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چکیده
قصايد ناصر خسرو از جمله متون سنتی است كه قدرت و گفتمان ،نًشی اساسی در شکلبندی
آنها ايفا میكند از آنجا كه وجه غالب اين قصايد ،در واكنش علیه قدرت و گفتمانهای عصر
شکل گرفتهاند ،اين قصايد ،تبديل به متونی شدهاند كه در اليههای زيرين خود ،از طرفی سلطه
مستًیم قدرت را آشکار میكنند و از طرفی به خاطر بُعد تأويلی و بطنی نشانهها و آگاهی ناصر
خسرو به قدرت نشانه ها و زبان و به ويژه دانش ،قدرت و مًاومت ،منشی شبکهای و فرویاشانه به
خود گرفته است در اين مًاله تهش شده با توجه به آرای فوكو ،به گفتمانشناسی و تحلیل
شیوه های براندازی و تولید قدرت در قصايد یرداخته شود نتايج اين بررسی نشان میدهد كه در
قصايد ،با طرد و نخ نما كردن گفتمانهای قدرت و زمینهسازی زبانی از طريق تکیه بر محور
جانشینی نشانه ها و تولید حًیًت ،مناسبات قدرت مدام از طريق گزاره هايی چون دانش ،سخن،
دين و به هم میريزد قدرت در ديوان ناصرخسرو بنا به سیالیّت نشانهها و تأويلگرايی
ناصرخسرو ،دائم در حال گسترش و واسازی است و قطعیّت ندارد ،بلکه مفهومیغالباه زبانی و
نسبی است
واژههای کلیدی :قصايد ناصرخسرو ،فوكو ،گفتمان ،قدرت ،دين ،تأويل
*تاريخ ارسال مًاله 4311/21/40 :
 -1عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت

تاريخ یذيرش نهايی مًاله 4311/44/24 :
-E-mail: botlab2005@yahoo.com
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 -1مقدّمه
نظريات متعدّد ادبی و هنری ،معنی را تابع نیروهايی گوناگون میدانند گاهی متن
محدود به تعامل و تًابل نشانههای درون متنی است كه نوعی انسجام را در سطح نشانهها به
وجود میآورد و متنیّت اثر شکل میگیرد در اين تلًّی ،متن یديدهای قائم به ذات است
كه در ساحتی انتزاعی و خنّی شکل میگیرد و سوای گفتمانهای اجتماعی و سیاسی و
نیروهای برونمتنی ،به معنا میرسد در مًابل نظريههای متنمحور ،نًدهای تاريخی ،مؤلف
محور و قرار دارند كه متن را زايیده بسترهای تاريخی و انديشههای نويسنده میدانند
متن در اين نظريهها محفل و بستری است كه در تعامل با تاريخ و ذهنیت نويسنده شکل
میگیرد و نوعی واكنش بینامتنی يا برساخته اجتماعی يا روانشناسی است معنا ییش از آنکه
وابسته به تًابل نشانه های درونی باشد ،مديون گفتمان است ،يعنی قواعدی كه بر متن
حاكم هستند ديگر متن ،مؤلف يا سو ه معناساز هم ندارد و سو ه معناساز ،تبديل به فاعلی
نويسا میشود كه ذهنیتاش -خواسته يا ناخواسته -تحت تأثیر گفتمانهای عصر خويش
شکل گر فته است
میشل فوكو از جمله نويسندگانی است كه با نًد جامعه مدرن و خردگرايی ،به تبیین و
تحلیل جامعه شناختی و تاريخی متون عصر خويش یرداخت و نشان داد كه چگونه
حکومت ها از طريق مختلف ،قدرت خود را به مردم جامعه اعمال میكنند كانون كار
وی ،قدرت و مسائل مربوط به آن است وی تمن مخالفت با وجهه تحديدی(محدود
كنندگی) و سركوبگرانه قدرت ،در یی آن است كه نشان دهد قدرت چیزی در تملّک
نهاد يا فرد خاصی نیست ،بلکه در بطن روابط روزمره میان افراد و نهادها وارد عمل
میشود(ر

محمدی اصل )434-446 :4310 ،از نظر فوكو قدرت نه امری سلسله

مراتبی و از باال به یايین ،كه شبکهای است گسترده از عوامل گوناگون كه در سطوح
مختلف عمل میكند هر دوره متشکّل از مجموعهای از قوانین و دستورالعملهايی است
كه بر نوشتار و انديشه ،حاكم است و متون گوناگون نیز تحت تأثیر همین صورتبندیهای
گفتمانی كه قدرت آنها را به وجود میآورد ،معنی و حًیًت ییدا میكنند متن تحت تأثیر
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قدرت ،سرشار از گسستها ،طرد و برجستهنمايی است كه نوعی تنش نشانهای را به
وجود میآورد یس متون يک دوره ،خواسته يا ناخواسته ،كنش يا واكنشی ،له و علیه
قدرت عصر خويش هستند
 1-1بیان مسئله
ناصر خسرو در ديوان اشعار و ديگر آثار خود به واكنشی محسوس علیه گفتمانهای
قدرت ساز عصر خود یرداخته وآثار او به ويژه قصايد ،تبديل به متونی ايديولو يک
شدهاند وی در قصايد خويش از راههای گوناگون تهش كرده تا تمن واسازی
گفتمانهای قدرتساز عصر خويش ،نوعی ارزشگذاری جديد را در اين قصايد لحاظ
كند تا بتواند تمن مًاومت ،حًیًت جديدی را در سطوح گوناگون به نصوير بکشد
دانش ،سخن ،خرد ،دين و همگی از مؤلفههای قدرتساز در ديوان وی هستند در اين
مًاله تهش میشود تا با تکیه بر مضامین مطرحشده در نظريات فوكو ،مناسبات قدرت،
شیوه های تولید حًیًت و ابزارهای مًاومت در ديوان ناصرخسرو تحلیل شود هدف از
اين مًاله ،تمن خوانش برونمتنی از يک متن سنتی ،نشان دادن ررفیتها و شگردهای
زبانی ناصرخسرو است ،تا بتوان وجوه گوناگون معنايی و زبانی يک متن سنتی را به تصوير
كشید
 2-1پیشینة تحقیق
هم درباره ناصرخسرو و هم در مورد قدرت از منظر فوكو ،یژوهشهای گوناگونی
انجام شده اما هنوز یژوهشی كه به صورت موردی ،قدرت و مؤلفههای آن را در ديوان
ناصرخسرو بررسی كند ،انجام نشده است
3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
دشواری های زبان قصايد وغلبه نگاه فلسفی،كهمی و دينی به قصايد ناصرخسرو ،باعث
شده تا اين قصايد در جامعة ادبی از توجه كمتری برخوردار شوند نگرشی نو و منتًدانه و
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واكاوی قدرت از منظر جديد میتواند ررايف زبانی و معنايی اين قصايد را بهتر نشان دهد
و همین موارد ترورت یرداختن يه اين مًاله را توجیه میكند اينکه قدرت از طريق چه
گفتمان هايی قصايد ناصرخسرو را تحت تأثیر قرار داده ،آيا بازتاب قدرت در قصايد
ناصرخسرو ،دارای ساختاری سنتی و سلسله مراتبی است ،چگونگی بازتاب مناسبات قدرت
و شگردهای مًاومت ناصر خسرو از طريق ترفندهای زبانی از مهمترين یرسشهای ییش
روی اين مًاله است
 -2بحث
هر متن نوعی كردار گفتمانی و تجلی بیرونی نظامهای گفتمانی است گفتمان به مّابة
نظام معناساز ،در شکلدادن به روابط مفهومی درون متن ،چگونگی تولید حًیًت و دانش
و توسعة اعمال شبکه قدرت ،نًشی ويژه دارد در اين تلًی ،متن ،حاصل تنش نشانهای میان
گفتمان قدرتساز و گفتمان مًاومت است و تمامینشانههای موجود در متن خواسته يا
ناخواسته تحت تأثیر اين گفتمان به معنا میرسند یس معنا چیزی جز ماحصل كنش و
كردار گفتمانی نیست در اين یژوهش با توجه به همین تلًی از متن ،به نمايش
عملکردهای سوگیرانه متن قصايد ناصر خسرو در مناسبات اجتماعی یرداخته میشود و
تهش میگردد فرايندهای طبیعیسازی و تولید باورهای اجتماعی و آشکاركردن عملکرد
قدرت در كانونیسازی برخی باورها و به حاشیهرانی برخی ديگر در اين قصايد نشان داده
شود
 -1-2قدرت به مثابة سرکوب از نظر ناصر خسرو
با توجه به قصايد و سرنوشت ناصر خسرو (تبعید در درّة يمگان) كه خود بارها در
تمن قصايد به آن اشاره می كند ،وی قدرت عصر خويش را به مّابه نوعی سركوب
می بیند يعنی نوعی قدرت گفتمانی كه مركزيت آن با حکومت وقت و خلفای عباسی و
عُمّ ال آنها يعنی تركان سلجوقی است قدرت در اين تلًی صرفاه نوعی محدوديت ،اجبار و
نفی است و به همین دلیل حاكمان عصر ،انديشه های ناصرخسرو را نمییذيرند و او را به
دره يمگان تبعید میكنند اين قدرت در راهر و به رنّ ناصر خسرو نوعی مًاومت منظم در
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برابر واقعیت است و برای نیل به اهداف خود از شکلگیری دانش و معرفت جلوگیری
میكند ناصر خسرو بارها در تمن قصايد قدرت حاكم را در مًابل واقعیت قرار میدهد و
آن را به بی دانشی محکوم میكند ،به همین دلیل يکی از مهمترين تًابلهای موجود در
قصايد تًابل میان بیدانشی( قدرت) و دانش( تبعید و مغلوبیت) است:
كس نـخوانـد نـامة مـن كس نـگويد نـام مــن

جـاهل از تًصیر خويش و عالم از بیم شَغَب

عـامه بـر مـن تهمت دينـی و فضـلی مـینـهند

بر سرم فضل من آورد اين همه شور و چَلَب

مـن بــه يـمگان در نهانم علم من ییدا چنانک

فعـل نفس رستنی ییـداست او در ويج و حـب

راست گـويـم عـلم ورزم طاعت يـزدان كـنم

ايـن سه چیز است ای بـرادر كار عًل مکتسب

(ر

ناصرخسرو) 30-36 :4310 ،

راستگويی(حًیًت جويی) و علم ورزی كه هم شامل علوم طبیعی و انسانی چون شعر
و رياتیات و ادب است و هم شامل علوم دينی ،مهمترين ويژگیهای ناصر خسرو از نظر
خود اوست كه منجر به سركوب و تبعید وی شده است بدين ترتیب ،از نظر ناصر خسرو
قدرت چون از حًیًت میترسد آن را سركوب میكند اين قدرت مدّنظر ناصر خسرو
قدرتی « حًوقی -گفتمانی» ( ر

 ،دريفوس و رابینو )031 :4301 ،است كه بار منفی دارد

و نسبت به حًیًت ،كامهه بیرونی محسوب میشود حًیًت مدّ نظر ناصر خسرو ،حًیًتی
چشم انداز باورانه و متأثّر از انديشههای اسماعیلی است ،به اين معنا كه حًیًت ،امری قائم
به ذات و بیرونی نیست كه قابل كشف باشد ،بلکه مفهوم حًیًت ،ناشی از نوعی چشم
انداز معیّن است و بدون اين چشم انداز كه قدرت عامل آن است ،حًیًت عینی و مستًل
وجود ندارد حًیًت در تمامیتش ،قابل شناخت و ارزيابی نیست ،بلکه تفسیرهای
گوناگونی از حًیًت وجود دارد و هر كدام از اين تفسیرها مدعی اعتبار نهايی هستند طبق
همین چشماندازباوری و تفکرات گفتمانی و اسماعیلی ناصر خسرو است كه وی قدرت
حاكم را نسبت به حًیًت مد نظر خويش ،بیرونی و سركوبگر ،علت تبعید خويش را نیز
همین حًیًتگريزی قدرت حاكم میداند
اگرچه راهراه تبعید و زندانی شدن ناصر خسرو در يمگان ،نوعی سركوب ،تحمیل
قانون و در نهايت فرمانب رداری و تسلیم است ،اما نوعی تغییر مجازات نیز در آن ديده
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میشود به تعبیری ،تبعید ناصر خسرو ،نایديد شدن نمايش عمومی مجازات جسمانی و
استًرار شکل متفاوتی از مجازات است اين دگرگونی را میتوان بازنمود تغییر هدف تنبیه
و مجازات از بدن به روح دانست(ر

اسمارت ،)10 :4311 ،يعنی اگرچه بدن ديگر

مفعول بی واسطه و مستًیم كرد وكارهای كیفری نیست ،اما هنوز هم تابع فرايند كیفری
است و تهماندهای از تنبیه بدنی برجای مانده است با نگاهی به شرايط تاريخی -اجتماعی
عصر ناصر خسرو و اختهفات عًیدتی و مذهبی آن دوره به وتوح میتوان دگرگونی نظام
كیفری را در مورد ناصر خسرو مشاهده كرد شیعهستیزی سلجوقیان و غزنويان ،رواج
تکفیر و تهمت های دينی چون قرمطی ،رافضی و بددين ،كشتار مخالفان حکومت مانند
امّال حسنک وزير و

همگی نشان دهنده نظام كیفری سركوبگر و سنتی آن دوره است

اين كه ناصرخسرو دارای دو دوره فکری و انديشگانی است و به عنوان شخصیتی معترض
و منتًد شناخته میشده ،دارا بودن مًام اسماعیلی« حجت خراسان» ،متهم كردن او به غالی،
علوی ،بدمذهبی و  ،غارت خانه او و شورش غوغايان و بیم جان همگی از قرينه هايی
است كه قدرت میتواند با سركوبگری با آن مبارزه كند امّا چه به اختیار و چه تحت
تدابیر سیاسی ،به يمگان یناه میبرد يا تبعید میشود اين امر نشان دهنده تغییر نگرش
كیفری نسبت به ناصر خسرو است كه میتواند داليل مختلفی از جمله حمايت نظامی و
معنوی اسماعیلیان و داشته باشد در هر صورت ،با تمامیاين نشانهها نمیتوان با ناصر
خسرو هم كهم بود و قدرت حاكم بر وی را نوعی سركوب دانست ،بلکه اين قدرت،
مولّد نیز بوده است دلیل ديگر بر رد قدرت سركوبگر در مورد ناصر خسرو ،ماجرای تبعید
وی است علی دشتی معتًد است «ناصرخسرو به گوشه ای از دره يمگان یرت شده و از
لوازم آسايش برخوردار نیست ولی از سوی ديگر از رواهر اشعار برنمیآيد كه مراقبان يا
زندانبانهايی او را محصور كرده باشند و قرينه بر اين امر اين است كه امیر بدخشان از وی
خواسته قصیده ابواهیّم را تفسیر كند و ناصر خسرو كتاب جامع الحکمتین را برای اجابت
اين درخواست انشا كرده است» (ر

 ،دشتی )13-10 :4312 ،اگرچه در اين رانده شدن،

نوعی ارادة صاحب قدرت و اقدام از طريق مجاری تحريم ديده میشود و قدرت را
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سركوبگر نشان میدهد ،امّا مولّد بودن قدرت را نیز نمايان میكند چرا كه از طريق همین
اعمال قدرت است كه رخدادها و شکل های جديدی از رفتار را در ناصر خسرو به وجود
آورده است خلق آثار گوناگون فلسفی و عًیدتی در طول مدت تبعید ،نشانگر بُعد
مًاومت موجود در اين قدرت است قدرت برای موجوديت خويش ،وابسته به حضور
چندين و چند نًطه مًاومت است یس مناسبات و روابط قدرت میان ناصرخسرو و
نهادهای حاكم قدرتی ،موجد اجبار يا ممنوعیت خاصی نشده كه بر بیقدرتان(
ناصرخسرو) تحمیل شود بلکه قدرت ،يک وتعیت ییییده و شبکهای درهم تنیده از
روابط است كه نه از تصاحب و كاربست قدرت به دست يک سو ه ،كه از تاكتیک ها و
عملکردهای گوناگون نشأت میگیرد و در عین حالی كه از باال به یايین تحمیل میشود ،از
یايین نیز دچار محدوديتهايی میگردد كه جنبه تحريمی و تحديدی آن را به حداقل
میرساند
 -2-2رویههای گیتمانسازی و تولید قدرت در قصاید
با نگاهی به قصايد ناصر خسرو و اتکا بر جهانبینی وی میتوان گفت كه گفتمان
مذهبی -اسماعیلی ،گفتمان غالب بر ذهن و قصايد وی است يعنی هر یديدهای كه در اين
گفتمان قرار بگیرد ،بهفاصله كاركردی مذهبی و به ويژه اسماعیلی ییدا میكند بر همین
اساس ،لفظ و معنی «قدرت» نیز در ديوان وی رنگ و بويی دينی و عًیدتی به خود گرفته
است لفظ قدرت در قصايد وی بیشتر در ارتباط با خدا ،دنیا و نیروهای اهريمنی به كار
رفته است ،يعنی جنبهای ماورايی و معرفتی دارد در نظر وی ،در نهايت قدرت مطلق از آن
خداوند است و مًدّرات ديگر تحت حاكمیت بیچون و چرای خدا قرار دارند حتی در
مواردی كه نیز از جور و غلبة(قدرت) سهطین و عُمّال سهجًه به عنوان قدرتمندان سیاسی
حاكم صحبت میكند ،با شگرد تأويلی خاص خود ،آنها را دلس ردگان دنیا و تن میداند
چون خود ناصر خسرو ،به دنیا و تن وابسته نیست یس تحت قدرت آنها نیست و از طرفی
دنیا و مافیها ،تحت اراده خداوند است در نتیجه قدرت آنها ،دروغین و فرعی است:
چه قدرت رود بر تن منت ازان یس؟
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نه مـن هـمیو تـو بنـده چـرخ یـیرم
اسیـرم نـکرد ايـــن ستـمـگاره گـیتی
چو اين آرزوجوی تن ،گشت اسیرم
چــو من یــادشاه تـن خـويش گشتم
اگــــر چـــند لـــشکر ندارم ،امـیرم
(ناصرخسرو)011 :4310 ،
دارا بودن چنین فرم و ساختار ذهنیای باعث ساختارمندی زبان وی در قصايد نیز شده
است اين ساختار تا جايی به عناصر جديد اجازة ورود میدهد كه كاركرد اين مناسبات
درونی دست نخورده باقی بماند از اين نظام خودتنظیمگر میتوان تحت عنوان «مركز» ياد
كرد اين مركز است كه در عین آزادیای كه به ورود عناصر جديد میدهد ،نوعی
محدوديت را نیز بر آنها تحمیل میكند (ر

كالر )331:4311،اين ساختار ،تحت تأثیر

گفتمان عًیدتی وی شکل گرفته و هرگونه تحلیل قدرت در ديوان ناصر خسرو مستلزم
توجه به اين ساختار گفتمانی است
 -1-2-2دانش ،گیتمان سازی و تولید قدرت
در هر جامعهای فرايند تولید گفتمان از طريق مجموعه خاصی از رويهها به طور همزمان
كنترل ،سازماندهی و بازتوزيع میشود نًش اين رويهها اين است كه نیروها و خطرهای
گفتمان را دف ع كنند و رخدادهای تصادفی آن را مهار كنند و راهی برای گريز از ماديت
سنگین آن بیابند(میلز4310 ،ب )10 :ناصر خسرو با گزارهسازیهای گوناگون وتکیه بر
قوانین و نتايج حاصل از اين گزارهها ،قدرت و نظمیگفتمانی را بر قصايد حاكم میكند
اين نظم باعث ايجاد روندهای ط رد و به حاشیه راندن برخی عناصر و مركزيت عناصر
ديگر میشود و همین امر قدرت را به امری زبانی در قصايد تبديل میكند يکی از اين
گزاره ها كه منجر به روندهای طرد و مركزسازی(تًابل سازی) گسترده ای در قصايد شده
است ،گزاره دانش و وابسته های معنايی آن است
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دانش يکی از عناصر تعیینكننده عملکرد قدرت است فوكو برخهف نظريههای سنتی
مانند لیبرالیسم و ماركسیسم كه قدرت را در اساس نیرويی میداند كه از طريق سركوب و
انتشار مانع توسعه دانش میگردد ،آنها را دارای رابطه همبستگی میداند يعنی نوعی رابطه
علت و معلولی كه منجر به يکی شدن اين دو میگردد و مفهوم تركیبیِ جديدی به نام
«قدرت /دانش» شکل میگیرد (ر

دريفوس )331 :4311 ،بر طبق اين نظريه ،هی

رابطة قدرتی بدون تشکیل حوزهای از دانش متصوّر نیست و هی دانشی هم نیست كه
متضمّن روابط قدرت نباشد (همان )01 :دانش از جمله گزارههايی است كه ناصرخسرو
آگاهانه بر آن تأكید میكند ناصر خسرو چه در سفرنامه و چه در قصايد خويش به ويژه
قصیده اعترافیه -كه سفرنامه منظوم وی است -ارهار میدارد كه تحًیق و تعمق در الهیات
و بحثهای مختلف كهمی ،رتايت خاطری برای او به بار نیاورد تا آنکه مطالب و
اطهع ات بیشتری درباره تفسیر و تعبیر اسماعیلیان از اسهم كسب كرد عًايد اسماعیلی در
سطوح بسیاری برای او جاذبه داشت و بیشتر از همه آن سطحی بود كه وی آن را به بهادادن
به عًل و دانش تعبیر كرد در تعالیم اسماعیلی ،عًل انسانی به عنوان مخلوق الهی مًام
بسیار وااليی دارد جنبش تکاملی یديدههای طبیعی از معدنیات به نباتات و سرانجام به
حیوانات می رسد انسان ،تاج عالم حیوانات و عًل ،تاج و ذروة جهان انسانی است ( ر
هانسبرگر )441 -441 :4312 ،بر اساس اين انديشه ،دانش و وابستههای معنايی آن،
بیشترين بسامد را در قصايد ناصر خسرو دارند البته اين نگاه معرفتشناختی ،مهمترين
ابزاری است كه ناصر خسرو با تأسی به آن ،به گفتمانسازی ،تولید حًیًت و در نهايت
ايجاد قدرت مییردازد
 2-2-2طبیعی سازی ،برجستهنمایی ،طرد و غیریتسازی
سخن ،خرد ،عًل ،حکمت و از جمله وابستههای معنايی گزاره دانش هستند كه ناصر
خسرو از طريق آنها ،موتوعات مدّنظر خود را همیون حًايق علمی و عینی ارائه میدهد
اين نوع كنشهای گفتاری كه میتوان آنها را كنشهای گفتاری جدی نامید ،توسط
شنونده ،حًیًی و طبیعی تلًی میشوند ،به نحوی كه شنونده احساس نیاز ییدا نمیكند به

81

شماره11

نشریّة ادب و زبان

بستر روزمرهای كه اين احکام درون آنها ادا شدهاند مراجعه كند( دريفوس و رابینو:4306 ،
)401
ناصرخسرو بارها در قصايد ،از خود به عنوان فردی دانشمند و اهل فضل ياد میكند و
اتفاقاه علت بیمهری را نسبت به خود همین دانش میداند از طريق همین تفاخرها و
شخصیتیردازی است كه كنش گفتار جدی و واقعی را در مورد خود میسازد :
مرا گويند بد دين است و فاتل ،بهتر آن بودی
كـه دينش یـا

بـودی و نبودی فضل چندانش

نـبینـد چشم ناقـص طـلـعت یـر نـور فـاتـل را
كه چشمش را بخست از ديدن او خار نًصانش
كـه چون خفاش نتواند كـه بیند روی مـن نادان
ز مـن ینهان شود زيـرا مـنم خـورشید رخشانش
(ناصرخسرو)6 :4310،
تکرار اين مفهوم در سراسر قصايد ،تصويری علمیاز وی را به عنوان سو ه شناخت
حًايق ترسیم میكند چنین امری منجر به ايجاد رويهای تًابلی میشود كه ناصر خسرو را
اهل دانش و ديگران را بیدانش و در نتیجه دور از حًیًت نشان میدهد خواننده با
خوانش قصايد ،ییش از آنکه جهتگیریهای سیاسی و عًیدتی شخصیتی وی را ببیند،
ناصرخسرو را از طريق گفتمانی علمی میشناسد اين خصیصه ،باعث تحکیم بُعد
علمیمؤلف و رواج قدرت وی در سطح قصايد میشود تکیه چندين باره ناصر خسرو بر
اين مضمون ،خواننده را به بافتی داخل میكند كه ییشاییش قطعیّت علمی و حًیًی سخنان
وی تضمین شده است ساختار زبانی و مفهومیقصايد به نحوی مشابه و منظم است كه اين
شخصیت برساخته ناصر خسرو تبديل به عنصری معنادار میشود كه در تمام قصايد
كاركردی علمی ییدا میكند با اين بافتسازی و زمینهسازی ،مخاطب ،یازل شخصیتی
ناصر خسرو را كنار هم میچیند و شخصیت علمی وی را در خود نهادينه میكند و همین
شخصیت را در تمامیقصايد تسری میدهد مفهوم علمی مؤلف ،هالهای از حًايق را گرد
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او جمع میكند و با همین هالهسازی ،تمامیگزارههای عًیدتی و سیاسی مؤلف ،وجههای
علمی و منطًی به خود میگیرد و تبديل به واقعیتهايی بديهی نزد خواننده میشوند اين
حًايق بديهی ،ناصر خسرو را به متخصصی تبديل میكند كه قدرت از آن وی است چرا
كه اين متخصص است كه میتواند حرفهای درست بزند دانش از يک طرف باعث
تبعید ناصر خسرو شده است و از طرفی با تأكید بر همین مفهوم توانسته قدرت را نیز تولید
كند
بزرگترين روند طرد درون گفتمانی در قصايد ناصر خسرو نیز از طريق دانش صورت
می گیرد هر گفتمان ،الزاماه نیاز به گفتمان رقیب ديگری دارد تا به واسطة آن هويت و
قدرت يابد همه گفتمان ها به منظور قدرت يافتن ،شروع به تولید دشمن برای خود
میكنند «برجستهسازی و حاشیهرانی شیوهای برای حفظ و استمرار قدرت است به
كمک همین ساز وكار است كه قدرت یس يک گفتمان ،با تأثیرگذاری بر ذهن سو هها
اقدام به تولید اجماع و تعريف نشانهها به شیوة خاص خود میكند و در واقع مدلولی خاص
را به دال مركزی گفتمانی میچسباند و آن را هژمونیک میكند و همزمان سعی میكند با
ساختارشکنی دال مركزی گفتمان رقیب ،مدلولش را از دالش جدا كند و هژمونی اش را
بشکند درحًیًت برجسته سازی با تولید اجماع ،چهرة قدرت را طبیعی و بديهی جلوه
میدهد و آن را از نظرها ینهان میكند» (ر

سلطانی)440 :4310 ،

نمود زبانی اين غیريتسازی در سطح زبان ،تًابلهای دوگانه است جفتهای
تًابلی دانا /نادان ،هوشیار /مست ،آگاه /غافل و

آغازگر نوعی فرايند طرد در قصايد

هستند كه نًششان تّبیت گزاره های درست و غلط است در يک سیر جانشینی در تمامی
قصايد ،گزاره های درست در نهايت به ناصر خسرو و گفتمان اسماعیلی ختم میشوند
مًیّد و محدودشدن آگاهانة قصايد به گفتمان اسماعیلی ،حًیًت و قدرت برساخته را تولید
میكند و نوعی اراده معطوف به حًیًت در سیر عمودی قصايد شکل میگیرد كه
ناخودآگاه باعث طرد مفاهیم غلط و برجستگی و مركزيت گزارههای به راهر درست مدّ
نظر ناصر خسرو میشود ساختار قصايد ناصر خسرو بدين شکل است كه معمواله بدون
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مًدمه مألوف قصايد عصر خويش ،مسئلهای را با شیوة منتًدانه و معترتانه به میان میكشد
و تهش میكند با استدالالت منطًی ،یاسخی را برای آنها ییدا كند در تمن استداللها،
وارد فرايند تًابلی و جانشینی زبان میشود و با جايگزينی و همنشینی كلمات ،محور
عمودی قصیده را برجسته میكند مهمترين راهکار ناصر خسرو در حًیًت نمايی
استدالالت خويش ،همین تًابل سازی میان دانا و نادان است بدين ترتیب كه در يک
طرف تًابلها -كه در نهايت به خود ناصر خسرو و كیش اسماعیلی منتهی میشود-
عناصری جمع میشود كه بار علمی و دانشمندانه دارند و در طرف ديگر عناصری به حاشیه
رانده میشود كه وجههای جاههنه ،غیرمنطًی ،كوركورانه ،عبّاسی ،راهری ،دنیايی،
تنانه،خرمنشانه نباتی و دارند استناد به اين بُعد تًابلی باعث میشود كه مفاهیم جانبدارانه
سیاسی و اعتًادی ناصر خسرو ،وارد گفتمانی علمی و استداللی شوند ،وجههای بیطرفانه و
منطًی به خود بگیرند برای نمونه در قصیده معروف« نکوهش مکن چرخ نیلوفری را» از
همان آغاز بدون مًدمه وارد مسأله جبر و تأثیر فلک بر رفتار انسانها میشود و تمن ردّ
اين عًیده ،هر كسی را مسئول رفتار خويش میداند:
چو تو خود كنی اختر خويش را بد
مدار از فلک چشم نیک اختری را
(ناصرخسرو)43 :4310 ،
س س با ذكر استداللهايی در باب تأثیریذيری یديده ها (نباتات ،افه  ،راهر انسانها
و ) از هم ،انسان را نیز دعوت به آموختن و فراگرفتن میكند:
اگر تو از آموختن سر بتابی
نجويد سر تو همیسروری را
(همان)43 :
با ذكر اين بیت ،قصیده وارد فرايند جانشینی و تًابلبندی بین مضامین دانش /بی دانشی
(عاقل /ديوانه) میشود و شبکهای از تًابلهای دوگانه مانند :بر /بی بری ،دانش /دبیری و
شاعری(گفتمانهای رايج ادبی عصر ناصر خسرو) ،آخرت /دنیا ،سحر /ییغمبری ،هارون
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ما(حضرت علی (ع)) /سامری ،علم /مدح(دروغ و كافری) ،عمار و ابوذر /محمود و
عنصری ،درّ لفظ دری /خوكان ،امام زمانه( خلیفه فاطمی) /سامری ،باطن /راهر ،حکمت
باقری /بًر و سرانجام ناصر خسرو /خر ،شکل می گیرد استدالالت منطًی ناصر خسرو در
ابتدای اين قصیده باعث میشود اين تًابلها كه دقیًاه رويکردی سیاسی و اعتًادی دارند،
وجههای علمی به خود بگیرند و فرايند برجستهسازی و حاشیهرانی آغاز شود دانا در يک
فرايند تأويلی به ناصر خسرو و گفتمان وی تبديل میشود و نادان به گفتمان عباسی و
مخالفان ناصر خسرو همین امر ،متن را به دو قطب «ما» و «آنها» تبديل میكند و
طبیعیسازی ايدئولو ی ینهان ناصر خسرو آغاز میشود گفتمان ناصر خسرو (ما) بنا به
علمیبودن و دانايی ،مدعی مرجعیت و اقتداری علمی و بیطرفانه میگردد و گفتمان
روبرو كه خريت و جهل است نماينده حرف غلط ،نادرست ،غیر متخصصانه و در نهايت
بیقدرت میشود اين روند طرد و برجسته سازی در تمامیقصايد وی ديده میشود
موتوع قصیده مهم نیست بلکه مهم تّبیت و تکرار همین روند است تا قصايد به عرصه
قدرت زبانی تبديل شوند هر مفهومیكه وارد اين ساختار شود ،همین سیر را در یی خواهد
گرفت
اين نفی و سلب دائم -آگاهانه -میان نشانه ها و عناصری رخ میدهد كه عناصر غالب
دو گفتمان قدرت و مًاومت هستند ناصر خسرو با واكاوی مضامین گفتمان متًابل ،مدلول
مركزی آنها را ساختارشکنی میكند و با شفاف شازی و واسازی ساختگی بودن اين
مدلول  ،غیرواقعی بودن آن را نشان داده ،بدين شیوه مفاهیم استعهيی گفتمان رقیب را
فرویاشی میكند
-3-2تأویل ،حقیقت و قدرت ،اسطورۀ رهایی
دانش از نظر ناصر خسرو ،حًیًتگرا و قدرت ساز است ،البته دانشی كه ريشه در
مبانی دينی و اعتًادی داشته باشد در قصايد ،دانش برخاسته از گفتمان اسماعیلی ،دانشی
حًیًی است حًیًت اين دانش ،برگرفته از ساحت دو قطبی راهر و باطن است در انديشه
و تفکر اسماعیلی -كه سرچشمه هايش را میتوان در انديشههای افلوطینی و يونانی
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جست -هر چه در عالم وجود دارد از دو بخش بیرونی و درونی يا راهر و باطن تشکیل
شده است امور بیرونی و راهری به وسیلة حواسّ خارجی كه بین انسان و حیوان مشتر
است قابل شناخت است اما امور درونی و باطنی را به حس راهری نمیتوان يافت اين
حواس باطنی مانند عًل و استدالل و قوّة خیال است كه میتواند باطن یديدهها بهويژه دين
را فهم كند تحًّ ق چنین تفکری منوط به علم تأويل است تأويل ،در نظر اسماعیلیان،
سلوكی دينی است كه با آن از فحوا و معنای راهر به معنای نهفته يا مکنون میرسد اين
امر نشان دهنده بی اعتمادی به واقعیت راهری است سلب قدرت و واقعیت از رواهر ،از
همین جا آغاز میشود كه خواسته يا ناخواسته ،رواهر به اموری فرعی ،گمراهكننده و غیر
واقعی تبديل میگردند و باطن امری اصلی ،راهنما و واقعی تلًی میشود ناصر خسرو با
آگاهی از قدرت تأويل و كاربرد آن در ايجاد قدرت ،بارها در قصايد خود به اهمیت آن
اشاره میكند:
ديـن و دنـیا را بـنـیاد به يک كـالـبـد است
علم تأويل بگويد كه چگونه است بناش
(ناصرخسرو)000 :4310 ،
يا:
شور است چو دريا به مّل صورت تنزيل

تـأويل چـو لؤلؤست سوی مــردم دانـا

انـدر بـن شوراب ز بـهر چـه نـهاده است

چـنـديـن گـهر و لـؤلـؤ ،دارنــده دنـیـا؟

از بـهـر ییمبر كه بـديـن صـنع ورا گفت

تـأويل بـه دانــا ده و تـنـزيـل بـه غـوغـا

(ناصر خسرو)1-3 :4310 ،
تأويل در قصايد ناصرخسرو كاركردهای گوناگونی دارد :رستگاری و هدايتبخشی،
شبهتزدايی و گرهگشايی ،عملآفرينی ،جهلزدايی و حًیًترسانی ،تسکینآفرينی،
رهايیبخشی(ر

روحانی )16 -13 :4314 ،وجه مشتر

تمام اين كاركردها ،شکستن

و فرویاشی است هر یديدهای كه در منظومة فکری ناصر خسرو قرار میگیرد ،معنای نهفته
و باطنی آن بازيابی میشود كوشش ناصر خسرو در جهت باطنگرايی ،تبديل عرف و
قانون حاكم به نًاب ها و توهماتی راهرگرايانه است كه بايد از آنها راز زدايی گردد و
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واقعیت نهفتة آنها شناخته شود چنین رويهای ،شک و رن را تًويت میكند و اين شک
كه منطًی و استداللی نیز هست ،آغازگر ويرانی و فرویاشی سنتها و حًیًتهايی است
كه در نظر عوام و طبًة حاكم كامهه بديهی مینمايد ناصر خسرو از زبان و متن قصايد با
استفاده از تأويل و فرايندهای تًابل سازی و جانشینی حاصل از اين تأويلها ،به عنوان
ینجرهای رو به واقعیت مًدس ،استفاده میكند و واقعیت موجود را به واقعیتی باطل و
دورريختنی تبديل مینمايد
مهمترين بُعد تاويلی قصايد متوجه مباحث دينی و مذهبی رايج عصر است نمونة بارز
اين تاويهت مذهبی ،قصیده «حاجیان آمدند با تعظیم» است كه ناصر خسرو تمامیمناسک
و اعمال حج را تاويل می كند و تمن انتًاد بر راهرگرايی ،وجهه باطنی آنها را كه ريشه
در عًايد اسماعیلی دارد نشان میدهد ناصرخسرو با در نظر گرفتن اين مفهومیدينی ،آن
را در تاويهت باطنی خود قرار میدهد اين تأويهت كه نتیجة «ییش فهم» و ديدگاه
اسماعیلی ناصر خسرو است در تمامیقصايد به يک نتیجه ختم میشود كه همان كهن
روايت رهايی و رستگاری است ،رستگاريی كه ريشه در انديشههای اسماعیلی دارد اين
رهايی اگرچه در راهر ،خارج شدن از قید و بند انديشه های سیاسی و دينی عباسی و ورود
به كهن روايت رهايی اسماعیلیان است  ،امّا در حًیًت ،انتًال از ساز وكارهای مًتدرانة
يک قدرت به قدرتی جديدتر است كه قطعاه محدوديتها و قوانین گفتمانی خاص خود را
دارد
يکی از شگردهای ناصر خسرو برای معرفی حًیًت ،استفاده از همین ساحت تمّیلی و
باطنی زبان است وی با تکیه بر ررفیت اليهای زبانِ قصايد و تًسیم هر یديده به راهر و
باطن ،حًیًت را باطن اشیا میداند از اين طريق ،زبانی را به خدمت میگیرد كه باطنگرا
است باطن هر یديده ،حًیًت و راهر آن گمراه كننده است دنیا مهمترين تًابلی است كه
ناصر خسرو آن را حامی فًه حاكم و در مًابل عًايد دينی خود قرار میدهد و با استناد به
آن ،تأويلهای باطنی خود را مطرح ،در یايان قصايد ايدئولو ی خود را نمايان میكند مّهه
در قصیدة «ای قبة گردندة بی روزن خضرا» در ابتدا با برجسته كردن قدرت دنیا و فلک
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(گزارة قدرتساز عباسیان و دشمنان ناصر خسرو به عنوان حاكمان دنیايی) ،دنیا را با لًب
مًتدرانه و اسطورهايش يعنی مادر مورد خطاب قرار میدهد:
فرزند توايم ای فلک ای مادر بدمهر
ای مادر ما چون كه همیكین كشی از ما
(ناصرخسرو)0 :4310 ،
برجستگی اين اسطوره ،نمايانگر قدرتی است كه مخالفان ناصر خسرو به آن اتکا دارند
اما بهفاصله اين قدرت شکسته میشود (اسطوره زدايی):
فرزند تو اين تیره تن خامش خاكیست
یاكیزه خرد نیست ،نه اين جوهر گويا
(همان)0 :
خرد ،همان گزارة سنّتشکن و قدرتسازی است كه ناصرخسرو آن را به سخن و
روح ییوند میدهد و غیريتسازی میكند دنیا  ،تیره تن ،زندان ،جهان تیره و همگی
دالهايی هستند كه به صورت تمنی ،مدلول حکومتهای دنیايی را به تصوير میكشند
در ادامه ،سخن ،مه

و معیاری میشود كه باعث افتخار انسان میشود نه هر سخنی

بلکه سخن خوب خدای (قرآن) كه بايد تأويل شود و تأويلكننده (فهم كننده) اين سخن
خوب ،كسی جز ییمبر و خاندان یا

وی نیستند قدرت كه تا كنون به دنیا و وابستگان آن

تعلق داشت ،در اين بازی زبانی ،از آن ناصر خسرو و گفتمان اسماعیلی او كه دوستداران
زهرا( س) و خاندان ییغمبرند ،میشود قدرت در يک انتًال معنوی و باطنی ،از دنیا به
آخرتی تحويل میيابد كه شهدا و اوالد ییغمبر ،حامیان آن(اسماعیلیان) هستند اسطورة
رهايی و آزادی ناصر خسرو در يک فرايند استحالهای ،جای اسطوره دنیا را میگیرد ذكر
بدمهری فلک در سطح افًی قصیده ،حکم دالی را به خود میگیرد كه مفاهیم گوناگونی
جانشین آن میشوند فلک در اين فرايند جانشینی تبديل به مصداقهايی زبانی میشود كه
متضمّن مفاهیمی نایسند و زشت در فرهنگ زبانی و عًیدتی عصر است جان ،جای خود
را به خدا و هر مفهومی كه متضمّن خوبی و آزادی است میدهد اين رهايی ،نتیجة نظم
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گفتمانی و زبانی ای است كه ناصر خسرو با تکیه بر بازی آزاد نشانههای زبانی ،به آن دست
ییدا كرده است یس قدرت در ديوان وی مفهومیكامهه زبانی و تأويلی است نه امری
برخاسته از مصاديق خارجی و بیرونیِ واقعیت در نهايت طیّ ابیاتی خطابی ،خواننده تبديل
به مخاطب و انسانی برساخته میشود كه اين روايت را فهم میكند و دل به اين آزادی
میس ارد همین جانشینهای معنايی است كه قصیده را از سطح افًی وارد سطح عمودی
میكند و در نتیجه باعث اليه در اليه و درونی شدن آن میگردد اين اتفاق در تمامی
منظومهها بهكرات رخ میدهد و يک مفهوم در يک اليه ،جای خود را به مصداقهای
معنايی گوناگون در سطوح و اليههای عمودی میدهد
اگرچه زبان در ديوان ناصر خسرو قدرتساز است ،اما در يک رويکرد ساخت شکنانه،
قدرتشکن نیز محسوب میشود جريان تًابلی قصايد ناصر خسرو به همان اندازه كه
قدرت را بنیان میكند به بنیان افکنی آن نیز مییردازد هر دال ،عنصری است كه هويت و
ارزش خود را از طريق ارتباط و تًابل با دال روبروی خود كسب میكند بدين طريق
قصايد ،عرصة حضور و غیاب يا به تعبیری گفتمانی ،طرد و برجسته نمايی است ناصر
خسرو برای برجسته كردن عناصر زبانی مدّنظر خود مجبور است عناصری را به حاشیه
بکشاند كه وجودشان در متن الزامی است اين تًابل سازی عناصر را وارد بازی نشانهای
میكند كه می توانند تا بی نهايت ادامه داشته باشند گفتمان ناصر خسرو به همان مًدار كه
از تًابلها اقتدار كسب می كند به همان مًدار نیز موجوديت گفتمان مًابل را در متن تّبیت
و منتشر میكند اين امر نوعی عدم قطعیّت را به بار خواهد آورد مفهوم حًیًت ،تنها
شائبهای زبانی میشود كه برساخته نوعی تًابلهای از ییش ساخته شده و گفتمانی است
 -3نتیجهگیری
تبلور قدرت در معنای فوكويی آن در قصايد ناصر خسرو به گونهای است كه فهم
آنها را منوط به بازيابی رابطة متن ،گفتمان و زبان میكند زبان قصايد ،عرصهای
ايدئولو يک است كه سلسله مراتبی از مناسبات قدرت را در خود نهفته است تغییر نگرش
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ناصر خسرو و در ییش گرفتن گفتمان اسماعیلی و شیعی ،مهمترين عاملی است كه قصايد
وی را به عرصة مبارزه و قدرت سازی تبديل كرده است سفر و تغییر ناصر خسرو ،منجر به
ايجاد گفتمانی در قصايد شده تا ناصر خسرو در مًام يک ديرينهشناس به واسازی و
ساختشکنی مفاهیم برجستهای ب ردازد كه در روزگار وی حًايًی بديهی و قطعی ینداشته
میشدهاند وی با گفتمانكاوی قدرت در عصر خود نشان داده كه قدرت و گفتمانهای
رايج ،تحت تاثیر یاره گفتارها يا گزاره هايی شکل گرفته است كه قواعد درون گفتمانی
خاص خود را دارند و اين گونه نیست كه اين قدرت تماماه از عوامل اجتماعی يا اقتصادی
منبعث باشند ،بلکه تمن باور به اين عوامل ،اين قدرت را نمودی از سازوكارهای درونی
خود گفتمان میداند ناصر خسرو با آگاهی از اين موتوع به افشاسازی ايدئولو ی آنها
می یردازد برای اين بنیان افکنی و واسازی ،با تبحر هرچه تمامتر از زبان استفاده كرده
است زبان در قصايد محمل و بستری ادبی و زيبايی شناسانه نیست بلکه زبانی براندازانه
است كه با تولید گزاره ها ،گفتمانسازی میكند و از طريق همین گفتمان ،به تولید حًیًت
و در نتیجه قدرت می یردازد برای دستیابی به اين قدرت از ررفیتهای زبانی بهره
میگیرد تًابل سازی مهمترين سازوكاری است كه ناصر خسرو توانسته از طريق آن به
مفهومسازی و براندازی ب ردازد اين تًابل سازی ،نمود راهری و بیرونی مفهوم «راهر و
باطن» در انديشه اسماعیلی است يعنی تًابل ییش از آنکه مفهومی صرفاه زبانشناختی باشد،
گفتمانی عًیدتی و اسماعیلی است در اين تًابل سازیها چندين گزاره اصلی وجود دارد
كه عنصر غالب گفتمان ناصر خسرو را تشکیل می دهند :دانش ،سخن ،دنیا ،مهمترين اين
گزارهه ا هستند كه جفت تًابلی دانا /نادان را در قصايد به وجود آورده است ساختار
تًابلی قصايد باعث می شود تا ناصر خسرو با ییش كشیدن مباحث گوناگون كه قدرت
حاكم از آنها به عنوان ابزار نظارت و انًیاد استفاده میكند ،آنها را در فرايندی تًابلی و
جانشینی قرار دهد ابتدا با واسازی گفتمان قدرت و رقیب به تجزية آن به گزارههای
تشکیلدهنده مییردازد و سازوكار ايدئولو يک و گفتمانی آن را نشان میدهد با اين
واسازی ،گزارهها را در محور جانشینی و همنشینی قرار می دهد و تعريفی جديد از آنها
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ارائه میكند اين گزارههای جديد را در ساحتی علمی و استداللی قرار داده ،با تمّیلهای
گوناگون ،به صورتی كامهه منظم ،آنها را به گفتمان اسماعیلی مرتبط میكند بدين ترتیب
گزارهای كه تا كنون عامل اقتدار گفتمان عباسی بود در يک فرايند واسازانه ،تبديل به
گزارهای معنادار در گفتمان اسماعیلی می شود اين كنش باعث شده تا قصايد به تنش
دائمی نشانه ها و روندهای طرد و برجسته نمايی تبديل شوند در يک طرف ،نشانههايی
هستند كه گفتمان مًاومت ناصر خسرو را برجسته ،در طرف ديگر عناصری مطرود كه
گفتمان قدرت حاكم را تعیف میكنند همین امر باعث شده قدرت در ديوان ناصر خسرو
ح اصل نیرو و نهاد خاصی نباشد ،بلکه منشی زبانی و شبکهای به خود گرفته است قدرت،
مفهومی است كه در تمامی عرصهها منتشر شده و ناصر خسرو تمامی مفاهیم و یديده ها را
وارد اين شبکه قدرت كرده است اعتًادات و باورهای عامیانه ،یديدههای علمی مانند
نجوم طب رياتیات و  ،آرايه های ادبی ،اعتًادات مذهبی و دينی ،مسائل كهمی و
فلسفی و همه اين یديده ها در قصايد ناصر خسرو دارای آرايش گفتمانی هستند و در
خدمت گفتمان سازی و تولید حًیًت و قدرت به كار رفتهاند در مًابل اين مًاومت
شبکهای ناصر خسرو ،قدرت حاكم بیشتر در یی سركوب و نفی است و به همین دلیل ناصر
خسرو به يمگان تبعید می شود البته نه سركوب كامل بلکه نوعی تغییر را در نظام كیفری
خود لحاظ كرده است اين تبعید بیشتر از آنکه بدن ناصر خسرو را در مظان قدرت قراتر
دهد ،روح و تفکرات وی را احاطه میكند شايد قتل ناصر خسرو منجر به شورشهای
گسترده و در نتیجه فرویاشی حکومت سلجوقیان شود امّا تبعید عهوه بر جلوگیری از
فرویاشی ،منجر به نظارت و مراقبت دائمی بر اعمال وی است اما در هر قدرتی مًاومتی
نهفته است اين تبعید نیز منجر به مًاومتهای زبانی ناصر خسرو در قصايد شده است
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