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گفتمانهای خدا – خلیفگی و خدا -پادشاهی


در نصیحۀ الملوک امام محمد غزالی
تاریخ تأیید79/21/21 :

تاریخ دریافت79/6/12 :

مهناز عباسی

*

هدف پژوهش حاضر ،بررسی ویژگیهاا و نظاا ررش ای گفتماا حوات تی پاد ااهی و
خلیفگی در کتاب نصیحۀ الملوک ر اا مماد الر ای رسا  .روش پاژوهش وت ایفی –
ریلدر گرفته و تظف به رجرری عدر

و رستیفای حقتق رنسانی رس ؛ رعیا

نیال وااب

بیچت و چرری پاد اهرند .در گفتما حوت تی خلیفگی نیال ،خلیفاه ،ساایهی خادر روی
ش ین رس

و ا تری

رد نیل باید واب
گفتما  ،وعا لی رس
و یتهی حوت

رجرری رحوا و حدود ر هی و رحسا به ارد رر باه عهاده دررد؛

مض خلفا و ر ارر با ا.د .در گفتماا پیشا.هادی الر ای رربطاهی دو
نه وقابلی؛ بدین ع.ا که ررششها و فاهیم رش رسال و سیستم ،و آدرب
رش گفتما پاد اهی ور گرفته ده رس  .وئتریسینهایی ان.اد الر ای

قدرت رر رش آسما ها گرفته و به اه یا خلیفه رعطا کردهرند؛ رش ستیدیگر ،با ریجااد بااور
برگلیدهبتد رین رفررد ،رد رر واب
درس

یک..د .در سررسر تن کتاب نصیحۀ الملوک نتع رفعال برری پاد اها پیشارسال ی،

اضی و ضارع رخباری با قطعی
رس

مض خلیفه ساخته و رش آ ها فر اا برهاایی طلا

و رالب رش رنشایی با دال

شیاد رس ؛ ر ا فعلهای ربتط به خلفا بیشوار ر تلر ای
ر ر اایب بهره یبرد.

نصیحۀالملوک ،غزالی.

کلیدواژهها :خلیفگی ،پادشاهی،
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وملیلی بتده و نتایج حاکی رش آ رس

که در گفتما حوت تی پاد اهی ،پاد اه فارهه رر رش
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ادارهی شهرها از ساالیان دور ،ذیا حکمات مملای اندیشامندان
نحوهی 
سیاست مُدُن و 
اسالمی قرار داشت و در مدارس مختلف تدریس مایشاد .اگرچا با احتمااب باایار ،از
دیدگاههای گوناگون دیگر سرزمینها نیز استفاده میکردند ،اما نگاه توام با باورهای دینی
قدرتهای حکومتی در سرزمین ایران هرگز خدش پیدا نکارد .هماواره در قبا از ورود

و
آنچ در این محیط اجتمامی ،قدرت واقعی و پیروز را ایجاد
امراب و پس از حکومت خلفا ،
کرده است ،باورهای ایدئولوژیک ب ویژه باورهای دینی بوده است .ورود اسکندر با ایاران
گرچ موجب شکات ایرانیان شد ،اما نظام فکری ایرانیان را دچار تحوب اساسی نکرد .در
ورود امراب ب ایران ،قضی شک دیگری یافت و نوع نگاه اجتمامی ایرانیان دستخاو
تحوالت بزرگ و بنیادین شد .این نکت در تفکر نظام حکومتی قاب بررسی بیشتر است.
مردمی ک با نظام طبقاتی جامع دست ب گریبان بودند ،با شاعاری از یاک دیان مواجا
شدند ک بر مبنای آن ،حاکم باید ب فکر ضعیفان باشد و حتی در میان آنها زندگی کناد!
این نوع حکومت البت در جامع ی امراب شاید فقط در چند ده ی نخااتین اجارا شاد و
اندکاندک در تقاب گفتمانهای حکومتی امراب ،مالمان باا ساایر جواما اطاراف  -از
آنکا ناوع
بیشتر از 
جمل ایران  -اشرافیت نظام حاکم را بر سادهزیاتی ترجیح دادند و 
نگاه حکومتی قرآن را ب ایران و مثمانی بدهد ،از این جوام  ،اشرافیگاری باا پشاتوان ی
تایید وجودی ب نام خدا را اخذ کردند.
ادارهی کشور ،چگونگی ارتباط قادرت باا ماردم و باالعکس و
شیوهی 
دشوارهای ب نام 
ضرورت دستیابی ب الگویی مطلوب از حکومت ،غزالی را واداشت تا با تالیف اندرزنام ای
ب نام «نصیحۀالملوک» ب بحران در فضای پرآشوب زمان ی خود پایان دهد .پرسش این
است ک چرا یک اندیش ورز قدرتمند ،خود را ملزم ب کتابت در چنین موضومی میداناد
چ انگیزههایی بامث شده است ک غزالی در این حوزه وارد شود بیتردید نگاه غزالی ،ب
سیر فردی یک اناان ختم نمیشود و میداند ک اگر نظام حکومتی یاک جامعا درسات
مم کند ،افراد هم ب صورت فردی میتوانند زندگی بهتری و متعالیتاری داشات باشاند.
غزالی اندیشمندی است ک بر بایاری از محققین جامعا ی ملمای وقات خاود تااثیرات
مهمترین افرادی ک ب شدت تحتتااثیر غزالای قارار
العادهای داشت است .از جمل ی 
فوق 
داشتند ،سعدی است ک مکرر از تذکر سخنان و اندیش های وی بهره میبارد (فقیا ملاک
مرزبااان و فردوساای .)2172 ،حافظا ی تاااریخی یااک قااوم بااا حااوادم مهاام و بااا تفکاارات

1. Discourse analysis.
2. Critical Discourse analysis.
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مهامتارین
شخصیتهای مهم آن قاوم شاک مایگیارد .بایتردیاد غزالای از جملا ی 
شخصیتهایی است ک بر ذهنیت ایرانیان و حتی دیگر اقوام منطق تاثیر گذاشت است .در
همچون غزالی ساخت شده است .برماسات کا
ذهن ایرانیان ،گفتمان حکومتی با افرادی 
نخات شیوهی تفکر این بزرگان در مورد قدرتها و باورهای مربوط با ادارهی جامعا را
آنچ بودهایم،
آنگاه ب تحلی و بازبینی آن بنشینیم .خواه یا ناخواه ،ما بر اساس 
شناخت  ،
برای آنچ میخواهیم باشیم ،برنام ریزی میکنیم.
سواب اینجاست ک غزالی برای پادشاهان و ملوک چ نصایحی دارد ب چ قدرتی در
نظام حکومتی پادشاهان امتقاد دارد کدام باورها را با یادآوری و تذکر مثبات پایش روی
خواننده میگذارد ویژگی ها و نظام ارزشی گفتماان خلفاای ماالمان را چگونا معرفای
میکند غزالی میان "گفتمان خلیفگی" و "گفتمان پادشاهی" چ رابط ای مایبیناد در
پژوهش پایشرو بارای فهام گفتماان حکاومتی انتخاابی غزالای ،از رو تحلیا ماتن
"فرکالف" استفاده شده است.
1
2
از ابتدای شک گیری تحلی گفتمان (با ویاژه تحلیا انتقاادی گفتماان) "ناورمن
فرکالف" از چهرههای شاخص آن ب شمار میآید .تحلی گفتمان وسایل ای بارای فهام
دورهی تاریخی مورد مطالع میباشد .برای تبیین ابعاد اجتمامی هر کردار اجتمامیای (در

مقال ی حاضر "حکومت") و چگونگی پیوند آن با متن ،میتوان از نظری ی فرکالف بهره
برد .در رو وی هر متن بایاتی در س سطح" :توصیف"" ،تفایر" و "تبیین" بررسای
شود:
الف .سطح توصیف :پرسش اصلی توصیف ،ماال ای است ک مؤلف متن را بارای آن
نوشت است.
ب .سطح تحلیل (چگونگی) :نابت بین ماال ی مؤلف ،ک براساس آن ب تولید متن
دست زده ،و نظام معرفتی وی چگون است در تاریخ نگار متن چ رویکردهایی نابت
ب ماال وجود داشت است رابط ی تاریخی ،اجتمامی ماال با متن چیات
ج .سطح تبیین (چگونگی و چرایی) :پرسش اصلی تبیین ،چرایای تاثیرگاذاری نظاام
اینک چرا مؤلف ب
میباشد .
دانایی مؤلف بر تمای وی ب سمت اتخاذ رویکردهای خاص 

703

سال بیست و یکم /شماره هشتادوسوم  /پاییز 7931

770

چنین نظام گفتمانی خاصی رسیده است
تکنیک کاربات راهبرد گفتمان از طریق تجزی و تحلیا واژههاای ماتن ،چگاونگی
چینش بند (پاراگراف) ،تاکیدها ،تکرارها ،آغازها و پایانهای مطلب و نامگذاری اسات کا
میتوان آن را ب مثاب یک سامان ی فکری دانات کا مؤلاف از موضاوع ماورد بررسای
خویش ارائ کرده است (صیامیان و جمشیدی.)12 ،2172 ،
تحلی متن ،تحلی ساختهای زبانی و صوری متن است .این بررسی در قالب توجا
ب واژگان ،دستور ،نظام آوایی و اناجام اتفاق میافتد .در برخای ماوارد ،واژگاان ،ماتن را
ب لحاظ ایدئولوژیک معنادار میکنند و در سطحی فراتر نحوهی بااهمآیای یاا هامنشاینی
واژهها طرح خاصی ب متن میدهند .نحوهی چینش دستوری جمالت در ماتن مایتواناد
منظور ویژهای را ب همراه داشت باشد و البت انتقاب استعارهای یک کلم یا مبارت از یاک
قلمرو کاربردی ب قلمروی دیگر چنین نقشی را ایفا مایکناد .با مناوان مثااب« :حابس
زنادانیشادن» بازنماایی

انفرادی» ب گون ای استعاری ،یک وضعیت پزشکی را در قالب «
میکند (فرکالف .)291 ،2139 ،در راستای مدد جاتن از رو تحلی متن ،در این پژوهش،
آنگاه
نصیحۀالملوک جم آوری کرده ،

ابتدا گزارههای گوناگون مربوط ب دو گفتمان را در
با توج ب صفات و نامگذاریها و ارز گذاریها ،ویژگیهای هر گفتمان را ذکر کرد هایم
و در انتها نیز ب تفایر و تبیین نظامهای حکومتی معرفیشده در متن کتاب پرداخت ایم.
دورهی ایران ،دورهی پیشااسالمی و ایران دورهی اسالمی
نصیحۀالملوک غزالی از دو 
(تا قرن  )2سخن میگوید .وی از ذکر اسامی خاص استفاده میکند؛ ویژگیهاای مشاهور
هر پادشاه را در کتاب خود ذکر کرده و سعی میکند ضامن برشامردن بایادها و نبایادها،
الگویی صحیح برای حاکمان وقت ترسیم نماید .بدینترتیب غور و تام در ایان کتااب و
این دیدگاه ،شاید محققان امروزی را برای شناخت سیر اندیشا در گفتماان حکاومتی در
ایران یاری رساند.
بر این اساس ،سواالت پژوهش پیشرو مبارت است از:
 .2ویژگیها و نظام ارزشی گفتمان حکومتی پادشاهی کدام است
 .1ویژگیها و نظام ارزشی گفتمان حکومتی خلیفگی کدام است
نصیحۀالملوک ،تقاب است یا تعام

 .1رابط ی این دو گفتمان در متن
براساس سواالت ،فرضی ی پژوهش از این قرار است:
میگیرد و موظف ب اجارای
 .2در گفتمان حکومتی پادشاهی ،پادشاه ،فرّه را از ایزدان 

مدالت و استیفای حقوق اناانی بوده و رمیت نیز تاب بیچون و چرای اویند.
 .1در گفتمان حکومتی خلیفگی ،خلیف سای ی خدا روی زمین ،مامور اجرای احکاام و
حدود الهی و احاان ب مردم است؛ مردم نیز باید تاب محض خلفا و امرا باشند.
نصیحۀالملوک ،تعاملی است ن تقابلی.

 .1رابط ی دو گفتمان در متن
کتابهایی در باب ذکر احوال پادشاهان ایرانی و توصیه و نصیحت حکام

نصیحۀالملوک
قب از معرفی کتاب ،بهتر است دربارهی شخصیت نویانده و زمانا ی وی ساخن گفات.
انتخاب نصیحۀالملوک ب منوان کتاابی حِکمای بارای ایان پاژوهش از آنرو اسات کا
نویاندهی این کتاب ،شخصیت ممتاز و متفاوتی است .متکلم است ولی ب فلااف پشات
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همواره چگونگی ساماندهی و ادارهی جامع از دغدغ های مهم صاحبنظاران مرصا ی
حکمت مملی بوده است .ذکر نام هم ی آثار طبعا در اینجا ممکن نیات؛ لذا ب تعادادی
از آنها اشاره میشود.
پس از آثار پهلوی ،مانند :ماتیکان هازار دادساتان و نیاز کتیبا هاا و متاون تااریخی
جایمانده ،ک دربارهی نوع قادرتهاا و باورهاای نظاام حکاومتی اشاارههاایی دارناد،
ب 
کتابهای ادبی و تاریخی و وقای نگاری زیادی ب این مهم پرداخت اند .فارسنام ابن بلخی
(متوفای پس از  225هجری) قامدهی ملِک پارسیان را اجرای مدالت دانات است .قاضی
صامد اندلای (متوفای  )161نیز در کتااب "التعریاف بطبقاات االمام" در صافح ی 17
اشارات کوتاهی ب سیرت پادشاهان ایرانی در مورد دوری از ظلم دارد .دیناوری (متوفاای
میوناالخبار" در بخاش الاالطان ،صافح ی  21با شایوهی
هجری )131در جلد اوب " 
حکومتی ایرانیان باستان میپردازد .جاحظ (متوفای  112ق) در "کتاب التّاا " از ابتادا تاا
صفح ی  236ب تعادادی از رساوم پادشااهان ایاران دورهی پیشااساالمی پرداختا و از
آنجمل « ،بار مام» و شیوهی اجرای مدالت را با جزئیات بیان میکند .نکت ی جالب آنک

این داوری از سوی شاهنشاه در کتاب "سیاستنام " تالیف خواج نظامالملاک نیاز میناا
نق شده است .ثعالبی نیشابوری (متوفای 117ق) در طوب دو جلد غرر اخبار ملوکالفرس
نیز ب تاریخ پادشااهان ایاران باساتان پرداختا اسات .مااوردی (متوفاای 125ق) نیاز از
صفح ی  22تا پایان کتاب "االحکام الالطانی " ب شرح وظایف سلطان و خلیف پرداخت
است.
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کرده؛ گرچ تا همیش و در هم ی آثار پشتوان ای از کالم اشاعری یافات مایشاود و
مطابق جوّ غالب در قرن پنجم همچنان گرفتار نگاه جبری اشعریمالکان اسات .صاوفی
است ،ولی تصوفش او را ب خانقاه نکشید؛ بلک آنقدر درد اجتمااع دارد و در ماتن ماردم
میزید ک پس از ده ساب مزلت ،سیاسیترین کتاب خود را مینویاد (غزالای.)212 ،2162 ،
اندیش های او هم ی اقشار اجتمامی را شام مایشاود و مادالتی پایادار را بارای پایاان
هم ی منازمات سیاسی و قومی و مذهبی زمان خود میخواهد .وی در راساتای تصاحیح
معادالت قدرت میان خلیف  ،حاکم سلجوقی و رمایا تال میکند.
مصر پرآشوب مؤلف ،زمان ای است ک ایران ماالمانشاده هناوز گرفتاار پیامادهای
نهضتهای شعوبی  ،مخالفین برتری مرب بر مجم ،مخالفین شیع  ،مخالفین اها سانت،
مخالفین حنابل  ،مخالفین دولتهای ماتق و نیم ماتق و غیاره اسات .ایان منازماات
ن فقط در سطح مالمان دین و قدرتمداران ،بلک در میان اقشار گوناگون موام نیز کشیده
شده و شهرهای مختلف در آتش جنگهای مذهبی و قومی مایساوختند (مماتحن،2131 ،
 .)272غزالی ،سیاست را «استصالح» یا نیکاوکردن ماردم و ارشااد ایشاان با راه راسات
میداند (غزالای .)265 ،2 ،2192 ،رب اوّب «احیاء ملومالدین» سیاسات را جازو ملاوم دیان
معرفی میکند و منظور خود را از ملوم دینی ،پرداختن ب هات ی معنوی آن مایشامارد.
آنچ بدان جوهر دین گفت میشود (قادری.)7 ،2136 ،
مورخان دلی آشفتگیهای قرن پنجم را در دو مام مهم جاتوجو میکنند:
 .2ضعف اقتدار خالفت اسالمی ب دنباب رقابت سیاسی با فاطمیان مصر ،تونس و یمن
از خار ؛ و قیامهای پیدرپی ملویان و زیدیان و قیامهای سادات حانی و مخالفت خوار
از داخ .
 .1تجزی ی امپراتوری بزرگ اسالمی و تقاایم آن باین حکمراناان محلای و والیاان
ماتق و نیم ماتق و ادارهی سرزمینها توساط خانادانهاای ایرانای ماالمان ،مانناد:
سامانیان (172-151ق) در خراسان و مااوراءالنهر ،صافاریان (755-121ق) در سیااتان،
سلجوقیان (221-117ق) در نیشابور ،همدان و کرمان و آذربایجان و اصفهان و شهرری؛ و
مدم توازن روابط بین حاکمان محلی و رمیت (مردم) (لاترنج .)71 ،2191 ،مالوهبر دو مورد
فوق ،حکومت از درون با مشکالتی دست ب گریبان بود .لزوم تبعیت از حکومت مرکازی
آن زمان (خلفای مباسی) هم مشک را دو چندان مایکارد؛ لاذا غزالای آن زمانا را او
انحطاط و آخرالزمان میدانات.

معرفی بخشهای نصیحۀالملوک

اما قدر مهتران بباید داناتن و بر کهتران ستم نباید کردن ،و حق بازرگداشاتن سالطان را
هیچحاب اندرو ماصی نشوند ،تا قوب خدای را کار بات باشند.
واجب است ک نگ دارند ،و ب  
چنانک پیش از این یاد کردیم« :اطیعوا اهلل واطیعوا الرسولواولیاالمرمنکم!

توصیف متن

در توصایف ماتن با ویژگایهاایی دقات شاد کا بایش از ساایر خصوصایات صاوری
نشاندهندهی شک گفتمانی مورد نظر نگارنده است و تفااوت گفتماانهاای خلیفگای و

مالوهبار آن،

آنها شک ساختاری اصلی متن است.
پادشاهی را نشان میدهد .از جمل ی 
واژگان و القاب مربوط ب قدرت و باور نظام حکومتی و وج اخباری و التزامی افعااب باود
ک نوع امتقادات را نشان میدهند .روابط اجتمامی میاان شخصایتهاای مطارح در هار
گفتمان ،چ در بیان ضمنی حکایت و چ در توصیف آزاد غزالی ،از پادشاه یا خلیف طارح
کنشگرهای این دو گفتمان نشان خواهند داد ک هرکادام از چا
میشود؛ سپس فام و 
هویتی در اجتماع برخوردارند.
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غزالی پس از مقدم ای مفص در هفات بااب ،با پادشااهان ایرانای و خلفاای اساالمی
میپردازد .او در مقدم ی  97صفح ای خود ضمن مخاطب قراردادن خلیف ی وقت ،اصوب
دین از جمل توحید ،معاد و نبوت را یادآور میشود و با تذکر در مورد قیامت ،خلیفا را با
انجام فرایض دموت میکند .در ادام ی این مقدم ی  97صفح ای ،از ماوامظ و نصاایح
اخالقی مربوط ب قوامد کشورداری و رمایت مدب و داد پادشاهان و امرا مایشانویم کا
جزوی از اجزای «حکمت مملی» شمرده میشوند.
باب اوب ک طوالنیترین باب است در مورد «مدب و سیاست و سیرت ملاوک و ذکار
پادشاهان پیشین و تاریخ هر یکی» است .بابهای بعدی ب ترتیب در موضومات «سیاست
وزارت و سیرت وزیران»« ،اندر ذکر دبیران و خردمندی ایشاان»« ،انادر همات ملاوک و
بلندهمتی»« ،در حکمت حکیمان و ذکر حکمت»« ،شارف خارد و خردمنادان» و «انادر
صفت زنان و خیر و شر ایشان» نگاشت شدهاند .بیتردید مهمترین بخش کتاب ،باب نخات
است ک حجم آن نیز با جم شش باب دیگر تقریبا برابری میکند (همایی.)62 ،2162 ،
در اولین بخش از باب نخات ،نقش مردم را در انتخاب گفتمان منتخب خود ،اطامات
سورهی نااء« :اطیعوااهللواطیعوا
و تبعیت مطلق معرفی میکند و با استناد ب آی ی  23
الرسولواولیاالمرمنکم» بر لزوم این متابعت تاکید میورزد (همان .)32 ،انتهای این باب

را نیز با همین آی و همین توصی ب پایان میرساند (همان )292 ،و میگوید:
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اگر الگوی ذهنی غزالی را ب دقت وارسی کنیم ،نکت ی مهمی حاص میشود و آن نگااه
مرفانی-فلافی وی ب مقول ی اناان و نظامهاای حکاومتی اسات .در ایان سااختار وی
تال میکند با چینشی منطقی و با امداد خاص ب  :خداوند ،اناان مائوب در برابر خداوند
و مردم (ب ویژه حاکم) و نکاتی ک این رابط را معنا میدهند ،بپردازد .وی در این بیان ،از
تمثی اص درخت ،شاخ های درخت و آبشخورهای الزم برای آبیاری درخت بهره میبرد.
هم ی الگوی ذهنی غزالی در الوهیت و مذهب و مرفان ساخت میشود.
پس از مقدم  ،باب اوب از اهمیت بیشتر و حتی حجم بیشتر (در حد چندین برابر هر
یک از بابها) برخوردار بوده و منوان «در مدب و سیاست و سیرت ملوک و ذکر پادشاهان
پیشین و تاریخ هر یکی» را ب خود اختصاص داده اسات .غزالای بارای تربیات و مبارت
حاکمان زمان خود از سرگذشت پادشاهان پیشین استفاده میکند .نکت اینجاست ک لفظ
پادشاه در جایجای این کتاب فقط برای ملوک ایرانی قب از اسالم ب کار رفت و طبعا در
این منوان نیز در پشت این نام ،منظور سرگذشت شاهان دورهی پیشااسالمی بوده اسات.
گرچ در این باب از خلفا نیز یاد میشود ،اما ب صورت خاص نام و صافت شااهان ایرانای
اص قرار میگیرد .در ابتدای این فص پس از برشامردن ناام و صافات شااهان ایرانای،
ب محض ورود اسالم و امراب ب ایران از ادام ی سلال ی شاهی بازمیماناد و باا وجاود
اینک متعلق ب قرن پنجم بعد از هجرت است ،روند منظم ملوک و خلفا و حاکمان ایرانی

و مرب را رها میکند.
بعد از پادشاهان نام ابواب بر دو دست مایشاوند کا یاا شاام بررسای گاروههاای
اجتمامیاند ک ب ترتیب :وزیران ،دبیران ،حکیمان و آخرین آنها زناناند .یاا در دسات ی
دوم ب ویژگیهای مهم برای هم ی شخصیتهای نظام حکومتی و اجتمامی مایپاردازد
ک باز ب ترتیب مبارتند از بلند همتی و خرد.
ب .نام و القاب
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پادشاهی و خلیف اهمیت بایاری دارد .غزالی در بااب اوب نصییحۀالملیوک با مادب و
سیرتالملوک و ذکر پادشاهان پیشین و تاریخ هر یکای مایپاردازد .در تصاور

سیاست و
غزالی ،پادشاهان پیشین ملوکی هاتند ک در تاریخ ایران باستان ،شاهانی جهانی شامرده
آنها برای هم ی بشریت مهم است و باید از دیدگاه هم ی
میشوند؛ شاهانی ک انااب 
آنها نگریات .پس از چند صفح مقدم  ،برای اهمیات
اناانها برکرهی زمین ب قدرت 


 .2مایک هالیدی ،بند  clauseرا ب شش نوع :مادی ،ذهنی ،اسنادی یاا رابطا ای ،رفتااری ،گفتااری و وجاودی
کتابها و مقااالت ذکار شاده اسات و جهات پرهیاز از
آنجایی ک این طبق بندی مکرر در 
تقایم کرده است .از 
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بدینترتیب ماینگاارد کا «ذکار
آنها با دین و مردم ،منوانی را 
ذکر پادشاهان و ارتباط 
اناابالملوک و سیرهم و تواریخهم» و در پی آن ب روایت اخباری میپردازد ک از ناا

سر رشت ی شاهان جهانی را ب دست بگیرد .وی چنین روایت مایکناد« :آدم را
آدم
فرزندان بایار بودند و از فرزندان دو تن را برگزید :یکی شیث و دیگری کیومرم» (غزالی،
نگااهداشات جهاان واداشات.

 .)32 ،2162شیث را ب کار دین گماشات و کیاومرم را با
بدینترتیب نخاتین پادشاه اندر مالم کیومرم بود ک او پادشاه ایران هم شمرده میشود.

آنها با صاورت مانظم
سابهای پادشاهی 
غزالی پس از کیومرم ب نام شاهان ایرانی و 
میپردازد .بیفایده نیات ک بدانیم نام این شاهان بدون هیچ لقب و منوانی ذکر میشود
آنهاا بیاان مایگاردد .جالاب اسات کا ارقاام
سابهای پادشاهی 
و برای هریک میزان 
سابهای پادشاهان امدادی معنا دارند .از جمل ی امداد  15یا  15یا  95یا  255و  ...است
نزدیکتر مایگاردد ،میازان اماداد

ک غزالی آن را ذکر کرده است و هرچ ب زمان حاب
بدینترتیب کمتر از امداد مقود و آالف استفاده شده و رقمهای شکات
دقیقتر میشوند .

مانند  21و  16از جمل سابهای پادشاهی افراد ذکر میگردد .در این مبارات ،شاه ایرانای
تنها با ذکر یک اسم در فرآیندی اسنادی قرار میگیرد .در این فرآیندها یا ساب پادشااهی
اینک هیچ لقبی یا مناوانی بارای
وی معلوم میگردد و یا صفتی برای وی ثبت میشود .
نام شاهان ایرانی ذکر نمیشود ،نشان ی بیاحترامی یا بیامتقادی نیاات .غزالای با تبا
چناانکا

کتابها و قص های مشهور ب شک مشهور نام پادشاهان بانده می کناد.
سایر 
برای برخی از شاهان پیشوند«کی» نق میشود ،غزالی هم مطابق مرف و شهرت ،نام را
همراه با پیشوند ثبت می کند :کیخارو ،کیقباد ،کیکاووس و غیره ب شکلی از هار یاک از
شاهان ایرانی یاد میشود ک گویی سرنخی از روند سرشت طبیعت و قانون خلقاتاناد؛ و
چنانک گویی اگر از فطرت زمین و آسمان بپرسند ،ب پادشاهی ایان انااانهاا امتاراف

آنها نشان های مولود طبیعی نژاد ک بشریت را در خود دارند و شک زندگی
خواهند کرد .
اناانهای هفت اقلیم را پای گذاری میکنند .این سیر مرتب و خطی با ورود امراب

هم ی
2
ب ایران برهم میخورد و شک جمل بندیها از نظام فرآیندهای اسنادی خار مایشاود.

بیشتر مراجع شود ب :

میشود .برای مطالع
توضیح واضحات و اطال کالم از ذکر تعاریف این فرآیندها خودداری 
سلطانی.2139 ،
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جمل بندیهای بعد از ذکر ایان سلاال ی پادشااهان ایرانای مانناد قبا مانظم نیاات؛
بدینترتیب نظام فکریِ دیگری در تشکی حکومت برای جامع ی ایرانی متصور میگردد.

قب از ورود امراب ،گفتمان حکومتی از فطرت و نژاد و خون و طبیعت نشاأت مایگیارد،
ولی پس از ورود امراب با مقالنیتی قاب ردّ و اثباات مواجا مایشاویم .نظاام حکومات
آنها یک خلیف  ،زمام امور را ب دست می گیارد .خلیفا از یاک ساو
اسالمی ک در راس 
است ،و از سوی دیگر ،امیاری بارای هما ی ماالمانان
جانشینی برای پیامبر اسالم
کشورهای تحت سلط  .نظام حکومتی ضامن بلوغی در اناانیت ،هدایت ،ایماان و امتقااد
ب شریعت است«.و از پس او [یزدگرد] مالمانان چیره شدند و مُلک مجم باتدند ،و دولت
دین و اسالم قوّت گرفت( »...همان .)76 ،الفاظی ک برای شااهان ایرانای اساتفاده شاده
است ،یعنی «مَلِک»« ،پادشاه یا شاه» گاهی برای ذکر صفت یک نفر و گاهی در خطاب و
اشاره ب این شاهان آورده شدهاند .این شاهان معموالً همراه باا صافت مثبات با یادهاا
نشات اند و معموال صفاتی کنشی یا فاملی اند 2و معلوم میکنند ک آن پادشاه معموال با
چ کردار و رفتاری مشغوب بوده و با آن کار معموالً در میان مردم شناخت شده است.
صفاتی ک برای ملوک و پادشاهان ایرانی در کتاب نصیحۀالملوک ذکار شاده ،اغلاب
صفاتی ارزشمند و مثبت و قاب تقدیر هاتند .البت در چند مورد صادقان ب ویژگایهاای
پلید برخی از شااهان ایرانای نیاز اشااره شاده اسات .برخای از ایان صافات مبارتناد از:
نگاهداشت دین ،پادشاهی راندن ،رنج و حرب کردن با دیوان ،پدیدآوردن زین و ساالح و
« 
افزارها و کارهای بزرگ ،مکر و دستان و جادویی و جور و ستم و قت  ،نام نیک و مادب و
داد گاتردن ،شیرمردی و شبیخون و آشوب جهان ،شجامت و نیکوخویی ،لشکر ساختن و
بزرگوار ،برآمدن کارهای بزرگ و زاهد

دوستداری رمیت ،همت بلند ،نشات و برخاست
شدن و  .»...فهرست مالا وار فرآیندهای اسنادی در ذکر صفت و ساب شاه ایرانی نشان
میدهد ک غزالی ب هم ی نامهای مهم در تاریخ ایران باساتان اِشاراف دارد .وی بارای
نابت دادن صفات فاملی ب نهاد جمل ا  ،در بایاری از موارد از وج مصادری اساتفاده
آنک بگوید بهرامگور شکارچی بود .میگوید« :از پس او بهرام گاور
میکند .مثال ب جای 
بود و نگر کردن ب کارهای رمیت و شکار کردن و شراب خوردن و مشرت کار او بود»
همسانی و همشکلی میان جمالت مرباوط با تااریخ
(همان .)71 ،شاید با این رو نومی 

1. Active.
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ایرانیان ایجاد میکنند.
شیوه تصنیف و تالیف پس از ورود امراب و توضیح دولت دینی با رو یادکردی ک از
آنچا بعاد از ورود اماراب اتفااق
شاهان ایرانی داشت ،بایار متفاوت است .بارای شارح 
میافتد ،از مبارات تکراری و هماان اساتفاده نمایکناد .ناام و سایر تااریخی شااهان را
ب صورت منظم نق نمیکند .جمالت ،دیگر مانند قب چندان کوتاه نیاتند و اگر جملا ی
کوتاهی وجود دارد ،در شیوههای نحوی مانند جمالت قب و بعد از خود نیاات .در واقا
پایانگرفتن سلال ی شاهان ایرانی مانند حکیمی متکلم و فیلاوفی متعلّم
نویانده پس از 
ب حکمت مملی در نظام گفتمان سیاسی اسالم می نشیند .نکت ی قاب توج آن است ک
برای مبرت و آموز امیران وقت ،برشامردن شااهان ایاران باساتان را الزم مایبیناد و
آنهم را از جهانداران و پادشاهان
آگاهی از آن روزگار را ضروری میداند .اصرار دارد ک 
آنها را معلوم گرداند .شاید یکی از دالیلی ک در این اصارار
یاد کند و کامروایی و ماقبت 
وجود دارد آن است ک غزالی میان کردار درست و رفتار مادالن با تدین ب دیان خااص،
باقیگذاشتن نام نیک لزوماً نبایاد امیار «ماالمان»
بدینمعنا ک برای 
تفاوت قائ است؛ 
آنچ از نیکی و پلیدی کارده باشاند ،بادان
باشد .شاهان ایرانی دورهی پیشااسالمی بنابر 
مشهور میشوند« .و یقین بدان ک [یادگار] مردم ،سخن است ،با هرچا کناد او را بادان
کردار یاد کنند؛ اگر نیک باشد ،او را ب نیکی یاد کنند و اگر بد باشد ب باد یااد کنناد»
(همان.)76 ،
با این نگر ب جز چند مورد کوچک ،شاهان پیشااسالمی باا صافاتی قابا تقادیر و
ارزشمند یاد میشوند .شاید انتظار بیجایی نبود ک متفکر مالمان و مورد توج امیاران و
دیدهی تحقیرآمیز بنگرد و از پلیدی و منفوری آنان
درباریان ب پادشاهان قب از اسالم ،ب  
سخن گوید تا بتواند ب تمدن و پیشرفت ایران پس از ورود اسالم بیش از پیش بپردازد؛ اما
از نظر غزالی آن شاهان روزگار خویش ب خوبی گذاشتند و رفتند و از ایشاان ناام ماناد و
کردار ایشان .دست بر قضا تصریح میکند ک آن پادشاهان قدیم برای آبادانی این جهاان
تال کردند و با حکمت آیینی خود ب مدب و درستکرداری روی آوردناد« :و بادان کا
کوشش آن پادشاهان قدیم ب آبادان داشتن این جهان باود؛ از بهار آن کا دانااتند کا
بیشتر و رمیّت ب انبوهتر .و نیز داناتندک حکیماان
بیشتر ،والیت ایشان 
هرچند آبادانی 
جهان راست گفت اند ک  :دین ب پادشاهی ،و پادشاهی با ساپاه ،و ساپاه با خواسات  ،و
هامداساتان
خواست ب آبادانی و آبادانی ب مدب[استوار] است و با جاور و ساتم کاردن 
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نبودندی(»...همان .)255 ،انوشیروان مادب در نوزده روایت مورد ستایش غزالی قرار میگیرد
دورهی پیشااسالمی است.
و شاید پرباامدترین ستایش حاکم نیز مربوط ب همین پادشاه 
شیوهی نگار غزالای تغییار
دورهی حکما ،خلفا و امیران مالمان ،

پس از رسیدن ب
میکند و ب مقول ی حکومت اسالمی ب مثاب یک بحث تعلیمی ماینگارد .نگاار ایان
بنیاننهادن
نامها و تاریخ پادشاهی افراد نیات؛ بلک با 
بخش از باب اوب ،فقط شام ذکر 
تلفیق دین و ملک تال میکند تا اصوب الزم برای گفتمان حکومت اساالمی را متاذکر
شود.
در این میان ،نگارنده تاب فضایی است ک در آن زندگی میکند و میداند از تشویق و
تنبی های افراطگرایان مصر خود مبرّی نمیماند .میداند کا بادبینیهاا و دشامنیهاای
امیران و خلفای اسالمی ب شدت زنده و جاری است و الزم نیاات کا باا ذکار مطاالبی
غیرضروری خود را ب مح خطر بیندازد .بنابراین ،با اصاوب دینای و الهای در گفتماان
آنها ،ب ذکر حکایاتی روشنگر روی میآورد و
حکومتی اشاره میکند و با محور قراردادن 
مفهوم مورد نظر خود را ابالغ مینماید .طبیعی اسات کا در نخااتین رویکارد خاود با
خلفای راشدین توج کند ،و البت از میان آنها ممربن خطااب را بایش از هما بااتاید؛
چراک مطابق مرام خلفای اموی و مباسی ممربن خطاب هم فاتحی قادر و تواناا اسات و
هم در امور حکومتداری بایار ساختگیار و جادی .در دوازده روایات از ممار ساخنانی
آنها ،فرآیندی گفتاری از وی نق میشود و غیر از یاک ماورد،
میشنویم ک در نیمی از 
فرآیند اسنادی ،در چهار جمل ی دیگر ممربن خطاب کنشگری است توانا ک فعاالنا با
وظایف خود مم میکند .مثال مددرسان مردم ضعیف اسات و در اجارای حادود الهای و
تال برای ایجاد امنیت بایار جدی است .از میان خلفاای راشادین ،پاس از ممار تنهاا
یکبار از امیرالمومنین ملی ابن ابیطالب یاد میکند و در آن روایت ،ملی ابن ابیطالب

ب سوالی پاسخ میدهد.
پس از خلفای راشدین ،محبوبترین خلیف  ،ممر بن مبدالعزیز است .او ب فقرا در ایام
قحطی رسیدگی میکند؛ در مصرف بیتالماب دقت میکند؛ بایار مبادت میکند؛ همراه با
فرزندانش در ایام محنت با مردم مشارکت دارد .ممر بن مبدالعزیز در پنج روایات حضاور
مثبت دارد .فرایندهای گفتاری و کنشی گزارههای مبدالعزیز را دربر گرفت اسات .در کناار
این خلفا حکایاتی از مروان ،حجا بن یوسف ،ولید بن مبدالملک ،سلیمان بن مبدالملک،
آنها با فرآیندهای گفتاری ب نق از سخنان ایان
زیاد بن ابی و مامون میخوانیم ک اکثر 
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حاکمان میپردازد .دیالوگ آنها با فرد یا افرادی ک در نقط ای مخالف نشات است و از
نظر فکری یا مملکرد با حاکم همراه نیات ،هات ی اصلی حکایتهای ایشان را تشکی
میدهد.
اینک بحث این پژوهش در گفتمان پادشاهی ایرانی و گفتمان خلیفگی اسات ،اماا
با 
وقتی در نصیحۀالملوک ،برای مبرت و آموز از حکایات اسکندر و حکمتهای حکیمان
یونان روایتهای زیادی نق میشود ،نمیتوان این مهاجم جوان را از قلم انداخت .اسکندر
در حکایات غزالی ،اه سخن و خرد است .او حاصا اساکندر قارن پانج و روایاتهاای
ایرانیان از اسکندری است ک مشاوران ماق و خردمند دارد و از قدرتی بینظیر برخاوردار
است .در پنج حکایت ،اسکندر میپرسد ،برمینشیند ،بارمیدهد ،معزوب میکند ،میفرماید،
برتخت مینشیند و غیره.
سقراط ،افالطون و ارسطو نیز در حکایات زیادی ب همراه حکیمان ایرانی و ماالمان
ب اصولی از حکمت میپردازند ک اغلب با خردورزی و همت بلند و مدالت ورزیدن ارتباط
دارد .این حکیمان ک شاید پیامبر را هم بتوان از آن جمل شمرد ،دقایقی را برای حااکم و
دستاندرکاران حکومت باز میکنند ک باید با توج ب آن نکات ،ب کاردار و رفتاار خاود
و گااهی
رنگ و شکلی جدید بخشند .گاهی حکیمای گمناام ،گااهی پیاامبر اساالم
موسی و گاهی بوذر جمهر ،گاهی شبیب ابن شیب  ،گاهی ابو یوسف قاضی و غیره در
این اقواب و روایات برای تبیین اصوب گفتمان سیاسی و حکومتی مطلوب غزالی ،وظیف ی
سخنرانی را برمهده میگیرند.
نکت ی مهم دیگری ک میتوان برای انشای دو گفتمان پادشاهی و گفتمان خلیفگای
مورد توج قرار داد ،وج افعاب است .برای توصایف شااهان ایرانای ،چا در فرآینادهای
اسنادی و چ در فرآیندهای کنشی و ذهنی ،اغلب وج اخبااری اساتفاده شاده اسات؛ در
حالیک غزالی در بخش تحلی و توضیح اصوب حکمت مملی برای گفتمان خلیفگای ،از

هر دو وج اخباری و التزامی بهره میبرد .افعاب :بود ،شد ،آفرید ،خر کرد ،برگرفت ،پیش
آمد ،میداند و غیره ،در وج اخباری برای بایاری از شاهان ایرانای اساتفاده شادهاناد .در
گزارههای خلفا و حکیمان اسالمی این افعاب دیده میشوند ،اما غزالی پس از ذکر روایاات

اینترتیب وج فع ایان
ب نتیج گیری میپردازد و از بایدها و شایدها استفاده میکند؛ ب 
گفتمان ب سوی التزامی می میکند و ب صورت مضارع التزامی یا فع امر نوشت میشود:
«فرخ آن پادشاهی ک از ماتی پادشاهی هوشیار شود و پیشکار راست بود و همنشاین

773

سال بیست و یکم /شماره هشتادوسوم  /پاییز 7931

710

او ناصح بود» (همان .)211 ،در جای دیگر میگوید« :و پادشاه باید ک کار خویش ب دست
ناسزاواران باز دهد و اندر دست خداوندان اص و ناب نهاد» (هماان .)211 ،بارهاا از فعا
«بدان!»استفاده میکند و خواننده را ک هم میتواند سلطان سنجر یا هر سلطان دیگاری
باشد ،ب داناتن مکلف ساخت و او را تحذیر و تنبی میدهد ک هان و هشیار با . ...
در ده صفح ی باب دوم ،غزالی باا توصایفی روشانگرانا  ،وظیفا ی هما ی وزرای
دولتهای مباسی را تبعیت از وزرای دورهی پیشااسالمی میداند و میگوید":پس وزیران
و کدخدایان پادشاهان ،بر این جمل باید ک باشند و راه و رسام پیشاینگان نگااه دارناد"؛
دورهی اسالمی تمجید کرده است .حتی
همینروی تنها از وزرای برامک و سلجوقیان از 
ب 
امالملاک
در تمجید از سلجوقیان ،وزرای ایران باستان را معیار سنجش قرار داده و مثال نظ 
را با آنان مقایا کرده است .او مینویاد« :تا ایزد تبارک و تعالی ب فرّ دولت سالجوقیان
آب نظامالملک را در وجود آورد و بدان مح و پایگاه باز ببرد ک وزیران پیشین بودهاند»...
(همان.)231-231 ،
دورهی اساالمی
در باب سوم ،بدون ذکر مشاخص از هنار خطااطی و روناق آن در 
(شیم  )15 ،2163 ،در اغلب حکایتهایش اشاراتی با بحاث خطااطی و دقات در نگاار
ب منوان یک هنر و ذوق دارد؛ گرچ در برخی حکایات ب اهمیت کار محاسب ،شک قلم،
میکند ،اما بااز هام آداب
نحوهی تراشیدن آن و فاصل ی سطرها و جنس کاغذ نیز اشاره 

2
نام نگاری را از قوب پیامبر از رسوم مجم دانات و مینویاد" :ایشاان ناما ی بایمهار
نخوانند"(همان .)271 ،وی دبیری را تحت منوان ماموریتی حکومتی از زبان ملوک پیشاین
آنجا دبیری دیگر منحصر ب خطاطی نیات،
ب منوان وظیف معرفی مینماید (همان .)237 ،
بلک فن و مهارتی است ک مشتم بر تواناییها و خبرهگی خاصی است .تالط با ملام
نجوم ،هندس  ،کشاورزی و جغرافیا از آگاهیهای الزما ی شاغ دبیاری از قاوب ملاوک
پیشین است .وج التزامی افعاب مضارع و افعاب امری در این باب زیاد است.
بلند همتی در باب چهارم ،سیزده حکایت را در خود جای داده است ک ده حکایت آن
مربوط ب دورهی اسالمی است و تعبیر از همت بلند را ب اسراف و بذب و بخششهای
بیحدّ و حصر میرساند.
 .2تالط ایرانیان ب آداب نام نگاری مورد تصدیق بایاری از مورخان دنیای اسالم می باشاد(ن.ک :احماد اماین،
1552م.)63 ،

تفسیر متن و انسجام موضعی صفات

بیتردید سخنان غزالی چ در مصر خود و چ پس از وی ،شانیده شاده و کتاابهاایش
خوانده شدهاند .آثار فکری ابوحامد برکاانی چاون ساعدی و مولاوی و مطاار و سانایی و
دیگران چنان زیاد است ک گویی باا امتاداد آثاار مکتاوبش در ذهان و زباان شاامران و
نویاندگان ایرانی مواج ایم« .اما موارد اخذ و اقتباس و تعلم مولوی از غزالی نیاز چنادان
است ک خواننده را جز ب این باور نمایرسااند کا دردهاا و دغدغا هاا و شاناختهاا و
لطافتهای این دو روح بزرگ ب مقدار مظیمی مشترک و مشاب بوده» (سرو .)79 ،2161 ،
ضیاء موحد در باب تاثیر غزالی بر سعدی میگوید« :امام محمد غزالای بار ساعدی تااثیر
فراوانی گذارده است .بعضی داستانهای گلاتان مینا از احیاء ملاوم دیان غزالای اسات»
(موحد.)2133 ،
فردی با این هم تاثیرگذاری در خط فکری یک جامع  ،در اینجاا با مقولا ای کا
سرنوشت جوام را تعیین مایکناد (اماارت و حکومات) مایپاردازد .در بااب سرگذشات
پیشینیان ،از شاهان ایرانی روایت کرده و حکایتهایی از ایشان نق مایکناد .با مباارت
دیگر ،پادشاه ایرانی در قب از اسالم ،ویژگیهای معلومی دارد و با صفاتی قابا تحلیا ،
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در باب پنجم و با اسناد پدیدههای گوناگون ب موضوعها و حام های معنادار ،حکیمان
ایرانی و غیرایرانی  -امم از مالمان و غیرمالمان  -نکات بایاری آموز میدهند.
در بیان کاربرد خرد و تیزهوشی در باب ششم ،هام از روایاتهاای ایرانای و باساتانی
استفاده میکند و هم حکایتهای دوره اسالمی .در یکی از حکایات ب فایدهی تیزهوشای
و خردورزی در اخذ صل و مطایا اشاره میکند و ب صراحت منصور مباسی را با بخا و
خات و سفلگی هنگام مطا متصف میسازد (همان.)122 ،
غزالی در نصیحۀالملوک کوشش دارد ک قب از هرچیز آداب پادشاهی و نظام فکری
حکومت مادالن را آموز دهد .بایار جالب است ک الگوهای خود را در خیلی از موارد از
مینحاب هیچ یک از خلفا را مشخصا
پادشاهان غیرمالمان ایران باستان میگیرد ،ولی در 
و ماتقیم پلید و منفی معرفی نمیکند .وی حتی از حجا ابن یوسف و ابن زیااد هام با
بدی و پلیدی یاد نمیکند .معیار غزالی در این کتاب ،فراگیری کاردار و رفتاار درسات در
گفتمان حکومتی است و از هر ک  ،ب ویژه پادشاهان ایرانی ،نکت ای در تاریخ مانده باشاد،
ب نف آموزههای خود باز میگوید.
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گفتمان حکومتی سرزمین پهناور را میسازد .از برآیند این نوشتار میتوانیم صفات زیار را
برای ایشان مناجم کنیم:
آنک این شاه بر جهان حکومت میکند و تماامی هفات اقلایم بار دسات او
نخست 
ب صورت ماتقیم یا غیرماتقیم اداره میشود .قدرت و وسعت دایرهی مملکت این شاهان،
افقی دور را نشان میدهد ک برای تعیین فاصل ی یک فرد مامی یا حتی یاک ماما یاا
حاکم منطق ای کوچک با پادشاه ،میتوان از منتهای آسمان و قعر زمین یاد کرد.
دومین ویژگی مهم این شاهان ،داشتن فرّه ایزدی است .فرّه ایازدی اماری اکتااابی
نیات؛ باید در تیره و نژاد باشد .غزالی در باب نخات از قوب ارسطاطالیس ب این ساواب
پاسخ میدهد ک چ کای ب پادشاهی سزاوارتر است« :از ارسطاطالیس پرسایدند کا از
بزرگان ،کدام سزاوارتر است ک او را مَلِک خوانند ب جاز از ایازد تباارک و تعاالی گفات:
آنک اندرو این هم خصلتها یابی هرچناد مااریتی اسات :نخاات ملام ،و داد دادن و

آنک بزرگانند ب فرّ
آنچ بدین ماند .زیراک 
بردباری ،و رحیمی و کریمی و آمرزگاری؛ و 
ایزدی و روشنایی جان و پاکی تن و فزونی خرد و دانش و بزرگی اص خویش و ب دولت
قدیم ک در خاندان ایشان بوده است ،پادشاه و ملک بودهاند» (غزالی.)219 ،2162 ،
در این مبارات دو نکت ی مهم وجاود دارد :یکای آنکا مقاام ملاک را بعاد از ایازد
باریتعالی میخواند؛ دوم آنک ویژگیهای ملم و داد و بردباری و غیره را برای کاانی ک
فرّه ندارند ،امری ماریتی میشمارد و این خصاایص را بارای شااهزادگان اصای  ،اماری
محتوم میداند .این دو نکت باهم بیارتباط نیاتند .گاویی نیرویای از ساوی پروردگاار در
برخی از مردمان دمیده شده ک از ابتدا ،نژاد ایشان با امتیاز قاب توجهی از دیگران متفاوت
نک امری اجتمامی باشد ،مربوط ب باوری هاتیشناختی است
میشود .این نکت قب از آ 
و با فلاف ی ذهن مردم یک سرزمین ربط دارد .سوالی ک در ذهن مخاطب غزالی مطرح
میشود ،میتواند دلی طرح و امتنای غزالی ب چنین امری باشد .این مالمان مومن کا
چ در دیدگاه فلافی خود و چ از باور صوفیان خود از اسالم دم میزند ،قامدتا نبایاد بار
وجود فرّه ایزدی صحّ بگذارد و برای کاب مقام شاهی الزم بشمارد .هرچند کا غزالای
رندان این مطلب را در دهان ارسطو گذاشت و راوی را در مقام بیطرفای ،صارفا شانونده
قرار میدهد ،ولی شیوهی سخن و اصالتا امتنای بدین نیرو ،خود نشان از اهمیات فارّه در
ذهن غزالی دارد .وی در ادام ب تفایر فرّه ایزدی میپردازد و برای آن ،شاانزده خصالت
نیکوی اناانی را ذکر میکند« :فرّه ایزدی بدان ک شاانزده چیاز اسات :خارد و داناش و
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تیزهوشی و در یافتن هر چیزی و غیره ،تدبیر در کارها و اخبار بایار خواندن و سیرالملوک
نگاه داشتن و بر رسیدن از کارهای ملوک پیشین؛ زیرا ک این جهاان باقیمانادهی دولات
پیشینگان است ک پادشاهی کردند و برفتند و هرکس ب نام خویش یادگاری ماندند و گنج
درست( »...همان.)213 ،
در ویژگی سوم شاهان ایرانی ،باید از نوع حکومت مطلق یک نفار بار هما ی افاراد
جامع یاد کنیم؛ بدینمعنا ک در گفتمان مورد توج غزالی ،تمامی افراد جامع در یکساو
قرار میگیرند و پادشاه ب صورت مطلق و منفرد در سویی دیگر .برای این پادشاه حاان و
قبح ب صورت فرّه ایزدی در طب و سرشت بنیان نهاده شده است و او قامدتا با فرّه دارای
صفات حان بایار است .گرچ در میان ملوک پیشین برای کاانی مانند :اردشیر ،شیروی
یا یزدگرد بزهکاری و پلیدی و بیارزشی هم پیش میآید ،ولی این امار با صاورت باایار
محدود و در اثر مدم جانشینی فرد مناسب رخ میدهد .ضحاک نیز از اص مربی اسات و
پرور یافت ی ابلیس است.
مطلاقباودن

اینگون کتابها خاص میکناد،
ماال ای ک نظام پادشاهی ایران را در 
آنهاست .تنها چندین ویژگای را بارای شااه توصای مایکنناد و وی را بارای مادالت و

خردورزی و دانش و بردباری ملزم میدانند .گرچ در برخی کتابها وجود وزرا و موبدان و
قاضیان و دبیران را یادآور میشوند و برای هر یک حکایتی و وظیف ای نق میکنند ،ولی
کمرنگ است و قدرت مطلق ی شاه را هیچ نظامی ،ن
در نصیحۀالملوک این مقول بایار 
اناانی و ن دینی ،کنترب نمیکند .او فقط دچار ماقبات کارهاای خاویش خواهاد شاد و
مکسالعم رفتار خود را خواهد چشید؛ چ در این دنیا و چ در دنیای دیگار .بارای فهام
بهتر این نکت میتوان ب وجود یک منطق دینای در گفتماان خلیفگای پرداخات؛ گرچا
ایشان نیز از مرزهای شریعت و اخالق و حکمت مملی پا را فراتر میگذارند ،ولی دائام در
معرض قضاوت اقشاری از متفکرین و مومنین قرار دارناد .یاا در حکومات یوناانی وجاود
مجلسهای شورا گاهی شاه یا حاکم را محدود میکند و وزرایی محکام کا برخاسات از
اقشار ملمی جامع اند ،ب شدت بر نوع حکم و حکومت موثرند ،ولی تبیین نظاام شااهی در
ایران در کتابهایی چون نصیحۀالملوک ب شدت تحت تاثیر اطالق قادرت یاک فارد باا
نیرویی ماورایی است.
چهارمین ویژگی این نوع شاهی ،لزوم تبعیت محض مردم (رمیت) از پادشاه است .باا
بیان این اص ک «پس بباید داناتن ک کای را ک او پادشاهی و فرّ ایزدی داد ،دوسات
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باید داشتن و پادشاهان را متاب باید بودن و با ملوک منازمت نشاید کردن و دشمن نبایاد
داشتن» (همان .)31-32 ،درواق هرچ اطامت مردم از پادشاه بیشتر باشد ،قادرت پادشااه
افزونتر خواهد شد.

نصیحۀالملوک بدان دلی است ک غزالی در ایاران

بحث از گفتمان خلیفگی در کتاب
دورهی اسالمی ب امرا و حکامی ک از سوی خلفا مشرومیت مییابناد ،توجا مایکناد و

سعی دارد نظام دینی و اخالقی را با ساختار حکومتی موجود در منطق تطبیق دهد .در این
میان حاکمی ک از سوی خلیف  ،امیر شده است از ویژگیهای معلومی برخوردار است.
نخات آنک خلیف فقط بر ایران و یک قوم و نژاد حکومت نمایکناد .اماارت او بار
قومها نیات ،بلک ساختار حکومتی او براساس جمعیتهای متدینین ب یک دین
مرزها و 
شک گرفت است .ایرانیان مالمان و ترکان و ساایر اقاوام مارب و افریقااییهاا و حتای
آنهاا اماارت دارناد.
اندلایها تحت سیطرهی حکومت خلیف هاتند و مامالن خلیف بر 
بدیهی است در همینجا قامدتا باید چالشهای مدیریت قومی و مدیریت دینی را بپذیریم
و بدانیم وابات ب میزان ممق آداب و رساوم ملاتهاا و دلبااتگی اقاوام با فرهناگ و
اسطورهها و تاریخ گذشت ی خود ،طبعا ماائ زیادی در التقاط حکومتها پدید آمده است.
اهللبودن" است ک خاود نکتا ی ممیقای
دومین ویژگی خلفا در نصیحۀالملوک "ظ 
است و باید ریش ی این نوع تفکر را در همان التقااط حکومات قاومی و حکومات دینای
چنانک در اخبار میشنوی ک «ألسُّلطانُظلُّ
دانات .در اولین سطور باب اوب مینویاد :
اللّهفِیاألرضِ»؛ سلطان سای ی هیبت خدای است بر روی زماین ،یعنای کا بازرگ و
برگماشت ی خدای است بر خلق خویش (همان .)32 ،البت این ساخن غزالای ماام اسات و
برای هر سلطانی ،چ امیر بعد از اسالم و چ قب از آن ،صادق است .ولای آنچا بار آن
باید تاکید کنیم این است ک در ادام ی همین مطلب برای اثبات الهیبودن حاکم از آی ی
قرآن شاهد میآورد کا  :خادای تعاالی گفتا اسات« :أطیعیوااهللوأطیعیواالرسیولو
اولیاألمرمنکم» .تفایر این چنان است ک مطی باشید خدای را و پیغامبران را و امیران

خویش را .پس هر ک را خدای تعالی دین داده است ،باید ک مَر پادشاهان را دوست دارد
و مطی باشد» (همان.)31 ،
ویژگی سومی ک در گفتمان خلیفگی این کتاب وجود دارد آن است ک از میان خلفاا
ب تعداد معدودی اشاره دارد و خصوصیات خاصی را مورد تاکیاد قارار مایدهاد .در ایان
گفتمان از سیر تاریخی خلفا یا امیران ترک و فارس خبری نیات .ممر بن خطاب و ممار

بن مبدالعزیز و چند خلیف دیگر نام دارند و این امیرالمومنینها بیشتار در صافاتی چاون
سختگیری در حقوق مردم و مدالت ،خداترسی ،دانش دوستی و ایان قاام

سادهزیاتی،

خصوصیات مورد توج قرار میگیرند.
چهارمین ویژگی این گفتمان در متن مذکور ،وجود هشادارها و تحاذیرها و تنبیا هاا
است .در بایاری از حکایات مربوط ب این نظام حکومتی از مقابل هاایی مایشانویم کا
ماقلی یا زاهدی یا بزرگی ب امیر مبرتی میآموزد و ب وی نهیب میزند :مثال شبیب ابان
شیب (متوفی 261ق) ک بنا ب نق همایی از امالم زرکلی (همان )216 ،از خطیبان و ادبای
بزرگ زمان بوده است ،ب خلیف المهدی نهیب میزند و با جمالت اماری باا وی ساخن
میگوید« :گفت یا امیرالمومنین حذر کن از شبی ک آن را روز نباشد و حذر کان از روزی
ک آن را شب نباشد و تا بتوانی داد کن( »...همان.)216 ،

بعد از ظهور اسالم ،ب ویژه از زمان ممر بن خطاب ،امراب مالمان با منااطق مدیادهای
دست یازیدند و تمدنهای زیادی را زیر سلط ی خود درآوردند .خلفای بغدادنشین تا پایان
خالفت مباسی و شکات از هالکو ،بر ایران بزرگ حکم راندناد و ماائولیت رو تفکار
ایادهی خالفات،
سیطرهی نظاام سیاسای و 

دینی-حکومتی این مردم را ب مهده گرفتند.
بایاری از متفکران ایرانی و مرب را بر آن داشت ک ب مقول ی شیوهی حکومت بر ملا
اسالمی بیاندیشند و مزایا و معایب رو های هر دوره را بازبینی کنند .ایان متفکارین در
انواع مختلف آثار ،امم از کالمی ،فقهی ،تاریخی و ادبای با پادشااهی و امیاری در ملا
منطق پرداختناد و هار یاک نصاایحی بارای حاکماان وقات خاود داشاتند .باایاری از
نظری پردازان و فقهای بزرگ و متکلمان اه سانت از ابوالحاان اشاعری(متوفی 115ق)
گرفت تا ابوالحاان مااوردی (متاوفی 125ق) ،قاضای اباوبکر بااقالنی (متاوفی 151ق)،
مبدالقادر بغدادی (متوفی 117ق) و غیره در کنار ابوحامد غزالی (متوفی  252ق) با ایان
مهم توج نشان دادند (ر.ک :شمسالدین2197 ،؛ فیرحی.)2133 ،
بایشتاری

دیوانساالری آنجا امتبار

خالفت اموی و مباسی گاهی با نفوذ ایرانیان و
قدرتیافتن ترکها در دستگاه خالفت و تنوع و توس انواع مقاید

پیدا کرد ،ولی ب تدریج با
در قرنهای آخر خالفت مباسی ،ب ویژه در قرنهای پنجم و ششم ،نظام فکری حکومات
دچار ضعف و ساتی و انحطاط شد.
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تبیین گفتمانهای حکومتی در نصیحۀالملوک
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با روی کار آمدن سالجق در ایران ،ب دلی جنگاوری و تهور بایار زیاد این قاوم ،بار
همیندلی  ،پراکنادگی زیاادی
گاترهی سرزمینهای تحت حکومت آنها افزوده شد و ب  

نیز پدیدآمد« .سالطین سلجوقی هرگز خود را حاکمان بالمنازع یک امپراتوری یکپارچا
آنها در مقام رهبران گروههایی از قبای اوغوز ب قدرت رسیدند و در ابتادا
فرض نکردند .
هم ب قدرت مناصر قبیل ی خود متکی بودند .امپراتوری سلجوقیان از آن امپراتوریهایی
بود ک از لحاظ ترکیب اجتمامی و قومی همنوایی نداشت .آنها تا پایان سلطنت خاویش
هرگز پایبند پایتخت همیشگی و ثابت نبودند و ب این خاطر است ک مراکز قادرت آنهاا
ب صورت دورهای و ناپایدار از شهری ب شهر دیگر تغییار مایکناد» (باساورم 32 ،2135 ،و
.)211-211
در همین دوره ب همت وزیری ب نام ،مدارسی با منوان نظامی تاسیس شد .وجود ایان
مدارس ،مام مهمی در ایجاد تنوع افکار و نظری های گوناگون در ملوم دینی و اجتمامی،
ب ویژه نظام حکمت مملی در دیدگاههای حکومتی شد .در ساب  131امام محمد غزالی ب
استادی نظامی ی بغداد برگزیده شد و با حضور  ،فق شافعی و کالم اشعری جاان تاازه
آنچنانک زان پس نظامی ها تحت تاثیر مشرب فکری غزالی قرار گرفت و آثار
یافت؛ 
کتاب درسی مهمی برای طالب و دانشجویان وقت شد .وی پس از چهار سااب با دنبااب
یک بحران روحی نظامی را ترک کرد و با لباس صوفی ب بهان ی حج از بغداد بیرون آمد
(صفا .)119 ،2 ،2132 ،غزالی در اواخر ممر پس از تحوالت ملمی و روحی باایار در سااب
 251نصیحۀالملوک را خطاب ب سنجر نوشت و زان پاس تاا پایاان ممار کا دو ساالی
بیشتر طوب نکشید ،در خان ا منزوی بود .وی چونان فردی فراری از جامع و مدرسا

ب کنجی نشات و در باب سیاست و حکومت و نوع امارت بر مردم ،کتابی برای نصایحت
شایوهی حکوماتداری فعلای

نوشت .چنین نگارشی بیشتر حکم آن دارد کا غزالای از
اینک خود را ب انزوا رسانده ،از سر دلااوزی الزم مایبیناد کا
ب شدت ناامید است و با 
برای حاکمان وقت و متفکران جامع سفار هایی بکند.
در نگاه و وصیت غزالی چندین نکت اهمیت مییابد:
 -2هر دو گفتمان ب شدت ب خدا و الوهیت ارتباط دارد و بدون آن نیرو ،اصالتاً جایگاه
حکومتی نمییابد .ب همین دلی برای این پژوهش نامهای گفتمانها را ب گفتمان خادا-
پادشاهی و گفتمان خدا-خلیفگی تغییر دادیم .پشتوان ی هر دو حکومت ،خداونادی اسات
ک قدرتی ماورایی ب حاکم میبخشد و فرمانبران را در مقاب پادشاه یا خلیف ب تاالیم و
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بدینترتیب چ قب از اسالم و چ بعد از اسالم ،نقش ایدئولوژی
اطامت مطلق میکشاند .
و باورهایهای مذهبی در پذیر امور سیاسی و حکومتی غیرقاب انکار مینماید .خلفای
اینک در بطن کار خود قامدتا باید ب این شیوه متوس میشدند و باید از میان
اسالمی با 
اینحاب ب احتماب بایار تحت تااثیر گفتماان خادا-
خدمتگزار دین میبودند ،با 

مردم و
میشمردند؛ در تایید این نکت  ،دانشامندانی از جانس
پادشاهی خود را از جنای فرازمینی 
همانطور ک فرکالف در باب قدرت معتقد است ک ایان فرماانبر
غزالی بیتاثیر نبود هاند .
است ک فرمانده را میسازد ،شاید بتوان گفت ک یکی از دالیا خادا-خلیفگای ،امتقااد
ایرانیان تحت سلط بودند ک چنین تصوری را پدید آوردند و البتا با ذائقا ی خلیفا و
امیران ترک نیز خو آمد و با فاصل گرفتن از مردم و زیردستان تواناتند هرچ بیشتر بر
طب ثروتاندوزی و تشریفات و بزرگمنشی خود بنوازند.
 -1نگاه غزالی اصوال ب هر گفتمان حکومتی ،چ خدا-پادشاهی و چ خدا-خلیفگای
نگاهی حاص از خرد معا در این دنیای خاکی نیات .ای بااا اگار او با مناوان یاک
اندیشمند تاثیرگذار اندکی پای حاکم را ب زمین خاکی نزدیکتر میکارد ،اماروزه پاس از
حاوزهی حکومات اساالمی و حکمات مملای و

قرنها میرامدار بحثهای جدیتری در

سیاسی میبودیم .ولی آنچنان هم ی ماائ را ب شکلی فلافی-دینی آمیخت است کا
باز اندیشمندان را در اقیانوس رمز الوهیت و فرّه ایزدی و رازهای مربوط ب کنشهای فرد
مومن و معتقد غوط ور ساخت است .نتیج ی کتاب و اندیش ی غزالی باز چنین مایشاود
ک باید ایمان باطن را قوی گرداند و از بزرگانی ک حتما ب دالی الهی سالطان شادهاناد،
تبعیت محض داشت .غزالی ن برای جامع از خرد جمعی ،نا از قاانونگاذاری اجتماامی
دستکم ب جوام دیگر نیمنگاهی میاندازد تا در باب سیاست مادن و

سخن میگوید؛ ن
شوراها و حقوق رمیت کالمی بیاورد .شاید اگر غزالی از این آسمان بلندمرتب کمی پاایین
میآمد و با دیدگاهی فلافیتر و دنیاییتر ب مقولا هاای مینای اماارت و حکوماتداری
میپرداخت ،ای باا سرنوشت جوام اسالمی جور دیگری رقم میخورد.
 -1گرچ غزالی هم ی امور مملکت داری را ب دیان و ایماان مرباوط مایکناد ،اماا
بیشترین باامد نصیحتهای وی بر دو محور خرد و مدب میچرخد .حتی در باب ششام

کار خود ،در حدود سیزده صفح ب شرف خرد و خردمند میپردازد و بایاری از حکایاات
باب نخات را بر بنیاد اصالت و ارز مدب میسازد .تعریف خرد از ساوی غزالای بااز از
منشا قرآنی و ب صورت خاص از واژهی مربی مق است« :خرد را ب تازی مق گویناد و
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مق مشتق است از مِقاب و حصاری باشد ک بر سر کوهی باشاد کا دسات کاس بادان
نرسد؛ آن را معقِ خوانند ،یعنی استوار» (غزالی .)113 ،2162 ،و مدب نیز چنانکا پایشتار
آمد ،اسباب آبادانی است و مقاب ستم قرار دارد .غزالی ستم را ب دو نوع ستم پادشااه بار
رمیت یا ستم قوی بر ضعیف ،و نوع دوم ستم هار شاخص بار تان خاویش با وسایل ی
معصیت و شومی آن تقایم میکند (همان .)252 ،در ستم و مدب میاان شااه و رمیات با
مقول هایی چون آبادانی شهرها و جایها ،نگ داری مردم ،جلوگیری از کامشادن دخا و
اینک میش بر مردمان تلخ و بیمزه شود و غیره ،توج میکند.
تهیشدن گنج ،ممانعت از 

این خردورزی و مدالتطلبی را در رفتار مومنان و دینداران شااه و برخای ماوارد رمیات
معرفی مینماید.
 -1از جالبترین ذهنیتی ک از غزالی در این کتاب میشنویم ،ترجیح گفتماان خادا-
پادشاهی بر گفتمان خدا –خلیفگی و ای باا بر گفتمانهای حکومتی وقت است .هرگاه ب
آن پادشاهان قدیم میرسد ،با صراحت از نام نیک ایشان یاد میکند و با جمالتی اخباری
و اسنادی ایشان را افراد درستکاری معرفی میکند ک در مدب و آبادانی کوشیدهاند و باید
آموزههای ایشان ب حاکمان وقت تعلیم داده شود .مخاطب غزالی ،سلطان سلجوقی است
ک تحت امر خلیف  ،ب ویژه در امور دینی و فقهی است .این سالطان از ساوی غزالای با
تام در نیکوکرداری شاهان پیش از اسالم دموت میشود! این مطلب نشان میدهد کا
نویانده از هویت ملی و نژادی خالی نشده و هنوز در تمام وجود نظام گفتمانی خلیفگی
انباشت نیات.
نتیجه

راهکار غزالی برای برونرفت حکومت رو ب زواب مباسی از بحران و ب اساتخدامدرآوردن
نیروی ترکان متعصب سلجوقی ،طراحی رابط ای مثلث گون است ک خدا در راس هارم،
طارحشاده در
مردم در قامده و خلیف نقش میانجی را ایفا میکند .در رابطا ی فرضای م 
نصیحۀالملوک ،خلیف با خدا از سویی ،و با مردم از ساوی دیگار در ارتبااط باوده اسات.
تئوریاینهاایی مانناد غزالای باورهاا را مایساازند .پشاتوان ی کالمای اشاعری غزالای
کنندهی تفکر برگزیدگی خاندانی و مطلق گرایی وی بود؛ گویی امثاب غزالی ،قدرت
تقویت 
را از آسمانها گرفت و ب شاه یا خلیف امطا میکنند تا از سویی باا ایجااد بااور خااص و
برگزیدهبودنِ خلیف و قدسیکردن ماموریت وی ،حکومتش را مشروع سااخت و از ساوی
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دیگر با تکی بر همین باور ،تبعیت محاض را وظیفا ی ماردم و جامعا بداناد و از آنهاا
فرمانبرهایی مطلق باازد .فرمانبر بیچون و چرا ،فرمانده مطلق میسازد؛ زمامدار پادشااه
باشد یا خلیف  ،تفاوتی ندارد .نکت ی مهم آنک ملیرغم رابطا ی غزالای باا فرمانروایاان
سلجوقی نگاه ارزشی غزالی ب پادشاهان دورهی پیشااسالمی قاویتار از خلفاای دورهی
اسالمی است .از مجموع  17مورد تمجید پادشاهان ایرانای ،ناوزده ماورد با انوشایروان
اختصاص یافت  ،ولی از مجموع  25مورد مدح خلفای مالمان ،ممر بن خطاب تنهاا پانج
مورد را دارا میباشد .پس جایگاه س رکن قدرت در گفتمان پیشنهادی غزالی (تعاما دو
گفتمان خدا-خلیفگی و خدا–پادشاهی) ب قرار زیر است:
دوستداشتن پادشاهان و منازمتنداشتن با آناان اسات؛

جایگاه مردم همان تاب بودن،
همان جایگاهی ک برای گفتمان خلیفگی نیز مورد توصی است .تنهاا تفااوت در واژگاان
سازندهی این مفاهیم است .اینجا اطامت از اولیاالمر ،وظیف ی مردم دانات میشود.

جایگاه پادشاه نیز در منظوم ی فکری ایران دورهی پیشااسالمی بایار واالست .فردی
ک ب قدرت میرسد ،فرّه ایزدی دارد؛ از خاندانی خاص برخاست و حتی در جایی از ماتن،
منوان مُغان (منوانی مقدس برای روحانیت زرتشتی) مییابد.
اهللبودن است؛ نومی اصطفا و گزینش خاندانی در انتصاب وی ب
جایگاه خلیف نیز ظ 
قدرت تاثیرگذار است .خالفت ،فضلی است از جانب خادا کا با هار کا خواهاد ،امطاا
مینماید .بنابراین ،در هر دو دوره ،قدرت یاک امار معناوی و آسامانی اسات .در هار دو
گفتمان ،طبق ی نخب و برگزیدهای در جامع وجود دارند ک قدرت با تنااوب در دسات
مهدهی نظری پردازان جامع
آنان میچرخد .بازتولید مفاهیم با منوانهای ب روزشده هم ب  
میباشد.
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