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چکیده
در این مقاله ،پس از اشارهای مقدماتی و اجمالی به مفهوم شالودهشکنی و طرح خالصهای از اندیشههای
فلسفی ،زبانشناسیک و ادبي دریدا ،رهیافت شالودهشکنی با اشاره به خوانش او از دو متتن ادبتی غربتی
بررسی گردیده و در پایان ،یکی از قصاید معروف خاقانی یعنی چکامۀ «در معارضتۀ شتیخالشتیو بدتداد»
براساس نظریهها و رویکرد و رهیافت دریدا ،شالودهشکنی گردیدهاست و نشتان داده شتده کته خوانشتی
عمیق و شالودهشکن ،باعث سردرگمی و حیرت خواننده در فهم موضوع و درک معنا و شتناخت مااطت
شعر میشود .این خوانش با بررسی و تحلیل تضادها ،واژهها ،طرز بیان ،مضامین ،روابط بینامتنی و برخی
از صنایع ادبی ،معنایی خالف ظاهر یا حتی خالف نیت مؤلف از شعر به دست دادهاست.

واژههای کلیدی :شالودهشکنی ،خوانش متن ،دریدا ،خاقانی.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

aremami@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
ژاک دریدا نظریهپرداز اصلی شالودهشکنی است .او در دهۀ  1190این تئوری را در فرانسه
پایهگذاری کرد (تایسن .)041 :0009 ،برخی از استادان و منتقتدان امریکتایی ماننتد جفتری
هارتمن ،هیلیس میلر ،پل دومان ،هارولد بلوم را نیز باید از شالودهشتکنان بته شتمار آورد؛
ایشان از اندیشهها و روشهای دریدا تأثیراتی پذیرفتهانتد ،امتا اختتالفهتای تئوریتک و
روششناسیک فراوانی با او دارند (نک :سلدن و ویدوسون110 :1111 ،ت .)001این ناقدان ادبتی
کوشیدند شالودهشکنی را به زبانی ساده مطرح کنند و آن را به شیوهای قالبی ،بترای نقتد
متون ادبی مبدل ستازند (گترین و لبیهتان .)103 :1131 ،ایشتان ،شتالودهشتکنی را کوششتی
نظاممند میدانستند که ابهامات و ناسازهها و چندمعنایی یا همان حیث منفی متن را آشکار
میسازد (زیما.)010 :1114 ،
در این جستار ،فقط به اندیشهها و رهیافتهای دریدا میپردازیم و نظریتات فلستفی و
زبانشناسیک او را به گونهای فشرده و اجمالی برمیرسیم .به دیدگاه وی درمتورد مفهتوم
ساختار و مدلول مرکزی یا استتعالیی اشتاره متیکنتیم .از افکتار دریتدا در بتاب ماهیتت
پارادوکسیکال متون ادبی سان خواهیم گفت و رهیافت شالودهشتکنی وی را بتا بررستی
خوانش او از رومئو و ژولیت شکسپیر و شعر «پیروزی زندگی» پرسی شلی تحلیل ختواهیم
کرد .در نهایت ،قصیدۀ «در معارضۀ شتیخالشتیو بدتداد» خاقتانی را براستاس نظریتات و
رهیافت دریدا و با توجه به روابط بینامتنی آن ،شالودهشکنی میکنیم.
پیش از بیان چکیدهای از تفکرات دریدا ،باید یادآور شویم که شالودهشتکنی ،روش یتا
شیوهای نظاممند و آکادمیک نیست (نوریس )0 :1130 ،و به باور دریدا ،شالودهشکنی بیشتتر
شگردی استراتژیک یا رویکردی به ادبیات است تا مکتت

یتا نظریتهای انتقتادی (برستلر،

 ،)113 :0001و شاید بیان تعریفی دقیق و جامع از آن میسر نباشد .خود دریدا ( 1131ب)00 :

در «نامه به یک دوست ژاپنی» میگوید« :دکنستروکسیون (شالودهشکنی) چته چیتزی نیستت

همه چیز البته؛ دکنستروکسیون چیست هیچ چیز البتته» .اما بهطورکلی و با اندکی تسامح باید
گفت شالودهشکنی امکان دادن به تنوع معنایی در قلمرو متن است؛ تالشی بترای آشتکار
ساختن تعیّنناپذیری متن و خارج ساختن آن از یک معنای خاص و مطلق .شالودهشتکنی
انکار وجود هرگونه معنای نهایی و قطعی در متن است (امامی1 :1130 ،؛ برتنس.)101 :1131 ،
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 .0خالصهای از اندیشههای دریدا
به گفتۀ دریدا ،اندیشه و فلسفۀ غربی ،از آغاز در بنتد عناصتر دوقطبتی و تقابتل هتای
دوگانه بودهاست :بد و نیک ،غیاب و حضور ،نوشتار و گفتار ،زن و مرد و مانند آن؛ ایتن دو
قط هرگز به طور مستقل وجود نداشتهاند ،بلکه همتواره در تقابتل بتا یکتدیگر شتناخته
میشدهاند (نک :احمدی )134 :1134 ،و «در این تقابل ،یکی از دو جزء به لحاظ ارزشتی ،منطقتی
و ...بر دیگری حاکم بوده ،یا در موضع باالتر می ایستد .شالودهشکنیِ این تقابل ،پیش از همه ،بته
معنی وارونه کردن آن پایگان در یک وهتلۀ مفترو

استت» (دریتدا 1131 ،التف .)99 :در ایتن

پایگان ارزشی ،همیشه حضور بر غیاب و گفتار بر نوشتار برتری داشتهاست (همتان:1111 :

01ت .)10علت ارجح شمردن گفتار بر نوشتار ،حضور گوینده در جریان ارتباط گفتتاری و در
نتیجه ،حضور معنای واضح در گفتار است.
دریدا ( 1131الف )44 :این اندیشه را لوگوسمحوری (کالممحوری) مینامد و مینویسد:
فروکاستن نوشتار ...جزء و پارهای از آواگرایی و لوگوسمحوری بودهاست .میدانتیم
که سوسور براساس عملکردی سنتی ت که عملکرد افالطون ،ارسطو ،روسو ،هگتل،
هوسرل و ...هم بوده ت نوشتار را بهعنوان پدیدهای متعلق به بازنمتاییِ بیرونتی کته
هم بیفایده و هم خطرناک است ،از حوزۀ زبانشناسی ...طرد کرد.

سوسور (10 :1113ت ،)49پدر زبانشناسی مدرن ،میپنداشت کته ایتن گفتتار استت کته
موضوع زبانشناسی است نه نوشتار؛ نوشتار با نظام درونی زبتان بیگانته استت و همیشته
برای بازنماییِ گفتار به کار میرود؛ چهرۀ زبان را در مقابل چشمان ما میپوشاند و لباستی
است مبدّل و غیرعادی برای آن .دریدا ( 1131الف44 :ت )40میگوید:
این برداشتِ بازنماییباورانته از نوشتتار ...بته روال نوشتتار آوایتی ت الفبتایی مربتوط
میشود؛ رویهای که سوسور مطالعات خود را محدود به آن میداند .در واقع ،بته نظتر
میرسد که نوشتارِ الفبایی ،گفتار را حاضر میسازد و در عین حتال ،ختود را در برابتر
گفتار محو میکند.

اما به نظر دریدا (همان ،)40 :به دلیل فاصلهگتذاری میتان نشتانههتا و نقطتهگتذاری و
وقفههای موجود در کتابت ،هیچگونه نوشتارِ تماماً آوایی وجود ندارد؛ پتذیرش ایتن نکتته،
مشکالت فراوانی برای کالممحوری پدید میآورد و باعث انکار یتا ایجتاد شتک و تردیتد
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دربارۀ آن میشود.
دریدا برتری حضور بر غیاب و گفتار بر نوشتار را برنمیتابد .به نظر او ،معنا نه در گفتار
حضور دارد و نه در نوشتار؛ چراکه این هر دو بر پایۀ تفاوت و فاصله ساخته شدهاند و هر
دو از دالّ و مدلول پدید آمدهاند و رابطۀ دالّ و مدلول بر قرارداد استتوار استت و قترارداد
نشاندهندۀ تفاوت این دو از یکدیگر است؛ بنابراین هتر جتایی کته معنتایی وجتود دارد،
تفاوت نیز هست .دالّ از مدلول خود جداست و بدین ترتی حضوری که صرفاً برای گفتار
تصور میشد ،باطل است و در هر دو شکلِ گفتار یا نوشتتار ،تفتاوت و فاصتله وجتود دارد
(احمدی139 :1134 ،ت)131؛ به گفتۀ دریدا ( 1131الف« )49 :هیچ چیز ،چه در بین عناصر و چته
در کل نظام ،هرگز در هیچ کجا به سادگی حاضر یا غای نیست؛ همه جا تنها تفاوت ها و ردهایِ

ردها به چشم میخورند.
دریدا این عقیدۀ سوسوری را که زبان از تمایزها شکل گرفته ،متیپتذیرد .مقصتود از
تمایز آن است که معنای هر واژه از طریق تفاوتی که با کلمهای دیگر دارد ،درک میشود؛
خوب ،خوب است؛ زیرا با بتد تفتاوت دارد .از دیگتر ستو ،معنتای یتک واژه را از رهگتذر
مترادفات و واژههای همطیف آن درک و تعریف متیکنتیم .ختوب را بتا واژۀ نیکتو معنتا
میکنیم و معنای نیکو را با واژۀ مطلوب درمییابیم .اگر به فرهنگ لدت مراجعته کنتیم،
معنای هر کلمه از طریق واژه یا واژههایی دیگر بیان و تعریف میشود .برای درک معنتی
آن کلمات دیگر نیز نیازمند لدات جدید دیگری هستیم و این تسلسل بتدون توقتف ادامته
مییابد؛ آنگونه که دریدا میگوید ،معنای هر واژه بته واستطۀ واژهای دیگتر بته تعویتق
میافتد (امامی13 :1130 ،ت.)11
دریدا برای تأکید بر تفاوت و تعویق متذکور ،واژۀ  Différanceرا ابتداع کترد .در ایتن
کلمه ،پسوند  anceبهجای  enceنشسته تا ترکی دو معنای فعل فرانستوی  Différerرا
نشان دهد ،که یکی عبارت از «تفاوت داشتن» و دیگری «به تعویتق انتداختن» استت (دریتدا،

01 :1111؛ امامی11 :1130 ،؛ نیز نک :پارسایار100 :1111 ،؛ روبر)431 :1110 ،؛ برخی ،معادل «تفاوط»
و بعضی برابرنهاد «تفاویق» را برای این واژه پیشنهاد کردهاند (نتک :مهتاجر و نبتوی41 :1131 ،؛

سبزیان و کتزازی« .)190 :1133 ،تفتاوط» ،مهتمتترین نتامفهوم در دستتگاه اصتطالحشتناختی
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دریداست .این واژه با فعل فرانسوی  différenceهمآواست و از نظر گفتتاری بتا آن یکتی
است ،اما به لحاظ نوشتاری بتا آن تفتاوت دارد؛ امتالی نادرستت  différenceنظتر دریتدا
دربارۀ نوشتار و تفااو را بیان میکند .در اینجتا تفتاوت فقتط تفتاوت نوشتتاری استت؛
بنابراین فقط میتوان آن را خواند ،اما نمیتوان شنید .وقتی این کلمه به زبان میآید ،تفاوت
از میان میرود (مکاریک.)19 :1134 ،
 .1اشارهای به مفهوم ساختار از نظر دریدا
دریدا در مقالۀ «ساختار ،نشانه و بازی در گفتمان علوم انسانی» به بیان این نکته میپردازد
که مفهوم ساختار ،قدمتی برابر با فلسفۀ غربی دارد .در اندیشۀ غربی ،ساختمندیِ ستاختار
همیشه خنثی و فروکاسته بوده و این مسئله ناشی از قائل شتدن بته متدلولی مرکتزی یتا
استعالیی برای ساختار است :یک نقطۀ حضور که تمام عناصر بدان ارجتاع داده متیشتد.
گسست از این اندیشه ،زمانی روی داد که اندیشیدن به ستاختمندیِ ستاختار آغتاز شتد و
متفکران غربی دریافتند که مدلولی مرکزی در ساختار وجود ندارد؛ غیاب مدلول استعالیی،
قلمرو بازیِ فرایندِ داللت را تا بینهایت میگستراند .دریدا انتقادهتای نیچته و هایتدگر از
متافیزیک غربی و نقد فروید بر حضور خودآگاه را گفتمانهایی شالودهشکن متیدانتد کته
این گسست معرفتی را نمایندگی میکنند (نک :دریدا011 :0003 ،ت.)004
 .4نظر دریدا دربارۀ ادبیات
پس از بیان این مطال فلسفی ،شایسته است از نظتر دریتدا دربتارۀ متتون ادبتی ستان
بگوییم؛ او متون ادبی را خودشالودهشکن و قطعیتناپذیر و متناقضنما میدانتد؛ بته گفتتۀ
دریدا ( 1131الف ،)93 :این آثار
دیگر نمیتوانند در چهارچوب تقابل دوتایی فلسفی جای گیرند ،اما بتا ایتن حتال ،در
تقابل فلسفی خانه دارند؛ در برابر آن مقاومت کرده و آن را برمتیآشتوبند ،بتیاینکته
هیچگاه خود جزء سومی را تشکیل دهند ،بیاینکه هیچگتاه جتایی بترای راهحلتی در
شکل دیالکتیک نظرورزانه بازکنند.
متنهای ادبی ،همچون فارماکوناند که «نه داروست نه زهر ،نه خیر است نه شر ،نه دورن

است نه بیرون ،نه گفتار است نه نوشتار ...نه این نه آن ،یعنی هم این و هم آن» (همان).
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 .0شالودهشکنی
پذیرش نظریات دریدا و ردّ کالممحوری ،رهیافتی نوین را در خوانش متون ایجاب میکند
که همان شالودهشکنی است .در فرایند شالودهشکنی ،داللت معنایی متن ،بیاثتر و خنثتی
میشود تا ارجحیت یک وجه داللت بر دیگر وجتوه از میتان بترود و متتن چندستاحتی و
چندمعنایی شود؛ شالودهشکنی ،هیچ تأویلی را نهایی و قطعی نمیداند .در این فرایند است
که خواننده ،معانی گوناگون سیال و متداخل و متعارضی برای متن میآفریند (تایسن:0009 ،

003ت090؛ پورنامداریان .)11 :1130 ،شالودهشکنان به دنبال باشهتایی از متتن هستتند کته
نویسنده در آنها اختیار زبان را از کف میدهد و چیزی میگوید که ظاهراً قصد گفتن آن
را نداشتهاست (برسلر .)103 :0001 ،دریدا اعتقتاد دارد نویستنده بتر باتشهتایی از زبتان و
الگوهای زبانی مورد استفادۀ خود ،احاطه و نظارت دارد و بر قسمتهایی از آنها کنترل و
تسلطی ندارد .در خوانش شالودهشکن ،همیشه باید متوجه رابطۀ میان این دو باش بود و
درک این ارتباط مشاص را که خود نویسنده به آن پتی نبتردهاستت ،بتهعنتوان هتدف و
مقصود در نظر گرفت (دریدا.)103 :1111 ،
در یک کالم می توان گفت شالوده شکنی رسیدن به معنایی است خالف نیت مؤلف .امتا
همانگونه که در آغاز متذکر شدیم ،نمیتوان تعریف دقیقی از شالودهشکنی بته دستت داد و
اساساً تعریف شالودهشکنی با ماهیت سیال آن در تعار

است؛ بنابراین برای درک عمیقتر

این فرایند ،بهتر است دو نمونۀ عملی از شالودهشکنی در آثار دریدا را بررسی کنیم:
دریدا در مقالتۀ «نابتههنگتامی گتزینگویته» (،)APHORISM COUNTERTIME
خوانش یا خوانشهایی شالودهشکن از رومئو و ژولیت شکسپیر ارائه کردهاست .به منظتور
فهم بهتر سانانی که او در این جستار بیان کرده ،باید خالصهای از این تتراژدی را مترور
کنتتیم :دو خانتتدان مونتتتاگو ( )Montagueو کاپولتتت ( )Capuletکتته در شتتهر وِرونتتا
( )Veronaساکن بودند ،با هم دشتمنی داشتتند .رومئتو ،پستر مونتتاگو ،و ژولیتت ،دختتر
کاپولت ،در جشنی دلباختۀ یکدیگر شدند .پس از پایان مراسم ،رومئو در پای پنجرۀ ژولیت
حاضر شد و پس از گفتوگویی عاشقانه ،ژولیت پذیرفت که پنهانی با او ازدواج کند .پتس
از ازدواج و براثر حوادثی ،رومئو یکی از خویشاوندان ژولیت را از پای درآورد و بته همتین
علت به مانتوا ( )Mantovaتبعید شد .پدر ژولیت او را مجبور بته ازدواج بتا کنتت پتاریس
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کرد .برای جلوگیری از این ازدواج ناخواسته ،راهبی که ژولیت را به عقد رومئو درآورده بود،
به او توصیه کرد که ش ِ پیش از ازدواج ،دارویی خوابآور بنوشد که برای مدتی وی را به
حالت مرده درمیآورد .راه به ژولیت قول داد با ارسال نامهای ،رومئو را آگاه سازد تتا او
بیاید و ژولیت را همراه خود به مانتوا ببرد .ژولیت به گفتۀ برادر روحانی عمل کرد ،اما نامۀ
راه به مقصد نرسید و رومئو فقط از مرگ ژولیت باخبر شد نته از حقیقتت متاجرا .او بتا
زهری کشنده به آرامگاه ژولیت رفت و برای آخرین بار با او دیدار کترد و ستپس در کنتار
پیکر ژولیت ،دست به خودکشی زد .پس از مدتی ،ژولیت در مقابل جسد رومئتو از ختواب
مرگگونه برخاست و هنگامی که این صحنه را دید ،با خنجر به زندگانی ختود خاتمته داد
(نک :شکسپیر111/1 :1130 ،ت.)001

دریدا این داستان را دوئلی میان رومئو و ژولیت دانستهاستت .دوئتل معمتوالً میتان دو
دشمن درمیگیرد و یکی از طرفین ،دیگری را میکشد و بعد از مرگ او به حیات ختویش
ادامه میدهد ،اما این دوئل میان عاشق و معشوق برپا متیشتود و در آن ،هتر دو پتس از
درگذشت دیگری ،زندگی میکنند .هریک از دو نفر ،پیش از دیگری میمیرد ،اما در عتین
حال ،هریک شاهد مرگ دیگری نیز میشود و پیکر بیجان او را میبیند و بدین ترتی در
این نمایشنامه ،ناممکن ،نه در واقعیت عینی ،بلکه در تجربۀ رومئو و ژولیت ،ر میدهد:
«رومئو قبل از ژولیت میمیرد؛ ژولیتی که رومئو او را مرده یافتته بتود .هتر دوی آنهتا زنتدهانتد؛
هریک پس از مرگ دیگری زندهاست» (دریدا.)400 :1110 ،

بیشتر بحث دریدا در این جستار ،در باب صحنۀ دوم از پردۀ دوم این نمایشنامه استت.
در این صحنه ،رومئو که از دیوار باغ کاپولت باال رفته تا خود را به معشتوقش برستاند ،در
پای پنجرۀ ژولیت حاضر میشود و مافیانه به مونولوگ او گوش میسپارد:
ژولیت :ای رومئو! رومئو! چرا تو رومئو هستی وجود پدر خود را انکار کن و نامتت را
نپذیر ...تنها ،نام تو دشمن من است ...رومئو! نام خود را کنار بگذار.
رومئو :من به گفتۀ خودت عمل میکنم .مرا عشق خود باوان و در آن صتورت نتام
تازهای خواهم یافت .از این به بعد هرگز رومئو ناواهم بود.
ژولیت :تو کیستی که در پناه تاریکی ش به راز من گوش میدهی
رومئو :اسمی ندارم که بتوانم به تو بگویم کیستم .ای وجود مقدس عزیز! از اسم خود نفترت

 /13پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،0شمارۀ  ،0پاییز و زمستان 1110

دارم ،چون خود را دشمن تو نشان دادهاست .اگر آن را نوشته بودم ،پارهاش میکردم.
ژولیت :گوشهای من هنوز بیش از چند کلمه از زبان تو نشنیدهانتد؛ بتا وجتود ایتن،
صدایت را میشناسم .آیا تو ،رومئو ،از طایفۀ مونتاگو نیستی
رومئو :ای وجود مقدس زیبا! اگر از هر دو متنفری ،هیچکدام نیستم (شکستپیر:1130 ،
111/1ت.)000

دریدا میگوید در ایتن شت تیتره ،شتاید ژولیتت کستی را دیتده کته ختود را رومئتو
خواندهاست و نه رومئوی راستین را .او بدین وسیله ،ناستین تردیدها را در معنای قطعی و
یگانۀ متن ایجاد میکند .به نظر دریدا ،هنگامی که ژولیت از رومئو میخواهد که نتامش
را انکار کند و آن را کنار نهد ،در حقیقت ،با وی اعالن جنگ میکند؛ نبردی که سترانجام
در آن پیروز میشود .ژولیت خواهان مرگ رومئو است و آن را به چنگ میآورد؛ زیرا رومئو
بدون نامش میمیرد .نام رومئو عین ذات اوست ،و از وجودش جداناشدنی است .زندگی او
نام اوست .رومئو بدون نامش وجود ناواهد داشت .بدینسان ژولیت معنایی درست خالف
آنچه را میگوید ،منتقل میکند (دریدا400 :1110 ،ت.)410
دریدا جستاری دربارۀ شعر «پیروزی زندگی» اثر پرسی شتلی ،شتاعر انگلیستی ،تتألیف
کرده که نمونهای دیگر از رهیافت تحلیلی اوست؛ این مقاله مبتنی بر این پرسش است که
در شعر شلی «چه کسی دربارۀ زندگی صحبت میکند » به نظر دریدا ،در این شعر ،گوینده
را نمیتوان شناخت .او این چامه را با داستان «توقف مرگ» اثر متوریس بالنشتو مقایسته
میکند و به این نتیجه میرسد که شلی در شعر «پیروزی زندگی» اساساً بته زنتدگی فکتر
نکردهاست؛ او از واژهای بیاعتنا به مصداق آن حرف زده و این سروده دربارۀ مرگ استت
که یکسره بیمعناست (نک :احمدی .)411 :1134 ،این جستار دریتدا حتاکی از آن استت کته
میتوان برای شالودهشکنیِ هر اثر ،از دیگر متون و روابط بینامتنی نیز بهره برد.
 .9شالودهشکنی قصیدهای از خاقانی
در اینجا با استفاده از نظریه ها و رهیافت دریدا ،خوانشی شتالودهشتکن از یکتی از قصتاید
متکثر و چندمعنای خاقانی ارائه میشود؛ یادآوری این نکته ضروری است که این خوانش،
فقط براساس دریافتهای نویسندگان مقاله از آرا و رویکرد و رهیافت دریدا و تطبیق آن بر
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شعر خاقانی مطرح شده و بههیچوجه از جنس شروح و گزارشهایی نیست که تا بته حتال
بر دیوان خاقانی نوشتهاند؛ در عین حال ،هیچیک از آنها را مردود و باطل نمیداند و راه را
بر سایر خوانشها و تأویلها مسدود نمیسازد .نام قصیده «در معارضۀ شیخالشیو بدداد» و
ابیات آغازین آن چنین است:
جام می تا ختط بدتداد ده ای یتار مترا
باجگتته دیتتدم و طیتتار وز آراستتتگی
رخت کتاوّل ز در مصتطبه برداشتتی ام
سفر کعبه به صد جهد برآوردم و رفتت

باز هم در ختط بدتداد فکتن بتار ،مترا
عیش چون باج شد و کار چو طیار مترا
هم بدان منزلِ برداشتت ،فترود آر مترا
سفر کوی مدتان استت دگتر بتار مترا
(خاقانی)11 :1130 ،

تا اینجا خاقانی ابیاتی خطاب به یار خود سرودهاست؛ یاری خوشباش کته شتاعر از او
جام شراب میخواهد .با توجه به واژگانِ جام می ،ختط بدتداد کته ختط دوم از ختطهتای
هفتگانۀ جام است (نک :انوری ،)100/1 :1110 ،مصطبه ،کوی مدان ،و عیش ،خواننده گمان
میکند که این ابیات خطاب به ساقی است ،اما در بیتهای بعدی مااط تدییر میکند:
پیش من الف ز شونیزیه شو نیتز متزن
گویی ام حج تو هفتادودو حج بتود امستال
گویی ام کعبه ز باالی سرت کرد طتواف
من درِ کعبه زدم ،کعبه مترا درنگذاشتت
دامن کعبته گترفتم ،دم متن درنگرفتت
مدکده دید که من ردشتدۀ کعبته شتدم
زین سپس ،خال بتان بس حجراألسود من
خانقه جای تو و خانۀ می جای من استت
با ریا ،دین به بهشتت نبرد ،وز سر صتدق
نیست در زهد ریاییت به جوستنگ نیتاز

دست من گیر و به خاتونیه بستپار مترا
این چنین سفته مکن تعبیه در بار ،مترا
ایتتنچنتتین بیهتتدهپنتتدار مپنتتدار متترا
چون ندانم زدن آن در ،ندهتد بتار مترا
درنگیتترد چتتو نبینتتد دم کتتردار ،متترا
کرد البه که ز من مگذر و مگذار مرا...
زمزم آنَک خُتم و کعبته درِ خمّتار مترا
پیتتر ،ستتجاده تتتو را داده و زنّتتار ،متترا
برهانتتد هتتم زنّتتار متتن از نتتار ،متترا
و اندر این فسق نیازی است به خروار مرا
(خاقانی11 :1130 ،ت)40

این ابیات ،خطاب به زاهد نیرنگبازی است که میکوشد با چتربزبتانی و ستتایش از
حج خاقانی ،او را بفریبد (نک :کزازی ،)11 :1130 ،اما شاعر قلندرمنش و عیاش با ایتن زاهتد
مکار ،دشمن است و او را ریاکار و دوزختی متیخوانتد؛ عنتوان قصتیده کته «در معارضتۀ
شیخالشیو بدداد» است ،نیز حاکی از همین مطل استت؛ پیداستت کته ایتن شتاص بتا
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مااط ابیات آغازین ،که یار و ساقی شاعر بود ،تفاوت بسیاری دارد .خاقانی ( )40 :1130به
همین ترتی  ،معارضه و دشمنی را ادامه میدهد تا بدانجا که میگوید:
الله می خورد که از پوست برون رفت ،تو نیز

الله خوردم کن و از پوست برون آر مرا

الله در مصرع دوم ،استعاره از شراب یا جام می استت (نتک :چهرقتانی منتظتر.)411 :1110 ،
گویا مااط دوباره تدییر میکند و تبدیل به ساقی میشود و شاعر از او شراب میطلبد ،امتا
در ادامه ،خاقانی ( )40 :1130دوباره شیخ ریاکار و سرزنشگر را طرف خطاب قرار میدهد:
میخورم می که مرا دایه بر این ناف زدهاست

نبتترد ستترزنش تتتو ز ستتر کتتار ،متترا

از بیتهای بعدی مشاص میشود که مااط چکامه ،قصد جان شاعر را هم داشتهاست:
چند تهدید سر و تیغ دهی ،کاش بُتدی
از تو منّت نپذیرم که ملکوار چو شمع
منتی دارم اگر بر سر نطعتم چتو چتراغ
کس به عیار فرستادی و گفتی که به سِرّ
وز پتتی آنکتته ز س ترّ تتتو خبتتردار شتتوم
تیغ عیار چه بایتد ز پتی کشتتن متن
تو نکوتر کشی ایرا تو سبک دست تتری

دست در گتردن تیتغ تتو حُلتی وار مترا
تات زرین نهی اندر صتف احترار مترا
بنشانی خوش و آنگته بکُشتی زار مترا
خون بریزد به سر خنجر خوناتوار مترا
«کس فرستاد به سترّ انتدر ،عیتار مترا»
هم تو کُش کز تو نیاید به دل آزار مترا
خیز! برهان ز گتران دستتی اغیتار مترا
(همان40 :ت)41

اما اگر واقعاً مااط ِ شعر ،دشمن شاعر است ،چرا خاقانی آرزو دارد به همان سان کته
عاشق دست در گردن معشوق میاندازد ،دست در گردن تیتغ او بینتدازد و بته دستت وی
کشته شود چرا به او میگوید« :هم تو کُش کز تو نیاید به دل آزار مرا» مگر کشته شدن به
دست خصم ،همراه با تحقیر و رنج و عذاب شدید نیستت یکتی از معتانی ستبکدستت،
«دارای دست خوشیمن و سودرسان» است (انوری)1000/0 :1110 ،؛ آیا واقعاً چنین توصیفی در
حق دشمن رواست یا در حق دوست مصرع آخر یعنی «خیز برهان ز گراندستی اغیار ،مترا»
نیز ممکن است دالّ بر آن باشد که شتاعر ،مااطت را از دایترۀ اغیتار و دشتمنان ختارج
میداند .در عین حال باید در نظر داشت که «کس فرستاد بته ستر انتدر عیتار مترا» تضتمین
مصرعی از یکی از سرودههای عاشقانۀ رودکی استت (نتک :نفیستی440 ،410 :1141 ،تت،441
 .)400این رابطۀ بینامتنی نیز شعر و خوانندۀ آگاه را وارد فضایی عاشقانه میکند؛ بنتابراین،
میتوان این ابیات را خطاب به معشوق عاشقکُش دانستت؛ معشتوقی کته تمنتای کشتته
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شدن به دست او ،یک از موتیفهای شعر فارسی است؛ همان کسی که عطتار ()000 :1110

دربارهاش چنین میسراید:
قصد کترد از سرکشتی یتارم بته جتان
گتتر بستتوزد همچتتو شتتمعم عشتتق او

قصتتد او را متتن خریتتدارم بتته جتتان
راز عشتتتقش را نگتتته دارم بتتته جتتتان

همان دوستی که کشته شدن به دست وی ،بزرگترین افتاار عاشق است:
وگر به دست نگارین دوست کشته شویم

میتتان عالمیتتان افتاتتار متتا باشتتد
(سعدی شیرازی)403 :1110 ،

و حافظ ( )104 :1111دربارۀ او و به خود او میگوید:
چو خامه در ره فرمتان او ،ستر طاعتت
کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه

نهتتادهایتتم ،مگتتر او بتته تیتتغ بتتردارد
که زیر تیغ تو هر دم ستری دگتر دارد

بدین ترتی  ،خواننده در فهم موضوع و درک معنا و شناخت مااط شعر ،ستردرگم و
حیران میشود .تضادها ،واژگان ،طرز بیان ،مضامین ،روابتط بینتامتنی و برختی از صتنایع
ادبی ،این شعر را به متنی متکثر و دارای سیالیّت و تنوع معنایی تبدیل کردهاست؛ متنی که
می توان موضوع آن را در تعار با عنوانش دانست و به معنایی خالف ظتاهر و یتا حتتی
نیت مؤلف آن دست یافت .براساس خوانشی سنتی و سطحی و ظاهرنگر از این ستروده و
با توجه به عنوان آن ،باید گفت مااط ِ قصیده دشمن غدار و قاصد جان خاقانی است ،اما
خوانش شالودهشکن چکامه به ما امکان می دهد که مااطت را یتار و ستاقی و معشتوق
عاشقکُش شاعر بدانیم .به نظر دریدا ( ،)90 :1130هر متنی دوگانه است؛ همیشته دو متتن
در متنی واحد وجود دارند؛ این دو در عین حالی کته بتا یکدیگرنتد ،از یکتدیگر جتدا نیتز
هستند .متن اول را میتوان به شیوۀ کالسیک تفسیر کرد و دریافت؛ زیرا معنتایی واحتد و
سرراست دارد .اما متن دوم برای خوانندۀ سنتی ناآشناست؛ زیرا معنایی یگانته و مشتاص
ندارد و باید با دیدی شالودهشکن آن را تحلیل کرد .به هر روی ،باید در نظتر داشتت کته
متن اول ،عالمتی به متن دوم است و این دو در واقع یکیاند .بر ایتن استاس ،متیتتوان
گفت در همین یک قصیدۀ خاقانی نیز دو متن وجتود دارد )1 :متنتی معارضتانه  )0متنتی
عاشقانه؛ که هر دو باهماند و هر دو تنهایند.
 .1نتیجه
تحلیل قصیدهای از خاقانی براساس رهیافت دریتدا و بتا توجته بته روابتط بینتامتنی آن و
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سردرگمی در تعیین موضوع و درک معنای قطعی و تشایص مااط چکامه و رسیدن به
معنایی خالف ظاهر و نیت مؤلف آن ،آشکار میسازد که رویکرد شالودهشکنی در بررستی
متون متکثر و چندمعنای ادبیات کالسیک فارسی بسیار کاراست.
منابع
احمدی ،بابک ( ،)1134ساختار و تأویل متن ،چاپ هفتم ،تهران ،مرکز.
امامی ،نصرهللا ( ،)1130ساختشکنی در فرایند تحلیل ادبی ،چاپ اول ،اهواز ،رسش.
انوری ،حسن ( ،)1110فرهنگ فشردۀ سان ،چاپ دوازدهم ،تهران ،سان.
برتنس ،هانس ( ،)1131مبانی نظریۀ ادبی ،برگردان محمدرضا ابوالقاسمی ،چاپ دوم ،تهران ،ماهی.
پارسایار ،محمدرضا ( ،)1111فرهنگ معاصر فرانسه ت فارسی ،چاپ اول ،تهران ،فرهنگ معاصر.
پورنامداریان ،تقی ( ،)1130در سایۀ آفتاب ،چاپ اول ،تهران ،سان.
چهرقانی منتظر ،رسول ( ،)1110فرهنگ تحلیلی لدتات و ترکیبتات دیتوان خاقتانی شتروانی ،چتاپ اول،
تهران ،دانشگاه تربیتدبیر شهید رجایی.
حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد ( ،)1111دیوان حافظ ،به کوشش محمد قزوینی و قاستم غنتی ،چتاپ
ششم ،تهران ،اساطیر.
خاقانی ،بدیل بن علی ( ،)1130دیوان خاقانی شروانی ،به کوشش ضیاءالدین سجادی ،چاپ هفتم ،تهران ،زوار.
دریدا ،ژاک ( 1131الف) ،مواضع ،برگردان پیام یزدانجو ،چاپ اول ،تهران ،مرکز.
تتتت ( 1131ب)« ،نامه به یک دوست ژاپنی» ،کلک ،برگردان سعید توکلی ،شمارۀ  ،119صص 00ت.00
زیما ،پیتر وی ( ،)1114فلسفۀ نظریۀ ادبی مدرن ،برگردان رحمان ویسی حصار و عبدهللا امینی ،چاپ اول،
تهران ،رخداد نو.
سبزیان ،م .و میرجاللالدین کزازی ( ،)1133فرهنگ نظریه و نقد ادبی ،چاپ اول ،تهران ،مروارید.
سعدی شیرازی ،شرفالدین مصلح ( ،)1110کلیات سعدی ،به کوشش بهاءالتدین خرمشتاهی ،چتاپ اول،
تهران ،ناهید.
سلدن ،رامان و پیتر ویدوسون ( ،)1111راهنمای نظریۀ ادبی معاصر ،برگردان عبتاس مابتر ،چتاپ دوم،
تهران ،طرح نو.
سوسور ،فردینان ( ،)1113دورۀ زبانشناسی عمومی ،ترجمۀ کورش صفوی ،چاپ اول ،تهران ،هرمس.
شکسپیر ،ویلیام ( ،)1130مجموعۀ آثار نمایشی ،برگردان عالالدین پازارگادی ،چاپ دوم ،تهران ،سروش.
عطار نیشابوری ،فریدالدین ( ،)1110دیوان عطار ،به کوشش تقی تفضلی ،چاپ نهم ،تهران ،علمی و فرهنگی.
کزازی ،میرجاللالدین ( ،)1130گزارش دشواریهای دیوان خاقانی ،چاپ اول ،تهران ،مرکز.
گرین ،کیت و جیل لبیهان ( ،)1131درسنامۀ نظریه و نقد ادبی ،بته کوشتش حستین پاینتده ،چتاپ اول،
تهران ،روزنگار.
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