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Abstract  

In this research, according to Michel Foucault's methodology to understand 
the nature and dimensions of the state, we analyze the Seljuk state. In this 
method, instead of starting with the theories of the state and also putting the 
state in the center, we have started our work by considering the state as the 
microphysics of power and then we have placed the state in a technology and 
field of power. This technology of power was formed from the strategies and 
tactics specific to its time (not from reductionist theories). The main question 
of the article is, based on Foucault's view of the state, what power relations 
and technology were actualized in the Seljuk state? According to the 
historical and concrete needs of this period, the Seljuk Sultan had to provide 
the conditions to maintain justice and peace in all Islamic lands and on the 
other hand, considering that the institution of religion was the link between 
the sultan, the caliph, the bureaucrats and the people, it should be preserved; 
Therefore, the Seljuk state became the arena for actualizing the power 
technology of "security, religion and caliphate". This technology consists of 
various elements and strategies, such as knowledge/power relations, 
religion/power relations, Sultan/Caliph relations, and bureaucratic 
institutions, which this article deals with in its various dimensions. 
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  ن:ایو ابعاد دولت سلجوق تیاز ماه ییفوکو یِبازنما
 و خالفت انتید ت،یامن

  کیاییافشین اشکور
 ،شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات دکتری جامعه

 رانی، اتهران

 چکیده
 دولت تحلیل به دولت، ابعاد و ماهیت شناخت برای فوکو میشل شناسی روش به توجه با پژوهش، این در

 دادن قرار مرکز در همچنین و دولت های نظریه با کار آغاز جای به روش این در. پردازیم می سلجوقیان
 یک در را دولت سپس و ایم کرده آغاز قدرت خُردفیزیک عنوان به دولت تلقی با را خود کار دولت،

 زمانه خاص های تاکتیک و ها استراتژی از قدرت تکنولوژیِ ایم. این داده قرار قدرت میدان و تکنولوژی
 نگاه اساس بر که است این مقاله اصلی است. پرسش گرفته شکلگرایانه(  تقلیل های از نظریه )نه خودش

 به توجه با است؟ یافته فعلیت سلجوقیان دولت در قدرتی تکنولوژی و مناسبات چه دولت، به فوکویی
 فراهم را شرایطی طرف کیاز بایست می سلجوقی سلطان که دوره این انضمامی و تاریخی های ضرورت

 اینکه به توجه با دیگر جهت از و شود حفظ اسالمی های سرزمین تمام در آرامش و عدالت که کرد می
 دولت بنابراین، شود؛ حفظ باید شد، می مردم و ساالران دیوان خلیفه، سلطان، بین پیوند موجب دین نهاد

 از تکنولوژی این. گرفت قرار «خالفت و امنیت، دیانت» قدرتِ  تکنولوژی یافتنفعلیت ی عرصه سلجوقیان
 متقابل رابطه قدرت، / دین روابط قدرت،/دانش روابط عنصر مثل مختلفی های استراتژی و عناصر
 اهمیت .پردازد می آن مختلف ابعاد به مقاله این که است شده لیتشکساالری  دیوان نهاد خلیفه و/سلطان

شناخت  ها در تاریخ است و از جهت دیگر شناخت ابعاد دولت بررسی در جدید روشی معرفی، این مقاله
 انجام انضمامیاین منظور کار  زمانه آن است که برای تاریخی های واقعیت اساس بر دولت سلجوقیان

قدرت های  و سامانه کتکنولوژیهای  بر بنیاد ضرورت خودش مکانی و زمانی ظرف در را آن و ایم داده
 ایم. این دوره تاریخی قرار داده

 دولت، سلجوقیان، امنیت، خالفت، قدرت واژگان کلیدی:
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 مهمقد
الگویی از  دولت،ابعاد  شناسی کالسیک برای شناخت ماهیت و در ادبیات جامعه

برای رسیدن به  یمشخص یو مسیر هاالگوکردند که بر این بنیاد  استفاده می گرایانه تکامل
مارکس دولت در نبرد طبقاتی شکل و  نظر ازمثالً  .کردند دولت مطلوب خود ترسیم می

رود؛ و یا  جامعه کمونیسم از بین میشکل نهایی خود یعنی یابد و روزی در  توسعه می
)بدیع و شوند  ف میها به جامعه صنعتی معطو لتنهایت همه دو اینکه ازنظر دورکیم در

گرایی در شناخت  ها یک نوع تقلیل در این نظریه ،(. به تعبیر دیگر۸۳، ۷۸۳۱بیرن بوم، 
ماهیت اصلی دولت در  و کننده عنوان عامل تعیین دولت وجود دارد که یک عامل را به

زنند. در آرای  می دولت دستماهیت و ابعاد گیرند و بر اساس آن به شناخت  نظر می
که مالکیت و کنترل وسایل هستند کسانی کننده دولت  ماهیت و عامل تعیینمارکسیستی، 

دهند )بشیریه،  سیاسی و اقتصادی را تشکیل می حاکمِطبقه و گیرند  تولید را در دست می
کرد که  ی از ساختارهای تلقی می جامعه را مجموعه»(. مثالً لوئی آلتوسر ۸۳، ۷۸۳۱

کننده نهایی، یعنی اقتصاد، در  م پویش خاص خود را دارند و از طریق عامل تعیینهرکدا
شناسی  بعدی جامعه های(. در رویکرد۸۱، ۷۸۳۳)نش، « اند درون یک کلیت پیوند خورده

عنوان عاملی  بهرا دولت  های وجود دارند که نظریه برای شناخت ماهیت و ابعاد دولت،
شود و  ناشی می دولتها از  که همه قدرت کنند قی میتلو نه وابسته مستقل و مرکزی 

شود. مثالً در آرای ماکس وبر، دولت زائده و  های اولیه اصل قلمداد می عنوان داده به
بازتاب صرف و ساده فعالیت طبقات اجتماعی نیست بلکه برای شناخت آن باید 

به نظر وبر دولت نیز خود مانند هر  ،حال این تری را در نظر گرفت. با فرایندهای گسترده
حوزه دیگری از نظام اجتماعی دارای سیر تحول و دینامیسم مستقل درونی خاص خویش 

مفهوم در اندیشه وبر  نیتر عامجهان  شدنِ یعقالناست. در این سیر تحول دولت، روند 
(. ۷۱، ۷۸۳۱، )بشیریه رود یم شیپ بهشدن همواره در فرایند عقالنی  نااست. به نظر او جه

زند و  های مختلف دولت می شناسی بر اساس این سیر تحول است که او دست به گونه
کند. اگر بخواهیم دقیق به این   بندی می شدن تقسیمها را بر اساس درجه عقالنی دولت
 به دنبالگرایانه است و کسانی که  ها نگاه کنیم، الگوی وبر هم الگوی تکامل شناسی گونه

وبری، دولت مورد عقالنیت و  ها شناسی بر اساس گونه هستند،ها  یت دولتشناخت ماه
های  عالوه بر الگودهند.  قرار می  تکاملی از این مسیرهای در یکمطالعه خود را 
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سی، علوم شنا متعدد جامعه یها هینظرها،  شناخت ماهیت دولتشده وبری برای  معرفی
د دارد که معموالً محققین با انتخاب ( نیز وجو۷۸۱۷سیاسی و غیره دیگری )وینست، 

 د.پردازن میها  بر اساس آن نظریهیک دولت و ابعاد به تحلیل ماهیت ها  یکی از آن نظریه
دولت، در ابتدا  گرایانه شناخت گرایانه و تکامل های تقلیل نظریه این نقد در فوکو میشل

آن را ،  دولتو ابعاد و برای شناخت ماهیت  کندمی خارج بودن مرکزحالت از دولت را 
در این خردفیزیک قدرت را  گیرد. سپس در نظر می قدرت کیزیردفخُیک  عنوان به

و  ها استراتژیدهد که این تکنولوژی قدرت از  یک تکنولوژی و میدان قدرت قرار می
 مهم(. پس اصل ۸۳۳، ۷۸۱۳گرفته است )فوکو،  های خاص زمانه خودش شکل تاکتیک

برای  . استزمانه بررسی دولت  تاروپوددر اینجا شناخت روابط عمیق قدرت در ریشه و 
های موجود  ، نظریهدکن از دولت سلجوقیان ارائه می که این مقالهمثال در مطالعه موردی 

رابطه هویت  رابطه سلطان و خلیفه، و از بررسی صرف دگذار درباره دولت را کنار می
جای آن انواع  بهکشد و  غیره دست میو ی و خالفت  نظام قبیله، رابطه ایرانیو  ترکی

رابطه بین  مثل: دده های قدرتی که خاص این دوره است را توضیح می شبکهروابط و 
 گسترشساالران سلجوقیان، رابطه بین  ای و تمرکزگرایی دیوان قبیله زیگر تمرکزافکار 

بین صوفیان و سلجوقیان، رابطه بین های رقیب، رابطه  مدارس نظامیه و مبارزه با گروه
. در این روابط است دست نیازامواردی دیگری  ، رابطه بین دین/قدرت وقدرت / دانش

شویم که این  های قدرت خاص این دوره آشنا می برخی تکنیک ییشناساکه ما به 
های همواره دقیق، اغلب  است. تکنیک افتهی میتعمها از یک نهاد به نهاد دیگر  تکنیک

ی سیاسی و  ها شیوهای از محاصره این تکنیک که چونهستند؛  تیبااهمبسیار خُرد اما 
 ی با توجه به این رویکرد، مسئله(. ۸۳۸، ۷۸۱۳)فوکو،  دهند را شکل میها  جزء بدن به جزء

حکومتی سلجوقیان  کردارهای اعمال و مناسبات چگونگی، شود می مطرح اینجا در که
 ها و تاکتیک، ها تکنیک، ابزارها، ها از چه نهادها اینکه آن تر مهم همه از است و
در فرآیند تکوین خود استفاده کرده است. برای پاسخ به این مسائل  مختلفی های گفتمان

جای نظریه در این  و به کنیم ی دولت آغاز نمی فوکو تحلیل دولت را با نظریهما همانند 
 و امنیت، دیانت»سبات و تکنولوژی قدرت تحلیل، ما به شناسایی و ترسیم مختصات منا

با یِ صحرانشین  قبیله انطباق سلجوقیان که این تکنولوژی سعی در میا زده دست« خالفت
دائمی و  ومرج تا در سایه آن ضمن پایان هرج اسالمی را داشتخالفت امپراتوری 
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اجتماعی را  وآرامشی نسبی، رشد دوباره اقتصادی  ها، کشتارهای بیهوده در طول این سده
 سازوکارهای گفتمانی، و آورد. این تکنولوژی عناصر فراهمهای اسالمی  برای سرزمین

 پردازیم. ها می خاص خودش را دارد که ما به تحلیل همه آن اداری و فیزیکی نهادی،
ابعاد و ماهیت دیدن اساسی که این مقاله به آن توجه کرده است، چگونگی  پس مسئله

ها  در این خردفیزیک قدرت است که دولت قدرت است.  یها کیزیخردفدولت در این 
، سازوکارهای خاص زمانه خود کنند و بر پایه و از طریق نهادهای خاص تکوین پیدا می

گرایانه و  های تقلیل کند و نه بر اساس و چارچوب نظریه بندی می خودش را مفصل
 گرایانه. تکامل

که ما است  این دهد پاسخ خواهد می تحقیق این که یسؤال، شده گفته مطالب به توجه با
فوکویی ها بر اساس تحلیل روابط قدرت  دولتماهیت و ابعاد توانیم به تحلیل  می چگونه

 یمناسبات و تکنولوژی قدرت بر اساس نگاه فوکویی به دولت، چه و اینکهدست بزنیم؟ 
 یبه معرفی الگوابتدا  ما در ها سؤالبر اساس این  ه است؟فعلیت یافت در دولت سلجوقیان

آن الگو به بر اساس کنیم و در قسمت دوم  را بررسی میدولت در مورد فوکو  یتحلیل
 .پردازیم سلجوقیان می معرفی ابعاد و چگونگی تکوین دولت

شناخت و  بررسی در جدید روشی معرفی جهت کاز ی، مقاله حاضر ضرورت و اهمیت
 اساس بر و شناخت دولت سلجوقیان تحلیل یگرها در تاریخ است و از جهت د ابعاد دولت

 آن و ایم داده انجام انضمامیاین منظور کار  زمانه آن است که برای تاریخی های واقعیت
های  و سامانه کتکنولوژیهای  بر بنیاد ضرورت خودش مکانی و زمانی ظرف در را

 با که است تحلیلی-توصیفی پژوهش این ایم. روش این دوره تاریخی قرار دادهقدرت 
 .پردازیم می سلجوقیان دولت تحلیل دولت، به شناخت برای فوکو میشل روش از استفاده

 پیشینه پژوهش
بررسی موضوعات بررسی این مقاله، در مورد چارچوب نظری این تحقیق، دو  باب در

فوکو و »از حمید یحیوی و همچنین « کالبدشناسی فوکویی دولت»های  مقاله با عنوان
از ابراهیم « انداز حقوقی به دولت مندی و عبور از چشم تبارشناسی دولت مدرن: حکومت

حقیقات پیش از اینکه به توضیح چگونگی عباسی و دیگران، وجود دارد که در این ت
ولت اشاره داشته باشند به معرفی نگاه فوکو به ابعاد و شناخت دنگاه روشی فوکو به 

 .پردازند می« بندی حکمرانی و حکومت»بر اساس مفهوم های مدرن  دولت
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پردازد، تحقیقات  مقاله که به بررسی دولت سلجوقیان میاین در مورد قسمت دوم 
صورت گرفته است. یک دسته از تحقیقات بدون نگاه روشی، به توصیف تغییر و فراوانی 

تاریخ ایران کتاب  پردازد. مثل سلجوقیان میسیاسی، اجتماعی و اقتصادی تحوالت 
بویل،  اندرو  از جان( )از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان پنجمکمبریج جلد 

از ملیحه ستارزاده. در   سلجوقیان سورث، کتاببا ادموند از کلیفورد  سلجوقیان کتاب
مجموعه  صورت بهدیگری وجود دارد که  های کتابکارهای تحقیقی،  گونه اینادامه 

 از ادموند  سلجوقیان کتاب پردازد؛ مثل مقاالت به یک جنبه از دولت سلجوقیان می
فرهنگی نفوذ و ایرانی -ترکیترکیبی هویت عناصر استوارت که به  هرتسیگ و سارا

 المللی بین همایش دومین مقاالت مجموعهپردازد. کتاب  می در دوران سلجوقیانایرانی 
فر به تحلیل دولت  اهتمام شهرام یوسفی به سلجوقیان  دوره در ایران تمدن و فرهنگ

پردازد. از مقاالتی که به موضوع تحقیق ما ارتباط  سلجوقیان در قالب مقاالت مختلف می
شناسی تاریخی دولت در عصر  مثابه تصاحب: ارزیابی جامعه دولت به» توان به دارد می

از محمد امیر احمدزاده اشاره کرد که نویسنده بر اساس نظریه « خواجه نظام الملک
های  داند که با شاخص رعیتی می-تکاملی دولت، دولت عصر نظام الملک را نظام ارباب

وه بر این مقاله، از محمد رادمنش فاصله فراوان داشت؛ عال« ورود به عصر بورژوای»
در این « نظام قبایلی بر تحوالت اجتماعی ایران عصر سلجوقی ریتأث»ی با عنوان  مقاله

ی موجب  انظری که نظامِ قبیله فرضِ شیپمجموعه وجود دارد که در این مقاله هم با این 
قی در ایران شود، نویسنده به پیامدهای منفی حضور قومِ سلجو رفت در جامعه میپس
های  که در مقدمه مقاله اشاره شد، در چارچوب نظریه طور همانپردازد. این دو مقاله  می

اند که ما در این پژوهش با  شناسی به بررسی دولت سلجوقی پرداخته گرایانه جامعه تکامل
گرایانه به دولت سلجوقی، آن را در قالب نگاه  گرایانه و تکامل های تقلیل نظریهرد 

دولت سلجوقی ، زمانه خود نهادهای خاصبه  با توجه ایم که نی بررسی کردهتکوی
 کرده است.بندی  سازوکارهای خاص خودش را مفصل

: اسالم جهان در دانش/  سیاست های مهم در زمینه تحقیق حاضر، کتاب از کتاب
از امید صفی است که بر اساس سلجوقی  دوره در ایدئولوژی و معرفت همسویی

ابزار »و « ابزار سرکوب»های  لویی آلتوسر درباره دو نوع ابزار دولتی به نام های نظریه
پردازد.  ی ایدئولوژیک دولت سلجوقیان میابزارهاکتاب به  حجم شتریب، «ایدئولوژیک
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های فوکو در زمینه دانش/قدرت در این  مقاله حاضر هم به این مبحث در قالب بحث
ین این دو نگاه به دانش دارند در این است که نگاه پردازد؛ تفاوتی که ب دوره تاریخی می

کند و آن را ابزاری در دست دولت  آلتوسری فقط از سطح دولتی به دانش تحلیل می
کنند و  می پیدا فعلیت دانش در بلکه نیست، دانش همان داند ولی از نگاه فوکو قدرت می

عناصر دیگر قدرت، در های قدرت است و آن با توجه به  دانش فقط یکی از تکنولوژی
کند و صرفاً در قالب ابزار دولت  های گوناگون ظهور می های مختلف به شکل زمان

 کند. فعلیت پیدا نمی
 مشروعیت»توان به  است می شده  چاپاز مقاالت مهمی که در مورد دولت سلجوقیان 

کمالی اشاره  مریم ارمکی و آزاد از تقی« سلجوقیان حکومت در قدرت ساختار و سیاسی
تفویض و تنفیذ در دولت سلجوقیان، بدون  سازوکارکرد که نویسندگان با اساس دو 

اینکه نامی از نوع مشروعیت سلجوقیان ببرند، بر اساس الگوی شناخت مشروعیت مکس 
نوع  وربط خطاند. این ادعا بدون اشاره به  وبر، ادعای نوع جدیدی از مشروعیت را کرده

ی  مشروعیت ماکس وبر، فقط به توضیح آن پرداخته است. در مقالهمشروعیت با انواع 
« ایرانی ملکداری الگوی با آن تقابل و سلجوقی ترکمانان یا لهیقب نگرش عنوان»دیگر با 

 سلجوقیان و الگوی ای قبیله نگرش دو تعارض از محسن مرسلپور با توجه به این نظر که
است، بر این  سلجوقی حکومت ساختار بر رگذاریتأث یها مؤلفه نیتر مهم ایرانی ملکداری

در این دوره  بیشتر شدتی ترکمان با امرای یِا لهیقب کند که درنهایت نگرش می دیتأکامر 
یافت. ما در این پژوهش، این ساختارهای سیاسی را در قالب تکنولوژی قدرت،  نمود

 کنیم. حلیل میدر کنار سایر عناصر ت« ساالر نهاد دیوان»یکی از عناصر سامانه 
 روش پژوهش: شناختی فوکویی از ماهیت و ابعاد دولت

از  ، در ابتداهمانند بسیاری از کارهای تبارشناسی خودو در شناخت ماهیت دولت، فوک
های  پوشید و دانسته چشم میپدیده موردبررسی  حقایق نهاییِ بر هیتکو  یطلب راحت

هرگز راهنمای حرکتش نشده است و  ،و حوزه موردمطالعه پدیدهاحتمالی درباره یک 
 کنار را موردبررسی حوزه مورد در موجود یها فرض شیپ و مفاهیم  در ابتدابنابراین 

او در بحث تحلیل نهاد دولت، در  است که جهت نیازا(. ۸: ۷۸۳۱ فوکو،) گذارد می
ها در زمینه نقش دولت و تحلیل  بسیاری از پژوهش برعکسِشناسی خود همان اول،  روش

دهد؛ بلکه آن را فقط  هایی اولیه اصل قرار نمی داده ی منزله بهمناسبات قدرت، دولت را 
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ها  یعنی اینکه در تحلیل مناسبات قدرت و تشریح مبارزه ؛داند می  های نهایی قدرت شکل
 صورت بهشان  نهادینهوقفه قدرت، طرح عمومی یا تبلور  های بی و رویارویی

شود که در تحلیل  . این امر موجب میابدی یمهای دولتی تحقق  در دستگاه یهای استراتژی
 متغیرِ بنیانِ تحلیل در را آن  ای مرکزی تلقی نکنیم بلکه عنوان نقطه دولت، آن را به

 این بنیادبه (. ۷۱۳-۷۱۱، ۷۸۳۸کنیم )فوکو،  وجو جستقدرت  بات و تکنولوژیِمناس
که  ورزد یمتأکید  اصالًو  کند ینمی دولت آغاز  ست که فوکو تحلیل دولت را با نظریها

جای نظریه در این تحلیل، ما نیاز به شناسایی و ترسیم  ی دولت ندارد. به نیازی به نظریه
. با فعلیت یافتن مناسبات و تکنولوژی داریممختصات مناسبات و تکنولوژی قدرت 

ها و روابط نهادی معناهای  واحد مثل خانواده و دولت، نقش قدرت متفاوت در یک نهادِ
 جای میدانِ وقتی به مثالًمانند؛  ها ثابت می ها و عنوان نام که نیاکنند. گو  متفاوتی پیدا می

، پدر کند یمدر نهاد خانواده فعلیت پیدا « انضباطی»، میدان نیروی «مند حاکمیت»نیروی 
« مادربودن»و « پدربودن»اما معنای  شود؛ یمنامیده « مادر»و مادر همچنان « پدر»همچنان 

زمینه برای  ما و فراهم آوردنِ دیدِ  . تبارشناسی است که با تغییر زاویهکند یمتغییر  کل به
 . برای درکِدهد یمهای نهادی، این تغییرات را در معرض دید ما قرار  فراتر رفتن از تعین

های  تکنولوژی تِی فعلی عرصه ی منزله بهباید نهاد خانواده، دولت و غیره را  ها تفاوتاین 
(. ۸۳-۸۳، ۷۸۳۷مند و یا انضباطی تحلیل کرد )مشایخی،  مختلف مثل حاکمیت قدرتِ

قدرتی مانند  های تکنولوژی درنهاد دولت را  فوکو در تحلیل نهاد دولت مدرن، فعلیتِ
بنابراین برای تبارشناسی دولت، الزم است آن را  ؛کند تحلیل می یضباطانشبان و رمه و یا 

 در یک تکنولوژی قدرت و در یک میدان نیرو قرار دهیم.
ها، مدارس  کلی در بررسی هر نهادی )دولت، ارتش، بیمارستان صورت به ،اما قبل از آن

برای هر نهادی یرون ب جانب به گانه سهل یجایی یا تبد ها( باید دست به یک جابه و زندان
 با نسبت در مرکز از گریختن نهاد، از رفتن بیرون نخست، وه:به سه شی هم آنبزنیم، 

یعنی آن را از قالب  ؛مرکزگرا خواند-نهادی رویکرد توان یم آنچه یا نهاد پروبلماتیک
پشت نهاد  اش خارج کنیم. این نوع روش شامل رفتن به پسِ ساختارها و فشردگی نهادی

توان  تر می تر و سراسری چیزی که ازنظرگاهی گسترده برای کشفِ ی استاست و کوشش
 کارکرد به است ناظر بیرون، به انتقال و تغییر دومین  آن را یک تکنولوژی قدرت نامید.

 در رفتن بیرون یعنی شویم خارج دارند، انتظار آن از که کارکردهایی از بایستی می و نهاد
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، جهیدرنتظرگاه کارکردی و بازگرداندن آن نهاد به یک اقتصاد عام قدرت. ن با نسبت
کارکرد  یها شکستو  ها یروزیپشک تابع  یم که تاریخ واقعی آن نهاد بیوش میمتوجه 

که حتی بر همین  شود یمقدرت  یها کیتاکتو  ها یاستراتژآن نیست، بلکه درواقع وارد 
 اصل دوم این است که نظرگاه بیرونیِ پس. کنند یمکارکردی نیز تکیه  یها نقصان
کارکرد بگذاریم. درنهایت، سومین  درونیِ جای نظرگاهِ ها را به و تاکتیک ها یاستراتژ

مشتمل بود بر  ها انضباطبیرون، بر ابژه ناظر است. اتخاذ نظرگاه  جانب بهمرکززدایی، تبدل 
د، چه بزهکاری و چه جنسیت. و آماده، چه بیماری باش حاضر ی ابژهیک  امتناع از جعلِ
را برحسب معیارها و هنجارهای  ها دانشو  ها کنشنهادها،  خواست ینماین نظرگاه 

میدان  کی آنبسنجد، بلکه هدفش درک حرکتی بود که توسط  شده دادهاز پیش  یا ابژه
متحرک تأسیس شد )فوکو،  یها یفناوردانش، از طریق این  یها ابژهحقیقت به همراه 

۷۸۳۳ ،۷۷۱-۷۷۸.) 
 ل حابه ، با توجه به مطالبی که تا از مرکز سازی نهاد دولت بیرونضرورتِ  نیا از بعد

 مناسبات و تکنولوژی در  توان آن را گفته شد،  در تحلیل دولت باید دید چگونه می
 از ای سلسله را خود های تحلیل عزیمت  نقطه آثارش، در فوکو اصوالً ؟قرارداد قدرت

کند: کردارهای روانپزشکانه، کردارهای  معرفی می خاص های حوزه در کردارها
 کردارهای . فوکو از دل اینومتیکردارهای حک و پزشکی، کردارهای کیفری

 او غرض بنویسد؛ را حکومتی کردارهای مثالً یا کیفری کردارهای تاریخ خواهد نمی
 فوکو بنابراین ؛است دست از این  کردارهایی شدن اندیشیده های شیوه تاریخ نوشتن

و  کند یمع وخاص شر  از کردارها در این یا آن حوزه یا سلسلهتحلیل خود را با رجوع به 
شوند. برای مثال در  چگونه اندیشیده میدر آن دوره تاریخی پرسد این کردارها  میسپس 

که این کردارها  افتی دستبه این نتیجه ی تحلیل دولت او با بررسی کردارهای حکومت
های دیگر  هکردارهایی حقوقی و یا شرعی پدیدار شدند و در دور  منزله بهک دوره در ی

حاکم و کارگزارانی که او این حق را به ایشان تفویض کرده « حق شخصی» ی منزله به
که برترین « مصالح دولت یا نظام سیاسی»تأمین  ی منزله بهای  است؛ در دوره

کردارهایی برای حفظ   منزله بهدیگر   و از اوجب واجبات و در دوره هاست مصلحت
 (.۶۳، ۷۸۳۷سالمت و تضمین امنیت جمعیت )مشایخی، 
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کردارهای در بین بررسی این روش شناخت دولت از نگاه فوکو، الزم است تعریفی از 
روش داشته باشیم. در تحلیل   این ارائه کنیم تا در ادامه شناخت بهتری از حکومتی

عمال اِ منزله بهها تا جایی که  را بر انسان حکومتی کردارهایسیاست و دولت، فوکو تنها 
اما این نوع تحلیل از سیاست و  قرارداد؛ توجه موردحاکمیت سیاسی نمودار شده را 

 خواهد فنّ مطالعه شیوه حکومت واقعی حاکمان نیست. بلکه فوکو می منزله بهدولت 
حکومت کردن را مطالعه کند؛ به عبارتی شیوه معقول حکومت کردن به بهترین شکل و 

در خصوص بهترین شیوه ممکن حکومت کردن. درواقع قصد دارد  تأمل، حال  نیع در
، با مقاصد مختلف، قواعد عمومی و اهداف حکومتی کردارهایطرز تأسیس قلمرو 

توان این را  می که ؛ده ممکن را مشخص کنحکم راندن به بهترین شیو منظور  بهفراگیر، 
(. ۷۱، ۷۸۳۳عمال حاکمیت سیاسی نامید)فوکو، مطالعه عقالنی شدن کردار حکومتی در اِ

« مصلحت دولت»فوکو این نوع شرایط عقالنیت در کردار حکومتی را در قالب اصطالح 
ایش عبارت است از آر حکومتی کردارهایدهد. طبق قاعده مصلحت دولت،  توضیح می

 آنچهدولت مستحکم، ماندگار و ثروتمند شود و در مواجهه با هر  که  ینحو  بهامور 
 (. ۷۸، ۷۸۳۳ممکن است نابودش کند، سخت و استوار باشد )فوکو، 

 است داده قرار مورد بررسی مدرن دولت در فوکو این نوع عقالنیت و مصلحت دولت را
هم و هفدهم و حتی قبل از آن تا قرن های شانزد ن آورده است که از قرنآ توضیح در و

های گمرکی،  کاملی از کردارهای حکومتی نظیر اخذ مالیات، وضع تعرفه  هجدهم سلسله
گذاری غالت، تنظیم تولید و همچنین تنظیم بازار و اقدامات حمایتی وجود  قیمت
پدیدار  های متفاوت دست به شیوه  این زمانی کردارهایی از  دورهاما در این  ؛اند داشته

  منزله بهاعمال حقوق فئودالی، گاه   منزله بهاعمال حقوق حاکم، گاه   منزله بهگاه  کهاند شده 
  منزله بهخزانه، گاه  کردن پرکردارهای ضروری و مؤثر برای   منزله بهحفظ رسوم، گاه 

های شهری ناشی از نارضایتی فالن یا  کردارهایی ضروری برای پیشگیری از شورش
شوند و  قرن هجدهم این کردارها وارد عقالنیت جدیدی می  سته از اتباع. از میانهبهمان د

. فوکو شود یمداوری  هاآنمعیارهای جدیدی در مورد درست یا نادرست بودن  اساس بر
 قرون. در کند یمبرای توصیف این عقالنیت جدید، آن را با دو عقالنیت دیگر مقایسه 

ی، پرسش این بوده است که آیا این کردارها با در داوری کردارهای حکومت یوسط 
شانزدهم تا اواخر قرن هفدهم در   سدهقوانین اخالقی، طبیعی یا الهی سازگارند؛ از اواخر 
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: آیا این کردارها شود یممقام داوری کردارهای حکومتی، پرسش دیگری مطرح 
کل افزایش ، آیا نیروهای دولت را به بهترین شکنند یمرا تأمین « مصلحت دولت»

ای میان  : آیا این کردارها در بازهکند یم، پرسش تغییر سو نیادهند؟ از قرن هجدهم به  می
، ۷۸۳۷، قرار دارند یا نه؟ )مشایخی، کند یمتعیین « طبیعت امور»حداقل و حداکثری که 

۷۳۷.) 
دولت از نگاه فوکو الزم است در ابتدا و ابعاد توان گفت در شناخت ماهیت  در کل می

رحم خارج کنیم و سپس آن را در  آن را از حالت فرآورده طبیعی و یک هیوالی بی
تکنولوژی قدرت قرار دهیم. برای این کار الزم است به شناخت ماهیت کردارهای 

در هر دوره تاریخی پی ببریم و با بررسی آرای فالسفه و اندیشمندان هر دوره،  ومتیحک
 م.بسنجی حکومتی یکردارهارا در نوع  ءالزامات این آرا

 از متشکل ناهماهنگ عناصر  مقاله به مجموعه این ادامه در، نظری چارچوب این اساس بر
 که کند دینی اشاره می و اخالقی، قومی های گزاره، اداری اقدامات، نهادها، ها گفتمان

اند. این  کرده استفاده به قدرت رسیدن در امر کردارهای حکومتی خود از پس سلجوقیان
ساالری، وحدت  دیوان -تمرکزگرایی اسالمی جمله از مختلفی هایقالب عناصر را ما در

 وسایل بر اساس دین متعارف، امنیت اقتصادی، رابطه پیچیده سلطان و خلیفه، کاربرد
 در عناصر را این همه. کنیم می بررسی کنترل مثل جاسوسی و غیره پیچیده وبیش کم

 و است عناصر این بین ارتباطی سیستم که دهیم می قرار «خالفت و امنیت، دیانت» سامانه
 سلجوقیان فوری نیاز به پاسخگویی سامانه این اصلی وظیفه. کند می برقرار ارتباط آنها بین

ها  مانند اندیشه ی تمرکزگریزروهاینو مبارزه با  قدرت و استیالبرای تمرکزگرایی دولت، 
دشمنان دینی خالفت مثل اسماعیلیان  و محلی یها حکومتخودش،   و کردارهای قبیله

 است.
حکومتی  کردارهایای به  قبیله -ترکی حکومتی کردارهایاز های انتقال  ضرورت

 امپراتوری اسالمی
کنیم که قبیله ترک و کافر  های تاریخی و انضمامی اشاره می در اینجا ما به ضرورت

در مقطعی فقط در پی به دست آوردن سرزمینی برای اقامت خویش و سلجوقی را که 
خالفت د، به یک امپراتوری اسالمی تبدیل کرد که مدافع اقتدار بو شانیها داممراتع برای 

اسالم در داخل مرزهای اسالمی و حامی گسترش اسالم در ممالک غیراسالمی در قالب 
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ی ها هینظر از کی چیهل بزرگ را های صلیبی شد. از نظر این تحقیق این تحو جنگ
شناسی فوکو درباره  تواند توضیح دهد، مگر اینکه بر اساس روش تبار موجود دولت نمی

حکومتی سلجوقیان را در این فرآیند تاریخی مورد  شناخت دولت، تمام کردارهای
این شدنِ این کردارها، متوجه ابعاد تحولی چگونه اندیشیده بررسی قرار دهیم و با تحلیل 

 تاریخی دولت سلجوقیان نظیر دولت شویم. این کار تبارشناسانه نیاز به شناخت عناصر
دینی دارد. این عناصر را  و اخالقی، قومی های گزاره، اداری اقدامات، نهادها، ها گفتمان

ساالری، وحدت بر اساس  دیوان -تمرکزگرایی اسالمی ازجمله مختلفی هایقالب ما در
 وبیش کم وسایل اقتصادی، رابطه پیچیده سلطان و خلیفه، کاربرد دین متعارف، امنیت

کنیم؛ ولی قبل از آن در ادامه این قسمت  می بررسی کنترل مثل جاسوسی و غیره پیچیده
 کنیم. که موجب فراهم آوردن آنها شد، اشاره می های تاریخی به ضرورت
 تبلیغات: گرفت صورت زیادی های علت به اسالم جهان های سرزمین به ها ورود ترک

 بندگان دادوستد غرب، سمت به هاآن مکرر کوچ ،ها ترک شدن مسلمان برای سامانیان
 قبایل حاکمیت با زمان هم خراسان  جنوب در غزنویان حاکمیت عوامل دیگر و ترک

زمینه را برای جذب دیگر قبایل ترک به منطقه  ،ماوراءالنهر و خراسان شمال در قراخانی
های اسالمی برای  ها به سرزمین ورود ترک ن سوم قمری،کرد. در قر م میفراهاسالمی 

آنان در تشکیالت اداری، در کنار خدمات  گاه به گاهانجام خدمات نظامی و شرکت 
عنوان یک قدرت بزرگ، نه به  به ن پنجمنظامی بود؛ اما ظهور سلجوقیان در اواسط قر

هایی جدید جهت استمرار  افتن سرزمینسبب ارائه خدمات نظامی، بلکه برای جستجو و ی
که از  (. آنها۶، ۷۸۳۷؛ هرتسیگ و استوارت، ۸۸۶: ۷۸۳۸حیات قبایل خود بود )فرای، 

اسالمی شدند، با حاکمان آنجا یعنی غزنویان  های سمت خراسان وارد حوزه سرزمین
به پیروزی دست  ق ۶۸۳وارد مبارزه شدند و پس از چندین جنگ، سرانجام در سال 

میان رؤسای خود   را به سنت قبیلهبخشی وسیع از خراسان  پیروزی آنها نیا از بعد. یافتند
کردند. با وجود  تقسیم( چغری بیک مرو، موسى یبغو سرخس و طغرل بیک)سلجوقی 

بود، قرار  یریگ شکلطغرل بیک در رأس حکومتی که در آستانه بندی،  این تقسیم
 دیپلماسی که برد پی توان می حادثه این از. داد می خلیفه را سفارت ئتیه و  پاسخ گرفت

امام  .گرفت یمقرار  بیک طغرل انحصار در رفته رفته نیز خارجی دول با مناسبات ایجاد و
تصمیمات مهم در دولت )حکومتی( ای بود و  حکومتی به شیوه قبیله همچنان کردارهای
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که در شرف تکوین و تشکیل بود، در شورایی که متناسب با رسم مدیریت و اجرای 
با  ها نیسرزم، ها ترکقدیمی  رسوم و  آداب موجب  بهترکی آن بود، اتخاذ شد و باز 

میان رهبران سلجوقی تقسیم شد و اعضای مهم خاندان به اداره امور « حق الفتح»به  ءاتکا
 (.۷۶۷، ۷۸۳۸موظف شدند )غازی اوزگودنلی، 

های تحت تصرف خود را مدیریت  ی خود سرزمین قبیله رسم  بهسلجوقیان هنوز 
سخت تمایل به تمرکز بویه  از دوره آلسنت اسالمی کردند و این در حالی بود که  می

 را پادشاه یا سلطانو از لحاظ دنیوی در شخص  در شخص خلیفهاز لحاظ معنوی قدرت 
از پدر به یا دربار خالفت خاندان سلطنتی   در محدوده ،یقدرت بر مبنای جانشینداشت. 

، اقتدار را بیشتر امری خانوادگی سلجوقی اما در سنت ترکان ؛یافت پسر انتقال می
سرکرده در درون قبیله یا ایل تعلق داشت و اوالد ذکور ارشد   که به طایفه ندانگاشت می

  آن ا بین خودشان و به نفع پیرواز همه زمین( ر تر مهمآن طایفه امتیازات قدرت )و 
کردند و هرکس برای خود نیروی نظامی داشت )هرتسیگ و  قسمت می لهیقب هم

قبیله نیز بر اساس اصول شیخوخیت و خصال خاص رهبری و  سیرئ(. ۷، ۷۸۳۳ استوارت،
رسید، بلکه اصل  ترین شخص به رهبری قبیله نمی شد. همواره مسن جنگاوری انتخاب می

نمود، نیز نقش مؤثری در  ها ایفا می نقشی که یک فرد در رهبری جنگ جنگاوری و
 (.۷۸۸، ۷۸۳۳ انتخاب رئیس قبیله داشت )فیرحی،

 ناحیه مداری حکومت پس از تصرفات فراوان، متوجه شدند که تاکنون سلجوقیان
اندیشه و  تاریخی ناچار ضرورت به اند، نکرده تجربه سرزمین اسالمی را چون پهناوری

اولین طغرل بیک  (.۸۶۳ - ۸۶۶ :۷۸۳۸ )فرای، اندیشیدند کرداری جدید باید می
که تالش کرد حکومت جدید را در چارچوب جغرافیای مدار سلجوقی بود  حکومت

و اداره کند.  هصورت متمرکز درآورد ساالرهای ایرانی، به یکجانشینی با استفاده از دیوان
حکومت را پذیرفته بود، اندک زمانی بعد با  طغرل بیک که در آغاز ساختار غیرمتمرکز

ساالران ایرانی نظیر علی بن عبداهلل سالر  آداب و سنن ایران باستان آشنا شد. او دیوان
 بوزگانی، ابومنصور ورکانی، ابوعبداهلل حسین بن علی میکال و عمیدالملک کندری را به

ف این مردان ایجاد موازنه بین عنوان وزیران و دیوانیان خود در کنار داشت. یکی از وظای 
رو ترک و رعایای ایرانی در حکومت تازه تأسیس بود. دیوانساالری سربازان کوچ

هایی نظیر غزنویان و آل کاکویه،  در تشکیالت دولت تر شیپماهیتی اشرافی داشت و 
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ه ک رسد یمساالران افتاده بود. چنین به نظر  امور به دست یک طبقه ایرانی از این دیوان
رسوم قدیمی و قومی خود،  و  جای آداب طغرل بیک هنگام پیشرفت در فالت ایران، به

کرد. از سوی دیگر ارتباط با  هرروز بیشتر آداب و سنن حکومت متمرکز را قبول می
« شاهنشاه»ویژه عنوان  ، به«السلطان المعظم و شاهنشاه»خلیفه عباسی و گرفتن القابی چون 

 ساسانی داشت جالب اءراخانیان به کار نرفت و در اصل منشکه در مورد غزنویان و ق
ایران باستان )ساسانی( و نیز مفهوم  داری ملکرو، آداب و سنن  این توجه است. از 

 شد گرایی دولت متمرکز طغرل بیک تلقی می خالفت واحد، منبع اساسی برای آرمان
 (.۷۱۷، ۷۸۳۸ )غازی اوزگودنلی،

که خلیفه القائم بامراهلل از سلطان طغرل برای سرکوب این موضوع زمانی تحقق یافت 
 نیالد رکنارسالن بساسیری یاری خواست و طغرل پس از پیروزی بر بساسیری، لقب 

الدین طغرل، سلطان  فرمانروایان مقتدر سلجوقی، سلطان رکن پس  آن یافت. از
برای خود رسالتی عضدالدین الب ارسالن و سلطان معزالدین ملکشاه و نیز جانشینان آنان 

عنوان غازی به ممالک  مذهبی نیز قائل شدند و این موضوع مجوزی برای آنان شد تا به
نظام الملک تالش نمود  (.۸۸۳، ۷۸۳۸لشکرکشی کنند )فروزانی، مثل بیزانس غیرمسلمان 

داری  تا جایگاه آلب ارسالن و ملکشاه را از یک رئیس قبیله فراتر برد. در الگوی ملک
 شاه دارای قدرت فوق بشری بود و از سوی خدا بدین منصب رسیده و دارای فرّ ،ایرانی

نامه چنین مقامی به ملکشاه بدهد که در  ایزدی بود. نظام الملک تالش نمود تا در سیاست
ای فاقد آن بود. نظام الملک سلطان را برگزیده خدا و دارای فر الهی دانسته  نگرش قبیله

جه با اشاره به فور الهی قصد داشته چنین مقامی را به ملکشاه رسد خوا است و به نظر می
داری ایرانی  از نوع الگوی ملک حکومتی کردارهایبدهد. ملکشاه نسبت به پدرش به 

مؤید به تأیید »تر بود. وی دیگر نقش یک رئیس قبیله را نداشت بلکه سلطانی نزدیک
، ۷۸۳۷ وی زمین بود )مرسلپور،بوده و مصداق خلیفه خدا بر ر« آسمانی و توفیق ربانی

های مذهبی و   قبل سلجوقی، پراکندگی سیاسی و گسستدر دوره  بنابراین ؛(۳۱
های  فقدان نظام سیاسی ـ مذهبی فراگیر در ایران و دیگر سرزمین واسطه بهجغرافیایی 

عنوان کانون سیاسی ـ مذهبی  شرق خالفت و کاهش قدرت و نفوذ خالفت عباسی به
در جهان  عنوان نماد حکومت بههاجهان اهل سنت بود. با تشکیل امپراتوری سلجوقیان، آن
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ها را  سنت بیشترین تالش حافظان خالفت و مروجان شریعت اسالمی اهل ،اهل سنت
 کردند. گاهشانیجاو تثبیت  شان در مکه سیاسی ـ مذهبی میرمستقیغمتوجه تداوم حضور 

 یافت مگر با تحقق عناصر تمرکزگرایی و سلطان خطاب قرار گرفتن سلجوقیان تحقق نمی
این «. خالفت و امنیت، دیانت» سامانه اداری و فیزیکی نهادی، سازوکارهای گفتمانی، و

با صحرانشین   قبیله انطباق سلجوقیان سعی در مختلف نیروهای و ها استراتژی عناصر،
تا در سایه آن چند مهم تحقق پیدا کند: پایان  اسالمی را داشتخالفت امپراتوری 

پراکندگی سیاسی و ها، مبارزه با  دائمی و کشتارهای بیهوده در طول این سده ومرج هرج
واسطه فقدان نظام سیاسی ـ مذهبی فراگیر در  ی بههای مذهبی و جغرافیای  گسست
عنوان کانون سیاسی  قدرت و نفوذ خالفت به امپراتوری اسالمی، بازگرداندنهای  سرزمین

و آرامشی نسبی، رشد دوباره اقتصادی اسالم و در آخر آوردن ـ مذهبی جهان اهل 
نه قدرت و عناصر های اسالمی. ما در ادامه به معرفی این ساما به سرزمیناجتماعی 

 پردازیم. انضمامی آن می

 خالفت و تکنولوژی قدرت امنیت، دیانت
 کمک با ای را دولت در دوره سلجوقیان، سامانه عظیم تحول بهتر توضیح برای

 معرفی دولت در این دوره تاریخی درباره مطالعه و تحقیق برای فوکو، های شناسی روش
به ما بدهد.  روی پیش برای مطالب تبارشناسانه را نگرستین شیوه تواند می که کنیم می

نیاز به بررسی تاریخی، در این دوره  قدرت های تکنولوژی تبارشناسانه و شناخت بررسی
دوره دارد. مختصات مناسبات و تکنولوژی قدرت در این  اینبسترها و مختصات تاریخی 

از جهت دیگر حفظ  های اسالمی  و جهت بر امنیت و آرامش در سرزمین  دوره از یک
های  و خالفت بود که بر اساس اتفاقات و رویدادهای تاریخی دوره دین )شافعی و حنفی(

خواست روی کار  سلجوقی که می . بر این اساس سلطانندبود شده  فیتضعگذشته، 
در تمام و آرامش کرد که عدالت  طرف شرایطی را فراهم می  یک بایست از می بیاید،

اسالمی حفظ شود و از جهت دیگر با توجه به اینکه نهاد دین موجب پیوند های  سرزمین
بنابراین دولت  ؛باید حفظ شود شد، می ساالران و مردم بین سلطان، خلیفه، دیوان

قرار و خالفت دین حفظ امنیت و  قدرتِ  فعلیت یافتن تکنولوژی  سلجوقیان عرصه
را به های اسالمی  باً تمامی سرزمینتقریت. این تکنولوژی از زمانی که سلجوقیان گرف

کم از دو جنبه اهمیت بسیاری داشت: از یکسو، حکومت مقتدر  دستدست گرفتند، 
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ومرج دائمی و کشتارهای بیهوده در طول این  نهایت به هرج در بایست میسلجوقی 
 اجتماعیو د و با فراهم آوردن آرامشی نسبی، رشد دوباره اقتصادی یبخش میپایان  ها سده

؛ و از سوی دیگر، با اتحاد دوباره این ختسامیممکن  های اسالمی سرزمینرا در 
شده بودند، سرنوشت   های محلی گوناگون تقسیم که پس از مأمون بین قدرتها  سرزمین

عنوان  به های اسالمی سرزمینو سراسر  هتاریخی اینان بار دیگر به یکدیگر پیوند خورد
تر خود سلجوقیان  اما مسئله مهم ؛متحد شودپارچه، سیاسی یک ـ یک مجموعه تاریخی

بایست دست به  خود تمرکزگریز بودند و چنین دولتی می  بودند که بر اساس سنت قبیله
 چنین اقدام بزرگی بزند.

 و امنیت، دیانت» بر این بنیاد در دوره حکومت دولت سلجوقیان ما به شناسایی سامانه
ر اساس این ضرورت تاریخی شکل گرفت که این سامانه ب .میافتی دست« خالفت

جهت از لحاظ   بایست از یک میمرور  های اسالمی، به سلجوقیان پس از ورود به سرزمین
را کنار بگذارد و  محلی یها قدرت و استیالی بعضی از حکومتتمرکزگرایی دولت، 

 های اسالمی را که از یکپارچگی سرزمینحاکمیت را به مرکز واحد برگردانند و 
 ازبایست اقتدار  ؛ و از جهت دینی میدنکن ینیبازآفربسیار وسیع برخوردار بود  یا گستره
 را بازگردانده و در کنار آن با بود( داده رخبویه  آل خالفت )که در دوره رفته  دست

در آخر اینکه از  و ؛دشمنان دینی خالفت یعنی اسماعیلیان مصری و الموتی مبارزه کند
های اسالمی معرفی کنند. آنها بر  خود دست بکشند و خود را سلطان سرزمین  سنت قبیله

خود را کنار گذاشتند، بعد از   مرور زمان ضمن اینکه سنت قبیله اساس این سامانه، به 
احیای  اینکه تقریباً از  لحاظ سرزمینی تمام دشمنان داخلی خالفت را سرکوب کردند، به

دست زدند.  (حنفیسپس شافعی و ) الفت عباسی و تالش برای گسترش مذهب سنتخ
 امپراتوری اسالمی  جامعه سراسر در های مختلفی عناصر و استراتژی این سامانه از طریق

 دهیم. شد که در ادامه کم و کیف و ابعاد مختلف آن را توضیح می منتشر

 تقدر / روابط دانشعنصر الف( 
توضیح روابط بین قدرت/دانش در این دوره بپردازیم، الزم است برداشت قبل از اینکه به 

را یا  دانش که مدرن یها یتئور برخالفخودمان را از روابط بین این دو روشن کنیم. 
معرفی ( سمیویتیپوز) قدرت تأثرات و ریتأث از رونیب و طرفانه یب یها حوزه عنوان به

 دانسته( سمیمارکس) کاذب یآگاه واجد و کننده فیتحر یا حوزه عنوان به اکنند و ی می
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 است انفکاک رقابلیغ قدرت های تکنولوژی از دانش که کند یم دیتأک فوکو شد، می
 اما کنند؛ یم دایپ تیفعل دانش در بلکه ست،ین دانش همان قدرت (.۸۳۳: ۷۸۳۷ ،ینظر)

 نیا در(. ۳۷: ۷۸۳۷ ،یخیمشا) ندارد «وجود» دانش یها شکل در تشیفعل از رونیب قدرت
 در گرفتن قرار  واسطه به ها انسان چگونه گفت توان یم قدرت،/دانش رابطه از ریتعب

 نیبنابرا شوند؛ یم لیتشک ابژه و سوژه عنوان به دانش، و قدرت روابط از یا شبکه درون
 شیخو یتجرب یها شهیر از را خود تواند ینم دانش و علم فوکو نگاه از یطورکل به

 شرفتیپ یهمپا و ختهیدرآم قدرت روابط با قاًیعم بلکه شود لیتبد ناب تفکر به تا بگسلد
 بر. شود یم دیتول زین دانش شود، اعمال قدرت جا هر. رود یم شیپ قدرت، عمالاِ در

 متوقف قدرت روابط که شود یم ممکن یوقت تنها دانش ،یروشنگر جیرا تصور اساس
 متصور دانش از یا حوزه لیتشک بدون یقدرت  رابطه چیه فوکو دگاهید از اما باشند شده 
  ابژه شناخت،  سوژه. نباشد قدرت روابط متضمن که ستین هم یدانش  چیه و ستین

 و قدرت و دانش یاساس روابط یها فرآورده و اثرات یهمگ شناخت  وهیش و شناخت
 (.۸۶: ۷۸۱۳ ه،یریبش) هستند ،هاآن در یخیتار تحول

 مورد، اولین مسئله که های اسالمی بر سرزمین سلجوقیان ترکبا پیروزی و حکومت 
فقدان یک  هادرواقع مشکل بزرگ آنبود. قرار گرفت، پیشینه نامسلمانی سلجوقیان  توجه

سعی داشتند بر سرزمینی حکومت کنند که در  هاگذشته مذهبی و تبار مسلمانی بود. آن
شده بودند. سلجوقیان نامسلمان این   های دور، دین و دولت در یکدیگر بافته آن از گذشته
های قدرت خود، در پی مشروعیت  گونه حل کردند که برای تحکیم پایه مسئله را این

بودند که این شکاف اقتدار سیاسی و دانشی تراشی از طریق متکلمان و نویسندگانی 
کنند. های خیالی، برطرف و پر  ساختگی و ایدئولوژی یها یمآب تقدسوسیله  مذهبی را به

به اصول اسالم، وفاداری به خلیفه عباسی، برقرار کردن  هاسازی و پایبندی آن تاریخدانش 
ملحدان و مفسدان، جایگزین شد و  وقمع قلعنظم اجتماعی، حمایت از فقهای اسالمی و 

در دوره تثبیت قدرت (. ۷۳، ۷۸۳۳توانستند این روند را پیش ببرند )اسالمی و منیری، 
 مدارس» تحت لوای ابزاری جدید به نام ،بر همدیگر دانش/قدرتسلجوقیان، تأثیر متقابل 

مذهب شافعی بر سایر مذاهب دانش بود که عمالً تالش رسمی مبنی بر تفوق  «نظامیه
 و تدریس رایگان  و پرداختن شهریه به طالب به یپرور طلبهاربعه و تشیع با توسل به 

 .گرفت یمخذ شهریه صورت جای ا 
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اما نظام الملک  ؛کرد تأسیس می  گونه نظام الملک نخستین کسی نبود که مدارس این
اولین کسی بود که این مدارس را وارد تکنولوژی و روابط قدرت کرد و از کارکردهای 

اداری و  ،در ساختار سیاسی مختلف آن برای منافع خود استفاده کرد. وجود این مدارس
نظام الملک بیانگر نوع نگاه ایدئولوژیک دربار سلجوقی و خاصه  ،اتی دولت حاکمتبلیغ

گردید. پرداخت  اش تلقی می او در مقابل سایر رقبای مذهبی و سیاسی یینما قدرتو 
بود تا  ها هینظاممذهبی همراه با تأسیس  -شهریه به طالب جهت نیل به اهداف سیاسی 

ت مدافعه از مذهب شافعی تربیت نمایند )ملکی، عناصری سیاسی و ایدئولوژیک را جه
۷۸۳۱ ،۷۱۷.) 

به آن اضافه توان کارکردهای زیر را هم  عالوه بر کارکرد باال برای مدارس نظامیه، می
 کرد:

نهاد آموزشی  ق ۸۳۷که قبل از سلجوقیان از سال   ناکارکرد مقابله با تبلیغات اسماعیلی -
 .برپا ساخته بودند در قاهره« درالحکمه» نام باخود را 

در برابر  ،اسالم متعارف که مرکب از فقه شافعی بوددانش کارکرد تولید و ترویج  -
 (.۸۸۸، ۷۸۳۳)صفی، اسالم نامتعارف )مثل شیعه اسماعیلی( 

دینی و رواج برداشت دولتی از  دانشمند نمودن  در کل حاکمان سلجوقی سیاست نظام 
پیش گرفتند. این در حالی بود که مذاهب دیگر مانند در از طریق مدارس نظامیه را اسالم 

خانه دانشمندان بود )فرجی و های محدودی مثل  در مکانشان  های آموزشی شیعه پایگاه
سنی داشت،  /دانشیامد آشکاری که بازگشت قدرتبنابراین پ ؛(۳۶، ۷۸۳۶دیگران، 

 قرار داشت ها و سایر مذهبعمومی بود که در اختیار نخبگان شیعی   کاهش عرصه
مثل فلسفه، ریاضیات،  هایی دانشدر این دوره (. عالوه بر این، ۷۱۷، ۷۸۳۷)رنترگم، 

بویه و  های گذشته مثل آل های دوره که در حکومتطبیعیات و بخصوص فلسفه و منطق 
این رخداد  علتقرار نگرفت.  توجه موردبود، در این دوره  افتهی  توسعهسامانی رشد و 

داری صورت  ت متکلمان و فقهای سنی از منظر حفظ دین و دینمهم اگرچه مخالف
در جهت  آمد که میاز این ضرورت سیاسی و حکومتی علت مهم آن گرفت، اما  می

؛ گرفت ساالری صورت می تأمین منافع خلفای عباسی و ترکان سلجوقی و نهاد دیوان
نهاد پرنفوذ دین و بستند تا  تمام سعی خویش را به کار میسلجوقیان سو  از یک چراکه

در خدمت مشروعیت « دیوانساالری»یا « قلم اهل»صاحبان توأمان دانش و دین را در ذیل 
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نهایت تداوم حکومت به کاربندند؛ و از سوی دیگر،  های خود و در و تعقیب سیاست
های مختلف مذهبی جامعه  کرد که بر بخش نظام مدیریتی این حاکمیت چنین اقتضاء می

(. در ۷۷۳-۷۸۷: ۷۸۳۷لمبتون، ؛ ۸۸، ۷۸۱۳تلف نظارت داشته باشد )فیرحی، مخ انحاء  به
های  فرقه موجب شده بوداز گذشته، که بویه  تسامح مذهبی آلهمین راستا با توجه به 

ضرورت چنین عنصر  ،های اسالمی رشد و گسترش یابند مختلفی در سرزمین
های مختلف  مبارزه با این فرقهکرد. در جهت  قدرت/دانش را برای نظام الملک بیشتر می

عنوان  در احیاء و تقویت مذهب سنت همت گذاشت و از دو مذهب حنفی و شافعی بهاو 
دین را رکن  ،ایران باستان هینظر ازگیری  مذاهب رسمی امپراتوری پشتیبانی کرد و با بهره

ده، )ستارزا رداساسی ثبات سیاسی قلمداد نمود و سعی در وحدت دین رسمی و دولت ک
توان  میسلجوقیان   بین االزهر فاطمیان با مدرسه نظامیه  در یک مقایسه(. ۱۳، ۷۸۳۶

ها مسائل  نظامیهکارکردهای این مدارس را در تکنولوژی قدرت بیشتر احساس کرد. در 
شد اما در مراکز علمی شیعه مصر مباحث عقلی چون  شرعی و علوم اسالمی تدریس می

ها به خاطر رقابت با  گرفت. نظامیه بحث قرار می مورد فلسفه و حکمت و علوم طبیعی
االزهر محتوای آموزشی خود را جهت احیای مذهب تسنن و بر پایه شریعت قرار داده 

که مراکز علمی مصر به خاطر جذب طرفداران اسماعیلی و با تسامح از  بودند، درحالی
با عباسیان جهت تبلیغ و  کردند و نیز به سبب دشمنی های مختلف ممانعت نمی ورود رشته

جذب علما محیط آموزشی مراکز علمی خود را باز گذاشته بودند و این در حالی است 
نژاد و دیگران،  ها شرط اصلی داشتن مذهب شافعی بود )بهرام که برای تحصیل در نظامیه

۷۶۱۱ ،۳.) 

 عنصر روابط دین/قدرتب( 
های رابطه دین/قدرت در این دوره باید به یکی از نتایج خاص توسعه  از پیچیدگی

با طبقات  بیراندبین موجبات فراهم آوردن وحدت  کهکنیم  مدارس مذهبی نظامیه اشاره
ای دوباره رخ داد. قبل از  د که کمتر در تاریخ اسالم چنین مسئلهبوو فقها شده مذهبی 

کنیم که بعد از  ین نکته تاریخی در رابطه بین این دو قشر اشارهتوضیح این رابطه باید به ا
امیه( که زبان دیوان عربی  بنی روزگار در عراق و حجاز )والی «وسفی بن حجاج»دوره 

ایرانی برای مقابل با کاهش قدرت خود در دستگاه خالفت شروع به  شده بود، دبیران
(. نتایج ۷۸۳، ۷۸۳۱سروی و بیات، آموزش زبان عربی و یادگیری اصول دینی کردند )خ
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 لیاوا بزرگ یوانید یها خاندان و مقفع ابن چون یرانیدب این یادگیری را بعدها ما در
 شاهد بودیم که برامکه و بنوجراح، سهل آل رینظ ،(یهجر سوم و دوم سده) یعباس عصر

 درو همچنین  عرب اتیادب و زبان کردن تر قیعم و گسترش هنیزم در مهم ینقش
در . بودند نمونه یعرب به یپهلو از ترجمه و اتیادب نجوم، کالم، چون یمتنوع یها نهیزم

سو و طبقه دبیر و ادبا از سوی دیگر جدایی افتاده  اوایل عصر عباسی میان علما از یک
بود. اسالم پذیری دبیرانی نظیر ابن مقفع، نقش بزرگی در حیات فکری جامعه اسالمی 

های میان تعالیم اسالمی و سنن  ها و کشاکش ا نتوانستند سنتهآن رفته هم یرواما  ؛ایفا کرد
حتی نظام » هایی را که میراث نظریه دولت ایران باستان بود کامالً فرونشانند و آرمان

همه تعصبی که در مذهب سنت داشت، نتوانست ترکیب قابل قبولی از   آن الملک نیز با
سو و علما از سوی  طبقه دبیر و اهل ادب از یک ،این دو پدید آورد. با توسعه مدارس

که در معنی به سنگر مذهب  یها در مدارس دیگر بیشتر به هم نزدیک گردیدند؛ زیرا آن
شده بود از کارآموزی مشترکی برخوردار بودند. دبیران و ادبا بیشتر اسالمی   سنت تبدیل

نی سنت ایران باستان و سنت شدند و علما شاید بیشتر ایرانی. دوگانگی میان دو سنت، یع
اسالمی، همچنان حفظ گردید؛ اما یگانگی و توحیدی که در دوره سلجوقی به دست 

 (.۸۷۷، ۷۸۳۸)لمبتون،  «آمد بیش از گذشته بود
های خاص رابطه بین دین/قدرت در این دوره تاریخی  باید به گسترش نفوذ  از ویژگی

که سلجوقیان قدرتشان رو به  ایدر دوره. کنیم صوفیان در عرصه اجتماعی و سیاسی اشاره
به دالیل توجه است.  قابل در این دورهصوفیانه  و دانشازدیاد بود، گسترش اندیشه 

توجه و حمایت حاکمین و دولتمردان سلجوقی از تصوف به وقوع پیوسته  که از  یمختلف
؛ به ندبود شده ل های تأثیرگذار در جریانات این عصر تبدی بود، صوفیان  به یکی از گروه

گیری از صوفیه برای مقابله با  همین دلیل، خلفای عباسی و حاکمان سلجوقی به فکر بهره
مداری مقام رسمی  های طرفداران فاطمیان مصر افتادند و حتی در دستگاه حکومت فعالیت

 دادند. از جهت دیگر علت این توجه در بغداد، در راستای هابه آن« الشیوخ شیخ»عنوان  به
عنوان نوعی نگاه متفاوت به دین با طرفدارانی که در  مقابله با اسماعیلیان است. تصوف به

توانست برای مقابله با  های مختلف جامعه داشت، یکی از نهادهایی بود که می میان گروه
استفاده قرار  کردند، مورد که بسیار خالفت عباسی را تهدید می  ناهای اسماعیلی فعالیت

این عصر، همچون احمد جام و برخی متفکران   ت برخی از صوفیان برجستهگیرد. مخالف
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از دین است که  دانشمتمایل به تصوف، همچون غزالی با اسماعیلیان، نشانگر دو گونه 
ترین مخالفان  اند. غزالی یکی از بزرگ تاریخی در مقابل یکدیگر قرارگرفته  در این دوره

های او، بخشی به رد باطنیان  ر بیشتر کتابعقیدتی نزاریان در این عهد است و د
یافته است. او در آثار خود، ضمن رد اعتقادات اسماعیلیان  )اسماعیلیان( اختصاص

آنان با عقاید فالسفه و مجوس یکی است و آنان مخالف قرآن   گوید که اصل عقیده می
کند و سیاست  میترتیب، غزالی باطنیان را خارج از دین معرفی   این  و شریعت هستند؛ به

(. غزالی با ۱۱، ۷۸۳۸کند )رضاییان،  عمومی این عهد در مقابله با آنان را تأیید می
خصوص در محافل اهل سنت  هایش توانست از نفوذ فلسفه مشایی در اسالم و به فعالیت

جلوگیری کند. او کتاب فضائح الباطنیه را به دستور خلیفه عباسی ابوالعباس احمد 
اندیشی  واقع عقاید غزالی بیشتر حاصل مصلحت ق(، نوشت. در ۷۷۸ - ۶۱۳)مستظهر باهلل 

گسیختگی  هم غزالی  نگران ازبا توجه به اینکه و در توجیه اوضاع موجود است. 
(. این ۳۱، ۷۸۳۶، به مخالفت با فلسفه درآمد )فرجی و دیگران، بوداجتماعی 

اسالمی و   پیشوای جامعه مثابه رئیس و اندیشی در زمینه موقعیت خالفت به مصلحت
نظر غزالی  گونه از عنوان عنصر ضروری در آرمان حکومت، این واردکردن سلطنت به

و همکاری میان آن را  دیشیاند یموی به پیوستگی و اتحاد خلیفه و سلطان »شد:  دهیشیاند
بایست سلطان برگزیند که با اعمال قدرت مؤلفه  سو خلیفه می پنداشت. از یک م میمسلّ

بخشید و از طرف دیگر، اعتبار و روایی  خود، قدرت قانونی خلیفه را رسمیت می
گردید.  تثبیت می -کرد که حکومت را تصویب می -حکومت سلطان با بیعت با خلیفه 

بدین طریق سلطان سی پذیرفت که شریعت اصل سازنده جامعه سنی است و خلیفه نیز 
آورد که در  پدید می یفظ انضباط شرایطکرد که سلطنت با استقرار نظم و ح تصدیق می

توانند به کار خود ادامه دهند و مسلمانان سرنوشت حقیقی  آن نهادهای اسالمی می
 (.۸۱۶، ۷۸۳۸)لمبتون، « خویش را به پایان رسانند

های تصوف اسالمی است و صوفیان و عارفانی  ترین دوره دوران سلجوقیان از درخشان
 ،در خراسان هاابوالقاسم قشیری با وجوه سوءتفاهم میان آن مثل ابوسعید ابوالخیر، امام

های زاهدانه،  خواجه عبداهلل انصاری در هرات و شیخ احمد ژنده پیل برخالف گرایش
شریعت تعلیم و ترویج کردند. رواج تصوف اهل خانقاه و رونق   تصوف را در محدوده

ر فلسفه و علوم عقلی شدت موجب کسادی و انحطاط بازا  کار فقهای اهل مدرسه به
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های صوفی شرقی تبار در بغداد فراهم  گشت. سلجوقیان شرایط مطلوبی برای خانواده
. چندین نهاد صوفی در دوره سلجوقی در پایتخت عباسی تشکیل شد. ندآورد
شود که  تشکیالت خاص تصوف )رباط، خانقاه( در این عصر ذکر می ۸۱وحوش  حول
رسد، اما اغلب در قرن ششم به وجود آمدند.  بویه می مان آلبه ز یحت هابعضی از آن  سابقه

کردند و رسم  ها اقامت می صوفیان و مسافران و گاهی مقامات مغضوب نیز، در این رباط
ها مراسم  ها به خاک بسپارند. در این مکان شد که صوفیان و مقامات دولتی را در رباط

چون مجالس وعظ یا نقل حدیث نیز در های دیگری  شد، اما فعالیت ذکر و سماع برپا می
زندگی شهری داشتند )رنترگم،  ها پیوند عمیقی با ها و خانقاه گرفت. رباط آنجا انجام می

۷۸۳۷ ،۷۱۳.) 
واقع  به»گونه هم توضیح داد:  توان این روابط صوفیان با حکومت سلجوقیان را می

ان سلجوقی با مردم به عدل و که حاکم شرط آن ای پایاپای بود که در آن صوفیان به معامله
ساختند. در مقابل، دولتمردان نیز  انصاف رفتار کنند، دعای خیر خود را بهره آنان می

گری از اهل شناسی خود را در قالب ارادت ورزی به صوفیان بزرگ و حمایت مراتب حق
 (.۸۱۳، ۷۸۳۳)صفی، « داشتند تصوف ابراز می

و حضور مؤثر  ینیآفر نقشدر مورد  دتوان ا میر دین/قدرت در این دورهرابطه پیچیده 
های جانشینی، عرصه دیگری از  ها و کشمکش مقوله فتوا و در رقابت علمای دین در ذیلِ

. مفتیان با وقوف به نقش گذاردبه نمایش  را در این دوره  دانش دینیکارکرد سیاسی 
آن در راستای کسب  بردند تا از ، تمام سعی خویش را به کار می«فتوا»بخشی مشروعیت

ای  های فرقه فرد منازعات و جنگ هم در دوره منحصربه  منافع و تضعیف جریان رقیب آن
های سالطین و شاهزادگان  ها و ارادت ها، التماس سودجویند. از سوی دیگر زانو زدن

شورشی در مقابل آنان به جهت اخذ فتوا و در حقیقت تأییدیه خود نمایانگر اهمیت بسیار 
عنوان یکی از ابزارهای اقتدار در مناقشات و منازعات جانشینی بود.  رگذار فتوا، بهتأثی
 ملکشاهتوان به ماجرای جانشینی پس از مرگ  طور مثال و در یک نمونه آشکار می به
( فقیه ق ۶۳۳( و نقش انکارناپذیر فتوا اشاره کرد. ابوالمظفر مشطب فرغانی )د. ق ۶۳۷)

( دعوت شد تا ق ۶۳۱ - ۶۳۱د غزالی، از سوی خلیفه مقتدی )حنفی، به همراه امام محم
فتوایی صادر کند. ترکان خاتون با شروط خلیفه مقتدی برای  ،راجع به سلطنت محمود

های فرماندهی سپاه و  خوانی به نام محمود، مبنی بر حذف اختیار محمود از پست خطبه
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و فقیه مشهور را خواستار شد. ریاست دولت مخالفت کرد. لذا، خلیفه عباسی فتوای این د
 (.۸۱۳، ۷۸۳۸متعاقباً خلیفه نیز مطابق با آن فتوا عمل کرد )شعبانی، 

 خلیفه / عنصر رابطه متقابل سلطانج( 
ه.ق( در کتاب احکام السلطانیه و  ۶۷۱سلجوقیان ماوردی )متوفی  به قدرت رسیدن قبل از

، راه را برای ارتباط تازه میان الوالیات الدینیه با بحث خود در مورد وزارت و امارت
بدون »بود که گفتمانی  گزارهبود. ماوردی بانی این  هکرد بسترسازیخالفت و سلطنت 

توان برخی امتیازات و  عنوان امیر واقعی والیات مرکزی، می لطمه زدن به حقوق خلیفه، به
. البته ماوردی حفظ شأن و مقام «اختیارات را به والت نواحی دوردست واگذار کرد

از خلیفه را نخستین وظیفه والی دانسته و دومین تعهد او را  وچرا چون یبخالفت و اطاعت 
نوبه خود موظف  داند. در چنین حالتی خلیفه نیز به حکومت بر اساس احکام شریعت می

شناسد و دو کلیه انتصابات و تصمیمات مذهبی والی را معتبر و قانونی ب پس  آن بود از
 (.۸۳۳، ۷۸۳۸بایست عهد دوستی و یاری متقابل ببندند )فروزانی،  طرف می

اساس رابطه میان سلجوقیان و خالفت عباسی بر این امر استوار بود: نیاز به کسب 
مشروعیت برای حاکمیت سیاسی نوبنیاد سلجوقیان و از دیگر سو کسب مجدد نفوذ و 

واقع  داده بودند. در  دست از دیرباز آن را از قدرت معنوی و دنیوی خلفای عباسی که
فشارهای سیاسی و اجتماعی ابتدا   حکومت عباسی از نیمه دوم قرن سوم به بعد، تحت

اش از  تر شد و سرانجام حدود اواسط قرن چهارم، قدرت سیاسی اش کوچک محدوده
 از  پسمصر و  ابتدا تسلط خلفای فاطمی بر ،رفت. همچنین در همان قرن بغداد فراتر نمی

کرده بود. از  تر نابساماناعالم خالفت امویان در اندلس، وضع موجود را برای عباسیان  آن
نفوذ خلفای عباسی را کامالً محدود کرده بودند،  ق ۸۸۶بویه از  سوی دیگر گرچه آل

 ق ۷بویه در قرن  پذیرفتند. کاهش قدرت آل عنوان رهبر دینی می ولی آنان را همچنان به
دیگر سو، ظهور فرمانروایانی نظیر غزنویان و قراخانیان وابسته به دستگاه خالفت در از 

شرق جهان اسالم، حاکمیت سیاسی خلفای عباسی را دوباره تقویت کرد. در چنین 
عنوان یک قدرت سیاسی که ایران و خاور  موقعیتی ظهور سلجوقیان تابع خالفت، به

عنصر برای عباسیان بود  نیتر دوارکنندهیام، نزدیک را تحت سلطه خود درآورده بودند
طغرل بیک قصری در بغداد برای خود ساخت و بر (. ۷۳۱، ۷۸۳۸)غازی اوزگودنلی، 

تمام اختیارات  ۶۶۳ذیقعدة  ۸۳تخت زرین اهدایی خلیفه نشست. خلیفه القائم بامراهلل در 
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به وی داده شد؛  ییهاو سنجق )پرچم(  ها خلعتکرد.  دنیوی قلمرو خود را به او واگذار
های سیاسی طغرل بیک و کسب  گذاری، کمربند زرین بر کمر بست. پیشرفت و با تاج

رد او را سلطان شرق و غرب )سلطان المشرق والمغرب( ک مشروعیت از سوی خالفت،
 (.۷۳۸، ۷۸۳۸غازی اوزگودنلی، )

 ساالریدیوانعنصر نهاد  د( 
ویژه  به داشتند؛ نقش مهمی ساالران ایرانی  ز همان آغاز تأسیس دولت سلجوقی دیوانا

بود، برخی از رسوم و  دار عهدهنظام الملک که وزارت سلطان الب ارسالن و ملکشاه را 
قواعد، تشریفات و تشکیالت ایران باستان را اقتباس کرد و با حکومت در حال گسترش 

از  یا زهیآمیان سعی کردند در قلمرو حکومت وسیع خود سلجوقیان تطبیق داد. سلجوق
رسوم اداری و دیوانی ایرانیان و بعضی از سنن خویش و دوایر و نهادهای عصر  و  آداب

 (.۳۶۸، ۷۸۳۸به وجود آورند )غازی اوزگودنلی،  را اسالمی
یم. پرداز میخواجه نظام الملک معروف یعنی  ساالران وانیددر اینجا به معرفی یکی از 

شهریاران مشهور و حتی   یک آینه  سندهینوو  ساز مدرسهعنوان وزیر، فقیه شافعی،  بهوی 
، گاهی داد یمرا  ها محاصرهگاهی ترتیب  ،کرد آوردند گاهی در جنگ خود شرکت می

، ۷۸۳۷کرد )هیلنبراند،  جنگید و حتی گاهی تنها در جنگ شرکت می در کنار سلطان می
ا از طریق تقویت سیاست تمرکزگرایی و ترجیح آن بر الگوی ساالری ر او دیوان(. ۶۸
نظامیان سلجوقی تحکیم بخشید. از سوی دیگر بر آن تالش  قدرتِ از مرکزِ زیگر  استِیس

سلجوقیان ایجاد  حکومتی کردارهاینهادهای آموزشی در گستره وسیع  سرعت  بهبود تا 
از نهادهای آموزشی  یا شبکهد نماید تا ضمن پیشبرد مقاصد سیاسی خود، سعی در ایجا

در نیمه دوم قرن چهارم  یساز مدرسهوابسته به خود بنماید. بر این مبنا بود که جنبش 
کرد.  شروع گردید و در این عرصه آموزشی، در رقابت با معتزله و فاطمیان مصر عمل می

-و نظام که در قرن پنجم، دانش و معرفت دینی در اوج رونق قرار داشته است یا گونه به

انتخاب معلمان و استادان برای مدارس نظامیه  ازجملهالملک شخصاً به امور مدارس، 
الملک، نوعی اتهام تعصب بر سر این اقدامات آموزشی خواجه نظام اگرچهپرداخت.  می

ها در هر شهری از شهرهای ایران یک  است اما در اثر همین تالش شده  دادهمذهبی به او 
 (.۷۷۳، ۷۸۳۱ده بود )ملکی، باب مدرسه دایر ش
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مداران ترک قائل است، حتی  خواجه ضمن اینکه نقش مهمی برای فرماندهان و حکومت
چون او »داند  دهنده حکومت سامانیان می عنوان نقش تداوم فرماندهی مانند آلپتگین را به

(. وی ۷۱۳، ۷۸۳۱الملک، )نظام« از خراسان برفت، دولت از خانه سامانیان با او برفت...
در فصل بیست  و کند کند و بر عادل بودن تأکید می حتی ویژگی نژادی حاکم را نفی می

ما را پادشاهی باید که عادل باشد و ما از او به جان و »گوید:  و هفتم از نگاه مردم می
، ۷۸۳۱الملک، )نظام« خواسته و زن و فرزند ایمن باشیم، خواه ترک باش خواه تازیک

۷۷۶.) 
الملک برای ثبات و اقتدار حکومت به آن اعتقاد داشت، اهدافی که خواجه نظامازجمله 

علت وی در دوران شروع حاکمیت سلجوقیان خود   این  به .تقویت حاکمیت مرکزی بود
و  سر جداهای  ها مشارکت داشت. هدف وی مبارزه و از بین بردن حرکت در لشکرکشی

 هدف بانامه  الملک با نوشتن کتاب سیاستمنظا(. ۳۷، ۷۸۳۸بود )سرافرازی،  زیمرکزگر
 باآموزش سیستم سیاسی و کشورداری متمرکز و قدرتمند و نیز تأسیس مدارس نظامیه 

های  تربیت مبلغان مذهبی شافعی و کارمندان اداری مجرب برای مقابله با چالش ی زهیانگ
ی مهمی در این راه ها ساالری گامی اسماعیلیه و تقویت نهاد دیوان ی فرقه خردگرایانه

 الملک حامی بزرگ فقه و فقهای شافعی و کالم اشعری بود.برداشت. نظام

عظمتی که دولت سلجوقی به روزگار ملکشاه به دست آورده بود، بیشتر به سبب وجود 
الملک بود که حدود سی سال مقام وزارت را در دست داشت. همراه با افزایش سن نظام
ابوالغنائم، الملکتر شد. تاج ساالران گرم مقام وی میان دیوان الملک، رقابت بر سرنظام

صورت رقیبی نیرومند درآمده بود. در این   تدریج به  وزیر ترکان خاتون همسر سلطان، به
-میان نیز برخی اتهامات، روابط میان سلطان و وزیر را تیره کرد. اتهام اساسی که بر نظام

در های فراوان  در بین این کشمکش نزدیکانش بود.الملک وارد آمد، سودرسانی وی به 
به دست یکی از فدائیان باطنی به نام  الملک نظام های نهاوند، در نزدیکی ق ۶۳۷ سال

ابوالغنائم . الملک آمد، به قتل رسیدابوطاهر ایوانی که به بهانه دادن عریضه به حضور نظام
 کیالملک نیز تصفیه شدند. گان نظامالملک به مقام وزارت رسید، همه وابستجای نظام به

دو مرگ است که دولت سلجوقیان رو  نیا از بعدکند و  فوت می ملکشاهبعد سلطان  سال
 (.۷۳۳، ۷۸۳۸)غازی اوزگودنلی، رود  به سقوط می
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 عنصر یکجا باوریه( 

شد مگر با وجود دولتی  که پتانسیل عمل به آن را داشته باشد.  همه عناصر باال محقق نمی
ای بودند خود فاقد چنین ویژگی  طور که گفته شد سلجوقیان با توجه به پیشینه قبیله همان
ری کارکردهای گفتمانی و غیرگفتمانی  توانستند عملکردی از س کمرور زمان با ی  اما به

از نهادهای  جای گذاشت. یکی جای بگذارند که کمتر دولت اسالمی از خود به    خود به
بود که موجب یکجانشین ساختن ایالت ترک  عیکجانشین کردن سلجوقیان نظام اقطا

های صحراگرد و ناراضی آگاه بود. در بهترین  الملک کامالً از خطر ترکمننظام»شد.  می
نظمی در قلمرو  جا کوچ کنند و موجب بروز بی توانستند آزادانه به همه حالت، آنان می
نوعی آنان را در مکان ثابتی میخکوب  بخشیدن زمین به ترکمانان، به شوند. خواجه با

الملک جهت یکجانشین ساختن رسد که این کار بخشی از نقشه نظام کرد. به نظر می می
 (.۸۱۳، ۷۸۳۳ )صفی، «ترکمانان یا حداقل بازداشتن آنان از صحراگردی بود

 ؛بیک را جانشین خود کردریبیک فرزندی نداشت، ابوالقاسم سلیمان پسر چغچون طغرل
 درشناخت و  اما آداب و سنن ترکان از عهد باستان، اصول وراثت را به رسمیت نمی

های  توانستند دعوی جانشینی کنند. در بین این نزاع همه اعضای خاندان می جهینت
 سلطنت تخت بر باشکوه مراسمی طی  جانشینی، سرانجام آلب ارسالن به پیروزی رسید و

 در هم بامراهلل القائم خلیفه. کرد منصوب وزارت به را الملکنظام و نشست انسلجوقی
 برای سفیری او، به جدید عناوینی دادن با خواندو خطبه ارسالن الب سلطان نام به بغداد

ی فرستاد؛ اما کار مهمی که ارسالن کرد، اعالم ولیعهدی ر به حکومت منشور تقدیم
(. این نوع تعیین ولیعهد یکی دیگر از ۷۱۳، ۷۸۳۸ اوزگودنلی،پسرش ملکشاه بود )غازی 

(. با این کار ۸۶۳، ۷۸۱۸ ن،وای بود )لمبت اقدامات آلب ارسالن و مغایر با نگرش قبیله
بود؛ اما بعد از او این  شده  حلترین مسئله حکومت سلجوقیان، یعنی وراثت  انگار مهم

ر یک از شاهزادگان، با توجه به شیوه کار مبتنی بر یک شیوه منظم و مشخص نبود و ه
مفهوم حاکمیت در  موجب  بهها پیوسته نسبت به حکمرانی دعوی داشتند.  حاکمیت ترک

کردند، همه اعضای خاندان  آن را ماهیتی الهی تلقی می که باستانهای  سنت بهارخواب
درپی  های پی دارای حقوق و صالحیت حکمرانی بودند و همین تلقی موجب عصیان

های سلجوقی در اواخر حکومتشان شد و به همین سبب وراثت در  اعضای خاندان
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گاه اصول و قواعد منظم نیافت و این امر نقشی مهم در تضعیف حکومت  حکمرانی هیچ
 داشت. سلجوقی و درنهایت سقوط آن

 گیری نتیجه

در  شناسی فوکو برای شناخت ماهیت و ابعاد دولت سلجوقیان، این مقاله بر اساس روش
 و همچنین نه تنها آن های دولت بحث خود را شروع نکرد ابتدا از لحاظ روشی، با نظریه

تلقی کرد  قدرت کیزیخردفیک  عنوان بلکه آن را به کردخارج  بودن مرکزحالت را از 
در یک تکنولوژی و میدان که برای تحلیل این خرده فیزیک قدرت نیاز بود آن را 

های خاص زمانه  و تاکتیک ها استراتژیوژی قدرت از این تکنول دهیم.قدرت قرار 
شناخت روابط عمیق قدرت در ریشه و که وظیفه محقق است  گرفته شکلخودش 
بر اساس این برداشت نظری به شناخت ماهیت و ابعاد . استزمانه بررسی دولت  تاروپود

« خالفت و امنیت، دیانت»دست زدیم و به کشف سامانه قدرت دولت سلجوقیان 
رابطه بایست  . این سامانه بر اساس این ضرورت تاریخی شکل گرفت که میمیافتی دست

، رابطه بین و خالفتساالران  ای و تمرکزگرایی دیوان بین افکار تمرکزگریز قبیله
 و غیره را سامان دهد. های مختلف فکری و مذهبی و دین متعارف گرایش گسترش

ای  و دولتی را بررسی کردیم که از آرمان قبیلهما حکومت گفت بر اساس این سامانه  دیبا
خود به آرمان پاسداری از دین اسالم رسید و حتی در برابر دشمن بزرگ اسالم یعنی 

 را خود کار های صلیبی راه انداخت. سلجوقیانی که با کمک قبایل غز مسیحیت، جنگ
د را گسترش ای حوزه سرزمینی خو نظامی و قبیله نیروی کمک به و بودند کرده شروع

 ابزارهای آن دیگر  های قدرتی داشتند که دادند، برای ادامه حضور خود نیاز به سامانه
 بلکه نبودند، ای قبیله کوچ رؤسای دیگر، سلجوقیان، بنابراین ؛آمد نمی کارشان به ای قبیله

عنوی خالفت باید حکومت م قدرت نظر تحت که بودند شده تبدیل  اسالمی سلطان به
های اسالمی، دو مسئله را  ترکان سلجوقی، پس از تسلط بر سرزمین از این رو ؛کردند می

جای مانده بود، نیاز  سو با توجه به سنتی که از دوران گذشته به در پیش رو داشتند: از یک
های سیاسی و مذهبی از جانب خلیفه عباسی داشتند و از سوی دیگر  به کسب حمایت

حکومت کنند. سالطین سلجوقیان و  هاخواستند بر آن ه میباید مورد اقبال مردمی باشند ک
وزرای ایرانی با تأسیس مدارس نظامیه و... مورد اقبال خلیفه قرار گرفتند و از سوی دیگر 

های اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی مورد اقبال مردم قرار  با ایجاد آرامش و پیشرفت
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ا ههای مقابل سلجوقیان از آن رفبود که ط یاما روی دیگر جریان، نیازهای ؛گرفتند
داده خود را به دست بیاورند. مردم  دست داشتند. خلفا نیاز به سلجوقیان داشتند تا اعتبار از

 د.های اسالمی نیز نیاز به سلجوقیان داشتند تا نظم و امنیت داشته باشن سرزمین
 

 حکومتی کردارهایی به  اقبیله -حکومتی ترکی (: انتقال از کردارهای۷نمودار )
 امپراتوری اسالمی

 سلجوقیانخالفت دولت  و تکنولوژی قدرت امنیت، دیانت
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