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 خاقانيي»ترسائيه«ي قصيدهدر قدرت روابط تحليل

 ∗∗اهللا كرميحجت∗محسن ذوالفقاري
 انشگاه اراكد

 چكيده

 كـنش يـك ادبـي متن گفتمان، انتقادي تحليلبر تكيهبا قدرت روابط تحليل در

 قالـبدر كـه اسـت قدرت روابطاز شكليي دهندهنشان طوركلي،بهو اجتماعي

ي درزمينه فوكوي نظريهاز استفادهبا مقاله ايندر. كندمي عرضهرا خود گفتمان،

شده بررسي خاقاني،ي ترساييهي قصيده گفتمان، انتقادي تحليل همچنينو قدرت

 مـذهباز گسـترده شناختبر تكيهبا خاقانيكه دهدمي نشان بررسي اين. است

و دربار از سويي ديگـر،و سويياز مسيحيت مناسبات گوناگون قدرت در جامعه

و سياسي به چالش مي را گفتمان حاكم را در ابعاد مذهبي، ادبي و شعر خود كشد

و استراتژي مبارزه با قدرتي مي هـايي منقـاد، تنـزل كند كه افراد را به سوژهابزار

و مي  ضمن دارد، قصد خاقاني. دارد پيوند دانش،و معرفتاز خاص نظاميبا دهد

و انضباطي دستگاه رقيبان، برابردر خود ادبيو علمي منزلتو قدر كردن آشكار

. كند وادار خود، آزادي درخواست پذيرشبهرا سياسي نظام

 ترسـاييه،ي قصـيده فوكـو، قـدرت، روابـط خاقـاني، گفتمان، انتقادي تحليل: كليدي هاي واژه
.مسيحيت

 مقدمه.1
درراآن كـه است»هييترسا«يدهيقص)ق595- 520(يخاقاني برجستهديقصاازيكي

 كـه-رايرومـي شاهزاده،ياخالقانهياستراتژبادهيقصنيادراو. استسروده زندان
 لحـن. كنـد شـفاعت شـاه، نـزديواز كـه كنـديمـبيـ ترغ-است شاهشروان همانيم

نيهمچنـويمـذهبليمساانيبدر شاعريهايهنجارشكنبا همراه شعري گونهاعتراض
رــبرابدر است شاعر هدفمند مقاومتازييهانشانه آن،يدانهينومو دردمندانهيفضا

و ادبيات فارسي∗  mahyar_1974@yahoo.com دانشيار زبان
و ادبيات فارسي جوي دكتريدانش ∗∗ )ي مسئول نويسنده( hojatkarami7@gmail.comزبان
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،يدرباريشاعر مقامدريخاقان.آن متكثريروهاينيدهيچيپ مناسباتوياسيس قدرت
و شناسـديمـيخـوب بـهرا مناسـباتنياو قراردارد قدرت، مناسباتو روابط بطن در

 بـدونرا افـراد كـهيقـدرت برابـردر مقاومتيبرااو. كنديم دركرا قدرتيها كنش
رايخاصـياستراتژ كند،يمليتبد منقادييهاسوژهبههاآنيارادهو خواستبه توجه

 بـهيخاقـان. اسـتيمبتنـ عصـر،يمـذهبويادبـ گفتمـان قدرتبركهرديگيم كاربه
دريدسـترهيچويآورزباننيهمچنوتيحيمس مذهبدر خودعيوس دانشي پشتوانه

 تـا كشـديمـ چـالشبهراتيحاكميگفتمانيهژمون،يفارس زبان بالغت فنونو شعر
يريـگشـكليهـا نقطـه. قراردهـدريتأث تحتراآن سركوبگرو بازدارندهيروين بتواند

را گـرليـ تحل فوكـو،ريـ تعب بـهكه استيراه،يگفتمانهردر قدرت برابردر مقاومت
 نقـاط توانيم قدرت روابط شناختبا. كنديم داللت»قدرت روابط اقتصاد«بهترعيسر

و رابينو،(. كرددايپراآني استفاده مورديها روشو كاربرد )346: 1384دريفوس
 كـه اسـت شـده نوشـتهيمتعـدد كتبو مقاالت كنونتا»هييترسا«يدهيقصي درباره

زيـنيبرخـ ان،يـمنيـادر انـد؛ پرداختهآنييمعناويلفظيهايدشوار شرحبه عمدتاً
نيـا شـرحنينخسـت. انـد كـرده مطـرح آن،ي دربارهرا خوديادبويخيتار مالحظات

 شـارحاناواز پـسو اسـت آورده فـراهمق.ه 830در»يطوسـيآذرخيشـ«رادهيقص
 خصـوصدرييهابحثزين خاورشناسانيبرخ. اندنوشتهدهيقصنيابرهاقهيتعل گر،يد
 شـرحدر»ينورسكيمريميوالد« جمله،از اند؛آوردهآنشيسرايهازهيانگودهيقصنيا

دريخاقـان ممدوح خصوصدر) 1384كوب، به نقل از زرين(يخاقانهييترسايدهيقص
 جاني كعبهبا داريددر. استكرده گوشزدراينكات آن،شيدايپيهانهيزمودهيقصنيا
طيشـرا دربـارهيمفصـل بحـث،ينورسـكيميآرا نقـلبا سندهينو) 1378 كوب،نيزر(

 خارخار. استدهيكششيپيخاقانيزندگودهيقصياسيس–يادبيهانهيزمويخيتار
كيـيدارا اسـت،هييترسايدهيقصبرگريديشرحكهزين) 1376 ار،يماه( زندان بندو

انيـمدر. اسـتدهيقصـيخيتـار ارجاعـاتويخيتـارليمسـاي درباره مفصل مقدمه
ايـ گفتمـانيانتقادليتحل كرديروبريمبتنكهيقيتحق،يخاقاني درباره متعدد مقاالت

.دينرس مقالهنيا سندگانينو نظربه باشد، مشابهيكردهايرو

قيتحقينظريمبان.2

يسـع كـه اسـتياوهيش،يادب گفتمانيهمنزلبه،متنياجتماعيهنيزمو زبانيبررس
ويشناسجامعه،يشناسزبانيهاهينظرقيتلفيهيپابررايادب متونيتعامل ابعاد كنديم
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 قـدرت، عناصـر بـا كـه استياجتماعيكنش،زبانياوهيشنيچندر. كندنييتب فلسفه

و متكثرتيواقع قدرت،،فوكويآرا براساس. است مرتبط،استيسوخيتار،يدئولوژيا
 بـهو دهديم شكلرا جامعهكه روهاستيننيبيهرابط مثابهبهو جامعه بطندريجار
 هـم قـدرت. كنـديم اعمال آنانبررا هنجارهاازيخاص نظامو بخشديمتيهو،افراد

 خـالق قدرت، خواهدل قتيحقو دانشنيا.قتيحقو دانش مولدهمو است سركوبگر
 قدرتيهايتكنولوژباهاآن روابطو متونيتعامل ابعاديبررسنيبنابرا؛هاست گفتمان

يشدگموضوع خاصاَشكالتا استگر تحليليهفيوظهاآن سازابژهو سازسوژه آثارو
(كندليتحلرا انسانبر مسلط قدرت روابطو دانشاَشكالو )24: همان.

ونيمدزيهرچازشيبكه استمبتني،تبارشناسانه روشبر،قدرتازييفوكويتلق
يبررسـريـ درگ«را خود تبارشناس، كرد،يرونيادر. است» اخالقيتبارشناس« درچهين

 اعتقـاداتو دانـش قـت،يحق ها،آنقيطرازكه كنديمييها دستگاهوهاهيرو ندها،يفرا
يزنـدگيجارتيواقعبا فوكويهشيانددر قدرت) 289: 1391،ينظر(».شوديمديتول

نيتـرنييپـااز؛اسـت سـازندهو مولـد؛دارد شـهيرتيواقعدرو استريدرگخيتارو
 قـدرت،،اسـاسنيابر.رديگيدربرمرا جامعه قلمرويههموزديخيبرم جامعه سطوح

 هنجارهـا، نهادهـا،يرشخصـيغ عوامـل اجتمـاعازو سـتين تمالـكايـ تصاحب قابل
 مسـتحكميونـديپ،دانـش بـاآن ساختارورديگيم نشأتها گفتمانونيقوان مقررات،

(دارد ازيامجموعـهرا قـدرت فوكو،يآرانييتبدر»دلوزليژ«)156: 1390 مران،يض.
كيـ نـه قدرت. گذارديم اثرگريد اعمالوها كنشيروبركه دانديم اعمالوها كنش
 بـا نسـبتيدارايروهـاين تمـامكهجاآناز. است گانهيو منفردنهو دارد واحد شكل

 خـودريتـأث تحـترا گـريديروهـاين هـم همزمـان طـوربه رد،يگيدربرمراگريدكي
(رديپـذيمـ اثر روهاينآنازهمو دهديقرارم  موضـوع جـانيـادر) 111: 1389دلـوز،.

 تنهـا قـدرت كـه چرا است؛ قدرت مختلف مناسباتو روابطكه قدرت ذاتنهل،يتحل
ـ درآ كـنشو عمـل قالـبدر كـه استتيرؤ قابلو ملموسيوقت ،اسـاسنيبـرا.دي
فهـم.باشند روهاينانيم نسبتو قدرت انگريبكه داد نشان توانيمرايفراوانيرهايمتغ

و نيازمنـد،فوكويهقدرت در انديش و معرفـت، قـدرت دريافـت نسـبت ميـان قـدرت
و مقاومت است و قدرت بخشـي از زوايـاي،كـه هركـدام از ايـن مفـاهيم چرا؛حقيقت
.سازديم روشن فوكوتاريك مفهوم قدرت را از ديدگاه 

يـــبرخنـــيهمچنويفرهنگوياجتماع،يخيتارطيشراليتحلبا مقالهنيا در
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و قـدرت كـه اسـت شـده داده نشـان،»هييترسـادهيقص«يبالغويزبانيهايژگيو
.استبوده رگذاريتأثيادب متنيدهجهتويريگشكلبر آن،يدرونيروهاين تعارض

قتيحقو معرفت قدرت،.2.1

 نظامو دانش پناهدر قدرت گر،يديعبارتبه؛است معرفتو دانش مولديروين قدرت،
بهزين افراد.نديآفريمتيمشروعو شوديم آشكار خودساخته، قتيحقبريمبتنيمعرفت

. رنـديپديمـتيهو آن،ازيناشيمعرفتيها نظامو قدرت كارآمديهايفنّاوري وسيله
همو، نيازمندمعرفتو قدرتنيبنابرا يهكننـدنيـيتع قـدرت مناسـبات. پيوسته انـد به

ـ اولو هـا،تيـ ممنوع نظـام ان،يـبيه نحـوو روش موضوعات، تيوضـع ان،يـبيهـاتي
 هـم قـتيحق. اسـت دانـشيهحوزدرگريديرهايمتغوتيصالحنيتعويرس دست

 قـتيحق. گفتمـان تـابعو اسـتينسـبو قدرتيهبرساختيعلميها گفتمانازيتابع
و هـايبـاز اسـاس بـر همـواره بلكـه؛ستينيريرناپذييتغو ثابت جوهرو ذاتيدارا

ليـقباز خـاصينهادهاقيطرازو شوديمفيتعر مختلف جوامعدر قدرت مناسبات
و نشـر ...و مطبوعـاتو سندگانينو،يآموزشيها نظام،ياقتصادوياسيسيها دستگاه

يمبتنـيهـا گفتمان ابزاريهليوسبهرا اتباعو افراد قدرت،بيترتنيبد. شوديمجيترو
 خـوديبـرايا جامعـه هـر«. كنديمليتبدريپذتيرؤييها سوژهبه،قتيحقو دانش بر

،قـتيحق مـورددر خـود مخـتصيكلـو عـاميها استيسوقتيحقازيخاصميرژ
 اجـازهو كنـديمـدييـتأ جامعـهآن كـهيگفتار نوعازندعبارتها استيسنيا: داراست

 قادررا فردكهيقيمصادوهاسميمكان؛كنددايپ رواج،قتيحق مصداق عنوانبه دهديم
راها گزارهنيا كاربردكهيليوسا؛دهدصيتشخ كاذبازرا صادقيها گزاره سازنديم

و دهنـديمـ جلوه ارزشمندرا صدقبهيابي دستكهييها روشوهاوهيش. دارنديروام
)152: 1383ك،يتاج(».ديآيم شماربه صدقاريمع گفتارشانكهيكسانتيموقع باالخره

 گفتمانو قدرت.2.2
يشناسـ جامعهتايشناس زبانازآن كاربرديهحوزكه استيا نارشتهيبيمفهوم،گفتمان

يامـر گـاهيجادر تفكـر.اسـت شـده گسـترده،يادبـيهـاهينظرويفرهنگ مطالعاتو
 نظـراز«.شـوديمـ گرفتـه نظـردر،جامعـهبا مرتبطيخيتاروينيعطيشرابايگفتمان
 مشـخصرايمـدنيالتيتشـكايـ نهـاديزبـانيرفتارهـاايـانيب طرز،گفتمان ...فوكو

)520: 1390نده،يپا(».كنديم
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 مـؤثّر عوامـلاز،دانـشو قدرت جامعه، زبان،ليقبازيميمفاه همواره،گفتمان در

 قالبدررا خود،گفتمانرايز؛است زبانيهشديماد شكل،گفتمان. شونديم محسوب
نه؛بخشديم تحقق زبان و  بـهرا زبان فرددر حالي كه نه زبان كامالً مسلّط بر فرد است
 قواعدو زبان اقتضائاتو الزامات زبان، تسلطاز فوكو منظور. داردارياختدر كامل طور

(زبـانيكيتـاكت قـدرتايـ اسـتيمنطقـويدستور  بـا فوكـو)51: 1391عضـدانلو،.
اي ستمهياپ. كنديمنييتبرا گفتمانيريگشكل،»ستمهياپ/ شناختمان« مفهومازيريگ بهره

 عصـركيـدر كـهيروابطـ مجموعهاز است عبارت«،بخشوحدتيفكريها دستگاه
يهـا نظـاميهدآورنـديپد كردارهـانيـا. استيگفتمانيها كنش بخشوحدت خاص،

 اجتمـاعيمركـزيههسـت،حـالنيعـدر گفتمـان)52: 1390 مران،يض(».استيمعرفت
 بـهو كنـديمـيدهـ سـامان،گفتمـان قالبدررا خود قدرت، چراكه؛هستهم قدرت

ويآگـاه قواعـدويفكريها نظامبه گفتمان. بخشديم شكل مردمانتيهوويزندگ
 گفـتن، سـخن آدابو قواعـدازياريبسيهكنندنييتعو بخشديم شكل،ميمفاهواياش

؛اسـت ...وبدو خوب نابهنجار،و بهنجار كردن مشخص معنا،نييتع،يرس دست سطح
ليـ تحل بلكـه،هـاآندر نهفتهيمعان دركنه،ها گفتمان فهمدرلهامسنيتر مهمنيبنابرا
ازو استيخيتاريليتحل سخن، احكاموهاگزارهليتحل.هاستآنيريگشكلطيشرا

رايزيـچ چـه هـا گفتـهكه كندينم استفسار،ليتحلنيا. دوربه،ليتأووريتعب هرگونه
 وجـهاز البته ست؟يچ،سخندر موجوديهناگفت عنصرويواقعيمعانو كننديم پنهان

يبـراييمعنـا چـه،آنشيدايپ مكانو زمانكهنياازو پرسديمهاآنييچراويهست
 طـرحدر فوكـويهـا دغدغـهنيتـر مهماز)1379:128 نو،يرابو فوسيدر( دارد؟ها آن

 گفتمـانازيخاص نوعاز استفاده،يايخيتار ضرورتوطيشراچهكه بودنيا گفتمان
 ابـزارو قـدرتيهـا كـنش هـا گفتمـاناو نظراز. استكرده جابياراگريد نوع طردو

.ي هستنداجتماع معارضاتدر كارگزارو مبارزه

 مقاومتو قدرت.2.3

كه طورهمان شود؛ينم اعمال قدرتبر رونيبازو است قدرتيدرونيژگيو،مقاومت
در همـواره مـا. سـتينيرونـيبو مستقليامرو استگريد روابطيهدرونهم قدرت
 بـا.ميهسـت قدرتتيعقالنيهاكيتاكت محكوموميبريمسربه قدرتيهسامان درون

 قـدرت مناسـبات«. گرفـتدهينادرا مناسباتنياينسب كامالًيژگيو توانينم حالنيا
 قـدرت، روابـطدر: باشند داشته وجود تواننديم مقاومت نقاطازيكثرتبا متناسب فقط
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 قـدرت، روابـطدر هـا مقاومـت ... حاضـرند قدرتيهشبكيجا همهدر مقاومت نقاط
».انـد گرفتـهيجـا روابـطنيـادر،ينشـدن رامييارويرويهمنزلبهو گرنديديسرحد

 تجسـمو ظهـوريمركـزيهنقطـو گـاهيگران مقاومت، نقاط) 112و111: 1392فوكو،(
 شـوديمـ آشكاريزمان تنهاو است پنهان،معمول حالتدر قدرت چراكه؛ است قدرت

 سوژه«يهمقالدر فوكوكه استيبرانيم راه هماننيا؛رديبگ صورتيكنشو عمل كه
در«. رسـانديمـ»قدرت روابط اقتصاد«بهراماترعيسركه كنديم اشاره بدان،»قدرتو
 قـدرت روابـطم،يكنليتحلآنيدرونتيعقالن منظرازرا قدرتكهآنيجابه راهنيا

،فوكـو فوس،يدراز نقل(».ميينمايمليتحلهاياستراتژيهمعارضو برخورديرواز را
1384 :346(

 مبارزه: شمارديبرمنيچنرا قدرتهيعل مبارزهو مقاومتاز مختلف شكلسه فوكو
 انسـانچهآن( استثمارهيعل مبارزه،)ياقتصاد،يمذهب،ياسيسيهسلط انواع( سلطههيعل
نيـا.يشـدگ سـوژهايـاديـ انقهيـعل مبـارزهو) كنديم جدا خودشديتول محصولاز را

كي،اغلبيول؛رنديگيم شكل،خيتاردرگريهمدباايييتنهابه هركدام مبارزهاَشكال
و شـكل بـه حملـهرايامبـارزه نوعهر هدفاو. داردحيترجگريد انواعبر مبارزه نوع
 تنهـااو نظربه دولت چراكه؛دولتو قدرتينهادها ماًيمستقنه؛دانديم قدرتكيتكن

.آن منشأنه؛است قدرتازيخاص نوعيهشديماد شكل
از تـر مهـموترتيبااهماريبسرا-»ست؟يچيروشنگر«-كانتياساس پرسشِ فوكو

 بـا مـا ارتبـاط،كانـت پرسـشِدراو نظربه. دانستيم-»ستم؟يكمن«-دكارت پرسش
 خودشطيشرااز منفردياسوژهيآدمو است شده حفظيخيتار مشخص مكانو زمان

دريخيرتـاريغويكلّـ همتـا،يبياسوژه،»من«،دكارت پرسشِدر اما؛است نشدهيتلق
تيـ اهم...و چـهينو هگـل چـونيكسـان نزد،فلسفهاز جنبهنيا. است شده گرفته نظر

آن ردوينفـ بلكـه؛ميسـتيچ مـا كـهستينآن هدف امروزهديشا«. كرددايپيترشيب
 كـه-ياسـيسي»دوجانبه بستبن«نياازييرهايبراديباما.ميهستماكه استيزيچ

 همزمـان طـور بـه مـدرن قدرتيساختارهايسازيكلّويمنفردسازيهايژگيو همان
)353:همان(».ميباشميتوانستيم]ميهستچهآنازريغ[يزيچچهكهميكنليتخ،-است

 زندانيانضباطكيتاكتو قدرت.2.4

 عمـل كـهينقـاطو هـا كنشدرديباوستينتيرؤ قابليامر،يعاد حالتدر قدرت
 روابـط«وميكنـيتلق گفتمانيهمنزلبهرا متنهر اگرو شوديبررس رد،يگيم صورت
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 مصـداقكيـ گـريديادبـ مـتن،ياجتماعيهطبقو نقش،يدئولوژيا،يآگاهبه مربوط

يمتـون فوكـو نظراز)1369:87فالر،(».شوديمنديفرااي كنشكيبهليتبد بلكه؛ستين
 اندكردهيبازينقش ند،يگويم سخنآنازكهيتيواقعدر«كه هستنديبررستياولو در
 كـهيمتـون؛)216: 1390فوكـو،(»گـذرديمهاآناز متقابالًزينتيواقعنياكهيمتونو

در مقاومـتيهـاكيتاكت انواعهاآندركه استيمتون واقعدر،بگذردهاآنازيزندگ
. باشـد بوده خطر معرضدر،كلماتيورادريزندگو باشد گرفته شكل كلمات قالب

 نسـبتتيـ واقع بـا مختلـفيهاهيالدركه استيشعر،يخاقاني»هييترسايهديقص«
 ارجـاعيتـيواقع بـهايـ اسـت كردهتيروا وفادارانهرايتيواقعكهثيحآنازنه؛دارد
 كـهيابزارد؛ينااميمحكوم دستدر استيسالحو ابزاركه نظرآناز بلكه؛است داده

ودهيقصـنيـادر. استرفته كاربه،منقادسازوگرسلطه قدرتبا مبارزهدر هوشمندانه
 كـه اسـت شـده متمركـزييجـادريزنـدگيانـرژنيتـرشيبـ دست،نياازييشعرها

يروهـايناز كـه تالشـنددرو جنگنـديمـآن بـاو شونديم ارويرو قدرتباهايزندگ
)218: همان(. زنديبگرشيها دامازتا كنند استفاده،قدرت
 كـه اسـتيشـعر،هيحبسـو اسـتهيحبسكي،اوليهوهلدر»هييترسايهديقص«
زمـانو مكـاندررا خـود،قـدرتكه استييجاهم زندان.ديسرايم زنداندر شاعر

رييـتغ بـه واداررا محكـوم،خـوديهوقفـيبـيانضباطيهاكيتاكتباو كنديم متمركز
و زنـدانازميمسـتق طـوربهدهيقصنيادريخاقان هرچند) 213: 1378فوكو،(.كنديم

و مكـانتيـ اهمازميرمسـتقيغيهويشبه گفته،نيسخن چنداناش آزاردهنده ملزومات
 اسـت شدهريزنجدر،راهبان ماننداو است؛ رانده سخن،شعرنيايريگشكلدرآن نقش

،»جـانيـا«يمكـان شـاخصاز استفادهبااو. است شده دوتا»ميمريهرشت« مانند تنشو
 روزن بـه گـريديا اشارهزين»خضرا بام روزنبيصل« عبارت. كنديمييبازنمارا زندان
 چنـان،يخاقان جسمو روحبرآن كامليهاحاطو زندانيهطريس باشد توانديم زندان

. نـديبيمـ رانگـريو قـدرتنيايهعرصرايزندگيهعرصكلكه است كرده متأثررا او
 آسمان،ونيزمبه اشارهدر»جاآن«و»جانيا«ديقدو معنادار تقابلاز استفادهبايخاقان

 نمـاد،آسـمان گسـترد؛يمنيزميهپهن تمامبه،محدوديسلولازرا خود كوچك زندان
 شـباهت مسـلمانيعرفـايهديعقبهر،يتعبوهيشنياو است زندان رمز،نيزمويآزاد
.داننديم مؤمن انسان زندانو سجنراايدنكه دارد
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يخاقانيزندگبر قدرت روابطريتأث.3

. آمـدايـدن بـه شرواندريقمر 520 حدوددر،نيالد افضل«به ملقب،يعل فرزند،ليبد
ياطبقـهاز هـردوو نومسـلمانوينسـطوريزكـيكن مـادرشو بـود درودگـر پدرش

 بلنـدپرواز فرزندينماو نشويبرا مناسبطيشرانيتأمبه قادركههيماتنكو فرودست
 كـه»عثمـان عمـربننيالـديكاف«شيعموبهيسالگ هجدهدررااو ناچارو نبودند خود

 فرزنـدنيـا ذوقو ذهـنتيـ ترب بـه تـا سپردند بود، مكتب صاحبيلسوفيفوبيطب
وينـيدويعربـ علـوم مقدمات،يمعنو پدرنيا نزد جوان شاعر. گمارد همت،مستعد

رايشـاعر فنـون،»يگنجـويابوالعالنيالدنظام« نزديخاقان. آموخترا فلسفهو طب
 منـوچهربن اكبـر خاقـان دربـار بـهرااو لطـف، سـراز ابوالعال.شداو دامادو آموخت

يهـا جاذبـه. كردهاجفااوحقدر قدرنشناس جوان شاعر هرچند. كرديمعرف،دونيفر
 سفريهوسوسكه آمدزيناچ چنان،شروان شاعربلندهمت چشمدر خاقان كوچك دربار

 بـهيخاقان. كردوادار،شروان درباراززيگربهرااوياسالميشهرهاگريدو خراسان به
 555-530(-المسـتظهر بـن محمـد بـاهللايالمقتف-يعباسفهيخل بغداد،درو رفت حج

و انگريعصـ طبـع امـا؛داد شـنهاديپاوبهرا خوديريدب سمتو كرد استقبالاواز)ق.ه
-. گشـت بـاز خـود وطـن بـه دوبارهوشديدولت شغلرشيپذاز مانع،شاعر ناسازگار

 دوبـارهكهيزمانتاشد مشغول شاه شروانيبراييسراحهيمدبههم باز وطندريخاقان
ويگرفتـارو فـرار موجـب،ميتصـمنيـابا شاه شروان مخالفت. كردحج سفريسودا
و سـرودرا»هييترسـايهديقص«يخاقانكه بود محبسنيهمدر.شد شاعر شدنيزندان

 اخسـتان پسـرشايـ منـوچهر نزداويبراتا خواست الرومميعظ عزالدولهازآن ضمن
از پـسيخاقـان. كنـد شـفاعت،حـج سـفربه مجددمتيعزو زندانازيخالصيبرا

ـ تبر بـه بازگشـتدروشد مشرفحج سفربهيقمر 569در دوم باريبرا،يخالص زي
ـ تبر سـرخابيالشعراهدرمقبرو بود ساكن،شهرآندر)ق595(عمرانيپاتاو رفت زي

،يخاقـانيزنـدگ كـهديـ فهم تـوانيمـزين مختصرتيروانيهماز.شد سپرده خاك به
يهجملـنياريتفسينوعبهيخاقان شعر«. بوديريدرگو تعارضاز سرشارو پرتالطم

 پـدرازيخاقـان)686: 1388،يمحبتـ(»."هسـتمپس؛كنميمانيعص"كهستكامو آلبر
 امـرنيا.رديبگشيپدررااوي حرفه خواستهينمو است نداشتهيخوشدل چندان خود

يخاقـان كـه اسـتيناخرسـندنيهمـليـدل بـه؛كرد فراهمرا پدرش رنجش موجبات
از كند،يمادي،عمرنيالديكاف،عمشيهايبزرگوارازاي مادريها محبتازكه طور آن

در مـادرش چراكـه؛نداشـتياقبـال چنداناوهم مادر طرفاز. است نكردهادي پدرش
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 مسـلمان كـهياجامعـهدر موضوعنياو بود مسلمان تازهو تبارينسطوريزكيكن،اصل
 قطعـاً آمـد،يمـ حسـاب بـه منزلـتوتيـهو احـرازطيشـرانيتـر مهـمازيكي بودن

.باشدييآبروو اعتباريهيما،يخاقانيبرا توانستينم
 بـر واسطهيبكه بوديمضاعفيهشكنند درهميروينو فشار،يخاقانيزندگيهنحو

را قـتيحقازيشكلوديبخشيم خاصيتيهواوبهوشديم اعمالاشروزمرهيزندگ
از شـكلنيـا. بـودآن كاربستورشيپذبه ملزم،ناخواه خواهكه كرديمليتحماو بر

 فوكـو،(. كنـديمـليتبـد»سوژه«بهرا افراد فوكوريتعببهكه است همان،قدرت اعمال
 بـه بارهر،خوديزندگ طولدر شاعركه بوديمناسباتنيچناززيگريبرا)1389:414

يبـرايمحكمـ گاههيتك داشت انتظاركه پدرشازيوقت شاعر. برديم پناه تازهيبانيپشت
 توانـدينمـ هـم مـادريولـ؛بـرديمـ پنـاه مـادر مهرپر دامنبه شوديمديناام باشد، او

يعمـوبه،يجواننيسندر بعدتر سال چندليدلنيهمبه؛باشداو انتظاراتيگو پاسخ
 كـه كنـد»يدانشـ« بـه مجهـزرا خـود كنـديمـ تـالشو بـرديم پناهنيالديكاف خود

،يگنجـويابـوالعال،گـريديمقطعـدر. دهـدرييتغرااو گاهيجاوتيموقع توانستيم
 دربـار بـهرا شاگردو دهديقرارم خودتيترب حجردررااوكه استريپ استادو شاعر

يمـدتاز پـس هـمآناز حاصل مكنتو قدرتو درباريشاعر. كنديميمعرف خاقان
در تـا كنـديمـ سفريراه،گريديدرگاهودريسودابهرااوو كنديمريسرايخاقان

و فـرازنيـا تمـام. كشـانديمـ زندانبهرا كارشهايتينارضاوهاعصياننيهم،تينها
اززيـگريبـرا،آغاز هماناز شاعركه است ختهيخودانگ مقاومتكيازييجز فرودها

.كنديميسامانده»يمنقاد-سوژه«تيموقع
دررايخاقانيها مفاخرهوهايسينو مغلقوهاييخودستاليدلنامحققيبرخكهنيا

 واقـع بـا مطابقديشا،)1378:15 كوب،نيزر( اندكردهجوو جستاو»حقارتيهعقد«
 حقارت،يهعقد بروزليدالازيكيكهچرا؛است علتيجابه معلول نشاندن اما باشد؛

ويگـذار تفـاوت نظـام حاصـل كـهيجبـر اسـت؛تيموقع جبردريآدم آمدن گرفتار
را افـرادياجتمـاع گـاهيپاو گـاهيجا،قـدرت مناسبات. است قدرت متنوعيهاكيتاكت
؛كنـديمـ مشـخص،گفتمـانو قدرت منابعبهراهاآنيرس دستةنحو؛كنديمفيتعر
يها گفتمانو قدرتنيا،تينهادرو كنديمليتحمهاآنبرراقتيحقاز خاصينوع

ديـ بازتول مـدامرا بـايزو زشـتو بـدو خـوب شر،وريخ نظامكه استآنبه مربوط
كهيخاقان،ليدلنيهمبه. كنديم ازساختار چنيندر نيز ،اسـت شـده نشـاندار روابطي
او. دهـد شـكلرا مقاومـتازياليسـ نقـاط متنـوع،يهاياستراتژ اتخاذباتا كوشديم
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»ييمعنايها شبكه«دركهرديگيم بهرهيگفتمانيبندصورتينوعاز عامدانهو آگاهانه
نيالـديكـاف نـزد فـراوانشيها آموختهازيخاقان هدف. داردريشه،گفتمانآن خاص

او. نبـودتيـ واقعاز منقطـعيمعرفتـيهنـيگنجكيـازيبرخـورداريبـرا صرفاً،عمر
 نظـام. كند استفاده خود گاهيجارييتغ جهتدر،معرفتو دانشيروهايناز خواستيم

 منحصـريها تجربهو استيس مذهب، مرسوم،يها دانش انبوهاز بوديازهيآماويمعرفت
 گفتمـان،نيـا. بود آورده ارمغانبهاويبرا جامعهنييپايهاهيالدريزندگكهيفرد به

وژهيـو قـدرتيهاكيتاكت هركدامكه بوديگوناگون عناصر نبود؛ياپارچهكي گفتمان
. داشتنديمتفاوتيكاركردها

و دانـش كـه اسـتيخاقانيادبيهاهيآرا انواعاز شدهيغنودهيچيپ مغلق، زبان در
يهنقطـ نكتـه،نيهمـ. شـوديمـ آشكاراوياجتماع تعارضاتو كننديميتالق،قدرت

رويـن مناسـباتريدرگيخاقان. استيخاقان شعردر قدرت روابطليتحلدرمامتيعز
 منـاطق خـرده. داشـتند مجـزايهـاياسـتراتژ هركدامكه بودييهاقدرتخرده جانب از

 مناسـبات،يشـاعرويادب سنت،يصنفوياحرفه نظام خانواده،ليقباز قدرت اجتماع
ـ درنهاو مـذهب،يآموزشـ-يعلمينهادهادر دانش خاص  كـهياياسـيس نظـام،تي

.افكنديمهيسا قدرت،خرد مناطقنياي همهبر ناخواه خواه
 مطـابق كـه چـرا قـرارداد؛ريتـأث تحت توانيم قدرتيبازبه ورودبا تنهارا قدرت

 كـه سـتين معارضوريدرگيروهاين مختلف مناسباتجزيزيچ قدرت،فوكوفيتعر
دريخاقـان) 183: همـان(.است شده پخش جامعهدر،قدرتريالجزا مجمع صورت به

وو خانوادهبا روابطش ياسـيس رجـالو امـرا بـاو همكـارانشو شاعرانبا،مادرپدر
از خـود كـردن رهـايبرايطوالنو غايتمنديامبارزهريدرگ ناآگاهانه،و آگاهانه دربار،

از،مبـارزهنيـادريو. داديمـ تنـزل»يمنقـاد سـوژه«يهمرتببهرا فردكه بوديقدرت
يهحـوزدر چـهواتيـ ادبو زبـان قدرتيهحوزدرچه- خود خاصيهاياستراتژ
.گرفتيم بهره-يرگفتمانيغ عناصر

 بـه موضـوعنيا دادن نسبتو داردكيتارورهيتديد،عالمبهيخاقانكهنيا تصور
يروانـويروحـتيوضعاي شاعريها خواستهو انتظارات امدنيبرنوانيپايب توقعات

 صـرفاًيامـر بـه موضـوع دادنليـ تقل،)79: 1378كن، معدن(اويسروسامانيبازيناش
ويسـوژگ بـا نسـبتشو فـردتيـ موقع گرفتندهيناد،جهينتدرويفرد،يشناخت روان
و شـروان تنـگطيمحـاز شـاعريدرپـيپـيزهـايگريبـرا»پكـايراني«. استيابژگ

و زمانـه آرامـش عـدمو اضـطراب بـه،بـرديسرمبه درآنكهيتيوضعازاويتينارضا
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 نبـوغو هنرمندانـه طبـعيهجينترااويزودرنجو كنديم اشاره جامعهياخالق انحطاط

ـ مزاازيخاقـان هرچند. دانديماويشاعريباال  شـاعركيـ خـاصيهـا موهبـتواي
 دانسـتهيم رنگينراهايبرخوردارنيا او،،است بوده برخورداريكافيهاندازبهيدربار

)403: 1342پكا،ير(.است بودهتر مناسبيمقريجوو جستو فرار صدددر وستهيپو

»هييترسايدهيقص«شيدايپ اهدافوهازهيانگ ها،نهيزم.4

تيحيمسـينمادهـاو بـاتيترك اصطالحات،از مشحون،»هيگبر«اي»هييترسا«يهديقص
ويحكمـوينجـوم اصـطالحاتا،يـ انب قصـص،يرياسـاطويخيتار حاتيتلم. است
.اسـت كـرده شـرح درخـورو مشـكلرادهيقصـنيا،يمذهب خرافاتيبرخويفلسف

 كـه استيحيمسيممدوحبه خطاب،يتيبكيو نوديهديقصنيا)14: 1376ار،يماه(
ــق ــاتيتحق طب ــميوالد ق ــكيمري ــناس،ينورس ــروف، خاورش ــ مع ــتينيكس ــز س  ج

 امپراطور،»مانوئل« اعماميبناز)ق582-514/م1185-1120( نوس كومنه كوسيآندرون«
در سـرانجاميو. گرفت دستبهرا امور زمام،ق580/م1183 سالدركهايبوزنط بزرگ

 البتـه)37-33: 1378 كـوب،نيـزر(. شـد ختهيدارآوبهم1185 سالبه،يمردم شورش
نيباقرقمـاحيالمسـ مخلص عزالدوله سپهساالرريام«رادهيقصنيا ممدوح»يغفاركندل«

).14: 1376ار،يماه(.است كردهيمعرف»يزاكان
و محققان اشـعار خاقـاني تذكره نيـاشيدايـپيهنـيزموطيشـرايهدربـار نويسان

 نوشـتهيخاقـان وانيـد بـركهيا مقدمهدريسجادنياءالديض. اند نوشتهيمطالب ده،يقص
يزنـدانليـدل،»يسمرقند دولتشاه«ليقباز سانينو تذكرهازيبرخ نظر نقل ضمن است،
.كنديم ذكر،حج سفريبرا شرواناز فراربه اقدامو شاه فرماناز تمرّدرايخاقان شدن

يمـيدا كشـمكشاز،سـخنورانو سـخندر فروزانفر الزمانعيبد)18: 1374،يسجاد(
نينـامعرااو حـبسليـدل اما؛كنديمادي شاه شروان دربارازاو فرارو حاسدانبا شاعر

نيفخرالـد اكبـر خاقـان فرمـان بـهاو حـبسايآكهنيا)630: 1369فروزانفر،(.دانديم
 شـارحان. اسـت اخـتالف محـلزين است، بوده اخستان فرزندشاي دونيفربن منوچهر

يولـ؛انـد كـردهيمعرفـ شـاعر حـبس عامـلرا منوچهر سان،ينوتذكرهويخاقان وانيد
 هـمينورسـكيم) 631: همان(.دانديمترمحتمل،اخستان امربهرايو حبس فروزانفر،

يلـيدال شـمردنبر ضمنزينيسجاد)48: 1378 كوب،نيزر(.رديپذيمرا احتمالنيا
در)20: 1374،يســجاد(.دانــديمــ تــرحيصــحرا فروزانفــروينورســكيم نظــرِ گــر،يد
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رادهيقصـنيهمـ هشتمو هشتادتيب ده،يقصنيا پرداختندر شاعريهزيانگ خصوص
:تيبنيادر شاعر. قرارداد قضاوتيمبنا توانيم

 مرا فرمان بخواه از شاه دنيا كه بهر ديدن بيت المقدس
)28: 1374خاقاني،(

 تـا خواهديم نفوذ، صاحب البدو پادشاه مهمانو استيحيمسكه خود ممدوح از
 نظـر بـه هرچند.را بگيرد زندانازيخالصو المقدستيببه سفر اجازهاويبرا شاه از
 دربـاردر وخـدمت شروان تنگطيمحازيخاقانيناخرسند سوابقبه توجهبا رسديم

 دربـاراز بهتروتربزرگيگاهيپاو مقر افتنييبرايابهانه خود سفرهانيا شاه، شروان
ليـدال هـا، تذكره قولاز آن، امديپ حبسِو فراريبرا پكايراني. است بوده شاهان شروان

يومرجـ هرجو اغتشاش شروان،ازيخاقان فرارليدلسدينويمو شمارديبرمراياسيس
 اسـتيسيسـتيبايخاقـانايـگو«:دادرخاو دربـاردر،منـوچهر مـرگاز پـسكه بود

Tamara،رفـت،يتقـاننيالدركن خود، كهتر فرزند خواستيمكهرايمتوفرياميهويب 
) 399: 1342 پكـا،ير(».اسـت رفتـهينپذ بنشاند، تختبه اخستان ارشد فرزنديجادر را
 شـاه،بااو روابطيسردو اخستان درباراز فراريبرايخاقانيها تالشبه ادامهدريو

 كوسيآندرون طرفازياسيسيهفيوظبا شاعر.ق570 سالدر«كه كنديم ادعاو اشاره
ازاو هرچنـد) 399:همـان(».بنـدديممتيعز بار،حجيهبهانبهو شوديم عراق عازم

 بـا ارتبـاطيبـزيـنرا فـهيخل دعوترد،ديگوينميزيچياسيستيمأمورنيايمحتوا
نيالـدفيسـ«يبراكهيادهيقصدريخاقان است معتقدكاپير. داندينمتيمأمورنيهم

از،يكسـ نـام ذكـر بـدونآندرو فرسـتاده دربنـد،يفرمـانروا،»محمـد مظفر ارسالن
از) 401: همـان(. اسـت بـوده اخسـتان بـهضشيتعر است، كردهادييزشتبه ستمكاران

 بـارهنيهمـدريخاقانيها نامهازيكييبررسبااريماه عباسكه گونهآن،گريديطرف
و نشـتافته دربـاربه گرانيد همراهو نپرداخته اخستان جلوستيتهنبه«يخاقان،نوشته

ـ گرد زنـدانيهروانـو شـده واقـع شـاه شروان غضب مورد جهتنيهم به ».اسـتدهي
)7: 1376 ار،يماه(

دهيقصيمحتوا.5

 آغاز،استتركژروانيترساخطازكهيفلكبه شاعر اعتراضو شكوهبادهيقصنيا
براهللا روح عروج«ازييهاهنرسازه،يحيمسينمادهااز استفادهبا بالفاصلهو شوديم
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و»راهبـان لبـاس«و»يسـيع سـوزن«و»ميمـر رشته«و»فلكيفعل دجال«و»نايمريد
ازيعناصـر سـراغ بـهزين ادامهدر. پردازديم»يعلويآبا«و»خضرا بام روزنبيصل«

ييخسـرويكـ كـهنيـاو كنديمادي رانياو توران خسرويكازو روديميرانيارياساط
آن كـه طـور همـان؛سـتين بخـش نجاتزيناو هنرو دانش. رسديفرانماو نجاتيبرا

. اسـت نبرده صاحبش طبابتازيبينصد،يبخش جاناوبه خدا اذنبهيسيعكهيا پرنده
را خـود سخنان آساميمرو آورديم خود قدر داشت بزرگو مفاخرهدرتيب چند سپس

 سـوآناز. خوانـديمـ اعصـار تمـامي گانهيرا خودورديگيم طبعش دختريپاك گواه
كه كنديميمعرف فعليهوديو خبريب خداازيمشترا خود دشمنانو حسودان بان،يرق
ياريـ»انيعباسـ«از نـهاو.انـد افكنـده طعـنشيپـو پـس»اطعنايها الف« مانندرا او
 حـال افسـردهوديـ ناام چنـانآن شاعر؛دهديم نشانيارادت»انيسلجوق«بهنهو طلبديم

 امـا،؛اسـت اعتمـاديبـ شانيدادخواهبهو كردهديام قطعزين خود همكيشانازكه است
پسو شود گردانيرو،اسالمازاوكه شودينم باعث»انياسالم«يجفاويمهريبنيا

»كيـلب«و»جمر«و»مروهو صفادريسع«ليقباز،اسالمدر درخشان سوابق همهآن از
از،يآزردگـدل سـراز حال،»ينينش چله«وه»كعب طواف«و»حج قاتيم«و»يمصلّ«و
ـ هودي ظلـمازورديـبگانيحيمس»پنجاهه«ي روزهو برگرددنيد »سـكوباريـد« بـهاني

يدقتـ بـا،73تيبتا38تيباز شاعر. آورد پناه»انيروموانيابخاز« جانببهوزديبگر
 مناسـكو هـانييآوتيحيمس مذهب كنارو گوشهاز،موشكافانهينگاهو هوشمندانه

نيـا بـهاشـرافدررا خـوديهالعادفوقييتواناو مهارتو كنديمادينيدنيا خاص
يهشـد فرامـوشو منسـوخ هاي آيين گاهيحتوحيمسنييآدرجيراميمفاهوها آموزه

 مقـامو شأنيدارا بگرود،نيدنيابه اگركه كنديم ادعاو كشديم مخاطبرخبه آن،
نيـااز پـس شـاعر.شد خواهد،مذهبيسويعياياول نزدييواالاريبسيمادويمعنو

 كـهيسـخنانازو گردانديبازم،متيعز عنان بارهكيت،يحيمسدر مفصل وگذار گشت
ونيـد سـاحتو كنـديمـ استغفارزيكفرآميادعاهاآنازويمانيپش اظهار،است گفته

 بردن نامباتينهادرو كنديم پاك،نادرست ناتيتلقنيا غبارِوگَردازرا خود مذهب
وحيمسـنييـآ مقدسـاتبهياپيپيسوگندهاو رومميعظ عزالدوله ده،يقص ممدوحِ از

 شـاه« نـزدرااو تـازديـ انگيبرمـرا ممـدوح خـود،ينجـوم دانشيهنيگنجاز استفاده
 هـمدهيقصـانيـپادر البتـه. شـود المقدستيب داريدبه موفق مگرتا بخواند»افرمانيدن

 بـهرا خـودي»غـرّااتيـاب« ارزشو يـي واالو قـدر،گريد باركيكه كندينم فراموش
.كنديادآوري خواننده
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»هييترسايهديقص«در قدرتيهاياستراتژ.6

 حفظيبرا نهادها،اي افرادكه استيكيتاكتو ابزار وه،يش نوعهر قدرت،يهاياستراتژ
از)433: 1390 فوكـو،(.رنـديگيمـ خـدمتدر،قدرتيهسامانكي انداختن كاربهاي

 گـرانيديفرضـوياحتمال ممكن،يها كنشبر كنشيهاوهيش قدرت، روابطكهجا آن
ينسبتدركه داراسترا خودبه مختصيهاياستراتژ قدرت،ازيروابط نوعهر،است

،نهفته طوربهكم دستيقدرتيهرابطهر«. قراردارد،مقاومتيهاياستراتژبا مشخص
 گـريدكيـيبـرا مبارزهياستراتژو قدرت روابط... است مبارزهياستراتژكي متضمن

)433:همان(».دهنديم شكلرا ممكنيواژگونيهنقطويميدايهمحدودكي
 عامـلو خوديگرفتارو حبسليدالبهكهنيا بدون،»هييترسايهديقص«دريخاقان

رااو كـهيرفتاركج فلكاز آغاز هماناز بپردازد، خود جرمو اتهام نوعوآن عامالناي
و اصـطالحات بـه توسلبارا كارنياو كنديمتيشكا است، كرده سلسلهدر آسا راهب

 چـهآنانيبيبراياستهالل براعت شاعر،بيترتنيبد دهد؛يم انجامحيمسنيد راتيتعب
-يادبـي ديرينـه سـنتكي مطابق-فلككهنيا.كنديم فراهم،گفت خواهد ندهيآ در

 اند، كردهتيشكاآنيجفااز همواره گذشته شاعرانكه است مؤثرييهقوو فاعل تنها
. بود امورياصل فاعالناي فاعل پوشاندنو كردن پنهانيبرا ركانهيزكيتاكتينوع خود

 مفهـومكيـ ده،يكشـريزنجو بندبه آسا راهبرا شروانيهآزرد شاعرجانيادرچه آن
 پـردهدررايواقعـ كنشـگرو فاعل،عمدبه شاعر اما؛باشد تواندينم فلك مثليانتزاع

ييجـاهجابـينـوع ظـاهربه گرچه كارنيا. دهديم جلوه مقصررا فلكو دارديم نگه
 تـرشيبـ رسـد،يمـ نظـربه شاه قدرتباميمستقيهمواجهاززيپرهيبرا كنشگر فاعل

 مـؤثّر،يآدمـ سرنوشـتدررايسـماو اجـرامو آسـمان كـه اسـتيگفتمانآن انگريب
يخاقـانو رفـتيمـ شـماربه روزگارآنيمعرفت نظامازييجزكهيقتيحق دانست؛يم

نيمبـ،فلـكيرو كـج. بود واالايهمرتبو اطالع صاحب،)نجوم علم( علمآندر خود
. است شده اعمال خرد اربابحقدر هموارهكه استيعدالتيبينوع

راآنيخاقـان اسـت، حكومت نهاديكاركردهااز هردو،يعدالتيبو عدالت گرچه
يقـدرتيدارا كـهرا حكومـت نهـاد،قيـطرنيابهتا دهديمميتعميهست نظامكل به

 نظربهيعدالتيبنيا منشأ. دهد قرارميرمستقيغ بازخواست مورد شد،يم تصوريآسمان
 اخـتاللنياو است نقطهنيچنددر قدرت تمركزو قدرتيهقاعديبعيتوزدر،فوكو

 كـهيدگاهيـديعنـي دارد؛ قـدرتبا رابطهدرتر بزرگ افراطكيدرشهير،ينابسامانو
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از كـهايينظـريهماننياد؛يبخشيميهماننيا،پادشاهيشخص قدرتباراهيتنبحق«

يهسرچشـم پادشـاهيوقتـ) 102: 1378فوكو،(».ساختيم عدالتيهسرچشم،پادشاه
 گفـتديباايل،يدلنيهمبه؛كردتيشكااو جور دستاز توانينمگريد،باشد عدالت

 تـا نشـانديقـيحق ظالميجابهرااوازيبدلديبااي»بودنيريش كند خسروآن هرچه«
.داد قرار عتابو خطاب موردرااو بتوان

يشـاعر هنـرشيسـتاو مفـاخره شـد،يانديم ابتدا هماندر شاعركهيگريد ترفند
.اوسـت همعصـرانويخاقـان شـعريهعمـدصيخصاازيكيكهيامر است؛ خويش

،يرودكـ چـونيبزرگ شاعراناز باالتر اغلبرا خود شعريخاقان) 1392:226،يمحبت(
و دانديم خود شعر خوان خوارِزهيررا آنانيههمو شمارديميمعزّوييسنا،يعنصر

).620: 1369فروزانفر،.(روزگاريهنادررا خود
 عارفانـهو انهيصـوفالتيتمـا ظاهراًكهيشاعريبراييخودستاو مفاخرههيپانيا

 بـه رمعمـوليغيقـدر،)622: همـان( است بوده بردار نام تقواو زهدبهو است داشتهزين
يهـاسميمكان همانيهجملازراهاييخودستاو مفاخراتنياكهنيا مگر؛رسديم نظر

،اول طـرازو توانـايشـاعر عنـوان بـه خود گاهيجاتيتثبيبرا شاعركهميبدانيدفاع
 نشـاننيهمچنـو بانيرقو حاسدان دهان بستنيبرااو.رديبگ كاربه است بوده مجبور

 كمـا؛ شـوديمـ متوسليابزارنيچنبه عصر، بزرگانو شاهبه خود منزلتو قدر دادن
يهـا دانـشميمفاهو اصطالحاتو لغاتيهنيگنجاز گرفتن بهرهوهاييگو مغلقكهنيا

ساكت كردنو خود اثباتيبرا مبارزهيهويشكييهمنزلبهاويبرا توانديمزين عصر
 بـودن مـؤثّر بـه خود شاعر رسديم نظربه،گريديطرفاز. شود گرفته نظردر معارضان

در،ممدوحانشيحتواو بانيرقو دشمناناو نظربهكه چرا؛داردشكيكيتاكتنيچن
اويهنرويعلميهمرتبو رتبه اوو كنند كشفراوييهنر نبوغتا ستندينهيپاهم، با

يبـرازيـن»عـذراديخورشـبايگيهمسا«و امدهين دستبهيحاصل،»دانش اختر«از را
يهنكتـ.)219-1392:215،يمحبتـ(.اسـت اوردهيـن بـاربهيآرامشويراحت،يسيع مرغ

 شـاعر مخالفانو دشمنانيهچهرميترس است،يادآوري درخور شعرنيادركهيگريد
يمشـت«را خود دشمناناو. دهدمي نام،خاصيصفتبارا خودمعارضانيخاقان. است

ـ هودينيـاتياذو آزار مورد مدامكه زمانهيسايعرا خودو»فعليهودي  قـراردارد،اني
.كنديميمعرف

 مفاجا طعناز ترسميسيعچوخصمند فعليهودييمشت مرا
)25: 1374،يخاقان(
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 سـاختار،ييمعنـايهشـبككيـ عنـوانبهكه»تيحيمس«و»اسالم«با»هودي« ابلتق
،منتقـدان اغلـب. است هوشمندانهيتقابل،منظر چنداز،است دادهليتشكرا شعرياصل

يممدوحبه شعر اختصاصليدلبهراحيمسنيد مصطلحاتاز انبوه حجمنيا حضور
 قـدرت، روابـطليـ تحل منظراز اما؛ستينيشك نظرنيا صحتدر. اند دانستهيحيمس

كيـو خـاصياسـتراتژكيـازيناشـرايمـذهب عناصراز حجمنيابيترك توانيم
و شـناختماناز آشـكارادهيقصـنيـاميمفـاهونيمضـام. دانسـت هوشمندانهيطراح

 بـا شـاعر،واقـعدر. اسـت گرفته شكليفارسيدربار شعر گفتماناز خارجياستمهياپ
و هـا دانسـتهقيـطرازوتيحيمسـ فرهنـگ بـهياسـالم فرهنگاز گفتمان دادنرييتغ

 قـدرتويرسـم گفتمـاندنيكش چالشبهدررا خودييتوانا،يمذهب وسيع اطالعات
ايـ قـدرت تابعشهيهميبرا،ها سكوت مانندزينها گفتمان«. دهديم نشان،آناز حاصل

 سـد، مـانع، هـمو باشـد قـدرتيهجـينتو ابـزار توانديمهم گفتمان. ستندينآنهيعل
.متضـادياسـتراتژكيـيبراييمبدأو مقاومتيهنقط ـ تقورا قـدرت گفتمـان، ... تي

و كنـديمـريپـذبيآسـ؛انـدازديمـ خطـر بـه؛برديمليتحلراآننيهمچن اما؛كنديم
 موضـوع بـه وروديبرا شاعر)117: 1392 فوكو،(».كنديمريپذامكانراآناز ممانعت

،»انياسـالم«ازرا خود رنجشليدال كوتاه،يهمقدمكيبا ابتدا،آنيسازنهيزمو تقابل
ريپـذهيتوج،گريد قطببه تعارض قطبِيسونياازرا گذارشو عبورتا كنديمانيب

:باشد كرده
ياريـسـتينارانيـانصـافزمرا

اهللايعلـــ دوران بـــدازاهللايعلـــ
ــه ــاز ن ــواهمانيعباس ــت خ معون

دورنيــا داد نخواهــد مــن داد چــو
ندهنــد داد چــونانياســالم مــرا

ــم ــردنمتظل ــتينزانك ــس اراي
ــرا خـــــدادوراناز تبـــــرا تبـــ

تـــوال دارمانيســـلجوق بـــر نـــه
بغـرا چـه سـلطان ارسالنچه مرا

ــوم ــردم ش ــالماز برگ ــا اس حاش
)1374:25،يخاقان(

 ربـط باحرفيعني است؛ آمدهيگيهمپا مركب ربط حرفباها جمله،چهارمتيب در
 موضـعيهدهنـد نشـان،جملـه ساختارنيا) 532: 1382 دورد،يفرش(.»چه...چه«هيتسو

ينحــو ســاختاراز هــم ســومتيــب. اســت معادلــهيســودو قبــالدر شــاعريخنثــا
تيـبدر امـا؛دهنديم نشانرا طردوينف موضعكه كنديمتيتبع،يمنفيها واره جمله
ايـ پـس« ربـط حـرف كـه اسـتياجهينتيهوارجمله نوعاز مركبيهجملكي آخر،
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يپرسشـياواره جملـهو اسـت شـده حـذف جملهيهانيماز،يمعنويهنيقربه»سپس

 بـريمبتنكه پرسشنيا. استدهيبخشيبالغيكاركردآنبه شاعركه است شده ساخته
 نشانكه است افتهي قاطعيپاسخ،»حاشا« انكاروينفديقبا،است آمادهشيپازيپاسخ

 جملـهينحـويالگونيا. دارد»اسالم«يعني،ادعا موضوعبه ندهيگوقيعميبنديپا از
نيـا بـا نـدهيگو. شـوديم حفظدهيقصنيااتياب اغلبدر باًيتقر،يبالغيها پرسشو

 اردوگاهبه وستنيپوانياسالميهجامعاززيگريعني ممكن؛ فرضكياز،يهنرديتمه
دايـپ تحقـق عمـالً گرچهكهيفرضد؛يگويم سخنانيحيمسيهجامعيعنيآن مخالف

ديتهديضمن طوربهرا)شاهن شروا( شعر پنهان حالنيعدروياصل مخاطب كند،ينم
 شـاه قدرتيهريدااز شاعر ختنيگريمعنابهيامكاننيچن شدنيعمل چراكه كند؛يم
نيچن آگاهانه،شاعرو آمديم حساببهاويمعنوويماديهطريسدنيكش چالشبهو

يطرفـازدهيقصـنيـادريخاقـان.استدهيبرگز منظورنيايالقايبرارايانيبو لحن
ييادعا احتمال گر،يد طرفازو نشكندرا خوديمذهبيهديعق قرمز خطوط خواهديم
،ليـدلنيهمبه. دهد نشانيجديهنيگزكيرا مقابل طرفياسيس اردوگاهبه وستنيپ

،منسـجمييمحتـواو فـرمدرراحيمسـنييـآاز خـود فراوان اطالعاتويمذهب دانش
.كنديم جاديا خود مقاومتيبرايياتكايهنقطو دهديم شكل

 اعتراف كاركردو قدرت.7

نيآخـر كـرد،اديـ»طـردو جـذبياسـتراتژ« بـهآناز تـوانيمـكه مبارزهياستراتژ
. اسـت قـدرت تنـگيهاچارچوبوهاتيمحدوددر گرفتار فرديهدانينوميها تالش

 بتوانـد چـهآن جـذب اسـت؛ اسـتوار طـردو جـذبيبـاز اساسبر،مبارزهياستراتژ
و معـارضيروهـاينكهيوقت،عناصر همان طردو وادارد تحركبهرا قدرتيروهاين

ييمعنـايهشـبكبه ورودبايخاقانكه طور همان.دهنديم قرارريتأث تحترااو متضاد،
نيـا فاعـلكه خود دهد،يقرارمريتأث تحترا غالب گفتمانو قدرتت،يحيمس گفتمان
 گـاهيپا خواهـدينمـ كـهآن بـا. مانـدينمـ اماندر روهايننيا عوارضاز،است گفتمان

. دهـديمـ انجـامرا كارنيا ناخواسته طوربه كند،فيتضعتيحيمس نفعبهراشيمذهب
رااو آخـردر كـه اسـتيگفتمـانيرويـنيمهارناشـدن كـاركردنيهماز شاعريآگاه

ـ بجو تبـرّا است، كردهنيتلقاوبه طانيشكه»فاسديسودا«ازتا دارديوام  نـوعنيـا.دي
 آوردهليتفصـو شـرحبهنيااز قبلكههانكتهآنانيبازيناگهانيمانيپشو استدراك

يسـع،ركانهيز چنداننهيترفندباكهچرا؛ استدهيبخشزيطنزآميلحن سخنشبه بود،
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 دادن جلـوهتيـ اهميبـو بـودنيرجـديغبهرا خود مسلمان مخاطب توجهتا كنديم
 آشـكاريديتأك چهار،و هفتادتاكيو هفتادتيب. كند جلب خوديقبليادعاهايههم
 وسـتنيپوانياسـالم اردوگاهتَرك خصوصدر لحظهآنتا هرچهكه است نكتهنيا به
.است بوده خشمويناتوان،يديناامسرازيسخن بود، گفتهانيحيمس به

فاسـديسـوداازيخاقانيابس
يسـيع بـهشدياندچه دونقيرف

گـردان تـازه مانياو كفرنيا مگو
ــل ــهد فقـ ــأنَ واشـ ــداهللا بـ واحـ

سـودانيتلقـكنـديمـطانيشكه
ــوز ــدري ــهب ــدازد چ ــه ان دارا ب

ــو ــتغفراهللا بگـ ــز اسـ ــانيـ تمنـ
يتعـــاليمقـــوالت عـــنيتعـــال

)1374:27،يخاقان(
و طانيشـيهوسوسـ نقـشِ بـه اذعـان شاعرانه، استدراكنيادر توجه قابليهنكت

در خـود اشـعارو سخنانريتأثبهيخاقانكه كرد تصور توانيم. استاو فاسد ناتيتلق
.است بوده آگاه،يشخوهيعل عامهكيتحرو قدرتمند متعصبانو مؤمنان اذهان برآشفتن

 ضـمن،يبعـد اتهامـاتاز خـوديهتبرئـويمانيپشـ دادن نشـانيبرا سببنيهم به
.دهديم شهادت خداوندتيوحدانبهگريد باركي خطا،به اعترافو استغفار

يروهـاينريتـأث تحـتو ختـهيخودانگ كـه گـاهآنچه،خطااي گناهبه كردن اعتراف
 هـردر باشـد، گرفتـه نشأتيرونيب اجبارازكه گاهآنچهو باشديدرونيهزاننديبرانگ

،قـتيحق قالـبدر قدرت.دارد مستقيم نسبت،آنبا مرتبطقتيحقو قدرتبا صورت
ينظـاميهيپابر.رديگيم كاربه،مشروعو شدهيدرون كامالًيشكلبهرا خوديروهاين

 تحـتج،يـراينيد گفتمانيهحوزازيعملوينظر خروجِكه استقتيحقاز خاص
آندر كـه اسـتيگفتمـان،ينييآ اعتراف«،بيترتنيبد؛شوديمدهيفهم،ارتداديهمقول
،قدرت روابطدركه استينييآنيهمچن گزاره؛يهسوژبر است منطبق ندهيگويهسوژ

 كـهيهمصـحبتيهبـالقو حضـورِدر مگـر،رديـگينم انجام اعترافرايز؛شوديم ظاهر
ليـ تحمراآن؛كنـديمـ طلـبرا اعتـرافكه استيمرجع بلكه؛ستين مخاطب صرفاً

 دادن،يتسـل دن،يبخش كردن،هيتنب كردن، قضاوتيبراو كنديميابيارزراآن؛كنديم
و خـاموش مخاطـبنيهمـ وجـود)73: 1392فوكـو،(».كنديم مداخله،دادنيآشتو

زيـن خـود كنشگرو فاعلبر قدرت شوديم باعثكه است پنهانيول،مسلطيهشنوند
ازترشيب مراتببه كننده اعتراف شخصبرقتيحق گفتمانِ،گريديعبارتبه بگذارد؛ اثر
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-سـوژهيهمرتبـبه فرد شأن تنزل، نيازمنداعتراف چراكه گذارد؛يمريتأث،رندهيگاعتراف

 داردآن اعمالدريسع،صورتهردرياسيس قدرتكهيكاركرد همان؛است منقاد

 گيريجهينت.8

-يزنـدان شـاعر-يخاقـانيهمبـارز ابـزارو سالح،زيهرچازشيب»هييترسايهديقص«
يپـدر زندان،از خودييرهايبراو شناسديم خوبرايدربار شعر مناسباتكه است
 خـالف بـر،هـدفنيـابهدنيرسيبرااو.است پرنفوذانيدربارو شاهتيرضا جلب
بهييخودستااز بلكه؛شودينم متوسليچاپلوسو تملّقبه،يمدح شعردرجيرا سنت
آنيروهـاينو بگذاردريتأث قدرتيهاكنشبرتاكنديم استفادهيدفاعسميمكان عنوان

به او،به التماسو البهو شاهبه توسل عوض،ليدلنيهمبه.رديكارگبه خود نفعبه را
 طـرد،و جـذبياسـتراتژاز اسـتفاده بـايخاقان. شوديم متوسليحيمسياستمداريس

ييسـواز تـارديگيم كاربهراتيحيمس مذهباز خوديذهنيهااندوختهو معلومات
تيحما مورد گفتمان،گريدييسوازو كند جلب خودبهرا قدرتمندش مخاطب توجه
 كنتـرلو نظـارت سـميمكانو بكشـد چـالشبهرا درباريرسميدئولوژياوتيحاكم

يرويـن خـود،يهشـاعران گفتمـاناز حاصـليرويـن بـاو كندفيتضعراآنيفرهنگ
.سازد رهاآن دوبنديقازرا خودو كند مغلوبرا درباريهمحدودكنندو بازدارنده

 منابع فهرست

(فـردوس زاده، آقاگل در گفتمـانوليـ تحلنيتكـو:يانتقـاد گفتمـانليـ تحل).1385.
.يفرهنگويعلم:تهران.يشناس زبان

(نيحس نده،يپا .لوفرين:تهران،3ج. رانيادر كوتاه داستان.)1390.
(محمدرضاك،يتاج  قـاتيتحقيهمؤسس:تهران.استيسو پادگفتمان گفتمان،).1383.

.يانسان علوميهتوسعو
(نجـاريعلبنليبدنيالد افضل،يخاقان نياءالديضـحيتصـح . اشـعار وانيـد). 1374.

.زوار: تهراني،سجاد
و يــيگرا ســاختيفراســو: فوكــو شــليم). 1384(.پــل نــو،يرابو وبرتيــه فــوس،يدر

.ين: تهران،هيريبشنيحسيهترجم.كيهرمنوت
(ليژ دلوز، .ين: تهران،دهيجهاندنيافشو سرخوشكوينيهترجم.فوكو). 1389.
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(اني پكا،ير يهدانشـكديهمجلـ.»يخاقـانيهدربار پكاير پروفسوريسخنران«). 1342.
.405-397صص،40هشمار،10سال، تهران دانشگاهيانسان علومواتيادب

(نيعبدالحس كوب،نيزر .سخن: تهران. جانيهكعببا داريد). 1378.
(گرانيدو راجر فالر، ميمـرو نـدهيپانيحسيهترجم.يادب نقدويشناس زبان).1369.

.ين: تهران، خوزان
(خسرو دورد،يفرش .سخن: تهران.امروز مفصل دستور). 1384.

(الزّمانعيبد فروزانفر، .يخوارزم: تهران.وسخنوران سخن). 1369.
(شليم فوكو، نيافشـو سـرخوش كـوينيهترجم.زندان تولده؛يتنبو مراقبت). 1378.

.ين: تهران،دهيجهاند
ـ جهاندنيافشـو سـرخوش كـوينيهترجم.دانستنبه اراده). 1392( ــــــــــــ ،دهي

.ين: تهران
: تهـران،دهيجهاندنيافشو سرخوشكوينيهترجم. فلسفه تئاتر). 1390(ــــــــــــ

.ين
(محمد مران،يض .هرمس: تهران. قدرتو دانش فوكو؛شليم) 1390.

(عباس ار،يماه .قطره: تهران. زندانو بند خارخار).1376.
 هـا، نـهيزم هـا، شـهيرليـ تحلويبنـد طبقـه صورت؛تا معنازا).1388(.يمهد،يمحبت

اتيـ ادبو رانيـادريادبـ نقـد مهـم آثاروهاشهياند كردها،يرو ها،انيجر ها،هينظر
.سخن: تهران،2ج.يفارس

.سخن: تهران.يفارسكيكالساتيادبدريادب نقد).1392(ــــــــــــــ
(معصومه كن، معدن ).يخاقـان وانيـدازدهيقص پانزده شرح( عروسهنيريد بزم). 1378.

.ينشردانشگاه: تهران
(اشرفيعل،ينظر .انيآش: تهران.استيسو قدرت سوژه،.)1391.


