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 چکیده

ی ها اندیشه ای از خالصه و طرح شکنی مقدماتی و اجمالی به مفهوم شالودهای  ، پس از اشارهمقالهدر این 

غربتی   از دو متتن ادبتی   اوخوانش  اشاره بهشکنی با  رهیافت شالوده ،دریداو ادبي شناسیک  زبانفلسفی، 

« الشتیو  بدتداد   در معارضتۀ شتیخ  »خاقانی یعنی چکامۀ  معروف یکی از قصاید در پایان،بررسی گردیده و 

کته خوانشتی     است و نشتان داده شتده   گردیدهشکنی  شالوده، دریدارهیافت رویکرد و  و ها نظریه سبراسا

شتناخت مااطت     درک معنا و در فهم موضوع وباعث سردرگمی و حیرت خواننده ، شکن عمیق و شالوده

بینامتنی و برخی ط ، طرز بیان، مضامین، روابها هد. این خوانش با بررسی و تحلیل تضادها، واژشو می شعر

 است.  دست داده  شعر بهاز نیت مؤلف  خالف معنایی خالف ظاهر یا حتی از صنایع ادبی،

 

 

 .خاقانی ،دریدا ،خوانش متن ،شکنی شالوده :های کلیدی واژه
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 مقدمه .1

را در فرانسه تئوری این  1190او در دهۀ  .ستا شکنی اصلی شالوده پرداز نظریهدریدا اک ژ

یی ماننتد جفتری   امریکتا منتقتدان  برخی از استادان و  .(041: 0009ن، )تایس کردگذاری  پایه

 ؛آورد شتمار شتکنان بته    ولد بلوم را نیز باید از شالودههار هارتمن، هیلیس میلر، پل دومان،

 و تئوریتک  هتای   اختتالف ، امتا  انتد  پذیرفته یتأثیرات دریدا های وشها و ر اندیشهایشان از 

 ناقدان ادبتی ن . ای(001ت110: 1111سلدن و ویدوسون، )نک: دارند  اوبا فراوانی  شناسیک روش

بترای نقتد    ،قالبیای  شیوهو آن را به  ساده مطرح کنند یبه زبانشکنی را  کوشیدند شالوده

شتکنی را کوششتی     شتالوده  ،ایشتان  .(103 :1131 لبیهتان،  و )گترین متون ادبی مبدل ستازند  

ها و چندمعنایی یا همان حیث منفی متن را آشکار   ناسازه و ابهاماتدانستند که   مند می  نظام

 .(010: 1114)زیما،  سازد  می

و  نظریتات فلستفی   وپردازیم   میهای دریدا  رهیافتو  ها  ندیشهبه ادر این جستار، فقط 

مفهتوم   درمتورد دیدگاه وی به  .رسیم برمی و اجمالی فشردهای  گونه  او را به شناسیک زبان

 ماهیتت  بتاب  در از افکتار دریتدا   کنتیم.   اشتاره متی   رکزی یا استتعالیی ل مساختار و مدلو

بتا بررستی    کنی وی راشت  و رهیافت شالوده متون ادبی سان خواهیم گفت پارادوکسیکال

ختواهیم   تحلیل شلی پرسی «زندگی پیروزی» شکسپیر و شعر ژولیت رومئو وخوانش او از 

 نظریتات و  براستاس را خاقتانی   «الشتیو  بدتداد    در معارضۀ شتیخ » در نهایت، قصیدۀ. کرد

 . کنیم میشکنی  شالوده ،دریدا و با توجه به روابط بینامتنی آن هیافتر

روش یتا   ،شتکنی  هشالوددریدا، باید یادآور شویم که  تفکرات از ای چکیده بیانپیش از 

شکنی بیشتتر   شالوده ،باور دریداو به  (0 :1130 )نوریس،مند و آکادمیک نیست  ای نظام شیوه

 ،)برستلر  انتقتادی ای  تا مکتت  یتا نظریته    به ادبیات استرویکردی  شگردی استراتژیک یا

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

چته چیتزی نیستت      شکنی( )شالودهدکنستروکسیون »گوید:  می «نامه به یک دوست ژاپنی» در

 بایدو با اندکی تسامح  کلیطور  اما به .«همه چیز البته؛ دکنستروکسیون چیست  هیچ چیز البتته 

آشتکار   بترای  تالشی ؛در قلمرو متن است تنوع معنایی به امکان دادن شکنی شالوده گفت

شتکنی   شالوده .و مطلق از یک معنای خاص آنساختن خارج  و متنناپذیری  ساختن تعیّن

 .(101 :1131؛ برتنس، 1 :1130، )امامی است متندر  ی نهایی و قطعیهرگونه معنا انکار وجود
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 دریدا های اندیشه ای از خالصه .0

هتای   و تقابتل  دوقطبتی  عناصتر  بنتد  در آغاز از ،غربی ۀفلسف و اندیشه دریدا، ۀگفت به

 دو ایتن  و مانند آن؛ ، زن و مردگفتار و نوشتار حضور، و غیاب نیک، و بد: است بوده دوگانه

 شتناخته  یکتدیگر  بتا  تقابتل  در همتواره  بلکه اند، نداشته وجود مستقل طور به هرگز قط 

 منطقتی ، ارزشتی  لحاظ به جزء دو از یکی تقابل، این در» و (134 :1134، احمدی: نک) اند شده می

 بته  همه، از پیش تقابل، این شکنیِ شالوده. یستدا می باالتر موضع در یا بوده، حاکم دیگری بر و...

 ایتن  در. (99 التف:  1131 دریتدا، ) «استت  مفترو   ۀوهتل  یک در پایگان آن کردن وارونه معنی

: 1111)همتان:   ستا داشته برتری نوشتار بر گفتار و غیاب بر حضور همیشه ارزشی، پایگان

 در و گفتتاری  ارتباط جریان در گوینده حضور ،نوشتار بر گفتار ارجح شمردن علت .(10ت01

  .است گفتار در واضح یمعنا حضور ،نتیجه

 نویسد: می و نامد می (محوری کالم) محوری لوگوس را اندیشه این (44 الف: 1131) دریدا

 دانتیم  می. است  بوده یمحور لوگوس و گراییاآو از ای پاره و جزء ...نوشتار فروکاستن

، هگتل  روسو، ارسطو، افالطون، عملکرد کهت  سنتی عملکردی براساس سوسور که

 کته  بیرونتی  بازنمتاییِ  به متعلق ای پدیده عنوان به را نوشتار ت بوده هم... و هوسرل

 .دکر طرد... شناسی  زبان حوزۀ از است، خطرناک هم و فایده بی هم

 استت کته   گفتتار ایتن   کته  پنداشت  می شناسی مدرن،  ، پدر زبان(49ت10: 1113) سوسور

 یشته نوشتار با نظام درونی زبتان بیگانته استت و هم    نوشتار؛شناسی است نه   موضوع زبان

 لباستی  پوشاند و  چهرۀ زبان را در مقابل چشمان ما می ؛ودر به کار می گفتار برای بازنماییِ

 گوید:   می (40ت44الف:  1131). دریدا عادی برای آنو غیر لمبدّ است

 مربتوط  الفبتایی ت   آوایتی  نوشتتار  روال بته  نوشتتار...  از باورانته  بازنمایی برداشتِ این

بته نظتر    ،. در واقعداند  ای که سوسور مطالعات خود را محدود به آن می  رویه ؛شود می

ازد و در عین حتال، ختود را در برابتر    س گفتار را حاضر می ،الفبایی رسد که نوشتارِ  می

 .کند  گفتار محو می

 و گتذاری  نقطته  هتا و  نشتانه  میتان  گتذاری  فاصله دلیل به ،(40)همان:  دریدا نظر به اما

 نکتته،  ایتن  پتذیرش  ندارد؛ وجود آوایی تماماً نوشتارِ گونه هیچ کتابت، در موجود های وقفه

یتا ایجتاد شتک و تردیتد      و باعث انکار آورد می پدید محوری کالم برای فراوانی مشکالت



 1110، پاییز و زمستان 0، شمارۀ 0سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت، / 14

 .شود  می آن دربارۀ

 گفتار در نه معنا ،او نظر به. تابد  برنمی را نوشتار بر گفتار و غیاب بر حضور برتری دریدا

 هر اند و شده ساخته فاصله و تفاوت ۀپای بر دو هر این چراکه نوشتار؛ در نه و دارد حضور

 قترارداد  و استت  استتوار  قرارداد بر مدلول ودالّ  ۀرابط و اند آمده پدید مدلول ودالّ  از دو

 دارد، وجتود  معنتایی  کته  جتایی  هتر  بنابراین است؛ یکدیگر از دو این تفاوت ۀدهند نشان

برای گفتار  صرفاًاز مدلول خود جداست و بدین ترتی  حضوری که دالّ  .هست نیز تفاوت

 وت و فاصتله وجتود دارد  تفتا  ،گفتار یا نوشتتار  است و در هر دو شکلِ باطلشد،  تصور می

 چته  و عناصر بین در چه ،چیز هیچ» (49الف:  1131) دریدا ۀگفتبه  ؛(131ت139 :1134، )احمدی

 ردهایِ و اه تفاوت تنها جا همه نیست؛ غای  یا حاضر سادگی به کجا هیچ در هرگز نظام، کل در

 .خورند می چشم به ردها

مقصتود از   .ذیردپت  متی  ،شکل گرفته مایزهاسوسوری را که زبان از ت ۀعقیددریدا این 

شود؛  میدرک  ،دیگر دارد ای کلمهتمایز آن است که معنای هر واژه از طریق تفاوتی که با 

رهگتذر  معنتای یتک واژه را از    ،از دیگتر ستو   .زیرا با بتد تفتاوت دارد   خوب، خوب است؛

نیکتو معنتا    ۀکنتیم. ختوب را بتا واژ    آن درک و تعریف متی طیف  های هم و واژه فاتادمتر

اگر به فرهنگ لدت مراجعته کنتیم،   . یابیم درمی مطلوب ۀمعنای نیکو را با واژ کنیم و می

 برای درک معنتی  شود. تعریف می وهایی دیگر بیان  از طریق واژه یا واژه کلمهمعنای هر 

دیگری هستیم و این تسلسل بتدون توقتف ادامته     جدید لداتدیگر نیز نیازمند  کلماتآن 

دیگتر بته تعویتق     ای واژه ۀبته واستط   واژهمعنای هر  گوید،  که دریدا می گونه آن؛ یابد می

 (.11ت13 :1130امامی، ) افتد می

کترد. در ایتن    بتداع را ا Différance ۀدریدا برای تأکید بر تفاوت و تعویق متذکور، واژ 

 را Différer فرانستوی  فعل معنایدو  ی ترکنشسته تا  enceجای  به ance پسوند کلمه،

 ،دریتدا ) استت  «تعویتق انتداختن  به » یو دیگر «تفاوت داشتن»که یکی عبارت از  ،نشان دهد

 «تفاوط»معادل  ،برخی؛ (431: 1110روبر،  ؛100 :1111پارسایار،  نیز نک: ؛11 :1130، امامی؛ 01: 1111

؛ 41 :1131، مهتاجر و نبتوی  نتک:  )اند  پیشنهاد کرده را برای این واژه «تفاویق» برابرنهادضی و بع

 شتناختی  اصتطالح  دستتگاه  در نتامفهوم  تترین  مهتم  ،«تفتاوط » .(190 :1133، سبزیان و کتزازی 
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از نظر گفتتاری بتا آن یکتی     آواست و هم différenceاین واژه با فعل فرانسوی  .دریداست

نظتر دریتدا    différenceامتالی نادرستت    ه لحاظ نوشتاری بتا آن تفتاوت دارد؛  اما ب ،است

نوشتتاری استت؛    . در اینجتا تفتاوت فقتط تفتاوت    کند را بیان می تفااو  و نوشتار ۀدربار

آید، تفاوت  به زبان می کلمه. وقتی این توان شنید نمی اما توان آن را خواند، میفقط بنابراین 

 .(19 :1134 )مکاریک،رود  از میان می

 ای به مفهوم ساختار از نظر دریدا  اشاره .1

 پردازد می نکته این بیان به «انسانی علوم گفتمان در بازی و نشانه ساختار،» مقالۀ در دریدا

 ستاختار  ساختمندیِ غربی، اندیشۀ در. دارد غربی فلسفۀ با برابر قدمتی ،ساختار مفهوم که

یتا   مرکتزی  متدلولی  بته  شتدن  قائل از ناشی لهمسئ این و بوده فروکاسته و خنثی همیشه

. شتد  متی  داده ارجتاع  بدان عناصر تمام که حضور نقطۀ یک: است ساختار برای استعالیی

 و شتد  آغتاز  ستاختار  ستاختمندیِ  به اندیشیدن که داد روی زمانی ،اندیشه این از گسست

 ،استعالیی مدلول غیاب ندارد؛ وجود ساختار در مرکزی مدلولی که دریافتند غربی متفکران

 از هایتدگر  و نیچته  نتقادهتای ا دریدا. گستراند می نهایت بی تا را داللت فرایندِ بازیِ قلمرو

 کته  دانتد  متی  شکن شالوده هایی گفتمان را خودآگاه حضور بر فروید نقد و غربی متافیزیک

 .(004ت011: 0003دریدا،  :نک) کنند می نمایندگی را معرفتی گسست این

 ادبیات دربارۀنظر دریدا  .4

متتون ادبتی ستان     دربتارۀ شایسته است از نظتر دریتدا    ،پس از بیان این مطال  فلسفی

 گفتتۀ  بته  دانتد؛  می نما متناقض و ناپذیر قطعیت و شکن خودشالوده را ادبی متون اوبگوییم؛ 

 آثار این ،(93الف:  1131)دریدا 

 در حتال،  بتا ایتن   اما گیرند، جای فلسفی دوتایی تقابل ارچوبهچ در توانند نمی دیگر

اینکته   بتی ، آشتوبند  برمتی  را آن و کرده مقاومت آن برابر در دارند؛ خانه فلسفی تقابل

 حلتی در  گتاه جتایی بترای راه    اینکه هیچ ، بیتشکیل دهنداه خود جزء سومی را گ هیچ

 .شکل دیالکتیک نظرورزانه بازکنند

 دورن نه شر، نه است خیر نه زهر، نه داروست نه» که اند فارماکون همچون ،ادبی های  متن

  .(همان) «یعنی هم این و هم آن ،نه آن نه این نوشتار... نه است گفتار نه بیرون، نه است
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 شکنی شالوده .0

 کند می ایجاب متون خوانش دررا  نوین رهیافتی ،محوری کالم ردّ و دریدا نظریات پذیرش

 خنثتی  و اثتر  بی ،متن معنایی داللت شکنی، شالوده فرایند در شکنی است. شالوده انکه هم

 و چندستاحتی  متتن   و بترود  میتان  از وجتوه  دیگر بر داللت وجه یک ارجحیت تا شود می

داند. در این فرایند است  نمی قطعی و نهایی را تأویلی هیچ ،شکنی ؛ شالودهشود چندمعنایی

: 0009تایسن، ) آفریند متداخل و متعارضی برای متن می گوناگون سیال و انیمع ،که خواننده

هتایی از متتن هستتند کته      شکنان به دنبال باش شالوده .(11 :1130 ؛ پورنامداریان،090ت003

 ظاهراً قصد گفتن آن گوید که دهد و چیزی می اختیار زبان را از کف میها  نویسنده در آن

هتایی از زبتان و     نویستنده بتر باتش   اعتقتاد دارد  دریدا  .(103: 0001)برسلر،  است را نداشته

کنترل و  ها هایی از آن  احاطه و نظارت دارد و بر قسمت ،الگوهای زبانی مورد استفادۀ خود

دو باش بود و  این همیشه باید متوجه رابطۀ میان ،شکن  در خوانش شالوده تسلطی ندارد.

و  عنتوان هتدف   بته استت،    را که خود نویسنده به آن پتی نبترده   ارتباط مشاص ایندرک 

 .(103: 1111دریدا، ) در نظر گرفت مقصود

امتا   .مؤلف نیت خالف است معنایی به رسیدن شکنی شالوده گفت توان می کالم یک در

بته دستت داد و    شکنی  شالودهاز  یدقیق توان تعریف  ز متذکر شدیم، نمیاگونه که در آغ همان

 تر  عمیق ک؛ بنابراین برای درآن در تعار  است سیال شکنی با ماهیت  اساساً تعریف شالوده

 :را بررسی کنیمشکنی در آثار دریدا   بهتر است دو نمونۀ عملی از شالوده ،این فرایند

 ،(APHORISM COUNTERTIME) «گویته   گتزین  هنگتامی   نابته »مقالتۀ   دریدا در

 ه منظتور است. ب  شکسپیر ارائه کرده مئو و ژولیتورشکن از   هایی شالوده  خوانش یا خوانش

را مترور   ای از این تتراژدی   ، باید خالصهکردهبهتر سانانی که او در این جستار بیان  فهم

 رونتتاکتته در شتتهر وِ (Capulet) و کاپولتتت (Montague) دو خانتتدان مونتتتاگو :کنتتیم

(Verona) دختتر   ،و ژولیتت ، پستر مونتتاگو   ،مئتو و. رشتتند دشتمنی دا  همبا  ،بودند ساکن

پای پنجرۀ ژولیت در مئو و، رمراسمپایان . پس از شدندیکدیگر  دلباختۀدر جشنی  ،کاپولت

ازدواج کند. پتس   اوکه پنهانی با  پذیرفت، ژولیت یی عاشقانهگوو از گفتپس و شد حاضر 

و بته همتین    درآورد یاز پامئو یکی از خویشاوندان ژولیت را ور ،اثر حوادثیاز ازدواج و بر

. پدر ژولیت او را مجبور بته ازدواج بتا کنتت پتاریس     شدتبعید  (Mantova) علت به مانتوا
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مئو درآورده بود، ور راهبی که ژولیت را به عقد برای جلوگیری از این ازدواج ناخواسته، کرد.

به  وی را مدتی برایکه آور بنوشد   ی خوابیدارو ،از ازدواج شپی ش ِ که کردبه او توصیه 

تتا او  آگاه سازد مئو را ور ،ای  راه  به ژولیت قول داد با ارسال نامهآورد.   می  حالت مرده در

نامۀ  کرد، امابه گفتۀ برادر روحانی عمل خود به مانتوا ببرد. ژولیت  همراه بیاید و ژولیت را

بتا   او. نته از حقیقتت متاجرا    شد باخبراز مرگ ژولیت  فقطمئو وبه مقصد نرسید و ر راه 

در کنتار  و ستپس  کترد  برای آخرین بار با او دیدار  و زهری کشنده به آرامگاه ژولیت رفت

مئتو از ختواب   ور جسدژولیت در مقابل  پس از مدتی، .زدخودکشی دست به  ،ژولیتپیکر 

ی ختود خاتمته داد   ان، با خنجر به زندگدیداین صحنه را  که هنگامیاست و گونه برخ  مرگ
 .(001ت1/111 :1130)نک: شکسپیر، 

دوئتل معمتوالً میتان دو     استت.   مئو و ژولیت دانستهودریدا این داستان را دوئلی میان ر

 یشحیات ختو او به  مرگ و بعد از کشد  میدیگری را  ،و یکی از طرفین گیرد  می  دشمن در

هتر دو پتس از    ،شتود و در آن   برپا متی ، اما این دوئل میان عاشق و معشوق دهد  میادامه 

میرد، اما در عتین    از دیگری میپیش  ،از دو نفرهریک  کنند.  زندگی می ،دیگری درگذشت

در  ین ترتی و بد بیند  را می اوجان   بی پیکرشود و   می نیز شاهد مرگ دیگریهریک  ،حال

: دهد  مئو و ژولیت، ر  میوبلکه در تجربۀ ر ،ن، نه در واقعیت عینیناممک ،نامه  این نمایش

انتد؛    هتا زنتده   هتر دوی آن  بتود.  یافتته مئو او را مرده ولیتی که رژو ؛میرد  لیت میژومئو قبل از ور»

 .(400: 1110دریدا، ) «است  از مرگ دیگری زنده پسهریک 

 م از پردۀ دوم این نمایشنامه استت. صحنۀ دو باب در ،جستاربیشتر بحث دریدا در این 

 در ،اندکاپولت باال رفته تا خود را به معشتوقش برست   دیوار باغکه از مئو ور ،در این صحنه

 :سپارد  میشود و مافیانه به مونولوگ او گوش   پای پنجرۀ ژولیت حاضر می

را انکار کن و نامتت را   مئو هستی  وجود پدر خودوتو رمئو! چرا وژولیت: ای رومئو! ر

 .مئو! نام خود را کنار بگذارور نام تو دشمن من است... ،نپذیر... تنها

کنم. مرا عشق خود باوان و در آن صتورت نتام     مئو: من به گفتۀ خودت عمل میور

 مئو ناواهم بود.وای خواهم یافت. از این به بعد هرگز ر  تازه

 دهی   کیستی که در پناه تاریکی ش  به راز من گوش میژولیت: تو 

از اسم خود نفترت   ای وجود مقدس عزیز! کیستم. مئو: اسمی ندارم که بتوانم به تو بگویمور
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 ردم.ک اش می  ه بودم، پارهتاگر آن را نوش است.  چون خود را دشمن تو نشان داده دارم،

 ،انتد؛ بتا وجتود ایتن      زبان تو نشنیدههای من هنوز بیش از چند کلمه از   ژولیت: گوش

 از طایفۀ مونتاگو نیستی  ،مئوور ،شناسم. آیا تو صدایت را می

: 1130 ،شکستپیر ) کدام نیستم زیبا! اگر از هر دو متنفری، هیچ مئو: ای وجود مقدسور

 .(000ت1/111

مئتو  وکته ختود را ر  دیتده  ی را در ایتن شت  تیتره، شتاید ژولیتت کست      گوید   می دریدا

در معنای قطعی و  ها راناستین تردید ،ین وسیلهبد او .را راستینمئوی واست و نه ر  خوانده

خواهد که نتامش    مئو میوهنگامی که ژولیت از ر ،به نظر دریدا .کند  ایجاد می متن ۀیگان

سترانجام  که  نبردیکند؛   جنگ می اعالن ویبا  در حقیقت، ،نهدرا انکار کند و آن را کنار 

مئو وزیرا ر ؛وردآ می چنگو آن را به  استمئو ون مرگ را. ژولیت خواهشود پیروز میدر آن 

شدنی است. زندگی او ااز وجودش جدانو مئو عین ذات اوست، ونام ر میرد.  بدون نامش می

ژولیت معنایی درست خالف  سان بدینمئو بدون نامش وجود ناواهد داشت. ونام اوست. ر

 (.410ت400: 1110)دریدا، کند   میگوید، منتقل   آنچه را می

تتألیف   ،شتاعر انگلیستی   ،شتلی  پرسی اثر «پیروزی زندگی»شعر دربارۀ  جستاریدریدا 

این پرسش است که  مبتنی براز رهیافت تحلیلی اوست؛ این مقاله  دیگرای  که نمونه کرده

گوینده  ،در این شعر ،به نظر دریدا«  کند چه کسی دربارۀ زندگی صحبت می»در شعر شلی 

بالنشتو مقایسته   متوریس  اثر  «توقف مرگ»را با داستان  چامهاین  او توان شناخت. را نمی

اساساً بته زنتدگی فکتر    « پیروزی زندگی»رسد که شلی در شعر  به این نتیجه می وکند  می

دربارۀ مرگ استت   سرودهنا به مصداق آن حرف زده و این اعت ای بی او از واژه است؛ نکرده

 کته  استت  آن از حتاکی  جستار دریتدا  این .(411 :1134 احمدی،نک: ) معناست بی هکه یکسر

 برد. بهره نیز و روابط بینامتنی متون دیگر از ،اثر هر شکنیِ شالوده برای توان می

 ای از خاقانی قصیده شکنی شالوده .9

 قصتاید  از یکتی  از شتکن  شتالوده  خوانشی ،دریدا ها و رهیافت نظریه از استفاده با اینجا در

 ،که این خوانش یادآوری این نکته ضروری است ؛شود می ارائه خاقانی و چندمعنای متکثر

دریدا و تطبیق آن بر  و رهیافت رویکرد آرا ومقاله از  گانهای نویسند دریافت براساسفقط 
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که تا بته حتال   نیست  هایی و گزارش وجه از جنس شروح هیچ و به شده مطرحشعر خاقانی 

د و راه را دان نمی و باطل مردود را یک از آنها هیچ ،در عین حال ؛اند خاقانی نوشتهبر دیوان 

 و« الشیو  بدداد در معارضۀ شیخ»نام قصیده  .سازد مسدود نمی ها ویلها و تأ بر سایر خوانش

 است: چنینآن  آغازین ابیات

 مترا  یتار  ای ده بدتداد  ختط  تا می جام
 آراستتتگی وز طیتتار و دیتتدم باجگتته
 ام برداشتتی  مصتطبه  در ز کتاوّل  رخت
 رفتت  و برآوردم جهد صد به کعبه سفر

 

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

 

  (11 :1130 )خاقانی، 

 او از شتاعر  کته  باش خوش یاری است؛  سروده خود یار به خطاب ابیاتی خاقانی جانای تا

 ایهت  ختط  ازدوم ختط  کته   بدتداد  ختط  می، جام واژگانِ به توجه با. خواهد شراب می جام

 گمان خواننده ،عیشو  مدان، کوی، مصطبه ،(1/100 :1110 انوری،نک: )است  جام نۀگا هفت

 :کند می تدییر مااط  بعدی های  بیت در اما است،  ساقی به خطاب ابیات این که کند می

 متزن  نیتز  شو شونیزیه ز الف من پیش
 امستال  بتود  حج هفتادودو تو حج ام گویی
 طتواف  کرد سرت باالی ز کعبه ام گویی

 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

 استت  من جای می خانۀ و تو جای خانقه
 صتدق  سر وز نبرد، بهشتت به دین ریا، با

 نیتاز  جوستنگ  به ریاییت زهد در نیست
 

 مترا  بستپار  خاتونیه به و گیر من دست 
 مترا  بار، در تعبیه مکن سفته چنین این
 متترا مپنتتدار پنتتدار بیهتتده چنتتین ایتتن

 چون ندانم زدن آن در، ندهتد بتار مترا   
 نبینتتد دم کتتردار، متترا درنگیتترد چتتو  

 کرد البه که ز من مگذر و مگذار مرا...
 زمزم آنَک خُتم و کعبته درِ خمّتار مترا    

 متترا زنّتتار، و داده تتتو را ستتجاده پیتتر،
 متترا نتتار، از متتن زنّتتار هتتم برهانتتد
 مرا خروار به است نیازی فسق این اندر و

 

(40ت11 :1130 ،خاقانی)   

 از ستتایش  و زبتانی  کوشد با چترب  که می است یباز نیرنگ زاهد به خطاب ،ابیات این

ایتن زاهتد    با عیاشو  قلندرمنش شاعر، اما (11 :1130کزازی، نک: )را بفریبد  او ،حج خاقانی

 معارضتۀ  در» کته  قصتیده  عنتوان ؛ خوانتد  متی  دوزختی  و ریاکار را او و است دشمن، مکار

 بتا  شتاص  ایتن  کته  پیداستت  استت؛  مطل  همین از حاکی نیز است، «بدداد لشیو ا شیخ
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 به (40: 1130) خاقانی. تفاوت بسیاری دارد بود، شاعر ساقی و یار که، آغازین ابیات مااط 

 :گوید جا که میدانب تا دهد می ادامه را دشمنی و معارضه ،ی تتر همین

  نیز تو رفت، برون پوست از که خورد می الله
 

  مرا آر برون پوست از و کن خوردم الله 
 

 .(411 :1110)نتک: چهرقتانی منتظتر،     استت  می جام شراب یا از استعاره ،دوم مصرع در الله

 امتا  طلبد، می شراب او از شاعر و شود می ساقی به تبدیل و کند می تدییر دوباره مااط  گویا

 :دهد می قرار طرف خطاب را و سرزنشگر ریاکار شیخ دوباره (40: 1130) خاقانی ،ادامه در

  است زده ناف این بر دایه مرا که می خورم می
 

  متترا کتتار،  ستتر ز تتتو ستترزنش نبتترد 
 

 است: داشتههم  را شاعر جان قصد ،چکامه مااط  که شود می مشاص بعدی های بیت از

 بُتدی  کاش دهی، تیغ و سر تهدید چند
 وار چو شمع از تو منّت نپذیرم که ملک

 منتی دارم اگر بر سر نطعتم چتو چتراغ   
 سِرّ به که گفتی و فرستادی عیار به کس
 شتتوم خبتتردار تتتو ستترّ ز آنکتته پتتی وز
 متن   کشتتن  پتی  ز بایتد  چه عیار تیغ
 تتری  دست سبک تو ایرا کشی نکوتر تو

 

 مترا  وار حُلتی  تتو  تیتغ  گتردن  در دست 
 تات زرین نهی اندر صتف احترار مترا   
 بنشانی خوش و آنگته بکُشتی زار مترا   

 مترا  خوناتوار  خنجر سر به بریزد خون
 «مترا  عیتار  انتدر،  سترّ  به فرستاد کس»
 مترا  آزار دل به نیاید تو کز کُش تو هم
 مترا  اغیتار  دستتی  گتران  ز برهان خیز!

 

 (41ت40)همان:  

به همان سان کته   دارد آرزو خاقانی چرا ،است شاعر دشمن ،شعر مااط ِ واقعاً اگر اما

 ویو بته دستت    بینتدازد  او تیتغ  گردن در دستاندازد،   عاشق دست در گردن معشوق می

کشته شدن به مگر   «مرا آزار دل به نیاید تو کز شکُ تو هم»: گوید می او به چرا کشته شود 

 دستت،  ستبک  معتانی  از یکتی  نیستت   رنج و عذاب شدیدو  تحقیر همراه با ،خصمدست 

 در یتوصیف چنین واقعاً آیا ؛(0/1000 :1110 )انوری، است «سودرسان و یمن خوش دست دارای»

 «مترا  ،اغیار دستی گران ز برهان خیز» یعنی آخر مصرع  یا در حق دوست رواست دشمن حق

 ختارج  دشتمنان  و اغیتار  ۀدایتر  از را مااطت   ،شتاعر  که باشد آن بردالّ  مکن استم نیز

تضتمین   «کس فرستاد بته ستر انتدر عیتار مترا     ». در عین حال باید در نظر داشت که داند می

 ،441تت 440، 410: 1141نتک: نفیستی،   ) رودکی استت  عاشقانۀ های  سرودهمصرعی از یکی از 

بنتابراین،   ؛کند میعاشقانه فضایی را وارد  شعر و خوانندۀ آگاه نیزاین رابطۀ بینامتنی  .(400

 کشتته  تمنتای  کته  معشتوقی  دانستت؛  شکُ عاشق معشوق به خطاب توان این ابیات را  می
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 (000: 1110) عطتار  که کسی همان است؛ فارسی شعر های موتیف از یک ،او دست به شدن

 :سراید  چنین می اش درباره
  جتان  بته  یتارم  سرکشتی  از کترد  قصد

 او عشتتق شتتمعم همچتتو بستتوزد گتتر
 

  جتتان بتته خریتتدارم متتن را او قصتتد 

 جتتتان بتتته دارم نگتتته را عشتتتقش راز
 

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

 

  باشتتد  متتا  افتاتتار عالمیتتان  میتتان 
 

  (403 :1110)سعدی شیرازی،  

 گوید: می او خود به و او دربارۀ (104: 1111) حافظ و
  طاعتت  ستر  او، فرمتان  ره در خامه چو

 پروانه یافت شمع چون تو وصل به کسی

 

 بتتردارد تیتتغ بتته او مگتتر ایتتم، نهتتاده 

 دارد دگتر  ستری  دم هر تو تیغ زیر که

 

و  گمرسترد  ،و شناخت مااط  شعر درک معنا و خواننده در فهم موضوع ،ترتی  بدین

برختی از صتنایع    روابتط بینتامتنی و  ، مضامین، طرز بیانواژگان،  تضادها،.  شود می حیران

متنی که  ؛است معنایی تبدیل کرده سیالیّت و تنوعارای به متنی متکثر و درا این شعر  ،ادبی

توان موضوع آن را در تعار  با عنوانش دانست و به معنایی خالف ظتاهر و یتا حتتی     می

 و این ستروده  سطحی و ظاهرنگر از سنتی و یخوانش براساس .نیت مؤلف آن دست یافت

 اما است، خاقانی غدار و قاصد جان ده دشمنقصی مااط ِ باید گفت آن، عنوان به توجه با

 معشتوق  و ستاقی  یتار و  رامااطت   دهد که  چکامه به ما امکان می شکن شالوده خوانش

دوگانه است؛ همیشته دو متتن    یهر متن ،(90: 1130) به نظر دریدا بدانیم. شاعر شکُ عاشق

جتدا نیتز    یکتدیگر بتا یکدیگرنتد، از    کته  یعین حالدر این دو  ؛دندر متنی واحد وجود دار

توان به شیوۀ کالسیک تفسیر کرد و دریافت؛ زیرا معنتایی واحتد و     را میمتن اول . هستند

و مشتاص   یگانته معنایی زیرا  ؛ستبرای خوانندۀ سنتی ناآشنامتن دوم اما  دارد.سرراست 

ه باید در نظتر داشتت کت    به هر روی، کرد.شکن آن را تحلیل   و باید با دیدی شالوده ندارد

تتوان    متی  بر ایتن استاس،   اند.  عالمتی به متن دوم است و این دو در واقع یکی ،متن اول

متنتی  ( 0متنتی معارضتانه   ( 1: دارددو متن وجتود  خاقانی نیز  ۀدر همین یک قصید گفت

 .هر دو تنهاینداند و   هر دو باهم ؛ کهعاشقانه

  نتیجه .1

 و آن و بتا توجته بته روابتط بینتامتنی      دریتدا  هیافتر براساسای از خاقانی  تحلیل قصیده
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و رسیدن به  چکامه مااط  تشایص قطعی و یمعنا درک موضوع و سردرگمی در تعیین

در بررستی   شکنی  سازد که رویکرد شالوده آشکار می ،آننیت مؤلف  ظاهر و معنایی خالف

 است.کاربسیار  فارسی السیکادبیات ک متون متکثر و چندمعنای
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