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 -1مقدمه
 .1-1چارچوب نظری (گفتمان الکالـموف و هویت کاستلز)

ایده بنیادین نظریهارو

«گفتمان الکال و موف» ( )Discourseبر این است که:

«گفتمان ،جهان اجتماعی را با معنا دادن میسازد و به علت بیثباتی بنیاادین زباان ،معناهاای
داده شده پایدار نمیمانند ،و چون گفتمان نهادی بسته نیست و در معرض برخورد گفتمانهای
دیگر است ،در اثر برخورد با آنها دچار تغییر میشود؛ زیرا گفتمانهای مختلف برای «هژماونی»
یافتن ( ،)Hegemonyیعنی تثبیت معنای موردنظرشان ،در نبردی دائمای و همیشاگی ،یعنای
«نبردگفتمانی» ( )Discursive struggleبهسر میبرند» ).(Jorgensen & Phillips, p. 6-7

در گفتمان« ،هویت» نیز مانند معنا برساخته میشود و متغیر است و این گفتمانهاا
هستند که هویت را میسازند .از این منظر ،هویات اگرچاه ممکان اسات در دورههاایی
تثبیت شود ،به ضرورت امری ثابت و مبتنی بر وجود «خود» نیست که بادون تغییار در
گذر زمان آشاکار گاردد ) ، (Hall, 1996: 4بلکاه متغیار و وابساته باه گفتماان اسات؛
چنانکه کاستلز ( )Manuel Castellsهویت را نوعی فرایند ساخته شدن معنا برپایۀ یک
یا مجموعهای از ویژگی های فرهنگی دانسته که بر دیگر منابع برتری دارد (کاستلز:1380 ،
ص  .)22این تعریف به گونۀ دقیق ،غیارااتگرایاناه و دمسااز باا نظریاۀ گفتماان اسات؛
چنااانکااه الکااال و مااوف ،گفتمااان را «فراینااد تثبیاات معنااا در یااک محاادود معااین»
) (Jorgensen & Phillips, p. 26تعریف میکنند .بنابراین «هویت» به نوعی باا «معناا»
همسان است و در هر نوع و هر سطحی ثابت نخواهد بود.
کاستلز «هویت» را سرچشمه و سازمانده معنا میداند .از نظر او برساخته شدن تمام
هویتها مسئلۀ اصلی نیست ،بلکه مسئلۀ اصلی ایان اسات کاه چگوناه ،از چاه چیازی،
توسط چه کسی ،و به چه منظوری این برساختگی انجاام مایگیارد .باه نظار او هویات
همواره در بستر روابط قدرت برساخته میشود و سه نوع متمایز دارد« :مشروعیتبخش»
(« ،)Legitimizingمقاومت» (« ،)Resistanceبرنامهدار» ( .)Projectفرضایۀ کاساتلز باه
شک کلی این است که هویت و معنای آن وابسته به این است که از طریق کادامیاک از
انواع مذکور برساخته میشود.
از نظر کاستلز «هویتهای مشروعیتبخاش» از ساوی نهادهاای مسالط جامعاه باه
منظور گستر سلطۀ آنان و عقالنی کردن آن ایجااد مایشاوند .منطقای اسات چناین
هویتی میتواند به تشکی «جامعۀ مدنی» ( )Civil societyبیانجامد .این نوع هویاتهاا،
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نهادهای سلطه را مشروع جلوه میدهند و به تداوم سلطه آنها کمک میکنند .ایان ناوع
هویتها برساخته کسان یا گاروههاایی هساتند کاه مناافع و موقعیتشاان در پابرجاایی
نهادهای قدرت و سلطه است و هویت های ساختهشده آناان نیاز ماورد تیییاد نهادهاای
سلطه قرار میگیرد.
نوع دوم از هویتها که کاستلز تبیین میکند« ،هویاتهاای مقاومات» اسات کاه از
سوی کنشگرانی ایجاد میشود که در تقاب نهادهاای مسالط اجتمااع قارار دارناد و در
نهادهای سلطه و مناسبات قدرت شرکت ندارند .هویتهای ایجادشد آنان نیز بر مبناای
اصول متفاوت و یا متلاد با اصول مورد حمایت نهادهای مسلط جامعه ساخته میشود و
به منزلۀ سنگرهای مقاومت و بقا در برابر سلطهاند .این هویتها از سوی سلطه بایارز
و بیاعتبار تلقی میشوند؛ هرچند ممکن است مبلغ برنامههایی شوند و یا در طول تاریخ
و تغییر گفتمان مورد توافق نهاد قدرت قرارگیرند؛ در ایان صاورت ،باه منظاور عقالنای
کردن سلطۀ خود به هویتهای مشروعیتبخش تبدی میشاوند .پیاماد ایان هویاتهاا
ایجاد اجتماعات [قومی] ( )Communitiesو تقسایمات [طبقااتی] اسات ()Communes
کاستلز ملیگرایی مبتنی بر قوم و بنیادگرایی ( )Fundamentalismرا شکلی از ایان ناوع
هویت میداند.
سومین نوع هویت که کاستلز از آن سخن میگوید «هویتهای برناماهدار» اسات .او
هنگام بروز این نوع از هویتها را زمانی میداند که کنشگاران اجتمااعی باا اساتفاده از
هرگونه مواد و مصالح فرهنگیِ قاب دسترس هویت جدیدی میسازند که موقعیات آناان
را در جامعه از نو تعریف میکند .بهاینترتیب ،در پی تغییر شک ک سااخت اجتمااعی
هستند .پیامد این نوع هویت ایجاد سوژه ( )Subjectاست .باه تعبیار کاساتلز ساوژههاا،
کنشگران اجتماعی هستند که افراد [جامعه] به کماک آنهاا باه شاک هماهجانباه باه
تجربههای خود دست مییابند .در اینجا سااختن هویات پاروژهای بارای یاک زنادگی
متفاوت است که هرچند ممکن اسات مبتنای بار هویات تحات ساتم باشاد ،در جهات
دگرگونی جامعه به منزلۀ استمرار برنامه این هویت گستر یافته اسات (قاسامی:1382 ،
ص .)139

در فرایند ساخت هویت ،کنشگران ،هویت «خود» و «دیگری» را بر اسااس معناایی
که به کنشهای خود و دیگری میدهند ،میسازند و «خود» را نسبت باه «دیگاری» یاا
«دیگران» تعریف میکنند و نسبت خود را با آنها مشخص میسازند ) ،(Wendt: 1992و
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مادامی که تعامالت میان آنها و قواعد جاری میان آنها ،دچار دگرگونی نشاود ،هویاتهاا
میتوانند پایدار بمانند .پس هویتها از «تفاوتها» ناشای مایشاوند؛ زیارا «تفااوتهاا»
هستند که مبنای شناخت «خود» و «دیگاری» قارار مایگیرناد .پاس «هویات خاود»،
نیازمند به «هویت دیگری» است و درعینحاال ،متفااوت باا آن اسات .در ایان حالات،
«هویت» حاص «تفاوت» است ،اما «تفاوت» و معنای آن نیز مانند خود «هویات» یاک
برساخته است؛ پس در وهلۀ اول این «هویت دیگری» است که وجود دارد و جنبۀ قاوام
بخش یا تکوینی دارد ).(Grossberg, 1996: 93-96
گفتمانها به گونهای عم مایکنناد کاه اهنیات در جهات دو قطاب «خاودی» و
«غیرخودی» سامان مییابد« .خودی» برجسته میشود و «غیرخودی» به حاشایه راناده
میشود .بنابراین ،هویتیابی به واسطۀ غیریتسازی ،و غیریتها به کمک برجستهساازی
و حاشیهرانی شک مایگیرناد (سالطانی .)82 :1384 ،در ایان فلاای متخاصام دو قطبای
گفتمانها توصیف مثبتی از «خودی» ارائه میکنند و قوتهای آن را برجسته میکنناد.
با برجسته شدن «خودی»« ،غیرخودی» به حاشیه راناده مایشاود .از هماینرو ،وجاود
گفتمان متخاصم ضرورت دارد؛ چنانکه مفهوم هویت ایرانی در صورتی معنای گفتماانی
خواهد داشت که در تقاب با هویت غیرایرانی ا که در این دوره میتواناد هویات مغاولی
باشد ا قرارگیرد .با برجسته شدن هویت ایرانی ،هویت مغولی «طرد» ( )Exclusionو باه
حاشیه رانده میشود.
در فرایند معنادهی که با کاهش معناهای نشانهها انجام میگیرد ،برخی از نشانههاای
(وقتهها و یا عناصر) گفتمان ،برجستگی بیشتری پیدا میکنند .برجستهترین آنها مرکز ثق
گفتمان و به مثابۀ «دال مرکزی» ( )Nodal Pointگفتمان شناخته میشاود .ایان نشاانه
بهگونهای ویژه عم میکند .نخست ،تمام عناصر گفتمان معنایشاان را در ارتبااب باا آن
میگیرند ،و دوم« ،دال مرکزی» به خودی خود معنایی ندارد .در حقیقات معناایش را از
دالهای دیگر که مرتبط با آن هستند میگیرد .وجه امتیاز آن نیز اینست که اگر معناای
این نشانه در گفتمان تغییر کند ،معنای نشانههای دیگر گفتمان و در نتیجه گفتمان نیاز
تغییر خواهد کرد .به عبارتی اگر معنای دال مرکزی تغییر کند ،نظام معنایی گفتمان باه
یکباره فرو خواهد ریخت .به همین جهت در نبردهاای گفتماانی ،گفتماانهاا کوشاش
میکنند معنای موردنظر خود را به آن دهند تا به گفتمان مسلط بدل شوند.
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 -2شناسایی دو گفتمان متضاد
از مطالعۀ اوستای گاهانی (بند 8یسنه هات ،32بند 14یسنه هاات )51چناین بار مایآیاد کاه
اجتماع اولیۀ ایرانیان پیاروان زرتشات ،در اقتصااد و تایمین معیشات باهشادت باه کاار
کشاورزی که الزمۀ آن یکجانشینی بود ،متکی باود .ایان جامعاه کاه مایتاوان ویژگای
صلحجو و پناهجو را برای آن برشمرد ،همواره نیازمند حامی قدرتمندی بود تا بتواناد آن
را در برابر مهاجماان چادرنشاین محافظات کناد؛ قادرتی کاه بعادها در مسایر تکاما
اجتماعی خود نقش «شاه آرمانی» را پیدا کرد و دینیاران زرتشتی با وضع قوانین دینای
به تادوین و تثبیات اندیشاها بار پایاۀ ویژگایهاای آن سارزمین مباادرت ورزیدناد؛
ویژگیهایی که یکی از آنها هجوم مکرر حاشیهنشینان بیابانگردی بود که هرگااه قادرتی
مییافتند ،به آن سرزمین میتاختند و هدفی جز غارت ایشان نداشتند .حقیقتای کاه در
طول تاریخ ایران بارها رخ نموده ،این اص را بازگو میکند کاه «تعاارض میاان زنادگی
بدوی و شهرنشینی مشک همیشگی تاریخ ایران در مواجهۀ با مهاجماان خاارجی باوده
است( ».رجبزاده ،ص  )45چنانکه در عهد مغول نیز این حقیقت رخ نمود و پیش از هماه
واسیلی بارتولد ( (Barthold & Rogers: 1970از آن آگاهی یافت ،و پتروشفسکی ،کاارل
یان و جان ماسون اسمیت نویسندگان «تاریخ اجتماعی اقتصادی ایاران در دور مغاول»
به آن اشاره کرده بودند و دریافته بودند کاه ریشاۀ تماام تعاارضهاای میاان ایرانیاان و
اشغالگران مغول در دو اندیشۀ سیاسی چادرنشینی و یکجانشینی قراردارد .آناان بار ایان
بودند که میان فاتحان مغول و دیوانساالران ایرانایِ خادمتگزار ایشاان ،چیازی جاز دو
جریان سیاسی وجود نداشت .یکسو جریانی که طرفدار سانت مغاولی و شایو زنادگی
چادرنشینی بود و با زندگی تختهقاپو شده ،کشاورزی و شهرزیستی مخالفت مایورزیاد و
به اقتلای اات و طبیعتی که داشت قائ به بهارهکشای نامحادود و بایحاد و حصار از
دهقانان و ساکنان شهرها بود؛ جریانی که از حمایت بزرگان لشکری فئودالی ا عشیرهای
استپهای خارج از فالت ایران برخوردار باود .بیگانگاانی کاه خاود را هماواره در کشاور
دشمن فعال مایشاء [خودمختار] میدانستند و هیچ نوع امتیازی برای مردم اسکانیافتاۀ
ای و غیر ای قائ نبودند .آنان با شیوههای گوناگون ،خواهان غارت هر دو دسته بودناد.
اولی را با جنگ و ضبط اراضایشاان و دومای را باا اعماال مالیااتهاای سانگین تااالن
میکردند .هواداران این جریان بههیچوجه نگران عواقب رفتارشان که به نابودی دهقاناان
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و شهروندان منجر میشد ،نبودند .آنها حتی عالقهای به حفظ و صیانت این طبقاات نیاز
نداشتند .ازسویدیگر ،جریانی بود که به دنبال متمرکز کردن قدرت در شخص ایلخاان و
در نهایت ایجاد یک حکومت با قادرت متمرکاز باا سانتهاای کهان ایرانای باه شاک
مرکزگرای فئودالی بود و از طرف گاروه کاوچکی از اشاراف چادرنشاین مقارو خاانواده
ایلخان و دیوانساالران ایرانی حمایت میشد و بیشترین تالششان جلوگیری از تماایالت
مرکزگریز همان اشراف چادرنشین قبیلهای بود (پتروشفسکی ،یان و ماسون اسمیت.)14:1366 ،
در سالهای نزدیکتر دوروتیا کراولسکی ( )1378و برت فراگنر نیز که به طور مستق
از یکدیگر به مطالعۀ همهجانبۀ مسائ دور مغول پرداختهاند به نتیجهای مشابه و کاما
تر از نظر بارتولد ،پتروشفسکی و همکاران او رسیدند؛ بهنحویکه به قول نیاولی ،فراگنار
حتی پا فراتر گذاشته و دالی تداوم تاریخ ایران را از زمان مغاولهاا تاا عهاد صافویان و
حتی تا سدههای نوزده و بیست یکسره در چاارچوو دیاالکتیکی کاه باین اقاوام باومی
یکجانشین و اقوام آسیای مرکزی ا که سنتهای قبیلهای ،اسابساواری و کاو نشاینی
روستایی ،مشخصههای اصلی آنها را تشکی مایداد ا مطار مایکناد (نیاولی ،ص .)228
بنابر این واقعۀ پرتکرار هجوم اقوام و قبای بیابانگرد خارج از فالت ایران باه شهرنشاینان
داخ فالت ایران را میتوان نتیجۀ رقابت دو اندیشۀ متلاد و رقیب یکجانشاینی و کاو
نشینی دانست که در طول تاریخ ایران به دیده میآید؛ مسئلهای که به جغرافیای نسابی
ایرانشهر ارتباب داشت (رک :رحیمایندوشان ،ص  )58و آغااز از زماان وهاور زرتشات و
یکجانشین کردن اقوام آریایی بود.
این مسئله به هیچوجه اختصاص به بیابانگردان مغول و هجاوم آناان در ساد هفاتم
هجری ندارد و حتی هجوم پارتیان را که زندگی قبیلهای داشاتند باه تشاکی حکومات
فئودالی اشکانی (224م247-.پ.م ).و منجر شد نیز بایاد در هماین روناد دیاد .چناانکاه
رجبزاده نیز این ویژگی ضدمدنی را به تازیان ،سالجقه و غزنویان هم تعمیم میدهاد و
اشاره میکند که در عهد سالجقه هم این خاصیت ضدمدنی بین ترکمانان وجود داشات
که فتح بالد را وسیلۀ غارت و تااراج دهاات و شاهرها مایدانساتند .ازایانرو ،در دولات
ملکشاه نیز سعی نظامالملک از آغاز متوجه ایجاد مرکزیت بود و تمایا سالطان و ساایر
عناصر ترکِ «درگاه» متوجه عدم مرکزیت (رجبزاده ،ص .)46
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تییید این دیدگاه در مواجهه با هجوم تازیان که شاید بتوان آن را متفااوت از جریاان
دعوت و گرویدن ایرانیان به اسالم دانست ،افزون بر گزار های تاریخی ،در این سخن از
عمر خطاو (رضی اهلل عنه) آشکارا نمایان میشود کاه گفتاه باود« :جاز آنجاا کاه شاتر و
گوسفند را نکو دارد ،و علفزار باشد ،عربان را نکو نباشد» (طبری ،ج  ،5ص .)1755
از این رو باید گفت آنچه موجب یکپارچگی و تشکی یک ملت واحد در فاالت ایاران
شده ،کوششی بوده از سوی مردم اسکانیافته بارای تشاکی یاک حکومات متمرکاز در
معنای سیاسی آن با حداکثر اشتراکات که در آن برای مقاومت و رویارویی باا مهاجماان
اسکاننیافتۀ حاشیۀ این فالت انجام گرفتاه اسات؛ چناانکاه تحقیقاات دیااکونوف نیاز
حکومت ماد را که نخستین حکومت آریاییان در فالت ایران اسات ،نتیجاه اتحااد شاش
قبیله در جهت دفاع و رویارویی با هجوم قوم آشور اکر میکند (دیاکونوف.)187 :1345 ،
بر همین پایه میتوان گفت که سرزمین ایران در سایر تااریخی موجودیات خاود در
یک فلای نبرد گفتمانی قرار گرفته ،و «اندیشاۀ سیاسای ایرانشاهر» اا باا ویژگایهاای
یکجانشینی ا گفتمان مسلط این سرزمین بوده که همواره از سوی گفتمانهای رقیب باا
ویژگیهای کو نشینی مورد تهدیاد قارار مایگرفتاه اسات .گفتماان اندیشاۀ سیاسای
ایرانشهر برای دستیابی به حد نهایی قدرت همواره در حال پادگفتماان باوده و کوشاش
کرده تا با تثبیت معنای عناصر گفتمان ،هژمونیا را تداوم بخشد .ایرانشاهر ،اقتصاادی
متکی بر کشاورزی و جامعهای با زندگی شهرنشینی دارد و حکومت در آن جامعه بر پایۀ
آیین شهریاری و مرکزگرا است ،و سیاستا بهرهبرداری از ارز ها به شاک قانونمناد
است .این گفتمان همواره مورد هجوم گفتمانهای رقیب حاشیۀ فالت ایران ا مبتنی بار
اقتصاد شبانی و زندگی چادرنشینی با آداو قبیلهای گریز از مرکاز و آیاین بهارهبارداری
نامحدود از ارز ها ا بوده و آنچه در طول تاریخ ایران آشکارا دیاده مایشاود ،رقابات و
منازعاتی است که میان این دو رو زندگی بوده است.
در سد هفاتم هجاری مغاوالن تحات فرمانادهی خاان متحاور و جنگجاوی خاود
چنگیزخان ،توانستند در مدتی اندک بر سرزمینهای همجوارشان از جمله «ایاران» کاه
آن زمان بخشی از «داراالسالم» بود و «ایران» خطاو نمیشاد ،دسات یابناد و گفتماان
خود را مسلط بر جوامع مغلوو کنند .گفتمان آنان متیثر از محیط زیستشان ،و مهمترین
خصیصها «کوچزیگری» بود که از کشاورزی و معماری بیبهرهشان میکرد .تحت ایان
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شرایط سخت آنان وادار به شکار ،گلهداری و استفاده بیحد و اندازه از منابع شده بودناد.
محور و یا دال مرکازی ایان گفتماان «خاان» قبیلاه باود کاه متصاف باه قدرتمنادی،
جنگاوری ،انتقامجویی و بیرحمی بود و همهچیز «ای » در ید اختیاار او باود .در مقابا
این گفتمان ،ایرانیان ،دستکم از زمان زرتشت ،باا روی آوردن باه کشااورزی ،گفتماانی
داشتند متکی بر یکجانشینی که قانونمند بود و بر پایاۀ اصا «توأماانی دیان و ملاک»
شک گرفته بود .دال مرکزی این گفتمان «شاه» باود کاه بار پایاۀ آن متصاف باود باه
«دینداری»« ،دینیااری» و «خویشاکاری» .خویشاکاری او آباادانی جهاان ،دادگاری و
دهشمندی میان مردم بود ،شاه اگر خویشکاریا را فرامو میکرد «فر کیاانی» از او
دور میشد و در نتیجه تاج و تخت از دست میداد .ریچارد فرای نیاز باا تیییاد ایان کاه
تشکی کشور ایران به شک سیاسی مربوب به سده سوم میالدی ،یعنی عهاد ساساانیان
است  ،به این نکته اشاره کرده است که از نظر سیاسی ،این اعتقاد که همۀ مردمی که در
یک سرزمین زندگی میکنند رعایای «پادشاه» همان سارزمیناناد ،اعتقاادی اسات کاه
همواره در تاریخ ایران ،چه در دور ساسانیان و چه در عصر اسالم ،اساس هویّت سیاسی
ایرانیان بوده است .وفاداری ایرانیان در زمان هخامنشیان معطوف باه شااه و یاا سلسالۀ
پادشاهی بوده است ،نه به کشور .اما این اص در زمان ساساانیان ماورد چاالش ماذهب
قرار گرفت و وفاداری مردم که تا آن زمان معطوف به پادشاه باود جاایش را باه ماذهب
داد ،که با تسلط اسالم این تحول تشدید و تثبیت شد (فرای.)436-435 :1373 ،
در سد هفتم رویارویی این دو گفتمان متخاصام بایش از هار دور دیگار باه دیاده
میآید .نمودار شمار ( )1مفص بندی این دو گفتمان متخاصم را نشان میدهد.
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 -3چگونگی اطالع خواجه از اندیشۀ ایرانشهر
 -1-3اعتقاد به توأمانی ملک و دین

خواجه معتقد به اندیشۀ سیاسی ایرانشهر است و در نتیجه ملک و دین را وابسته باه
هم میداند .او با اکر گفتۀ «توأمانی ملک و دین» از اردشیر بابکان ،او را «حکیم فارس»
خطاو میکند .به اعتقاد او حاکمان مدینۀ فاضله که در سخن او میتواند با «ایرانشاهر»
اینهمان باشد ،مدبران جهاناند و در وضع قوانین و اسباو و رو زندگی حاق دخالات
دارند .دخالت ایشان مالیم و در هنگامی است که ضرورت انجامش پیش آید .دخالات در
وضع قوانین جزئی است ،اما در وضع رو و اسباو زنادگی دخالات کلای اسات و ایان
نتیجۀ همبستگی «دین و حکومت» به هم است:
گزارۀ « .1ملوک ایشان [اه مدینه فاضله] که مدبران عالماند ،در اوضاع نوامیس و مصالح
معا تصرف کنند؛ تصرفاتی مالیم و مناسب وقت و حال .اما در اوضاع نوامیس ،تصرف جازوی
و اما در اوضاع مصالح تصرفی کلی .و از این سبب باشد تعلق دین و ملک به یکدیگر؛ چناانکاه
پادشاه عجم و حکیم فرس اردشیر بابک گفته است :الدین و الملاک توأماان الیاتم احادهما اال
باآلخر» (طوسی.)296-295 :1389 ،
گزارۀ « .2دین قاعده است و ملک ارکان و چنانکه اساس بی رکن ضایع باود و رکان بای
اساس خراو ،همچنین دین بی ملک نامتنفع باشد و ملک بای دیان واهای» (طوسای:1389 ،
.)296
گزارۀ  « .3اردشیر بابک گوید :تیدیب به عصا نباید کارد ،آنجاا کاه تازیاناه کفایات باود ،و
استعمال شمشیر نباید کرد ،آنجا که دبوس به کار توان داشت» (طوسی.)326 :1389 ،
« -2-3سیاست مُلک» و «فر کیانی»

خواجه سیاست را به انواعی بخش میکند ،و «سیاست مُلک» را رأس همه آنها برمی
شمارد و مراد از آن را اعمال سیاستهای دیگر بر مردم مایداناد .خواجاه کسای را کاه
دارند «الهام الهی» و «عنایات خادایی» اسات ،صااحب و مساتحق «سیاسات مُلاک»،
«امام» و «مدبر عالم» میداند.
گزارۀ  « .4و افالطون در مقالت پنجم از کتاو سیاست اشارت بدین طایفاه بار ایان وجاه
کرده است که« :هم اصحاو القوی العظیمه الفائقۀ» [آنان صاحبان نیروهای بزرگ و برترناد] ،و
ارسطاطالیس گفته است« :هم الذین عنایۀ اهلل بهم اکثر» [ایشان کسانی هستند که عنایت خدا
به ایشان بیشتر است] ،و در تقدیر احکام به شخصی احتیاج افتد که به تییید الهی ممتاز باود و
از دیگران ،تا او را تکمی ایشان میسر شود و آن شخص را در عبارت قدما «ملک علیاالطالق»
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گفتهاند و احکام او را «صناعت ملک» و در عبارت محادثان او را «اماام» و فعا او را امامات و
افالطون او را «مدبر عالم» خواند» (طوسی ،اخالق ناصری ،ویرایش سیاو خوشدل ،ص .)260

در نظر خواجه ،در هر روزگاری ،به یقین جهان مدبری خواهد داشت و اگر غیار ایان
باشد ،نظام هستی منقطع و جهان به تکام نخواهد رسید.
گزارۀ « .5در هر روزگاری عالم را مدبر ی بایاد ،چاه اگار تادبیر منقطاع شاود ،نظاام مرتفاع
[برداشته] گردد و بنای نوع بر وجه اکم صورت نبندد» (همان ،ص .)261
گزارۀ « .6صاحب این صناعت را نظر در جملگی افعال و اعمال اصحاو صناعات بود ،ناه از
آن جهت که خیرات باشند یا شرور ،پس این صناعت رئیس همه صناعات بود و نسابت ایان باا
دیگر صناعات چون نسبت علم الهی با دیگر علوم» (همانجا).
 -3-3عدالت برترین فضیلت

خواجه نصیر ،عدالت و تحقق آن را قرارگرفتن هرکس در جایگااهش مایداناد .ایان
جایگاه بر حسب شایستگی و سرشت و استعداد افراد که بدانها تعلق مایگیارد ،معاین
میشود .بنابر این مفهوم عدالت بهنحوی به مسئلۀ تقدیر الهی ،خویشکاری افراد جامعه و
فرّ کیانی ارتباب مییابد.
گزارۀ  .7عدالت اقتلای آن کند که هریک در مرتبه خود باشد و از آن مرتبه تجاوز ننماید؛ و بایاد
که یک شخص را به صناعات مختلف مشغول نگردانند از جهت سه چیز( ...طوسی ،اخالق ناصری ،علمیه
اسالمیه ،ص .)246-245

خواجه وویفۀ پادشاه را برقراری عدالت میداند و برای آن شروطی را برمیشمارد:
گزارۀ  « .8شرب دوم در معدلت آن بود که در احوال و افعال اه مدینه نظر کند ،و مرتبۀ هر یکی
را بر قدر استحقاق و استعداد تعیین نماید» (همان ،ص .)262
 -4-3شاهی آرمانی و سیاست نزد خواجه نصیر

خواجه نصیر شاهی آرمانی را منشی نیکیها و در کنار نااموس (قاانون) ،دیناار یکای از
ارکان برپایی عدالت برمیشمارد .به نظرمی رسد خواجه در اینجا متیثر از حکمت ارساطو
بوده و این نشانی اسات از وجاود اندیشاۀ اصاال گرایاناه و برناماهدار در او ،در حقیقات
خواجه در سیاست میراثدار تمام حکمای پیش از خود بود.
گزارۀ  « .9الناسُ علی دینِ مُلوکِهم و النّاس بزمانِهم أشبَهُ منهم بِآبائِهم» (همان ،ص )258
مردمان بر دین شاهانشاناند و مردم به روزگار خود شبیهترند تا به پدرانشاان (طوسای ،اخاالق
ناصری ،ویرایش سیاو خوشدل.)314 ،
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گزارۀ « .10پس به ضرورت ،نوعی از تدبیر باید کرد که هریکی را به منزلتای کاه مساتحق
آن باشد ،قانع گرداند و به حق خویش رساند و دسات هار یکای از تعادی و تصارف در حقاوق
دیگران کوتاه کند و به شغلی که متکف آن بود از اماور تعااون مشاغول شاود .و ایان تادبیر را
سیاست خوانند و چنانکه در مقالۀ اول در باو عدالت گفتیم که در سیاست به ناموس و حاکم
و دینار احتیاج باشد( ».طوسی ،اخالق ناصری ،انتشارات علمیه اسالمیه ،ص .)210
گزارۀ  « .11و باید که رعیت را به التزام قوانین عدالت و فلیلت حکمات تکلیاف کناد کاه
چنانکه قوام بدن به طبیعت بود و قوام طبیعت به نفس و قوام نفس به عق  ،قوام مدن به ملک
بود و قوام ملک به سیاست و قوام سیاست به حکمت و چون حکمت در مدینه متعارف باشاد و
ناموس حق مقتدا ،نظام حاص آید و توجه به کمال موجاود .اماا اگار حکمات مفارقات کناد،
خذالن به ناموس راه یابد و چون خذالن به ناموس راه یابد ،زینت ملک برود و فتنه پدید آیاد و
رسوم مروت مندرس شود و نعمت به نقمت بدل گردد( ».همان ،ص .)266

 -4چگونگی مسلط کردن گفتمان ایرانشهر توسط خواجه
خواجه از فرصت حلور در نزدیکی به دستگاه حاکمه نهایت استفاده را برده و باا هادف
قراردادن خان مغول که دال مرکزی گفتمان مغوالن بوده ،به طرد عناصر گفتمان مغاول
و برجسته سازی عناصر گفتمان ایرانشهر به تغییر معنای خان پرداخته اسات .بایگماان
پرداختن به یکیک این موارد در یک مقاله با حجم متعارف مقدور نیست ،و از آنجاا کاه
این مقاله خود مستخرج از رساله ای است در باو هنر ،بیشتر توجه باه مصاادیق هناری
داشته است .اما آنچه مهم تر از این مصادیق است و بسایار درخاور مطالعاه ماینمایاد و
موجب شگفتی است ،آگاهی خواجه از قدرت گفتمان و عناصر گفتماانی اسات .در اصا
کار او بسیار متفکرانه و از روی آگاهی بوده است .او هرجا که توانساته و امکاان داشاته،
«خااان» مغااول یعناای دال مرکاازی گفتمااان مغااول را در قالااب «شاااه آرمااانی» یعناای
دالمرکزی گفتمان ایرانی قرار داده و دور نیست که بپناداریم انگیاز تشاکی حکومات
مستق از خان قراقروم را هم او در دل هالکو انداخته باشد .در این کار سرنمون خواجاه
به یقین ایرانشهر بوده است .اهمیت کار خواجه فقط در احیای اندیشۀ ایرانشاهر نیسات،
بلکه در جایگزین کردن مذهب شیعه باه جاای دیان زرتشات باه عناوان منباع اصالی
مشروعیت در اندیشۀ سیاسی ایرانشهر است .در واقع خواجه الزمۀ ایجااد و اساتقرار یاک
حکومت با هویت ایرانی را در گرو دو واقعه میدید :نخست ،نابودی قادرتهاایی کاه ماانع
ایجاد آن هویت میشدند ،و دوم ایجاد هویتی متفاوت از آن قدرتها .او برای حا مسائلۀ

 / 126پژوهشهای علوم تاریخی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1395

نخست ،بر اساس تجربههای پیشینیان خود که در طول سدههاای گذشاته رؤیاای چناین
حکومتی را در سر میپروراندند ،به فراست دریافته بود که از میاان برداشاتن قادرتهاایی
چون دستگاه اسماعیلیان و دستگاه خالفت اسالمی به شک کاما  ،از طریاق یاک قادرت
اسالمی دیگر هرگز ممکن نخواهد شد و حتی در صورت پیروزی ،امکان نزاع در آینده نیاز
وجود خواهد داشت که نتیجها جز به بیثباتی نخواهد انجامید .او به مصداق واقعی ایان
مثال فارسی که «چاقو دسته خود را نمیبرد» ،برای نابودی این دو قدرت بازرگ کماال
همکاری را با مغوالن خاصه هوالکو به عم آورد و در نهایت زیرکی ،هویت حکومت شایعه
ایرانی را بنا کرد؛ هویتی که جز کیش آن ،همهچیز ایرانی باود .هماانگوناه کاه نیاولی
( )1387در آرمان ایران اوهار کرده بود ،در این میان تنها چیزی که از هویت اصی ایرانی از
دست رفت ،فقط کیش ایرانیان بود که جاز در اجتماعاات نااچیز و پراکناده زرتشاتیان در
جایی دیگر وجود نداشت.
 -1 -4تحلیل گفتمان رسالۀ فتح بغداد

چنگیزخان مغول از سال  616تا  619ها .نواحی شمال شرقی ایران را مورد تاختوتاز
قرارداد و پس از آن خود به قراقروم جایگاه یورت اصلی خویش بازگشت و برای حفاظ و
گستر متصرفات خود تعدادی از فرماندههاان لشاگر خاویش را در ایان ناواحی بااقی
گذارد .این امیران ضمن نبرد با سالطان جااللالادین خوارزمشااه (مقتاول 628 :هاا.ق ،).و
فتوحات جدید ،به نیابت از قاآن مستقر در قراقروم به خراجگیری از مردم سارزمینهاای
متصرف پرداختند و تا سال 652ها که سال ورود هوالکوخان باه ایاران اسات ،حکومات
کردند .مورگان متذکر این نکتۀ مهم است که قصد هوالکاو باههایچوجاه تشاکی یاک
حکومت مستق از حکومت قراقروم نبود ،اماا رویادادهای آن دوره زمیناه را باهگوناهای
آماده کرد که هوالکو به تشکی حکومت سیاسی در ایران مبادرت ورزید (مورگان ،ص )82
و نخستین ایلخان ایران گشت .هالکو در ساال  653هاا.ق .قاالع اساماعیلیه را گشاود و
خواجه نصیرالدین طوسی کاه در آن زماان در قلعاه میماوندز (دژ) در خادمت حااکم
اسماعیلیان بود ،به هوالکو پیوست .این حادثۀ مهم به زعم نگارنده حتی مهمتر از حملاه
مغول بود؛ زیرا خواجه در سر جز رؤیای تحقق دوبار ایرانشهر نداشت .هوالکاو در ساال
 656ها بغداد را گشود.
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واقعۀ فتح بغداد به دست هالکو را باید نقطۀ عطف تاریخ ایران و آغاز دوبار ایرانشهر
دانست .این مسئله چنان با حیات دوبار ایرانشهر آمیخته اسات کاه حتای برخای آن را
نوعی انتقامجویی ایرانیان از تازیان دانستهاند و آن را در برابر جنگ نهاوند قارار دادهاناد؛
زیرا در رویداد فتح بغداد ،عناصر ایرانی و شیعهمذهب چون خواجه نصیر ،شمسالادین و
عطاملک جوینی در کنار هالکو حلور دارند .حتی برخی از مورخان حکایت کردهاند کاه
وقتی منجم سنیمذهب خواست با بیان پیامدهای نااگوار هالکاو را از حملاه باه خلیفاه
بازدارد ،این خواجه نصیر بود که هالکو را متقاعد ساخت کاه حملاه باه خلیفاه او را باه
درجهای باال از قدرت میرساند .شگفت آنکه بهرغم حلور صاحب تاریخ جهانگشاا دریان
رویداد بزرگ تاریخی ،از او گزارشی در این باره نیامده است؛ بلکه این خواجه نصیر است
که در رسالهای کوتاه مشهور به «رسالۀ فتح بغداد» آن واقعه را گزار کرده اسات .ایان
رساله که باید آن را یکی از گزار های تاریخی ارزنده نزدیک باه زماان وقاوع دانسات،
ای سه نسخه از دوازده نسخۀ قدیم تاریخ جهانگشای جوینی دیده شده و از قارار ماتن
عنوان آن ،نگارشی است از خواجه نصیر .نخستینبار مرحوم عالمه قزوینی این سه نسخه
و یک نسخۀ چهارم دیگری از همین رساله را که در کتابی مفص مربوب به سده هشاتم
به نام «تاریخ نیکپی» بود ،مقابله و تصحیح کرد که گزار آن در ای جلد ساوم تااریخ
جهانگشای آمده و به طبع رسیده است.
با مطالعۀ رسالۀ فتح بغداد به روشنی چگونگی فرآیند هویتسازی برناماهدار خواجاه
آشکار میشود .شاید بتوان غایت مقصود و منظور تمام ایرانیانی را که شش سده در حال
مبارزه برای بهدستآوردن هویت سیاسی و احیای ایرانشهر بودند ،در این رسااله در ایان
جمله کوتاه خواجه که «کار به آخر رسید» جست؛ عبارتی کاه پاس از گازار

کشاتن

خلیفه آورده است .در این رسالۀ کوتاه ،خواجه در همهجا «هالکاو» را باا واژ «پادشااه»
خطاو میکند و در جایگاه «شاه آرمانی» قرار میدهد و او را با صفات پسندیده جلوهگار
میسازد .در این رساله هالکو «پیماندار»« ،دلیر»« ،خردمند» و با «داد و دهش» و حتی
«فرهمند» است و در مقابا او خلیفاه ،متصاف باه صافات شااهی غیرآرماانی اسات و
«بیشهامت»« ،بیتدبیر»« ،خسیس» و «بختبرگشته» نشان داده میشود.
گزارۀ « .12به وقت آنک «پادشاه جهان» ماده امن و امان هالکاو خاان عازم دخاول باالد
مالحده کرد جهت استیصال آن قوم ،ایلچی به خلیفه فرستاد که گفتۀ من ایلم ،نشان ایلای آن
باشد که ما چون به یاغی برنشینیم ،ما را به لشکر مدد دهی .خلیفه با وزرا و نوّاو مشورت کارد
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که مردی چند سپاهی فرستادن مصالحت باشاد .جماعات امارا و لشاکریان گفتاه بودناد کاه
می خواهد که بدین بهانه بغداد و مُلک خلیفه از سپاهی خالی شود تاا باه هروقات کاه خواهاد
بیزحمت درین مُلک تصرف کند .به سبب این سخن خلیفه فرستادن لشکر در باقی کرد».
گزارۀ  « .13چون پادشاه از استخالص والیت مالحده فارغ شد و به جانب همدان پیوسات،
از خلیفه بازخواست سخت کرد و گفت لشکر نفرستادی[ .خلیفه] بترسید و با وزیر مشورت کرد».
گزارۀ « .14پادشاه خشم گرفت و فرماود کاه خویشاتن بیاا [یعنای خلیفاه] و اگار خاود
نمیآئی ،از سه کس یکی را بفرست :یا «وزیر» یا «دواتدار کوچک» یا «سلیمانشااه» .خلیفاه
هیچکدام نکرد و عذر گفت .خشم پادشاه بیفزود و اندیشه حرکت کرد به جانب بغداد».
گزارۀ « .15پادشاه در قلب لشکر به راه کرمانشاهان و حلوان حرکت فرمود».
گزارۀ « .16پادشاه به حلوان رسید .بنه آنجا رها کرد و جریده باا ساواران بایبناه از آنجاا
برفت .یزک بر ایبک حلبی افتاد .او را بگرفتند و بخدمت آوردند .او قبول کرد کاه ساخنهاا باه
راستی بگوید .او را امان دادند و یزک با مغوالن برفت .سلطانزاده از بقایای خوارزمیاان هام در
یزک بود ،به لشکر خلیفه نامه نوشت که من و شما از یک جنسیم من ببندگی پیوساتم و ایا
شدم ،مرا نیکو میدارند .شما بر جان خود رحمت کنید و ای شوید تا خالص یابید».
گزارۀ [« .17خلیفه] جواو باز نوشت که هالکو را چه محا ّ باشاد کاه قصاد خانادان آل
عبّاس کند؛ چه این دولت مانند وی بسیار دیده است .اگر او را بایستی که صلح باشد ،نیامدی و
والیت خلیفه خراو نکردی .اکنون اگر هم با همدان رود و عذر بخواهد تا ما دواتدار کوچک را
شفاعت کنیم تا او پیش خلیفه تلرّع کند تا با طبع آید و صلح قبول کند».
گزارۀ « .18چون این نامه به پادشاه رسید ،بخندید و گفت آری حکم خادای راسات تاا او
چه خواسته باشد».
گزارۀ  « .19به یک شبانروز لشکر پادشاه ازین جاناب و بوقاا تیماور و ساوغونجاق و باایجو
نویان از جانب غربی دیواری بلند برآوردند و در داخ دیوار از جانب شاهر خنادقی بازرگ فارو
بردند و مجانیق بنهادند و کار جنگ ساخته کردند .خلیفه صاحبدیوان و ابن دربوس را بفرستاد
[با تحفه اندک] ،گفته بودند اگر تحفه بسیار بفرستیم ،گویند سخت ترسیدند به انادک اقتصاار
باید کرد».
گزارۀ « .20پادشاه فرمود که چرا دواتدار و سلیمانشاه نیامدند .خلیفه به جاواو فرساتاد
که پادشاه فرمود که وزیر یا دواتدار یا سلیمانشاه از هر سه یکی بیرون آیند .اکنون من به قول
خود برسیدم ،وزیر را که بزرگتر بود فرستادم .پادشاه هم به سخن خود برسد و ایشان را نطلبد».
گزارۀ « .21پادشاه فرمود که من به همدان گفتم ،اکنون بر در بغادادم و ایانهماه برفتاه
است چگونه بر یکی قناعت کنم؟ هر سه را بباید فرستاد .فیالجمله چاون جناگ در پیوساتند،
پادشاه به نفس خود بر جانب شرقی شهر بود ،مقاب برج عجم».
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گزارۀ « .22شش شبانروز حرو کردند سخت ،و پادشاه فرمود که این مثال [نامه] نوشتند
که جماعت سادات و دانشمندان و ارکؤن [روحانیان مسیحی] و مشایخ و کسانیکه با ما جناگ
نکنند ،ایشان را از ما امانست و مثال بر تیر بسته به شهر انداختند از شش طرف».
گزارۀ « .23خلیفه چون دید که رونق کاری نماند ،اجازت خواست که بیرون آیاد .چهاارم
صفر بیرون آمد و پادشاه را بدید با پسر و خواص خود از ائمه و سادات و مشایخ ،او را به دروازه
کلواا فروآوردند».
گزارۀ « .24پادشاه به «مطالعهخانه» خلیفه رفت و به همه روی بگردید .خلیفاه را حاضار
کردند ،خلیفه فرمود تا پیشکشها کردند .آنچ[آنچه] آورد پادشاه هم در حال به خواص و امرا و
لشکریان و حاضران ایثار کرد و طبقی زر پیش خلیفه بنهاد که بخور[ .خلیفه] گفت نمایتاوان
[زر] خورد .گفت پس چرا نگاه داشتی و به لشکریان ندادی و این درهاای آهناین چارا پیکاان
نساختی و به کنار جیحون نیامدی تا من از آن نتوانستمی گذشت .خلیفه در جواو گفت تقدیر
خدای چنین بود .پادشاه گفت آنچ بر تو خواهد رفت هم تقدیر خدای است».
گزارۀ  .25چهاردهم صفر پادشاه از در شهر کو کرد و خلیفه را طلاب فرماود .او را آنجاا
آوردند و پسر میانین را بر عقب او بیاوردند با پنج شش خادم .آن روز در آن دیه کار او به آخر رسید
با پسر میانین ،و دیگر روز پسر مهین را و کسانیکه با او بودند ،به دروازه کلواا ،کار به آخر رسید».
گزارۀ « .26پادشاه از آنجا دیگر روز کو فرمود و [وزیر و] صاحبدیوان و ابان درباوس را
به بغداد فرستاد وزیر را به وزیری و صااحبدیاوان را باه صااحبدیاوانی و ابان درباوس را باه
سرخیلی اوزان ،و استوبهادر را به شحنگی نامزد فرمود ،و بفرمود تا بغداد را به عمارت آوردناد و
کشتگان و چهارپایان مرده را برداشتند و بازارها معمور کردند( ».جوینی ،صص )784-789
 -2 -4تحلیل گفتمان رصدخانۀ مراغه
رصدخانه مراغه نخستین بنا از حوزات اربعه (رصدخانۀ مراغه ،ربع رشیدی ،شاام غاازانی و

سلطانیه) دور مغول است .در سبب تیسیس رصدخانه مراغه میان دو ماورخ بازرگ عهاد
ایلخانی یعنی رشیدالدین فل اهلل و عبداهلل شیرازی صاحب تااریخ وصااف اخاتالفنظار
است؛ بدیننحو که صااحب وصاف خاود خواجه را پیشنهاددهند سااخت رصادخانه باه
ایلخان معرفی میکند (رک :وصاف ،ج  ،1ص  ،)37اما خواجاه رشایدالدین فلا اهلل نوشاته
(رک :رشیدالدین فل اهلل همدانی ،صص  )6-5کاه منگوقااآن در موقاع فرساتادن هوالکاو باه
سمت ایران چون آواز فل و استادى خواجه نصیرالدین را شنیده بود ،از او خواست که
بعد از استخالص قالع مالحده خواجه را باه درباار او رواناه دارد تاا در مغولساتان بنااى
رصدخانه کند ،ولى چون منگو در این تاریخ به فتح چین جنوبى اشتغال داشت ،هوالکاو
چنین صال دید که این کار در ایران و به فرمان او صورت پذیرد (اقبال آشتیانی ،ص .)190
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نکتۀ درخور تیم دربار رصدخانۀ مراغه هدف یا دستِکم یکی از اهداف مهام آن یعنای
«ترتیب زیاج» تاازه اسات .ایرانیاان دساتِکام از حادود ساال 250م .باه نگاار زیاج
میپرداختند (کرامتای .)1382 ،واژ «زیج» ،از واژ پهلاوی «زیاگ» و باا واژ «زِه» کماان
همریشه است .در اص در زبان پهلوی به تارهای پارچه «زه» میگفتند و چاون جاداول
نجومی با خطهای باریک و موازی مانند تار پارچه ترسیم میشد ،جداول اخترشناسای را
«زیگ» مینامیدند (گیور و بختیااری .)37 :1393 ،به گزار ابوریحان بیرونی ،بار نخست به
دستور خسرو انوشیروان (انوشگروان) در سال 556م .اخترشناسان ایرانی ،زیجی کاما تار
از زیجهای یونانی و هندی بهوجود آورند که «زیج شاه» یا «زیج شهریاران» نام گرفت.
بنابر گزار ابن ندیم در الفهرست ،در زمان یزدگرد سوم نیز زیج دیگری ایجاد شاد
که آن را «ابوالحسن علیبنزیاد تمیمی» باه عربای ترجماه کارد (داناسرشات.)69 :1350 ،
زیجها کاربردهاای گونااگونی داشاتند ،ازجملاه اطالعاات گساتردهای از وضاع کشات و
برداشت کشاورزان و دهقانان ایرانزمین دربرداشتند و میتوانساتند در ارتبااب باا زماان
اخد و میزان مالیاتها بهکار گرفته شوند .بهنظرمیرسد نخستینبار اعراو بودناد کاه در
پی گستر قلمرو خالفت اسالمى در قارنهااى دوم و ساوم هجاری ،بارای ادار اماور
بهویژه امور خراج و مالیات از کشاورزان ،به ناچار باه اساتفاده از نظاام اداری ایرانشاهر و
زیج شدند .آنان برای این کار کتاوهایی پدید آوردند که عنوان «کتاو الخاراج» داشات.
به گمان این کتاوها دربردارند پارهای از همان اطالعات مالیاتی میشد که در زیجهاای
شاهان ایران بود .بنابر این رصدخانۀ مراغاه عاالوه بار کاربردهاای نجاومی کارکردهاای
دیوانی و مالیاتی که مغوالن همواره به دنبالش بودند نیز داشته است .عاالوه بار ایان در
ایران از گذشته ترتیب زیج به شاهان مربوب میشده که مشاهورترین آنهاا زیاج خسارو
انوشگروان دادگر بوده است .بنابراین زیج حتی نمادی از شااه عاادل و ناوعی قاانون در
جهت اخذ خراج قلمداد است .مغوالن و خاصه هوالکو به ارز های دریافات مالیاات باه
شک مشروع و بدون لشکرکشی پیبرده بودند .اللهیاری (صص  )18-17مینویسد :اگرچاه
در آغاز فاتحان مغول مال و جان مردم مغلوو را مبا میدانستند و حد و حصری بارای
چپاول و غارت ایشان نمیشناختند ،اما بهتدریج دریافتند که برای بقاای خاود بایاد باه
ترمیم و آبادانی ویرانی ها بپردازند .این تغییر رویکرد بر پایۀ این اص در مناسبات پادشاه
و رعیت در اندیشۀ ایرانشهری است که در قالب گفتارهای منسوو باه بزرگاان باساتانی
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ایران بازتاو یافته است .مسعودی این گفتار را به نق از انوشایروان چناین ماینویساد:
«پادشاهی به سپاه است و سپاه به مال و مال به خراج و خراج به آبادی و آبادی به عادل
و( »...مسعودی ،ج  ،1ص  .)264در نامه تنسر نیز آمده« :و چون رعیت درویش شاد ،خزاناۀ
پادشاه خالی ماند و مقات نفقه نیابد ،مُلک از دست شود» (مینوی و رضاوانی ،ص  .)70ایان
وابستگی میان شاه و سپاه و رعیت ،که الهیاری ( )1393بهعنوان «چرخۀ ثبات سیاسای»
ایران از او نام میبرد ،در تفکر خواجه وجود داشته است و دلیلی وجاود نادارد کاه قاول
نویسند ناشناس تاریخ شاهی را نپذیریم که خواجه به اشاار پادشااه جهاان هوالکاو از
آیین پادشاهان پیشین که جهان آبادان داشته اند و لشکر و رعیات آساوده ،رساالهای در
قلم آورده تا جهانداران را دستوری باشد (رک :باساتانی پااریزی ،ص  .)39چناانکاه خواجاه
رشید نیز عرضی از خواجه و هوالکو آورده که نشانی است بر وجاود چناین تعلیمااتی از
سوی خواجه:
گزارۀ « .27خواجه نصیرالدین (به هوالکو) عرضه داشت که سلطان جاللالدین خوارزمشاه
از استیال و غلبه مغول منهزم گشته ،به تبریز رسید و لشکریان او بر رعایا تطاول مىکردناد .آن
حال بر راى او عرضه کردند ،فرمود که :ما این زمان جهاانگیریم ناه جهانادار ،و در جهاانگیرى
مراعات رعی ت شرب نیست ،چون جهاندار شویم فریادخواه را داد دهیم .هوالکوخان فرمود کاه:
ما بحمداهلل تعالى هم جهانگیر و هم جهانداریم ،با یاغى جهانگیریم و با ای جهانادار ،ناه چاون
جالل الدین به ضعف و به عجز مبتال» (رشیدالدین فل اهلل همدانی ،ج  ،2ص .)1023

پس جای شگفتی نیست اگر بگوییم خواجه با اطاالق لفاظ «پادشااه» باه هالکاو از
همان لحظۀ نخست روبهرو شدن با او ،کوشیده است همانگونه کاه در شاک طنزگوناۀ
نظریۀ گفتمان بیان شده که «اگر صبح بگویم مرد هستم ،مرد خاواهم باود ،اگار بعاد از
وهر بگویم زن هستم ،زن خواهم بود» (« ، )Jorgensen & Philips, p. 178خان مغول»
را به شک واقعی به «شاه آرمانی ایرانی» تبدی کند.
 -3 -4تحلیل گفتمان سکه هوالکو

فرآیند هویتسازی برنامهدار ایرانیان را که خواجه نصایر پارچمدار باود ،بایاد در
چند پرده نگریست .پرد اول با ورود هالکو به ایران و با اطالق واژ «پادشااه» باه جاای
«ایلخان» در رسالۀ «فتح بغداد» به نظر آمد .در پرد دوم خواجاه باا سااخت رصادخانه
نقشآفرینیها کرد؛ زیرا مراد از رصاد ترتیاب زیاج باود و زیاج در میاان شااهان ایاران
سابقهای دراز داشت و میتوانست نمایانگر شاه دادگستر باشد .پرد سوم ایان نماایش را
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باید در کاربرد آیۀ «ملک» (آیۀ  26سور آلعمران) در گرد ساکۀ هوالکوخاان دیاد (تصاویر

شمار )3؛ آیهای که پیوسته این نکته را بر همگان خاطر نشان میکرد که «ایان خداوناد
است که به هر که میخواهد حکومات مایبخشاد و از هار کاه مایخواهاد حکومات را
بازمیگیرد ،و اوست که به هر کاه خواهاد عازت مایدهاد و هار کاه را نخواهاد خاوار
میگرداند .خیر در دست اوست و بر هر چیزی قادر است» .هیچ دلیلی وجود نادارد کاه
انتخاو این آیه را در اثر راهنمایی شخص خواجه نصایرالدین طوسای نادانیم .دیناار در
مدینۀ فاضلۀ او اهمیت ویژهای داشت .خواجه در اخالق ناصری در بااو عادالت از دیناار
بهعنوان «عادل صامت» سخن گفت و بیش از هرکس به ارز های پول و قدرت مبادلاه
آن واقف بود .افزون بر این در شر کشف المراد ،که اثری متعلاق باه خواجاه طوسای و
عالمه حلی است ،آیۀ ملک را مورد توجه قرار داده است:
گزارۀ « .28قُ ِ اللّهُمَّ ملِکَ المُلکِ تُؤتی المُلکَ مَن تَشاءُ وتَنزِعُ المُلکَ مِمَّن تَشاءُ وتُعِزُّ مَان
تَشاءُ وتُذِلُّ مَن تَشاءُ بِیَادِکَ الخَیارُ اِنَاکَ عَلای کُا شاىءٍ قَادیر»« :بگاو باارخادایا ،تاویی کاه
فرمانفرمایی؛ هر آن کس را که خواهی فرمانروایی بخشی ،و از هرکه خواهی فرمانروایی را باز
ستانی ،و هرکه را خواهی عزت بخشی ،و هرکه را خواهی خوار گردانی .همۀ خوبیها باه دسات
توست و تو بر هر چیز توانایی» (خواجه طوسی و عالمه حلی ،ص .)160

 -5نتیجه
دیوانساالران ایرانی و در رأس ایشان خواجه نصیر طوسی با علم به اینکه شکست نظاامی
اشغالگران مغول جز خونریزیِ بیشتر حاصالی نادارد ،سیاساتی را در پایش گرفتناد تاا
بهنحوی ایلخانان مغول را قانونمند و آبادگر کنند .آنان با الگوی شاهی آرمانی ایرانی که
مواد در فرهنگ ایرانی وجود داشت و مذهب تشیع ،توانساتند باا یاک برناماۀ هویات
ایرانیِ شیعۀ مسلمان را بهوجود آورند و زمینۀ حیات دوبار ایران را فراهم کنند؛ هاویتی
که عالوهبر تمایز میان حاکمان مغول ،آنان را از مسلمانانِ ترک و تازی نیز جدا میکرد.

تصویر  :1دینار طالی هوالکو ضرب بغداد سال  656هجری (گالری داوید/کپنهاک:
)www.davidmus.dk
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