
 
  
  
  
  
  
  

  خسرو)هاي پسامحوري در قصايد ناصرناصرخسرو و پساقصيده (تحليل شاخصه
 

 ٭محسن بتالب اكبرآباديدكتر 

  دانشگاه جيرفتاستاديار زبان و ادبيات فارسي 
  

 چكيده

در اي ظرفيـت ويـژه   شهاي ادبي است كه بنابه كليت منسـجم ترين قالبقصيده از سنتي
و پردازش اين موضوع در يك قالب و ساختار بسته باعـث  مدح و تعليم دارد. موضوع واحد 

خسـرو،  قصـايد ناصر بر مخاطب بيشـتر شـود.   قصيده ثيرگذاري أشود تا القاي معني و تمي
ان، فرمـي فرارونـده، صـيروري و    برعكس قصايد رايج سبك خراساني، بنابه تأويلي بودن زب

ا بـراي آنهـا بـه كـار بـرد.      تـوان اصـطالح پساقصـيده ر   اند كـه مـي  اليه به خود گرفتهچند
پساقصيده، ناظر بر فرايند زباني و فرميك است كـه قصـيده را در فراينـدي واسـازانه قـرار      

اي و شخصـي اسـت كـه    گريـزي دوره دهد. پس در اين تعريف، پساقصيده نوعي سبك مي
ازد. اند ها و اصول موضوعة خود را ويران، برهنه و تجزيه كرده، از ثبات و استحكام مي بنيان

تحليلـي و رهيـافتي پسـامحورانه،     -در اين پژوهش تـالش شـده تـا بـا روشـي توصـيفي      
زبـاني و فرمـي ايـن قصـايد بررسـي شـود. فـراروي از         ةهاي واسازانه و فروپاشانند شاخصه
زدايـي،  زدايي، بافتهاي دوگانه، تناقض معنايي، چنداليگي زبان، صيرورت فرم، سوژه تقابل

  . شوند خسرو محسوب ميپسامحوري قصايد ناصرهاي ترين شاخصه سازي و... مهم گفتمان
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  مقدمه -1
خـاص باشـد، نشـانة     ةجديـد يـا دور   ةپيش از آنكه معرف يك نظري ) post( »پسا«فظ ل

هاي گوناگون است. اين لفظ، در بطن خود گوياي نوعي چرخش بنيادين نظري در عرصه
ران پيش از خـود را بـه   نوعي انتقال و گذر است كه عالوه بر اينكه خمودگي و انقضاي دو

ريختگي ، فروپاشي، واسازي و تخريب معنا را  هم كشد، مفاهيم جديدي چون بهتصوير مي
 كند. اين پيشوند كه با اصطالحات پساساختگرايي و پسامدرنيسـم نيز وارد عرصة نقد مي

 وارد 1970 ة(دريدا) در ده (فريدريك جيمسون) و واسازي (چون بودريار، ليوتار) پسانقد
كنندة يك آموزة مشترك يا تعهد به يـك روش  پردازي انتقادي شد، توصيفنظريه ةعرص

سـازانه نسـبت بـه ميـراث پـيش از      واحد نيست، بلكه نوعي نگرش شكاكانه و حتي ويران
كـردن   . پيشـوند پسـا در پـي محكـوم    )76: 1388، بـاروس (نـك.   ويژه مدرنيته، است خود، به

چـون  ، بلكه در نام شرح حـال گذشـته، هم  ر آنها نيستگرفتن ب يا پيشيگذشته و اسالف 
. بـه تعبيـري، پيشـوند    )77(همان:  كندگسيختگي و آشفتگي يك نظام گفتماني عمل مي

هـاي   كند تا اصـول موضـوعه و بنيـان   شناختي است كه تالش ميپسا، نوعي نگاه معرفت
سازي قرار دهد و ظاهر قطع و يقين گذشته را در عرصة تخريب و وا معرفتي و به -نظري 

نمـا كنـد.   ها را نخنمايي آن هاي گذشته، شگردهاي معناسازي و حقيقتبا واسازي گفتمان
اي و نسـبت بـه   تواند در هـر دوره يد نوعي گذر و انتقال است، ميؤپس لفظ پسا اگرچه م

  مسبوق خود، صدق پيدا كند. ةهر مكتب و نظري
سازي و فه و مداوم است كه به نسبيوقدر اين تعريف و پژوهش، پسا نوعي جريان بي

: 1389(نـك. رودي،   »هاي كالنروايت«سازي حقيقت احكام كلي و به تعبيري غير ضروري
 ،رو كند. از ايـن  هاي زندگي تأكيد مي پردازد و بر تنوع و بسيارگونگي شكلمي )126-110

هـايي   و نظريـه شكني و واسازي باشـد. الفـاظ   تواند دربردارندة نوعي ساخت لفظ پسا، مي
-28: 1392(نك. چايلـدز،  » راه و رسم نو«كنندة نوعي  مانند مدرنيسم و مدرنيته اگرچه بيان

كـه در درون خـود   شـوند؛ چرا و متضمن گذر و انتقال هستند، مشمول اين لفظ نمي )11
پروراننـد كـه در تعـارض بـا     مفاهيمي ماننـد توافـق، يگـانگي، كليـت و تماميـت را مـي      

  گيرند.اي پيشوند پسا، همچون: بازي آزاد، خالقيت، مركززدايي و... قرار ميهانگاشته پيش
جمله اشعار موجود و معدود سنتي در ادبيات فارسي هستند كـه  قصايد ناصرخسرو از

هاي معنايي، زباني و زيباشـناختي عصـر خـود را بـه پرسـش       خواسته يا ناخواسته، بنيان
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شـود، هـم در سـطح    قصـايد ديـده مـي   ند. ايـن فروپاشـي در سـطوح گونـاگون     كشـ  مي
اي از شناسيك كـه مبـاني زبـاني و ادبـي و معنـايي سـبك خراسـاني را در عرصـه         سبك
دهد و هم در كردن قرار مي اي از خلقنگري و گونه بودن، غيرضروري بودن، شخصي نسبي

 ويرانگر و تكيه بر وجـه بالغـي و منطقـي   سطح دروني قصيده كه با استفاده از زباني خود
كـه   -انـدازد و كليـت منسـجم قصـيده را     خير ميأزبان، معنا را در فرايندي از تعويق و ت

پاشاند و آن را بـه  از هم مي -قصيده در سبك خراساني و پس از آن است ةلفؤترين م مهم
مـورد قصـايد ناصرخسـرو،    كند. انتخـاب لفـظ پساقصـيده در   گريزي دچار مينوعي مركز

دي نيست؛ بلكه بيشتر ناظر بر فراينـد زبـاني و فرمـي ايـن     معرفي قالب يا نوع ادبي جدي
دهـد. پـس در ايـن تعريـف،     قصايد است كـه قصـيده را در فراينـدي واسـازانه قـرار مـي      

 ةهـا و اصـول موضـوع    اي و شخصي اسـت كـه بنيـان   گريزي دورهپساقصيده نوعي سبك
ثبـات و اسـتحكام    از كنـد و  مـي آنها را برهنـه و تجزيـه    ني و بيروني خود را ويران ودرو
 ةاندازد. معنا در پساقصيده، همواره گرايش به گذر كردن از مرزهايي دارد كه در لحظـ  مي

 مركز اصـلي مواجـه نيسـتيم   با يك است. به اين ترتيب در پساقصيده  حاضر محدود شده
محوري اسـت.  نظور از پساقصـيده چنـدمركزي و چنـد   خسرو كه مويژه در قصايد ناصر به

شـود و مركـز و   سازي اين مركز، فروپاشي مييك مركز، بالفاصله با تقابل يعني با تشكيل
اي پساقصيده، اصطالحي واسازانه است كـه در هـر  دوره  . گيردساخت جديدي شكل مي

اي، ساختار و كليـت خـود را نيـز ويـران     خاص از تاريخ ادبيات، ضمن گريز از سبك دوره
گان اين جريان پسامحوري در قرن چهـارم و  كند. ناصرخسرو به عنوان يكي از برگزيدمي

 مثنويدر اشعار و  توان بعدهااعالي آن را مي شود كه حدكنندة زباني مي پنجم، برجسته
الزم به ذكر است كه اين مقاله در پي اثبات اين نكتـه نيسـت كـه قصـايد      مولوي جست.

بـه  قصـايد بنا  نكـه در ايـ  درن يا پساساختگرا نشان دهـد؛ چرا م خسرو را متني پسترناص
م معنـا  ، تحكـ سازيمضمون، ساخت تثبيتهايي از تعليمي و ايدئولوژيك بودن، هنوز رگه

ه را در قصـايد  شكنانشود. بسته به نوع پايگاه نظري، اين فرايند ساختو قطعيت ديده مي
توان نشان داد و اعالم كرد كه زبان در اين قصايد، مدام خسرو نيز ميپيش و پس از ناصر

اهد بـود، حـال   اي خوخير است؛ اما اين امر به صورت تصادفي و لحظهأحال تعويق و ت در
شـود و  خسرو اين امر، وجه غالب و ويژگـي سـبكي او محسـوب مـي    آنكه در قصايد ناصر
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زبـان   در ميان شعراي فارسـي » پساباوري« همين امر نام او را به عنوان يكي از پيشگامان
  كند. تثبيت مي

اسـت كـه    هاي فراواني در مورد ناصرخسرو و قصايد وي منتشـر شـده   مقاالت و كتاب
هـا  اند. نويسندگان در ايـن پـژوهش   و را مد نظر قرار دادهر بعد محتوايي و عقيدتي ابيشت

بينـي تـأويلي و اسـماعيلي    محـور و بـا تكيـه بـر جهـان      لـف ؤاند تا با نگاهي مكردهتالش 
دي چون خرد، دين، دنيا، جبـر و ... تشـريح   هاي باطني وي را در موار ناصرخسرو، نظرگاه

سيك بـا تـأملي   محوري تا هرمنوتيك كال از كالم«هايي چون كنند. در اين ميان، پژوهش
 گـذري بـر آراء  «نوشـتة محمـد غالمرضـايي و همكـاران و     » خسـرو بر آثـار منثـور ناصر  

ليـل زبـاني   نـژاد، بـه لحـاظ تح    بتول علي جان و اثر عليرضا خان» ناصرخسرو در باب زبان
تر با پژوهش حاضر دارند؛ اما هنوز به صورت مستقل و خـاص، پژوهشـي    ارتباطي نزديك
اسـت.   شكنانه و پسامحوري قصايد ناصرخسـرو منتشـر نشـده    هاي ساخت در زمينة بنيان

خسـرو، نگـاه پيكرمنـد و    د قصـايد ناصر مـور شـده در هـاي منتشر  مهـم در پـژوهش   ةنكت
ورد پيكرمند و ساختاري با قصايد نوعي تقليل زبـاني و  ساختاري به اين قصايد است. برخ

كنـد  شود كه تمامي قصيده را محدود به فرم و معنـاي واحـدي مـي   معنايي محسوب مي
هـاي   انگاشـت ها همين نگاه پيكرمند باعث شـده تـا بـا پـيش     كه در بيشتر پژوهش چنان

هـايي  لفـه ؤنـد و بـه م  ذهني، ساختار زباني و معنايي قصايد را امري بديهي و آشـكار بدان 
بـودن معنـاي    بودن يا فلسـفي  چون زبان فلسفي و دشوار، ارتباط عمودي ابيات و تعليمي

دهد. هم خسرو، فهمي ديگر را نشان ميليل دهند. خوانش دقيق قصايد ناصرقصايد و... تق
هاي مكرر، حاكي از غيرپيكرمندي آنهاسـت و   ويلأويژه ت هاي درون متني قصايد، بهنشانه

معنايي قصـايد   هاي زباني و تواند ظرفيتم اينكه خوانش واسازانه از اين قصايد بهتر ميه
خسرو براي القاي معني مدنظر خود، فرايندي كـامالً ساختارشـكنانه و   را نشان دهد. ناصر

شود و هم در است. اين واسازي هم در سطح زبان ديده مي غيرپيكرمند را در پيش گرفته
توانـد  ميبهتر پيكرمند و واسازانه به اين شگردهاي زباني و معنايي سطح معني. توجه غير

گريـزي و...)  هـا، سـاخت   سازي، گذر از تقابـل ويل، تقابلأوجوه سبكي و تمهيدات زباني(ت
پيكرمند و واسازانه، اصـل  مين اساس در اين مقاله، نگاه غيرقصايد وي را نشان دهد. بر ه

  .است قرار گرفته
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  در زبان و فرم قصايد» محوريپسا«هاي شاخصه -2
بودن قصايد زبان فارسي باعث شده كه در ظـاهر فرمـي    ويژه مقفي شكل و قالب مشابه به

كه بيـرون از اثـر قـرار     -به موضوعات يا ژانر آنها ا يكديگر داشته باشند. قصايد بنامشابه ب
 ي اين موضوعشوند. يعنبيشتر با دو نوع قصايد مدحي و تعليمي از هم تفكيك مي - دارد

گيـرد تبـديل بـه محتـوا     (مفهومي كه بيرون از اثر است و با ورود به اثر و حالتي كه مـي 
شناسـي   نوع ادبي حاكم بر يك متن) است كه تمايز قصـايد را در سـبك  ( شود) و ژانر مي

شناسانه است كه  ، مفهومي سبكبودن قصايد هاي ادبي، تعليمي دهد. در پژوهشنشان مي
اسـت و همـين    سنايي، ناصرخسرو و... را به يك وجه مشترك تقليـل داده  قصايد كسايي،

كـدام از ايـن   حـال آنكـه در هر   .)276-278: 1393 سـا، يشم( انـد وجه مشترك را فرم ناميده
ود. پـس مسـلماً   شـ ظاهر مشترك از لحاظ موضوع و ژانر، فرمي متمايز ديده مي قصايد به

  .  متفاوت خواهد بود ،چه مدحي و چه تعليمي ،خسرو با فرم قصايد ديگرفرم قصايد ناصر
خسرو مانند اغلب شعراي سبك خراساني، قصـيده اسـت و در   اگرچه قالب اشعار ناصر

مثابه نمود بيروني) داراي شكلي بسته و محدود به قافيـه و وزنـي    ظاهر و بيرون (قالب به
نشـي اسـت   خاص است؛ اما فرم اين قصايد در مقام يك كليت واحد، فرمي صـيروري و ت 

كنـد. فـرم در ايـن    كه مدام ارتباط ميان عناصر دروني را دچار خدشه و گسـيختگي مـي  
تعريف كليتي از زبان، تكنيك، ماده و محتواست. به تعبيري ديگر همين كليـت مـتن بـا    

داراي فراينـدي   اغلـب قصـايد ناصرخسـرو   ). 25-40: 1380(نـك. فرهـادپور،    تمام اجزاي آن
كنـد كـه   لكتيك ميان عناصر را به كليتي واسازانه تبـديل مـي  دروني است كه سيري ديا

خسـرو آنهـا را بـه    متني است كه حتي خـود ناصر هاي درون مدام در حال شكستن نشانه
اي كـه فـرم   برد. مميزهصورت قراردادي و تمثيلي براي تثبيت موضوعي خاص به كار مي

ارتبـاط   ةكنـد، نحـو  مـي خسرو را از قصايد مدحي و تعليمي عصر خـود جـدا   قصايد ناصر
ست كه فرمي صـيروري بـه   عناصر در فرم است. اين نحوه كاربرد و ابزار و صناعات ادبي ا

محور جانشيني و قطـب اسـتعاري زبـان،     ةبودن و غلب است. روايي قصايد ناصرخسرو داده
خسرو است كه باعث شده كليت و فرم در اين قصـايد  فرمي قصايد ناصرترين ويژگي  مهم
داشـته   زيـ ن يزبـان  يها هيال را در و واسازانه يتنش يفرارو ينوع ،يانسجام ظاهر نيدر ع
  باشد.
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  فرم روايي -3
به بررسي تشابه عملكرد اسـتعاره و حكايـت    زمان و حكايتپل ريكور در بخشي از كتاب 

داند. استعاره، ايجاد مناسبت معناييِ تـازه بـه   آنها را نوعي نوآوري در معنا مي پردازد ومي
بـه خاصـيت   حكايت يعني ابداع پيرنـگ ... بنا  مك اطالق نابجاست و نوآوري معنايي درك

ها، تحت وحدت زمانيِ يك كـنش تمـام و كمـال، گـرد     ها و اتفاقتها و علپيرنگ، هدف
. همـاهنگي و پيكربنـدي   )9-10: 1383ريكـور، ( آيند، يعني تركيب چيزهـاي نـاهمگون  مي

اي اسـت كـه   سـاز پيرنـگ و نكتـه    امل انسـجام عترين  حوادث مختلف توسط پيرنگ مهم
دهـد. قصـايد ناصرخسـرو بـرخالف     روايت را در تباين با تاريخ صرف يا توصيف قـرار مـي  

(نه داستاني) هستند كه برجستگي قطـب اسـتعاري زبـان     ، قصايدي رواييقصايد عصر او
ي، زبـان در  به برجسـتگي قطـب اسـتعار   است. بنا ساز انسجامبرنده و  در آنها، عاملي پيش

ها داراي نوعي پيوسـتگي   قصايد ناصرخسرو به حدي از انسجام و ارتباط رسيده كه نشانه
شود. در قصايد مـدحي  اند و مفهوم تصادف و تزيين در آنها ديده نميي و منطقي شدهعلّ

وضـوح ديـده    ويژه در تشبيب قصايد به سبك خراساني محور جانشيني و استعاري زبان به
يد مدحي سبك خراسـاني،  خسرو دارند. در قصاتفاوتي بارز با فرم قصايد ناصرا شود؛ اممي

(تشبيب، گريز به مدح، مدح، شريطه و دعا) و توجـه بـه    اي و تفكيكيمرحلهساختار چند
اي توصيفي داشـته  يك موضوع واحد در ابيات گوناگون، باعث شده تا چندين بيت، جنبه

بيت قبل باشد. به همين  يزبانساختار ر محتوا يا كدام به نحوي توصيفي، تكراد و هرباشن
 هـا و  شوند؛ حال آنكه ديالكتيك موجود در نشـانه دليل اين قصايد، توصيفي محسوب مي

وار به يكديگر پيونـد   خسرو باعث شده تا ابيات زنجيرهقطب استعاري زبان در قصايد ناصر
بل و بعد از خـود ارتبـاط پيـدا    بيت از طريق نفي و سلب يا تأييد، به ابيات ق بخورند و هر

 سـاز قصـايد  هـاي زائـد، منطـق درونـي و فـرم      پـاره  كند. پس پيرايش اثر از هرگونه تكـه 
هـاي اسـتعاري)    (آفـرينش  (روايتمندي) و خالقيـت و صـيرورت   پويايي خسرو است.ناصر
(چـه مـدحي و    خسرو با ديگر قصايد سبك خراسـاني ترين تمايز فرميك قصايد ناصر مهم

  ي) است.چه تعليم
خسرو اسـت نيـز برگرفتـه از    ترين سازوكار فرمي قصايد ناصر كليت و انسجام كه مهم

در  ،رو مبين ساختار و نظام است و از ايـن بودن آنهاست. اين كليت و انسجام  همين روايي
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گيرد. ذكر چنـد نكتـه در   گريز است قرار ميتعارض با لفظ پسا كه ساختارشكن و انسجام
خسرو مانند قصايد اينكه انسجام و كليت قصايد ناصر ميت است. نخستاين مورد حائز اه
بيـت و سـاحت ظـاهري اثـر     ناشي از موضوعي واحد ميان چند  منحصراً، سبك خراساني

هاي دروني و بيروني و رديف نيسـت، بلكـه برخاسـته از كيفيـت جانشـيني و       يعني قافيه
هـا.  بودن و انسـجام روايـي نشـانه    ارتباط دروني عناصر با يكديگر است، يعني همان روايي

كننـد، فـرم قصـايد    خالف قصايد خراساني كه بيشتر در سطح افقي و توصيفي سير ميبر
ينكه ارتبـاط ابيـات در قصـايد    گيرد. دوم اخسرو در سطح عمودي و روايي شكل ميناصر
س عكمعنـايي؛ بلكـه بـر    خسرو با يكديگر نه ارتباطي ناشي از تكرار يك موضوع يا همناصر

تـر، طغيـان قصـيده و فـرم     برخاسته از نوعي طغيان ابيات عليه يكديگر و به تعبيري كلي
  خود است. ةموضوععليه قواعد و اصول 
 ةخسرو بـدين شـيوه اسـت كـه در چنـد بيـت از طريـق يـك رابطـ         فرم قصايد ناصر

گردد شود. اين موضوع از طريق ابيات بعدي فروپاشي مياستداللي، موضوعي تشكيل مي
ظـم و  دهـد. ن ابيات را به يكديگر پيوند مـي  ةست كه زنجيرها ها و تقابل همين فروپاشيو 

هاست. همـين امـر ايـن     خسرو، نظمي برساخته از فروپاشيانسجام موجود در قصايد ناصر
كند. تفاوت دروني مي ماندگار قصايد را تبديل به قصايدي خودارجاع، غيرمصداقي و درون

كنـد كـه ابيـات را در    اي را بـازي مـي   يگر، حكم ميانجي يا واسطهها و ابيات با يكد نشانه
. يعنـي  دهـد كند. اين فرم به مرز و محدوده تـن نمـي  حالتي سلبي به يكديگر مرتبط مي

رسند، در ابيـات بعـد از   هرگاه چند بيت از طريق يك مضمون مشترك به پيكربندي مي
شود و الـي  جديدي حاصل مي طريق تناقض و تنش، اين پيكربندي فروپاشي، پيكربندي

در چنـد بيـت ابتـدايي، مضـمونِ     » روزن خضـرا  بي ةگردند ةاي قب« ة. مثالً در قصيدآخر
گيـرد.  از طريق ارتباط همنشـيني ابيـات بـا يكـديگر، شـكل مـي      » فلك به عنوان مادر«

بودن فلك) از طريق ايجاد تقابـل و بـه وجـود    (مادر بالفاصله در ابيات بعد اين پيكربندي
  :رودفراتر ميدن سنتز، آم

 فرزند تو اين تيره تن خامش خاكي است
  

پاكيزه خرد نيست نه اين جـوهر گويـا   
)2: 1392(ناصر خسرو،   

دهد و فرم استداللي، منطقي و روايـي  اين فضاي تنشي، ابيات را به يكديگر پيوند مي
ي بنيـادين دنيـا/   هـا  ها، تقابلگيرد. در ادامة قصيده، از تركيب اين تنشقصيده شكل مي
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شود. برنهاد يا سنتز اين تنش ديالكتيكي، مفهوم سخن است. آخرت و تن/ روح ساخته مي
گـرفتن فـرم    ظاهر نوعي انسجام جديد و نضـج  رسيدن به مفهوم واحد و منسجمِ سخن، به

شود و به دو گونة سخن راست است؛ اما بالفاصله خود سخن نيز وارد فرايندي صيروري مي
كه البته  قرآنگردد. سخن راست، سخن خوب خداي است، يعني وا تقسيم ميو سخن رس

. اين فرايند شدن است كه با شودنيز از طريق شدن به تنزيل و تأويل تقسيم مي قرآنخود 
دهـد. پـس انسـجام قصـايد     فروپاشي مضامين گوناگون، ابيـات را بـه يكـديگر پيونـد مـي     

مفهوم و قافيه و رديف، بلكه انسجامي واسازانه  خسرو نه انسجامي حاصل از تكرار يكناصر
خسرو با تكيه بر اصول پيشين خود. فرم قصايد ناصر است، يعني شورش متن عليه قواعد و

پردازد كه روندي  اي ميجانشيني و عناصر هاتوليد استعارهعد علّي و منطقي، به توليد و بازب
دهـد. پـس،   با يكديگر قـرار مـي  تيكي ديالكگيرد و عناصر را در تنش صيروري به خود مي
قافيه و وزن و رديف در ظاهر انسجام دارند؛ اما در مقام  ةچه به واسطقصايد ناصرخسرو اگر

  فرم (كليت زباني و معنايي) با نوعي شكست و فروپاشي مواجهند.
  

  خسروزبان و حقيقت در اشعار ناصر -4
ان ارتبـاط مسـتقيم زبـان بـا     يكي از پيامدهاي فرم صيروري و تنشي قصايد، گسست مي

يجـاد معناهـاي جديـد بـراي     و حتـي ا  به تغيير معنا مدام در فرم منجر معنا است. تغيير
كند و عينيـت معنـا   بين زبان و معنا را دچار تزلزل مي ةشود و همين امر رابط كلمات مي

گـرفتن  رارت با تغيير بافت و قكلما كند. بدين ترتيب كهرا به قراردادي واژگاني تبديل مي
دهند و حتي از معنـاي متعـارف    خسرو، معاني جديدي را بروز مية تأويالت ناصردر عرص

از  يكي از برايندهاي اين گسست ودال و مدلول  ةشوند. قراردادي بودن رابط خود دور مي
تحـوالتي واسـازانه در   . قراردادي بودن زبان باعث هاي بارز فكري ناصرخسرو استويژگي

  شود.است كه به آنها اشاره مي قصايد وي شده
ميـان واژگـان و اشـياء برحسـب      ةگويد كه رابطـ فوكو از سه عصر معرفتي سخن مي

رنسانس كـه در آن   ةاست: نخست دور بندي دانايي (اپيستمه) آن عصر تعيين شده صورت
 كنند يا تشـابه هايي براي اشياء با عين آن اشياء مطابقت مي مثابه سمبل زبان و واژگان به

و درنهايـت عصـر    گيرد؛كامل دارند. دوم، دورة كالسيك كه شباهت، جاي بازنمايي را مي
واژگـان نـه سـمبل     ،رو شود؛ از اينگونه ارتباط ميان اشياء و واژگان انكار ميمدرن كه هر
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سـياري از مباحـث زبـاني    ب ).50-51: 1388(عابدي،  اشياء هستند و نه عالمت بازنمايي آنها
سوم هستند كه البته به نگـرش   ةهاي دور داراي ويژگيبه لحاظ زباني  خسروقصايد ناصر

قصـايد كـنش    نتوجـه در زبـا   قابل گردد. نكتةميي و اسماعيلي او نسبت به زبان برفلسف
تنيــدگي زبــان بــا دانــش  اجتمــاعي آن اســت. منظــور از كــنش اجتمــاعي زبــان درهــم

ـ ( ك اسـت اي نويسنده و نيروهاي اجتماعي و ايـدئولوژي  زمينه پس -32: 1384ك. سـلطاني،  ن
ليـل آن منـوط   گونه تحقصايد زباني ايدئولوژيك است و هرخسرو در يعني زبان ناصر). 30

  شود:هاي مهم آن اشاره مين است. در ذيل به نمونههاي حاكم بر آ به آشنايي با گفتمان
  

  كبرداري ايدئولوژي خسرو و بهرهي بودن لفظ و معنا از نظر ناصرقرارداد -4-1
(حقيقت) ارتبـاطي   خسرو از معدود شعرايي است كه اعتقاد دارد ميان واژگان و معناناصر

شناختي وي و احاطه بر مسائل قراردادي وجود دارد، كه البته اين نگرش، ناشي از معرفت
، بـه  خـوان االخـوان  ويژه اسماعيلي است. وي هم در متون منثور خود ماننـد   فلسفي و به

(غالمرضـايي و ديگـران،    كند(مدلول) اشاره مي (دال) و معاني ه ميان نامقراردادي بودن رابط
  د:أكيد دارو هم در قصايد خود بر اين امر ت )41: 1390

 هنــد  و روم نـهــاد  دگــــر  نـــام  دو
 را و بـا  و نـون  و عـين  نـه  اسـت  بـوي 

  

 همـي خرمـا   خــوانيش  تــو  كه را ايـن 
 ســـــارا  عـنــبر  مـعــروف  نـــــــام

  )18: 1392خسرو، (ناصر                  
  

كند و تقريبـاً در  خسرو از زبان تحت عنوان لفظ و از محتوا با عنوان معني ياد ميناصر
 آيند. اختياري و قراردادي بودن رابطـه ميـان لفـظ   تمام ديوان وي اين دو كلمه با هم مي

اعتقـادي و   ةند بيشترين بهرخسرو داده تا بتوا(مدلول)، اين امكان را به ناصر (دال) و معنا
انگـاري مفـاهيم و   نهايـت منجـر بـه نـوعي نسـبيت     دئولوژيك را از زبان بگيـرد كـه در  اي

مـورد اعتقـاد   تـوجهي كـه در   زيركانه و جالـب  ةشود. نكتسازي در قصايد وي مي گفتمان
ايـدئولوژيك از آن اسـت.    ةحقيقت و زبان وجود دارد، اسـتفاد  ةخسرو نسبت به رابطناصر
آيد، با قراردادي هاي غير به ميان مي شدة گفتماننجا كه بحث عقايد و معاني تثبيتوي آ

  كند:لفظ و معني، عقايد مخالف را واسازي مي ةپنداشتن رابط
 ، بـه نـامي تـو   اييـزدان نـه   ةبه فعل بند

  
خداي را تو چناني كـه اللـه نعمـان را    

)10 (همان:  
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بن منذر نسـبت    داليلي به نعمان برن را بناطور كه بين گل الله و اينكه آ يعني همان
(ظـاهراً عبـداهللا و    حقيقت هيچ ارتباطي وجود ندارد، ميـان نـام و معنـي آن   دهند درمي

خسرو در اين بيت ت) نيز ارتباطي وجود ندارد. ناصرخداس ةارتباطش با معناي آن كه بند
نفـي و مقابلـه بـا     دال و مـدلول، بـه   ةبـودن رابطـ   سـبب و ابيات مشابه، با تكيـه بـر بـي   

سـت  تمـان غالـب فكـري و كالمـي عصـر او     هـاي ظاهرگرايانـه و قشـري كـه گف     انديشه
 است. بدين ترتيب كه ميان گفتار و كردار گفتمان غير هيچ ارتباطي وجود ندارد. رداختهپ

 ةدهنـد  تشكيلو قراردادهاي آن مدرن است، يعني زبان اين نگاه به زبان، نوعي نگاه پست
ـ (بخشـد  و نظـم مـي  سازد  ميكند بلكه برجهان را توصيف نمي واقعيت است، و  نـر يلك. من

  ).138: 1392 براويت
ويژه تأييد گفتمـان اسـماعيلي    ويژه آنجا كه بحث تثبيت عقايد خود به به -در مواردي

با توجه به عقايـد خـود، معنيـي     كا به قراردادي بودن لفظ و معني،با ات - آيدبه ميان مي
تـرين   كنـد و بـدين ترتيـب بـه يكـي از بـزرگ      را براي لفظ، قرارداد مـي ضمني و جديد 

گونـه مـوارد،    رسد: تقابل بين ظاهر و باطن. در ايـن هاي ايدئولوژيك قصايد خود مي تقابل
 -كه همـان تفكـرات اسـماعيلي اسـت     -وي معتقد است كه بين لفظ و معني باطني آن 

  ارزش است: ري بيكدام بدون ديگاطي مستقيم وجود دارد كه هرارتب
 رفـت  بـي تأويـل   تنزيـل  بـــر  هركـه 
 او بـوي  معنـي  و لفـظ  باشـد  مشـك 

  

 اسـت  اعـور  ديـن  در راسـت  چشم به او 
 اسـت  خاكسـتر  پسـر  اي بوي بي مشك

  )49(همان:                                       
  

تفكـر   ، ظاهر و بـاطني دارد. وي براسـاس  ويژه زبان به ،ايخسرو هر پديدهاز نظر ناصر
توان از ظاهر اشياء به باطن آنها رسيد كه البته باطن نهايي اسماعيلي معتقد است كه مي

رسـد.  ها در يك فرايند تأويلي و قراردادي به تفكرات و مباني اسماعيلي مـي تمامي پديده
حقيقـت در هـر    علـم در دوران روشـنگري معتقـد اسـت كـه      بـاوري  فوكو در نقد مطلق

شـود و بنـابراين اعتبـار، حقيقـت،      قدرت و دانش ساخته مي ةرابط اي براساس نوع جامعه
مدرن بر اين باورند كه عقـل همـواره ريشـه در    نسبي است. به اين ترتيب، متفكران پست

ــه  ــاريخي دارد و مقول ــاعي، فرهنگــي و ت ــرايط اجتم ــابي آن در   ش ــاي ارزي ــا و معياره ه
كردن شـناخت و   ن نگاه، با نسبيهاي زماني و مكاني مختلف، متفاوت است. لذا اي وضعيت
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ادعاهـاي روشـنگري را در معـرض ترديـد      ةحتي با نسبي دانستن حقيقت و معرفت، هم
خسـرو نيـز بـا آگـاهي از ايـدئولوژيك      ناصر .)881-911: 1387 ،يقيحق( قرار داد و نفي نمود

قبـل از خـود در    ةشـد  سـازي مفـاهيم تثبيـت   بودن رابطه بين لفظ و معنـي، بـه نسـبي   
كنـد.  اي براي آنهـا خلـق مـي   پردازد و معاني و مفاهيم تازههاي فكري و زباني مي جريان

و نظري ندارد؛ بلكـه در   لفظ و معني در قصايد، فقط جنبة تئوريك ةقراردادي بودن رابط
بيني و زندگي  خسرو، امري عقيدتي و عملي است كه با اتكا به آن، تمامي جهاننظر ناصر

  ست.  ا ريزي كردهخود را پايه
  
  گرايي)سازي و نسبيتسازي (گفتمانزدايي و بافتبافت -4-2

گيـرد،  دانست كه مـتن در آن شـكل مـي    ايو زمانيزباني، مكاني  ةتوان زمينبافت را مي
گردد. بر ايـن اسـاس، مطالعـة معنـي بـدون در نظـر گـرفتن        شود و تفسير ميدرك مي

. پس معنا، بـافتي اسـت، يعنـي بـا     شود، ناممكن استمحيطي كه كالم در آن آفريده مي
. )35-40: 1391الهيـان،   .كن( گيردتغيير بافت، عنصر زباني نيز معنايي ديگرگون به خود مي

جملـه شـگردها و   هـاي گونـاگون، از   ر بافت در يك متن و جابجايي كلمـات در بافـت  تكث
عنا شود و تواند منجر به بروز چندمعنايي و حتي تفاوت و تعويق مهايي است كه مي روش

ها قرار دهد. با نگاهي به ساختار قصايد مـدحي و حتـي   متن را در جريان بازي آزاد نشانه
يب يا تنة اصلي را يك بافت زباني وان هر پاره از قصيده، مانند تشبتتعليميِ خراساني، مي

شـوند. نكتـة مهـم در چنـدبافتي     دانست كه متناسب با آن، معاني كلمات نيز عوض مـي 
كنند. براي مثـال،  قصايد اين است كه متناسب با هر بافت، كلمات نيز تغيير مي بودن اين

اگر در تشبيب قصيده، از كلماتي مانند گل و سبزه و بهار يا هجران و شكايت از معشـوق  
مدح و تنة اصلي قصيده، كلمات ديگـري جـايگزين   بهشود، با رسيدن به گريزاستفاده مي

ي اغراق و مدحِ ممدوح هستند. درك و تفسير هر كلمه در گردد كه متضمن معناآنها مي
  اين قصايد، منوط به شناخت بافت آن است.  

كنـد و  متمـايز مـي   عصـر او خسرو را از قصايد هـم ي كه قصايد ناصراترين ويژگي مهم
دهد، تغيير مـداوم بافـت و بـه تناسـب آن تغييـر معنـاي       شاخصة پسامحورانه به آنها مي

خسرو، عناي ديگر استفاده شده بود. ناصرالً از آنها در بافت ديگر و با مكلماتي است كه قب
محور و گفتمـاني اسـت و    خوبي بر اين امر اشراف دارد كه معنا و زبان، امري بافت يا بهگو
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گيرد. وي با اين نتيجه را از قراردادي بودن و اختياري بودن ارتباط ميان لفظ و محتوا مي
دال و مدلول و قرادادي بودن آنها، مـدام بـا تغييـر بافـت،      ةابطبودن ر سببآگاهي بر بي

كنـد كـه   ي مـي اسازد و با اين كار، كلمات را وارد بازي زبانيقراردادهاي زباني جديد مي
گيـرد. اسـتداللي   سازي و فروپاشي قرار مـي معناي حقيقي و قطعي آنها در معرض نسبي

عث شده تا مدام بافت عـوض شـود و در   خسرو، باصرمحوري قصايد ناة گفتگوبودن و شيو
هاي تمثيلي گوناگون بهره بگيـرد. روش وي   كردن يك گزاره، از بافت مقام استدالل و ثابت

كه معموالً بار معنايي و اعتقادي خاصي دارد و در  -را بدين شيوه است كه ابتدا يك كلمه 
انتخـاب  -شودناپذير محسوب ميفضاي گفتماني حاكمِ عصر، نوعي اصل موضوعه و تخطي

شـرفت قصـيده،   پردازد. بـا پي كند و با شيوة پرسش و پاسخ و انتقادي به واكاوي آن ميمي
گيـرد، معنـي آن نيـز    شود و وقتي همان كلمه در بافت جديد قرار مـي بافت نيز عوض مي

تر و وسكند. اين روند تا پايان قصيده كه بافت عقيدتي و تفكري اسماعيلي محستغيير مي
 ةكند و سرانجام كلمات در اين فراينـد از بـار معنـايي اوليـ    شود، ادامه پيدا ميآشكارتر مي

به اسماعيلي  مطابق با نگرشهاي مكرر، معني جديد سازياند و بر اثر بافتخود خالي شده
دهـد. قصـيده   اند. چنين فرايندي، زبان را در عرصه شكست و فروپاشي قرار ميخود گرفته

هاي زباني و معنايي خود را مي شكند و ديگر آن قطعيت و مركزيتي كار، بنيانزواين سادر 
  رود. تواند به قصيده، انسجام زباني و معنايي بدهد از بين ميكه مي

تـراض و نقـدي   كـه اع -» چند گويي كه چو هنگام بهار آيد«مثالً در قصيدة معروف  
ه رد معنـاي غالـبِ عصـر اسـت و     ضمن فضاي كلي قصيده كـ  -عليه قصايد مدحي است

ي رخ داده كـه باعـث شـده تـا مضـامين ابتـداي       امصداق واسازي معنايي، اتفاقات زبـاني 
سـازي  قصيده در روند و فرايند قصيده، بارها با تغيير بافت، تغيير معنايي بدهند و نسـبي 

و سـازي  خسرو با شيوة رايج قصايد مدحي عصر خود البته بـه صـورت نقيضـه   شوند. ناصر
عذار،  هاي بهار و معشوقان سبزه كند و به ذكر زيبايياعترض، قصيده را با تشبيب آغاز مي

  پردازد:ها ميها و شكوفه بوييدني
 آيــد  بــهار ايـام چـو گـوئي كـه؟ چـند
 دلـبنــدان  ةچـهر چـون را بـسـتان روي
 شــب  قــطر  بـزدايـد چــو گـلنـار روي
 چنـد  كيــ  تـا و بـلبل كنون است زاروار
  يـاقــوتـين و مـركب بر آيـد سوار گل

 آيــد  بــار  بــه  بـادام و بـيـارايـد گـل 
 آيــد  عــذار  سـبزه  از و رخ شـكوفه  از

 آيــد  گـلنــار  سـالم  بـه گـل از بلبـل
 آيـــد  گـلــزار  زي او آيـــد،  زار زاغ

 آيـد  دار غاشـيه  چـون  پيشش در اللـه
  )108-1392:109خسرو،(ناصر         
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طعيِ خوشباشي و شادي دارنـد.  مضامين در بافت تشبيبي قصايد مدحي، معاني ق اين
(كالن  برد و همين معانيخسرو نيز ابتدا اين مضامين را در بافتي تشبيبي به كار ميناصر

زدايـي  رود، از ايـن مضـامين بافـت   چه قصيده جلوتر مـي ا هركند؛ امروايت) را تثبيت مي
گردند. بالفاصله در يك تغيير بافـت ناگهـاني، تمـامي    مي هاي جديد شود و وارد بافت مي

شـوند و معنـايي كـامالً پـوچ و بيهـوده      مـي  (نفي كالن روايت) سازياين مضامين نسبي
  گيرند: مي

 هــا نيــز مگـو بــا مــن چنــين بيهـوده  ايـن 
 شصت بـار آمـده نـوروز مــرا مـهـمــان  

 كه زو شست ستمــگر فــلك آرايـش   هر
  

ـــدكــه مــرا از ســخن بيهــد   ه عـــار آي
جز همان نيست اگر ششصد بــار آيـد  
بـاغ آراسته او را بــه چـه كــار آيــد؟ 

)109(همان:   
  

باشي بـه تعليمـي، معـاني كلمـات قبلـي را كـامالً دگرگـون         اين تغيير بافت از خوش
كند. در ايـن بافـت   كند. اكنون اين بافت جديد (تعليمي) است كه معاني را تعيين مي مي

هستند كه بعد از آنها شدت و حنظل بـه وجـود   » خواب و خيال« ها م خوشيجديد، تما
  آيد:مي

ــديگر   نعمـــت و شـــدت او از پـــس يكـ
ــردم    ــود م ــاد ش ــزو ش ــنده ك  روز رخش

  

حنظلش با شـكر و بـا گـل، خـار آيـد      
ــج  ــده و رن ــد  از پــسِ ان ـــار آي شــب ت

)109(همان:   
  

گوناگون، حوادث روزگـار را   هاي خسرو با آگاهي از تغيير معنايي كلمات در بافتناصر
داند كه به رخـدادها و كلمـات بـار معنـايي جديـدي      چون بافتي موقعيتي و گفتماني مي

ها  سواي بافت و گفتمان، دهد. به تعبيري ديگر، معتقد است كه كلمات و حتي پديدهمي
 يـا ارزش ت كه به آنها بار معنـايي  ها اس آنها با گفتمان ةمعاني خنثي دارند و صرفاً مواجه

توانـد منبـر   دهد. بر همين اساس در ادامه معتقد است كه يك چوب هـم مـي  خاصي مي
  شود و هم دار:

 گر بـد آمـدت گهـي، اكنـون نيـك آيـد      
 گـه نيـازت بـه حــصار آيـد و بنـد و در     

  

كـز يكي چوب همـي منبـر و دار آيـد    
گـاه عيبـت ز در و بنـد و حــصار آيـد    

)109(همان:   
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شـود و همـان معـاني و    ت تعليمي و استداللي بار ديگر عوض ميدر ادامة قصيده، باف
شوند. زيباييِ دنيـاييِ  ويژه اسماعيلي جاي داده مي بار در بافتي ديني و به الفاظ قبلي، اين

دهـد.  ابتداي قصيده، در يك فرايند جانشيني جاي خود را به زيبايي فضـل و دانـش مـي   
ارد، يعني هرگونه تغيير در معاني، منـوط بـه   اين زيبايي جديد، فقط در بافت دين معنا د

تغيير بافت است. زيبايي، مضمون اصلي اين قصيده اسـت كـه بـا تغييـر بافـت در طـول       
گيرد. چنين روندي تقريباً در تمامي قصـايد ديـده   قصيده، معانيِ بافتي خاص خود را مي

  گردد.  سازي و بافتمندي مينهايت منجر به نسبيشود و درمي
اسـت و تمـامي    معاني، از همان ابتدا تثبيـت شـده   اكثر خسروعصر ناصرد همدر قصاي

آيند، همين امر ايـن قصـايد را   هاي آن به وجود مي معاني حول و حوش ممدوح و وابسته
ميني سـاختاري و  چـه بـا معـاني و مضـا    است. در قصايد ناصرخسرو نيز اگر مركزگرا كرده

اند. البتـه  ايندي زباني و واسازانه به ظهور رسيدها اين معاني از طريق فرغالب مواجهيم؛ ام
خسـرو بـه لحـاظ زبـاني، تنشـي مـداوم بـين        ه قابل ذكر است كه در قصايد ناصراين نكت

(مركززدايـي) موجـود اسـت، امـا      هـا (مركزگرايي) و تعويق و تأخير نشانه هاتثبيت نشانه
  .اندرسيدهگذر و پسا، در معناي حقيقي خود ن ةهنوز به طوركامل به مرحل

خسـرو بـا   است كه در ساختار كلـي قصـايد ناصر  هاي مداوم  گرداني بر اثر همين بافت
گردانــي،  شــويم. منظــور از بافــتنــوعي تنــاقض و پــارادوكس معنــايي نيــز مواجــه مــي 

هـاي مـتن بـر اثـر جداشـدن از يـك بافـت و         هايي است كه در عناصر و سـازه  دگرگوني
(ساسـاني،   شـود  آيد و منجر به تغييرات معنايي مـي  ميبه وجود  دگرفتن در بافت جديقرار

كنـد و بـا ذكـر    فكري ياد مـي  ها تحت عنوان تضاد جعفر شعار از اين تناقض .)197: 1389
خسرو بـا مـدح و در عـين حـال مـدح خلفـاي       ز اين تضادها، مانند مخالفت ناصربرخي ا

و ي در ديگـر قصـايد   اسماعيلي، اعتقاد به معاد جسماني در برخي قصـايد و معـاد روحـان   
معتقد است علت اين تضادها، حاالت گوناگون دروني است و رنج توانفرساي غربـت   غيره،

. تبيـين  )6: 1383، (شـعار  اسـت  و ياس و حرمان در راه مرام چنـين حـالتي را پـيش آورده   
ا تمركز و تأكيـد بـر   كننده باشد؛ ام تواند دليلي قانعها اگرچه مي شناختي اين تناقض روان

كـردن اصـالت زبـان و قـدرت بافـت در قصـايد        ي، فرامـوش اشـناختي  چنين دليـل روان 
هاي زباني نيز ، باعث چنين ابهامات و تضادهاي  ناصرخسرو است. مسلماً تغيير مكرر بافت
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د و مسـتقل از  است. در اين تلقي، مصاديق كلمات، اموري از پـيش موجـو   ي شدهامعنايي
 نيت ناصرخسرو و در فرايند زبـاني قصـايد، بـه معنـا و    از طريق ذه ذهنيت نيستند، بلكه

  رسند.حقيقت مي
 

  زدايي گفتماني و زباني در قصايد سوژه -4-3
تأمـل اسـت: نخسـت خوانشـي كـه       خسرو از سه منظر قابلمبحث سوژه در قصايد ناصر 

اند تو) ميغيره (فرماليستي، ساختارگرايانه، هرمونتيكي و خواننده با توجه به پايگاه نظري
هـاي مـتن،    از سوژه در اين قصايد داشته باشد كه از ايـن منظـر و بـا توجـه بـه ظرفيـت      

هايي متعدد داشت كه در اين بخش با توجه بـه مبـاني پساسـاختگرايي،     توان برداشت مي
گيرد. دوم، نوع نگاه لف، مدنظر قرار ميزدايي از ناصرخسرو به عنوان مؤهاي سوژه شاخصه

آگاه است كـه در ايـن    ةو تعميم آن به ديگران به عنوان يك سوژخسرو به خويشتن ناصر
سوم نگاه ويـژه و ساختارشـكن    اي مختار و داراي خرد شناساننده است.نگاه، انسان سوژه

زدايانه اي سوژهخسرو نسبت به تلقي همعصران خود از اختيار يا جبر است كه  جنبهناصر
اي مـادي و  سرو، بحث مدح است كه وجههخرنمود بارز و محسوس آن در نظر ناص دارد و

  كااليي و منفعالنه دارد.  
اي بـراي سـوژه و مركزيـت    هاي مدرنيسم، اهميـت ويـژه  در مباني مدرنيته و انديشه

باوري مدرن است كه با قرار دادن انسان در مركـز   اند. به گمان فوكو اين انسانانسان قائل
اصـلي   ةشناخت، اولويت فرد بر ساختار را پاي انداز فرد براي عالم هستي و با انتخاب چشم

در مقابل اين نظريه  ).391-441: 1391بـاركر،   .كن( است روش شناخت در علوم انساني كرده
هاي پسامحوري، عامل معناساز يا سوژه و تقليل آن به شخصيت نويسنده، در و در انديشه

ت. سوژه قبل از ورود به متن، اي بيش نيسمواجهه با اصالت زبان و متن، افسانه و اسطوره
ايـن سـاختارها نيـز     هاسـت. اي متكثر از نظامخود محصور ساختارها، رمزگان و مجموعه

نتيجـه  ناپايدارنـد و در  ،رو سـتند؛ از ايـن  پايان داللـت ه هاي بيآرايشي موقتي در زنجيره
نشـي  پايـان اسـت. در چنـين بي   هاي بـي سوژه نيز تنها يك آرايش موقتي در اين زنجيره

لف، استقالل اخالقي و انسـجامش را  ؤويژه م است كه سوژة انسانگراي ليبرال با اختيار، به
. بـا چنـين نگـاهي بـه متـون      )158: 1387(بـرتنس،   دهددر نقد پساساختارگرا از دست مي

توان پايگاه و قدرت سوژه را متزلزل كرد. از اين نظر تفـاوتي ميـان قصـيده و    مختلف مي
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اي كه بايد در مـورد قصـايد ناصرخسـرو در نظـر     وجود ندارد. نكتهغيره  غزل و داستان و
ارهايي ثير سـاخت أ، آگاهي معنادار وي به اين معنا است. وي از طرفي خود تحت تـ اشتد

شود و از طرفي در قصايد خود  اش دستخوش تزلزل ميگيعقيدتي و ديني است كه سوژ
حورهـاي جانشـيني آن، معناسـازي را    ويلي و مأهـاي تـ   با اصالت دادن به زبان و ظرفيت

  شعور.  كند نه مختص سوژه يا عاملي ذيفرايندي زباني مي
پاشد، همين تغيير مكرر بافت و معناساز را در قصايد فرومي ةترين عاملي كه سوژ مهم

ها و سطوح گوناگون زباني است. در اين فرايند، قصيده مركزيت و انسجام خود ايجاد اليه
هـاي زبـاني اسـت كـه     دهد و ديگر ايـن اليـه   از دست مي -قتي و ظاهريهرچند مو - را

  شود.شوند و حتي سوژه نيز در اين بازي زباني قرباني ميساز مي معني
راحتـي بـه ايـن نكتـه پـي بـرد كـه         توان بـه اي به قصايد مدحي ميبا نگاهي مقايسه

هاي قصيده، تنها با نهاي شناسنده و استعاليي است كه تمامي نمادها و نشاممدوح، سوژه
اي كه در يابند. هر پديدهتعيين موضع خود نسبت به اين معني مركزي، هويت و معنا مي

گيرد. خود شاعر نيـز  ارتباط با ممدوح قرار گيرد، صفت نظم، آگاهي و انسجام به خود مي
و خسـر صـايد ناصر رسد. در قمعناساز است كه به شناخت مي ةاز طريق ارتباط با اين سوژ

اي خردمحور است. عقل و خـرد و  شود. اين سوژه، سوژه معناساز ديده مي ةنيز ظاهراً سوژ
بســامدترين مفــاهيم قصــايد اســت. مــالك و معيــار نــايي آن يكــي از پرهــاي معوابســته
خسرو در مقام سوژة شناسا، همين خرد است. چنين نگرشي منـتج  شناختي ناصر معرفت

قالني زندگي فردي و اجتمـاعي  هاي ع الل، تحقق شكلنوعي مركزگرايي، انسجام، استد به
شـود كـه دقيقـاً در تعـارض بـا      هاي عقالنـي مـي   گستري اصول و ارزش نهايت جهانو در

تـوان چنـين قصـايدي را     گيرد. بـا ايـن تفاسـير آيـا مـي     هاي پسامحوري قرار ميانديشه
معنـاي كلـي و    فكري مدرنيسـم در  ةپروژ« معناي زباني و معنايي دانست؟ پساقصيده در

نهايت منجـر  ندگي فردي و اجتماعي انسان كه درفلسفي، يعني آرمان حاكميت خرد بر ز
اسـتعاليي و عقـل    ةطبيعي، و مرجعيـت سـوژ  ة ديني و مابعـد ، پايان انديش1به فردمداري

 ةدر اين تفكر، شناخت ابژه تنها كار سـوژ  ).20-28: 1387(حقيقـي،   »شودميغيره  انساني و
و همــين عامــل هرگونــه تكثرگرايــي فرهنگــي را بــه قواعــدي عقالنــي و عقالنــي اســت 
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شـود.  معنايي و مركزيت در متن و جامعـه مـي   دهد و منجر به تكگستر تقليل مي جهان
خسرو نيز شاعري خردگراست و در تمامي قصايد وي معاني مـرتبط بـا خـرد يافـت     ناصر
ل محور خرد معني پيدا كند شود و همين امر باعث شده تا تمامي مضامين قصايد حومي

. در ايـن  ظاهراً انسـداد معنـايي و زبـاني را در قصـايد در پـي خواهـد داشـت       و اين امر، 
شود  اي شناسنده و فعال ميبرداشت، ناصرخسرو در مقام نمايندگي خرد، تبديل به سوژه

قضيه است. معنـاي خـرد   ساز. اما اين يك طرف  معني است و هم حقيقت ةكه هم سازند
خردي را كـه  «د و گفتماني است. ، كه خردي مقيخسرو نه عقلي آزاد و ذاتيظر ناصرنمد

ستايد، مطلق و مجرد نيست، بلكه وسيله اسـت. او ماننـد محمـد زكريـاي     ناصرخسرو مي
رازي و بعضي از فالسفه براي آن ارزش ذاتـي قائـل نيسـت، بلكـه از ايـن حيـث، خـرد،        

يـابيم و بـه    كند و از علم به معرفت راه مـي ي ميارجمند و زيباست كه ما را به علم رهبر
ادراك و بدون قيـد و شـرط آدمـي نيسـت تـا       ةآوريم.... اين خرد، قو ذات صانع ايمان مي

آزادانه به حركت آمده و مرز و حدي نشناسد، بلكه خرد بايـد حتمـاً آدمـي را بـه اذعـان      
معترف سازد و از آن ميـان،   وجود صانع بكشاند و خود اين امر او را به ضرورت وجود انبيا

را اشرف و خاتم آنها قرار دهد و پس از آن بدون ترديـد بـه وصـي و    (ص) حضرت رسول 
(ع) و اوالد او تـا حضـرت اسـماعيل پسـر      طالب بن ابي وارث علوم آن حضرت، يعني علي

كـه عقـل مـدنظر     . همـين )129: 1391(دشتي،  ع) راهنمون شود(امام صادق ارشد حضرت 
بـودن   تـرين عـاملي اسـت كـه سـوژه      ، وابسته به گفتماني خـاص اسـت، مهـم   خسروناصر
سـببي رابطـه بـين     طور كه بي برد. همانال ميؤهن شناسا زير سذخسرو را در مقام ناصر

شود و حقيقت را به امري گفتماني دال و مدلول منجر به ساخت حقيقت توسط زبان مي
در قصـايد  زدايـي  ان باعـث سـوژه  كنـد؛ بـر همـين اسـاس نيـز گفتمـ      و زباني تبديل مي
خسرو در مقـام فاعـل شناسـا نيسـت كـه بـه       راين عقلِ محضِ ناص است. ناصرخسرو شده

اسـت كـه    هاي حاكم بر ذهنيت وي بخشد، بلكه گفتمانهاي اطراف خود معني مي پديده
اي كنـد و تبـديل بـه شخصـيت و ابـژه     تهي مي خسروشخصي حقيقي به نام ناصر ازاو را 

ـ   و  خسـرو بـا تمـامي تعريــف   نمايـد. پـس قصـايد ناصر   مـي » حجـت « ه اسـم گفتمـاني ب
كند، در نگاهي ديگر و با توجـه بـه   محور مية خردو از خود در مقام سوژتمجيدهايي كه ا

  گي.  گي وي است نه سوژأييد ابژگفتماني بودن آنها، تثبيت و ت
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د، اهميتي است سوژه وجود دار تأمل ديگري كه در قصايد ناصرخسرو دربارة قابل ةنكت
انـديش اسـت   ظر وي انسان موجودي مختار و آزاددهد. از نباوري ميكه به انسان و انسان

تواند باعث تغيير و تحول در جهان و سرنوشت خود گردد و اين امر دقيقـاً معرفـي   كه مي
اعتزالـي بـودن وي و اعتقـاد بـه     اي فعال است. اين نگرش ناشـي از  انسان به عنوان سوژه

هاست. وي با تفكراتـي اومانيسـتي    ري و قدرت خرد در تبيين و شناسايي پديدهمحوخرد
ـ ( مـداري معتـدل اعتقـاد دارد    به نوعي انسان و انسـان را   )104-106: 1388پارسانسـب،   .كن

تواند نسبت به تعيين سرنوشت خـود گـام بـردارد و    داند كه ميصاحب اراده و اختيار مي
ساخت و سـاحت زيـرين قصـايد،     داند. اما در ژرفتسب ميابزار اين اختيار را نيز عقل مك

هـا و  زدايـي و گفتمـان محـوري نيـز هسـت. دنيـا و فلـك و همبسـته        مبلغ نوعي سـوژه 
گي انسـان  يرويي هستند كه در مقابل اين سوژترين عامل و ن هاي معنايي آن، مهم وابسته

خسرو از يك سو بـا تمسـك   اند. ناصرات در ديوان وي ذكر شدهاند و به كرمختار ايستاده
بيند و از طرفـي، آواره شـدن و   خود را به عنوان انسان مختار و دنيا را ناتوان مي به عقل،

  داند:غربت خود را نيز ناشي از قدرت چرخ بيدادگر مي
 كــرد  زمـانــه  نشـان تـيــر  چـرا گـويم:

 خــطر  را مــرد  بــود  فضـل  كمـال  در گر
 چـرخ  مــدار  بگشـتي  فضـل  قيـاس  بر گر
  

ــرخ  ــد چ ــل بلن ـــر جاه ــرا بيدادگ  م
ي اين پس كرد زار و خوار چون  مـرا؟  خـطر ـب
 مــرا مقــر نبــودي مــاه مقــر بــر جــز

  )6: 1392(ناصر خسرو،                           
  

زا شود، باعث شده تا قصايد هم سـوژه اين تناقض كه تقريباً در بيشتر قصايد ديده مي
يعني موجودي كه قدرتش زدا، شان بدهند و هم سوژهباشند و انسان را موجودي مختار ن

هايي ماننـد فلـك و چـرخ اسـت. چنـين رونـدي نـوعي سـيالن ميـان           نيروتحت اختيار 
هـاي سـنت و قـدرت سـوژه را بـه تصـوير       مركزگرايي و مركزگريزي است. هـم شاخصـه  

  ست.پسامحوري را كه با مرگ و فروپاشي سوژه همراه ا ةهاي انديش كشد و هم ويژگي مي
د بـه  گي در قصايد، همين جبر است. جبر، نتيجة واگذاري امور و اعتقـا از مصاديق ابژ

هايي اسـت   است. در اين باور، سوژه دستخوش گفتمان -انسانيانساني و غير -برتر ينيروي
شود كه خـرد را  اختيار مي كه ديگر خرد در آن نقشي ندارد و تبديل به شخصي كامالً بي

گذارد. ايـن جبـر، چـه نتيجـة القـاي      ندگي و سرنوشت خود كنار ميدر تعيين الگوهاي ز
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 عمال سياسي، جهت سيطرة بيشتر بر مردم باشد و چه رنگ و بويي شخصـي و اعتقـادي  
گردد. بسـياري  گريزي و سرسپردگي ميليتؤو(جبر الهياتي) داشته باشد، باعث نوعي مس

اور به قدرت فلك و چـرخ بـه عنـوان    اي عليه جبر و بخسرو، انتقاد و هجمهاز قصايد ناصر
ثيرگذار است. وي بارها در ضـمن قصـايد، فلـك را در سرنوشـت انسـان      أقدرت و سوژة ت

نتيجـه،  پـردازد. بـاور بـه جبـر و در    داند و با آگاهي كامل، به نفي اين باور ميتأثير مي بي
 گيـري تقـابلي عمـومي و مهـم در سـطح قصـايد      تمركززدايي از سوژه، منجـر بـه شـكل   

دهـد. طرفـداران دنيـا،    است كه در دو مصداق كلي ديـن و دنيـا خـود را نشـان مـي      شده
سعادت خود را مرهون قدرت و  جبرگراياني هستند كه با اعتقاد به قدرت فلك، شقاوت و

دانند و معتقدان به دين ضمن نفي دنيـا، هـر جـزا يـا سـزايي را مرهـون       عينيت دنيا مي
عصـر وي بـه عنـوان    هاي هـم  اغلب اين قصايد، انسان پندارند. دراعمال شخصي خود مي

شوند كه به جبر باور دارند. الزمة باور به اين جبـر، در نظـر گـرفتن    هايي شناخته ميابژه
ذهنيـت انسـان اسـت؛ حـال آنكـه       دنيا به عنوان عينيت و نيرويـي مسـتقل از تجربـه و   

ـ  با اعتقاد به ذهنيت و خرد و معناخسرو ناصر قرارگـرفتن در   ةه واسـط دار شدن هرچيـز ب
داند؛ از همين قدرتي فلك را نيز ناشي از نوع باور و ذهنيت انسان مي ذهنيت، قدرت و بي

  داند:رو جبر و قضا و قدر را نيز امري قراردادي و ذهني مي
 كنـد  قـدر  و قضـا  ز حـذر  همـي  هـركس 

 سـخن  قـدر  نـام  و كـن  خـرد  قضـا  نـام 
 واكنون كه عقل و نفس سخنگوي خود منم

 مـرا  قــدر  و قضـا  رهبرنـد  دو هـر  ويـن  
 مــرا  نـامور  يكـي  ز سخن اين است ياد
 مـرا؟  حـذر  كردن بايد چـه خويشتن از

  )7: 1392خسرو، (ناصر                     
  

شـود تـا   هاي آن چون جبـر و قضـا و قـدر باعـث مـي     مواجهة ذهني با فلك و وابسته
كـردن آن،  انـداز و ذهنـي  غيير چشمقراردادي و گفتماني شود و با ت جبرگرايي نوعي نگاه

تـرين عامـل    گرايي است. پس، مهمترين برآيند ذهن معني آن فروپاشي شود. تأويل، مهم
هاي معنايي جديدي بـه   است كه مدام اليهنايي و زباني در قصايد ناصرخسرو شي معفروپا

باعث امر  گيرند. همينهاي پيشين قرار ميكند كه حتي در تناقض با اليهمتن اضافه مي
رو نباشيم، بلكه هر قصيده، متني نويسـا اسـت    هساحتي روب شده تا در قصايد با متني تك

مدام هستند. هر قصيده فرايندي زباني مخـتص خـود را دارد    ها در آن در بازي كه نشانه
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هاي موجود در متن مدام تغييـر معنـايي   شود تا نشانهويل باعث ميگرايي و تأ كه ذهنيت
ـ     دهند و مرك اني و زيت قصيده دچار پراكندگي و اغتشاش گـردد. تمـام ايـن تغييـرات زب

هـاي   ي از تقابـل اگيـري شوند. يعنـي هـر قصـيده جبهـه    ه ميمعنايي در فرمي تقابلي ارائ
هـاي دوگانـه    دوگانه است كه منجر به زايش عناصر جديد و فروپاشانه از دل ايـن تقابـل  

(فـراروي از   كنـد  بـه متنـي پسـامحورانه مـي     يلود. اين امر از طرفي قصايد را تبـد شمي
گرفتن تمام قصايد به عنوان يك ساختار ذهنـي و   نظرو از طرفي با در  هاي دوگانه) تقابل

هـا و  گرايـي  هـا و تثبيـت  توان جانبداريلف است، ميهاي يك مؤ فكري كه حاصل تراوش
هاي دوگانـه   تقابلخسرو با ايجاد در تمامي آنها در نظر گرفت. ناصرمحسوسي را  مركزيت

گفتمان اسماعيلي) پرداخته و براي رسيدن بـه  ( هادادن برخي نشانه به تثبيت و مركزيت
ه، قصـايد داراي سـاختار و   است. با اين نگا راني عناصر ديگر سود جسته اين امر، از حاشيه

خسـرو را از  فرمي دومنظوره هستند: مركزگرا و مركزگريـز. بـا ايـن مقـدمات، بايـد ناصر     
هاي پسامحوري دانست كه اگرچه نه به طور كامل، اما با اشعار بـه قـدرت   شگامان متنپي

هـاي متـون بـاز و مركزگريـز را در قصـايد خـود بـه كـار         زبان و تأويل، برخي از شاخصه
است. هر عنصري كه در ساختار قصايد قرار بگيرد به نوعي تناقض معنايي و دوگانه  گرفته

  ترين اصل پسامحوري است. همكند. تناقض مدست پيدا مي
  

  گيرينتيجه -5
خســرو از معــدود شــعرايي اســت كــه اشــعارش را در خــدمت تبليــغ و گســترش   ناصر

بـه   ،. وجه غالب اين عنصر باعـث شـده تـا   است هاي حزبي و ايدئولوژيك قرار داده انديشه
ـ  شناسانه و زيباييتعبيري سنتي، لفظ فداي معني شود و ساحت جمال ه شناسيك آنهـا ب

ترين داليلي است كه  باعث شده اشعار وي از محبوبيت  . اين امر يكي از مهمبرودحاشيه 
نتيجـه بيشـتر محتـواي فلسـفي و     يـف خواننـدگان برخـوردار شـود و در    تري ميان ط كم

تـرين ويژگـي شـعر     . مهـم گـردد  لـت فاز مباحث زبـاني قصـايد غ   عقيدتي اشعار بررسي،
ادي كه به ناديده گـرفتن سـنت و گذشـته يـا ديـن و      خسرو، انتقاد است؛ اما نه انتقناصر
خسرو از مفاهيم روزگار خود، نقدي واسازانه است؛ يعني هب خاصي بينجامد. نقد ناصرمذ

هـاي عصـر خـود بپـردازد. وي از طريـق      نماكردن و واسازي گفتمـان كند به نختالش مي
سـازي مرجـع معنـايي    ساز هر گفتمان، به ويران هاي معناساز و حقيقتتبارشناسي بنيان
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داند. در ايـن مـورد بيشـتر    پردازد و معناي آنها را نوعي توهم گفتماني و زباني ميآنها مي
كشد و وجه غالب معناساز احزاب گوناگون زمـان  مسائل مذهبي و عقيدتي را به ميان مي

ي هـا  ترين اصل معناساز گفتمـان  داند. دنياگرايي مهمخودش را نيل به دنيا و ماديات مي
كنـد. چنـين   شمردن معايب دنيا آنها را فروپاشي ميمخالف ناصرخسرو است و او نيز با بر

هـاي   ثير انديشـه اسـت. زبـان قصـايد تحـت تـأ      تفكري در زبان قصايد نيز نمود پيدا كرده
تـرين   اسـت. تأويـل مهـم    خسرو، ساحتي چنداليه و صيروري به خودگرفتـه ة ناصرواسازان

باعث شده تا از طريق فرايند جانشيني، هر دال ايـن   است و ة زبان قصايدشاخصة واسازان
هاي متكثر و گاه متناقض ارجاع دهد و زبـان در صـيرورتي خـودويرانگر     قصايد به مدلول

 فاصله از مدلول متعارف خـود خـارج و  اي كه در آن واقع شود، بالقرار بگيرد كه هر نشانه
سـازي، تكيـه بـر محـور     زي، گفتمـان سـا بافت اي از تناقض و بازي مطرح شود.در عرصه

د هسـتند كـه حتـي باورهـاي خـود      هاي زباني قصاي ترين ويژگي از مهمغيره، جانشيني و
انـد. همـين   خسرو مانند برتري گفتمان اسماعيلي را ناخواسـته بـه چـالش كشـانده    ناصر

خـود بگيرنـد و فروپاشـي     عوامل باعث شده تا قصايد وي رنـگ و بـويي پسـامحورانه بـه    
گونه نيست كه زبـان در قصـايد    آنها باشد. البته الزم به ذكر است كه اين ةلفرين مؤت مهم

به صيرورت و فرايندي رسيده باشد كـه تمـام معـاني را فروپاشـي كنـد، بلكـه هنـوز در        
شـود كـه در بسـياري از مـوارد      گرا ديده مـي ساختار كلي قصايد نوعي مركزگرايي تحكم

خسرو تنشـي دائمـي ميـان    دهد. به تعبيري، قصايد ناصرياين فراروي را به زبان نم ةاجاز
عناصر مركزگرا و مركزگريز است. همين تنش منجر به اصل تناقض در ساحت معنـايي و  

زبـاني) را بتـوان در قصـايد    (معنـايي و   ياسـت. شـايد كمتـر عنصـر     زباني قصـايد شـده  
مخالفت بـا جبـر و    خسرو يافت كه متناقض آن نيز ديده نشود. پرهيز از مدح، تغزل،ناصر

تكـرار و مـورد اعتقـاد ناصرخسـرو هسـتند كـه        همه از مضامين پر ،ناتوراليسم، دنياگرايي
كند و ناخواسته آنها را شكنند و خود نيز به خالف آنها اشاره ميبارها در ضمن قصايد مي

و هـا   هاي زباني از طريق ايجـاد تقابـل   هايي از طرفي و بازي دهد. چنين تناقضترويج مي
ها از طرف ديگر، باعث شده تا عناصر زبـاني و معنـايي در قصـايد بـه      فراروي از اين تقابل

ي شـدن معنـا و   ضروري بـودن و محلـ  گفتماني تبديل شوند. نسبيت و غيرنوعي قرارداد 
  خسرو است.  علول چنين فرايندي در قصايد ناصرحقيقت، م
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