى و كسب تجربه در سياست ورزى مى پردازد. از 
نظر مؤلف، يكى از «ويژگى هاى منحصر به فرد وى، توجه به نگارش و انشاى ديوانى 
به هر دو زبان فارسى و عربى بود.» (ص157) چرا كه دانستن اين دو زبان، از شرايط 
ــاب مى آمد. از نظر مؤلف، نخستين تجربه هاى  ــتغال به امور ديوانى به حس اصلى اش
ــت آمد. در آنجا بود كه الگوى متمركز  ديوانى حسـن طوسـى در بارگاه غزنه به دس
حكمرانى غزنويان تأثير فراوانى بر خواجه گذاشت. اين تاثير در نوشته هاى نخستينش 
ــود و بعدها آن را شيوه ى حكمرانى مناسبى براى سلجوقيان  مكرراً بازتاب داده مى ش
مى داند. خواجه پس از بيرون آمدن از دربار ابوعلى بن شاذان در مرو با چغرى بيگ داود، 
ــلجوقى ديدار مى كند و از اين زمان وى به خدمت خاندان  ــخصيت هاى س يكى از ش
ــلجوقى درمى آيد. چغرى، حسن را به عنوان مشاور پسر و جانشينش، الپ ارسالن  س
انتخاب كرد و به الپ ارسالن گفت: «اين حسن طوسى است. او را محترم [مى دارى] 
و به منزله ى پدر خود مى شمارى و برخالف راى او عمل نمى كنى.» (ص158) گرچه 
ــت آورده بود، براى دستيابى به مقام  ــلجوقى به دس خواجه جايگاه خوبى در دربار س
برجسته ى «وزارت»، الزم بود بر اولين رقيب سياسى خود، عميدالملك كندرى (وزير 
ــى مى پردازد و آن را با  ــنده به بيان اين رقابت سياس طغرل) تفوق يابد. بنابراين نويس
ــان و روايت هاى مختلف منابع اين عصر مورد تحليل  توجه به ديدگاه هاى مذهبى ش
قرار مى دهد. همچنين نكته ى مهمى كه به نظر نويسنده در تحليل رقابت ميان اين 
ــده، الگوى هاى متفاوت اين دو در برخورد با  ــخصيت تاكنون ناديده گرفته ش دو ش
ــت. عميدالملك معتقد بود مى توان با توسل به زور، خليفه را به  ــى اس خليفه ى عباس
تسليم واداشت، در حالى كه خواجه به رابطه اى «مسالمت آميز و دوستانه ميان خليفه 
ــلطان بها مى داد.» (ص164) سرانجام خواجه بر عميدالملك فائق  آمد و در زمان  و س
الپ ارسالن، مقدمات خلع و سپس قتل وى را فراهم  آورد. با مرگ عميدالملك، خواجه 
نظام الملك به جايگاهى دست يافت كه توانست سوداى سياسى را كه مدت ها در سر 

مى پرواند، جامه ى عمل بپوشاند. 
نويسنده پس از بيان سياست هاى خواجه در زمان الپ ارسالن و ملكشاه سلجوقى، به 
ارائه ى ديدگاهى نو درباره ى قتل خواجه مى پردازد. از منظر مؤلف، ترور خواجه پس از 
ترور عمر، عثمان و امام على(ع)، مهم ترين حادثه از اين دست در سرزمين هاى اسالمى 
ــود دارد، آن را با  ــه تاكنون درباره ى قتل خواجه وج ــود. از نظر وى، ديدگاه هايى ك ب

اسماعيليان مرتبط مى داند در حالى كه با بازخوانى كليت بستر تاريخى كه منجر به قتل 
نظام الملك شد، مى توان به نتايج ديگر دست يافت. «قتل نظام الملك صرفاً نتيجه ى 
اقدام اسماعيليان نبود، بلكه بخشى از نقشه ى ملكشاه براى الغاى خالفت عباسى بود 
و نظام الملك نيز مخالف جدى اين كار به حساب مى آمد. همدستان سلطان سلجوقى 
در اجراى اين نقشه (الغاى خالفت عباسى)، همانا تركان خاتون و تاج الملك بودند.» 
(صص190-191) از زمان عميدالملك كندرى، در دستگاه سلجوقيان چنين ديدگاهى 
ــى وجود داشت اما هر گاه سالطين سلجوقى به  در زمينه ى برانداختن خالفت عباس
ــاختند، با مخالفت خواجه روبه رو  خصوص ملكشـاه زمينه ى اين اقدام را فراهم مى س
ــاس روايت منابع تاريخى، در رمضان 485ق./1092م. ملكشـاه از  ــدند. بر اس مى ش
اصفهان به سوى بغداد رفت. هدف او از اين سفر، تغيير خليفه بود و مى دانست تا زمانى 
كه خواجه زنده است، انجام چنين كارى ممكن نخواهد بود. بنابراين پيش از آنكه به 

بغداد برسد، زمينه ى قتل او را فراهم ساخت. 
ــوم با عنوان «ابزارهاى دولت سلجوقى» به بررسى مهم ترين نهادهايى كه  فصل س
سلجوقيان براى تثبيت و بسط اقتدار خود ايجاد كردند، مى پردازد. اين دستگاه ها كه 
نظام الملك خردمندانه آن ها را به كار گرفت، عبارت بودند از: نظام اقطاع، نظام مراقبت 
و جاسوسى (منهيان)، تأسيس مدارس نظاميه، و تأمين مالى خانقاه ها. نويسنده در اين 
فصل تنها به دنبال معرفى اين نهادها نيست بلكه در پى بررسى و پاسخگويى به اين 
پرسش است كه «اين نهادها چه پيوندى با ايدئولوژى سلجوقى داشتند؟» (ص213) از 
منظر اميد صفى، «آنچه اين نهادهاى چندگانه را به هم پيوند مى داد، كاركردى بود كه 
در تحكيم ايدئولوژى حاكم - كه به واقع ايدئولوژى طبقه ى حاكم يا همان سلجوقيان 

بود - ايفا مى كردند...» (همان) 
ــنده اذعان دارد كه در اين فصل، وام دار انديشه  هاى لويى آلتوسر است. آلتوسر  نويس
ــادى را مطمح نظر قرار دهد؛  ــتقيماً عاليق م معتقد بود ايدئولوژى نبايد هيچ گاه مس
اگرچه عاليق مادى ايدئولوژى طبقه ى حاكم ممكن است در برخى نهادهاى ديگر، 
ــود. از همين رو نويسنده به تحليل آن  بازتاب يابد و نتايج مهمى نيز از آن حاصل ش
دسته از نهادهايى (نظام اقطاع، منهيان و...) مى پردازد كه ايدئولوژى طبقه ى حاكم را 

پيش مى بردند. 
ــازماندهى و  ــى كه نظام الملك آن را س از نظر مؤلف، هدف نظام مراقبت و جاسوس
منسجم كرد، اين بود كه «دو گروه را زير نظر داشته باشد: يكى كسانى كه محتمل 
ــانى درون رژيم سلجوقى كه بر  ــلجوقى شورش كنند و ديگر كس بود عليه دولت س
كرسى هاى قدرت يا دانش تكيه زده بودند.» (ص216) وى دو ساز و كار عمده براى 
اين نظام فراهم كرد، يك ديوان بريد و دوم جاسوسان و منهيان كه با جامه ى گدايى 
و صوفيان در همه جا تردد مى كردند. در حقيقت، «بناى خواجه آن بود كه نظام مراقبت 
ــت - در تمام قلمروى  ــبكه ى جاسوسى اس ــى خود را - كه در حقيقت ش و جاسوس

اين پژوهش، يكى از ارزنده ترين پژوهش هايى است كه تا كنون 
در زمينه ى تاريخ سلجوقيان انجام شده است. يكى از داليلى 
كه آن را از ديگر پژوهش ها در اين زمينه ممتاز مى كند، فراتر 
رفتن از سبك معمول تاريخ نگارى سلسله هاى پادشاهى است و 
پرداختن به تاريخ اجتماعى اين دوره است
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سلجوقى گسترده سازد.» (ص217) جالب اين  كه خواجه با استفاده از دانش فقهى خود، 
انجام چنين كارى (به كارگيرى نظام مراقبت و جاسوسى) را «واجبى» بر ذمه ى پادشاه 
مى دانست. نظام الملك در سياست نامه خطاب به پادشاه مى نويسد: «در صورت عدم 

توجه به اين مهم، مردم او را موجب فساد ُملك خواهند دانست.» (همان)
سپس نويسنده درباره ى نظام اقطاع و كاركرد آن توضيح مى دهد. وى در ابتدا به اين 
ــاره مى كند كه تاكنون «بدفهمى» هايى درباره ى اين نظام وجود داشته زيرا  نكته اش
ــول دارى در اروپا مى دانند، در صورتى كه اقطاع برخالف  ــاع را مترادف با نظام تي اقط
تيولدارى، مبتنى بر توارث نبوده است. همچنين نويسنده به بحث درباره ى تاريخچه ى 
ــب به  ــن نظام مى پردازد و بيان مى دارد كه برخالف گروهى كه اين نظام را منتس اي
خواجه مى دانند، اين نظام در زمال آل بويه مورد استفاده قرار مى گرفته است ولى خواجه 
تغييراتى عمده در آن به وجود آورد و آن را به گونه اى مؤثر به كار گرفت، به طورى كه 

حكومت هاى بعدى، «الگوى اقطاع را به وى منتسب ساختند.» (ص222)
ــكال مختلف و از  ــا اين تغييرات چه بود و با چه هدفى صورت گرفت؟ «ادغام اش ام
پيش موجود اقطاع در يكديگر بود. دو شكل نظامى و ديوانى اقطاع - كه تا پيش از 
آن متمايز بود - در يكديگر ادغام شدند... حاصل كار همان گونه كه در نظام بريد نيز 
ــاهده مى شود، سازوار كردن نهادهاى موجود با نيازهاى جديد است.» (همان) اما  مش
نظام الملك از اين تغييرات سه هدف عمده داشت: «هدف نخست آن بود كه واگذارى 
ــياق طرح خود درباره ى موديان  زمين ها را تحت يك نظارت واحد درآورد.» وى به س
مالياتى پيشنهاد مى كند كه «هر دو سه سال عمال را و مقطعان (كسانى كه صاحب 
ــازند و  ــخت نكنند و حصنى نس زمين هاى اقطاعى بودند) را بدل بايد كرد تا پاى س
دل مشغولى ندهند و با رعايا نيكو روند و واليت آبادان بماند.» هدف دوم «جلوگيرى 
ــت. هدف سوم نيز «يكجانشين ساختن ايالت ترك  از تعدى زمينداران به رعايا» اس
ــرد و ناراضى آگاه بود... خواجه با  بود. نظام الملك كامًال از خطر تركمن هاى صحراگ
ــان را در مكان ثابتى ميخكوب مى كرد.»  ــيدن زمين به تركمانان، به نوعى آن بخش

(صص224-223)
نكته ى جالب درباره ى نظام اقطاع، پيوند آن با نهاد مراقبت و جاسوسى است. خواجه 
در بخشى از سياست نامه براى جلوگيرى از تعدى زمينداران به رعايا توصيه مى كند كه 
«جاسوسانى را بايد به اين ناحيت ها گسيل داشت تا از حقايق آگاه شوند و به پادشاه 
گزارش دهند.» (ص225) بنابراين از نظر خواجه، پيوند اين دو نهاد با يكديگر، موجب 

ثبات ملك مى شود. 
ــوم به موضوع مدرسه و حمايت سلجوقيان از اين نهاد  ــنده در ادامه ى فصل س نويس
مى پردازد و رابطه ى آن را با ايدئولوژى مشروعيت بخش سلجوقى تبيين مى كند. از نظر 
نويسنده، «همه ى وقايع نگارى هاى برجسته ى دوران سلجوقى، به نهادهاى مذهبى 
اشاره كرده اند كه مورد تأييد و حمايت مالى سلجوقيان قرار داشت... اين حمايت را بايد 
ــتاى مشروعيت بخشى به ايدئولوژى دينى سلجوقيان به حساب  ابزارى دولتى در راس

آورد.» (ص226) 
ــده است. گروهى هدف  در مورد كاركرد مدارس نظاميه، بحث هاى  زيادى مطرح ش
اصلى آن را مقابله با تبليغات اسماعيليه مى دانند و گروهى ديگر آن را نهادى «براى 
توليد و ترويج «اسالم متعارف» مى دانستند كه مركب از كالم اشعرى و فقه اشعرى 

بود.» (ص235) 
مؤلف نظرات فوق را مى پذيرد و مى نويسد: «مدارس نظاميه در چند مورد كارآمد بودند: 
1- به طور موقت، موازنه اى ميان مكاتب مختلف برقرار ساختند و در نتيجه، اعاده ى 
نظم اجتماعى را كه مهم ترين شعار دولت سلجوقى بود، تحقق بخشيدند؛ 3- برخى 
ــلجوقى تربيت نمودند؛ 4- به شكل گيرى دوباره ى  كارگزاران وفادار را براى ديوان س

وحدت اجتماعى ميان مسلمانان يارى رساندند. تمام كاركردهاى فوق در راستاى هدف 
بزرگ ترى به نام «حفظ همبستگى و وحدت اجتماعى» كه دست در دست ايدئولوژى 

سلجوقى داشت، قرار مى گرفتند.» (ص236)
يكى ديگر از نهادهايى كه مورد حمايت سلجوقيان قرار گرفت، خانقاه بود. «چرا كه 
به واسطه ى آن، به حمايت از صوفيانى مى پرداخت كه در برابر اين خدمت، حاضر به 
ــى به دولت سلجوقى بودند.» نويسنده در فصل پنجم به تبيين اين  مشروعيت بخش
رابطه مى پردازد اما در آخر فصل سوم توضيحات اوليه اى را درباره ى شكل گيرى خانقاه 

و مرز ناروشن آن با نهاد مدرسه ارائه مى كند. 
ــت» به بررسى  ــه هاى متغير غزالى در حوزه ى سياس فصل چهارم با عنوان «انديش
ــه ى آن دوره يعنى ابوحامد غزالـى، و تالش هاى او براى  «نامى ترين چهره ى مدرس
ــى به دولت سلجوقى و ايدئولوژى دينى» مى پردازد. نويسنده به اين  مشروعيت بخش
دليل كه پژوهشگران معاصر توجه بسيارى به زندگى او نشان داده اند، به ارائه ى خطوط 
كلى زندگى او بسنده مى كند و بيش تر به جزئياتى مى پردازد كه «مربوط به رساله هاى 
ــى است.» (همان) در حقيقت، نويسنده در اين فصل در پى آنست كه تغييرات  سياس
فكرى غزالى و تالش او براى مشروعيت بخشى به سلجوقيان را در قالب رساله هايى 
كه نگاشته، دنبال كند. «از مطالعه ى آثار غزالى چنين برمى آيد كه او آهسته آهسته از 
قلم فرسايى درباره ى نهاد خالفت فاصله گرفته، از لزوم همكارى ميان خليفه و سلطان 
سخن گفته و در آثار آخر خود به صراحت، سلطنت تركان سلجوقى را بدان سبب كه 
ــروع مى شمارد.» (ص265) از  ــوكت» شده اند، مش آنان از جانب خداوند، صاحب «ش
ــى آثار سياسى او، يعنى فضائح  ــنده در ادامه ى فصل چهارم به بررس همين رو، نويس
ــاء علوم الدين، نصيحت الملوك، تحفه الملوك و  الباطنيه، االاقتصاد فى االعتقاد، احي

پندنامه مى پردازد. 
ــى چگونگى مشروعيت سازى  فصل پنجم با عنوان «معامله با دعاى خير» به بررس

دانش وقدرت در عهد سالجقه
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ــلجوقيان در تذكره نامه هايى كه توسط مريدان و شاگردان صوفيان برجسته  براى س
ــى جوامع صوفيانه ى دوران سلجوقى در بافت  ــته شده، مى پردازد. «بسترشناس نگاش
ــت؛ بافتى كه متشكل از شبكه هاى به هم  ــان اس تاريخى- اجتماعى، خاص خودش

پيوسته «قدرت» و «حمايت گرى» است.» (ص291) 
از نظر نويسنده، پژوهش هايى كه تا كنون درباره ى صوفيان نگاشته شده، به اندازه ى 
ــت و  ــن صوفيان را مورد واكاوى قرارى نداده اس ــتر تاريخى و زمانه ى اي كافى بس
ــنده اى نيز از شيوه هاى تعامل آنان با نهادهاى اجتماعى مختلف،  «حتى تحليل بس
علماى دينى و چهره هاى سياسى دوران آن ها ارائه نشده است.» (همان) از نظر وى، 
ــور خوانش دقيق و تحليل آثار آنان و اقتباس  ــن پژوهش ها كه «عموماً حول مح اي
داستان ها و حكاياتى درباره ى آن ها از منابع مختلف  تاريخى و تذكره نويسى است»، 
نمى تواند فهمى دقيق از بستر تاريخى و زمانه ى صوفيان به دست دهد. «اين فصل 
در پى آن است كه با فاصله  گرفتن از رهيافت هاى فوق، صوفيان نام آشناى سلجوقى 
را در چارچوبى نو مورد مطالعه قرار دهد... مطمح نظر من در اين فصل، بررسى جايگاه 
اجتماعى و سياسى صوفيان در عرصه ى پرمنازعه ى روابط ميان چهره هاى سياسى 
ــت كه دستاوردهاى متافيزيكى و  ــت. مراد من آن نيس ــلجوقى اس و دينى دوران س
معنوى اولياء اهللا را كم اهميت جلوه دهم؛ اما در اين پژوهش، بيش تر متوجه شيوه هاى 
بهره بردارى از اقتدار و كاريزماى اين «اولياء اهللا» براى مشروعيت بخشى به سلجوقيان 

هستم.» (ص292) 
ــط مريدان و شاگردان صوفيان  ــنده، اين امر در تذكره نامه هايى كه توس به نظر نويس
برجسته نوشته شده، صورت مى گرفته است. پس به خوانش تذكره هاى صوفيانه كه 
ــه  الگوهاى تعامل ميان صوفيان و دولتمردان را در خود جاى داده بود مى پردازد و س
الگوى اصلى تعامل ميان صوفيان و دولتمردان را برمى شمارد: «در الگوى اول صوفيان 
از فراست يا بينش خدادى خود بهره مى گيرند تا توفيقات آتى مقامات سياسى را پيش از 
آن كه به مقامى دست يابند، پيش بينى كنند. در الگوى دوم، اولياء اهللا «اميران به قدرت 
رسيده» را نزد خود مى پذيرند و با دعاى خير خود براى توفيقات آتى شان، بر مشروعيت 
آن ها صحه مى گذارند. در الگوى سوم كه آن سِر دو الگوى اول است، دولتمردان مراتب 
ارادتمندى خود را به پيشگاه اولياء اهللا ابراز كرده، آنان، پيروان و خانقاه هاى متبركشان را 

زير پوشش حمايت مالى خود مى گيرند.» (ص297)
اميد صفى اخبار و حكايات موجود در تذكره نامه ها را برخالف پوزيتيويست ها كه آن ها 
را خرافات مى دانند و گروه ديگر كه با شيدايى، معتقد به اين حكايت ها هستند، آن ها را 
در زمره ى اساطير مى  شمارد. اساطير «نه به اين معنى كه عارى از هر گونه حقيقتند، 
بلكه به ايمان كه روايات مقدسى هستند كه اعضاى يك جامعه به حقيقتشان ايمان 
ــم آرمانى موجود در آن ها جهت  ــب مفاهي دارند و بدين ترتيب اعمال خود را بر حس

مى دهند.» (ص300)
ــه صوفى مهم اين دوره؛  ــنده با در پيش گرفتن چنين رويكردى، به معرفى س نويس
ــتر تاريخى و اجتماعى  مى پردازد  باباطاهر، ابوسـعيد ابى الخير و احمد جام، در آن بس
ــان مى دهد كه اين  ــش دقيق برخى از حكايات مندرج در تذكره نامه ها نش ــا خوان و ب
تذكره نامه ها «نقش مهمى در بازسازى جهان تاريخى- اجتماعى اسالم پسامدرن بازى 
ــنگرى از عرفان - مبنى بر اين كه در زمره ى  كردند.» (ص237) و «تعريف پساروش

«تجربه هاى شخصى» است - در مورد تصوف، نادرست و ناكافى است.» (همان)
فصل ششم با عنوان «عين القضات همدانى، صوفى ناآرام» به بحث درباره ى شخصيت 
و آراء عين القضات همدانى مى پردازد كه به دشمنى با سلجوقيان برخاست و به جرم 
ــلجوقيان همراه نشد، تن به مرگ سپرد. نويسنده در  اين كه با ايدئولوژى حكومتى س
ــتناد به ادوارد سـعيد بحث خود درباره ى اين صوفى ناآرام را آغاز  ابتداى فصل با اس

ــام ويژگى هايى كه يك ناقد  ــد. «ادوارد سـعيد زمانى گفته بود كه از ميان تم مى كن
اجتماعى بايد داشته باشد، «مخالف خوانى» از همه مهم تر است.» (ص347) 

از نظر اميد صفى، منتقدان اجتماعى «مخالف خوان» دوره ى سلجوقى يكدست نبودند، 
ــان، بيرون بودن از ائتالف سياسى- مذهبى حاكم بود.» با  «تنها ويژگى مشترك ش
اين حال، به نظر وى، دو گروه مخالف خوان در اين دوره وجود داشت. گروه اول كه 
معروف ترين آن ها خواجه عبداهللا انصارى بود كه نه حنفى بود نه شافعى، بلكه حنبلى 
ــلجوقى حفظ مى كرد و به همين دليل،  ــه فاصله ى خود را با رژيم س بود و «هميش
پيوسته مورد آزار و اذيت قرار مى گرفت... انصارى به دليل نقدى كه بر مكتب اشعرى 
ايراد كرد، پنج بار به مرگ تهديد شد و سه بار نيز تن به تبعيد سپرد.» (صص347-

348) گروه ديگر كه تنهاترين و معروف ترين چهره ى جريان آن، عين القضات همدانى 
بود، نه تنها فاصله ى خود را با رژيم سلجوقى حفظ نكرد بلكه مشروعيت آنان را به 
چالش كشيد. «بدون شك عين القضات با تمام ويژگى هايى كه داشت، مى توانست 
ــود و نقش فعالى در مشروعيت بخشى به سلجوقيان  چهره ى دربارى قدرتمندى ش
ــى مردمى و... بود، با  ــعرى، قاضى، صوفى، واعظ ــافعى- اش بازى كند: او فقيهى ش
ــلجوقيان، كه عليه آنان به كار  ــود س اين همه عين القضات وجهه ى خود را نه به س
گرفت و مشروعيت شان را به چالش كشيد. او همراهى فقيهان با سلسله ى سلجوقى، 
زيرساخت اقتصادى نظام آن ها، و مشروعيت شان را براى حكمرانى بر مسلمانان زير 
سوال برد. به اين ترتيب، عين القضات گسترده ترين شكل مخالفت با اقتدار سلجوقى 
را در اين دوره نمايندگى مى كرد. او تجسم يك منتقد اجتماعى مخالف خوان در عهد 

سلجوقى بود.» (ص348)
زندگى عين القضات در هاله اى از افسانه و اسطوره پيچيده شده است. «تذكره هايى كه 
درباره ى زندگى، و مهم تر از آن، مرگ او نوشته شده، به اندازه اى خيال انگيز است كه 
ــتاوردهاى واقعى او كه همانا آموزه ها و نوشته هايش است، دور نگاه  توجهات را از دس
داشته است.» (همان) پس مؤلف به ايراد انتقادات بر پژوهشگرانى مى پردازد كه سعى 
داشتند عين القضـات را همچون منصور حالج (وفات 309ق./922م.) «شهيد جاويد» 
ــنده، رحيم فرمنش، اولين پژوهشگرى است كه در قرن بيستم  بخوانند. از نظر نويس
داده هاى مربوط به زندگى و نوشته هاى عين القضات را جمع آورى كرده و «در زمره ى 
اولين كسانى است كه به شباهت ميان اين دو چهره توجه كرده است.» (ص349) بنا بر 
اعتقاد مؤلف، اين اشتباه از سوى پژوهشگران، منجر به تحريف وقايع تاريخى مى شود. 
«اگر عين القضات را شهيدى روحانى، جاودانه و منصورى المذهب بدانيم، آنگاه بستر 
زمانى را كه در آن مى زيست، شرايط وجودى كه گفتمان او را شكل داد و دسيسه ى 

سياسى را كه منتهى به مرگش شد، ناديده گرفته ايم.» (همان)
ــى  ــازى» زندگى عين القضات، مؤلف به بررس بنا بر اين رويكرد و با نفى «خودفناس
ــرايط تاريخى كه موجب رويارويى عين القضات با دربار سلجوقى شد، مى پردازد و  ش
نشان مى دهد كه وى چگونه تمام گفتمان هاى مسلط زمان خود، يعنى كالم و فلسفه 

و حتى تصوف رايج را به تيغ نقد سپرد. 
در پايان، نويسنده به نتيجه گيرى درباره ى فصل هاى پيشين مى پردازد. «بناى من 
آن نبوده تا پژوهشى درخور تاريخ گرايى پوزيتويستى به دست دهم و واقعيت دولت 
ــلجوقى را آشكار كنم... بلكه مرادم آن بود تصويرى را كه منابع تاريخى از آنان  س
بازنموده اند، نشان دهم.» (ص421) معتقد است اين پروژه مى تواند برخى بينش ها 
و اصطالحات را وارد حوزه ى مطالعات اسالمى كند؛ «از جمله آن  كه جهاِن اسالم 
ــكل از گروه هاى  ــامدرن، نه واحدى يكپارچه، كه جامعه اى گونه گون و متش پيش
ــدى از ابزارهاى نهادى و ايدئولوژيكى جاى  ــى بود كه هيچ گاه ذيل چتر واح رقيب

نمى گرفتند.» (ص430)


