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 از نگاهی ديگر مقاال  شمسخوانی در هاي مخالفتحلیل شیوه
 

  *مهرداد اكبري گندمانی 

  اسنا يا  و عض  هائت علةی شبان و ا باات فا سیت  انشگاه ا اك

 مهدي رضاكمالی بانیانی
 پژوهشگر  و   پسا کنرم شبان و ا باات فا سیت  انشگاه ا اك

 

 چکیده  
يكی اش معنبرترين من ن منث   عرفانی است که بساا م اش سخنان ن يسنده     ت اةسمقاال

آماخنگی و تالقی ام   مخنلف    سط ح عانی و ذهنی ب  ه است.    اين آنت حاصل   هم
ت ان کشف و   اللت گش  ه است و اين امر نظا  تمننت هةچ ن بساا م اش من ن عرفانی  يگر

 بساا م اش م ا  آو  . اةس ناا    وج   میهب شبان تاشه  ا    هامها و تجربهخلق افق
و با  يدگاهی منفاوت و   ا   هم اكسنههام سننی مبننی بر ام   و سط ح معه    يدگاه

ام  ا خلق و معناهام منفاوت تاشه گرفنهخدمت شبان  ا به چانشی منةايات کا کر هام مجاشم
ت مشاهده اد که ن يسنده    نقز س ژهت برام گرفنهکر ه است. پس اش تیقاق ص  ت

اكسنه است و  سناابی به سطیی جديدت گاه    ابندات چا چ   باو  و يا اعنقا  مرس    ا 
سپست با پا ندم که ماان سط ح اننااع جديد برقرا  کر هت اش مسار پاشان منیرف اده و با 

 ا خلق کر ه است. ش و ه ادن ام اش معنا فرايندم انیرافی و خ انشی مخالفت سطح تاشه
هام تاشه   با  هام معنايی  ايج    تفسار آيات و احا يثت خلق معاا ها و نگرشاليه

بخشی ش ايی اش ام   مقد  اش يک س  و تقد اعنقا ات و باو هام ع ا ت وا ونگی و تقد 

                                                                                                                  
 m-akbari@araku.ac.ir* ن يسند  مسئ ل: 

 2/0/4093تا يخ پذيرش:   9/2/4093تا يخ   يافت: 
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  ه است. ب اةس مقاالتخ انی    هام مخالفبه ام  م منف   يا مهج   هةگی اش ويژگی
  وش تیقاق    پژوهز پازِ  وت تیلالی ت ت صافی ب  ه است.

 .اةس مقاالتخ انیت سط ح اننااعت مخالف هاي كلیدي:واژه

 . مقدمه  8
ه يت امرم ذاتی ناست؛ بلكه قرا  ا م است. تعاملی که ماان اباهت و تفاوت 

ه ينی    تجر    هد و هاچها  ا تشكال میوجت    ا  ت منطق و ساخنا  هةة ه يت
ها جهانی و عا  (. اش آنجا که اين ه يت422: 4070کند )باخنانت ق ا  و  وا  پادا نةی

هام معاّن فرهنگیت اجنةاعیت اقنصا م يا سااسی تغاار ناسنندت مشروط به  يدگاه
امت خ  ت وابسنه به اجنةاعی که    هر  و ه هام فرهنگی تکنند. اين  متاگانمی
   تعاان سط ح اننااع قابل  ت(Saussur, 1986: 150)نلف هسنند هام مخبافت

گارم ناا که با ام که هرگ نه ه يت تاش    حال اكلگ نهگذا ند؛ بها  اكت بساا  تأثار
 هدت منأثر اش کند و هريک تفسارم خاص اش خ   ا ائه میاين سط ح برخ    می

 قعات )افق اننظا ( هر  و ه هام فرهنگی هسنند؛ لذا افق تها و  ماگانبافت
هايی ذهنی  ا برام فهم و تفسار منن    اخناا  آحا  هةان  و ه و جامعه قرا  الگ يی
ت ان يک مرکا ها می(. اش طريق باشانديشی    اين  يدگاه30: 4031 هد )پايندهت می

 ش ايی و واستاشم کر  و يا آن مرکا  ا نامرکا ساختثتباتت طباعیم ج    ا بی
ساشم مرکام وج   ندا  . آنچه هستت نامرکا»تعبار ف ک ت (. به231: 4030)مكا يکت 

« آماا اش حض   به غاا ت اش فراوانی به نقصان استاست که نشانگر گذا  تر يد
هام جام ت جه صِرف به گروهخ انی ناا  وای است که به(. مخالف165 :2000)

کند. ر  و  يد خ    ا معط ف به حاااه میگامسلط و حاکمت کةی اش مرکا فاصله می
ها به معنام عد  حض   هر چاام    مرکا و معط ف نة  ن نگاهش ايی بهاين مرکا

اش جايگاهی فرو ست به «  يگرم»ح ا ث و نقاط بارونی است. اين اا ه برکشادن 
 هد و آن  ا  ا تیت تأثار خ   قرا  می« خ  »مقامی است که هةة ه يت و هسنی 

(؛ بنابراينت اين  وش کان ن ناروهايی 0: 4090 اند )ايا پناه و اةشارمت حاااه میبه
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ساش  و   عان حالت س ژه  ا    گُجستنگی مدا   ها است که ظه   س ژه  ا ماسر می
 هیت ا   و کا کر  آن جهتکند. اگر مرش کان نْ حض   و منشأ ثابنی معرفی میمی

خ انی    (ت مخالف231: 4030ه ساخنا  است )مكا يکت ب بخشیساشم و سامانمن اشن
ام   جهت واساشم و    وهلة  و ت پا ند مباان سط ح اننااعی جديد وهلة اولت اا ه

خ انی تعبار آلنت  يگرم ماهانی ثابت و تغاارناپذير ناستت مخالفاست. اش آنجا که به
عن ان     با   خ  ت بهآو  و نامطل هام تر ام است که اش  ل هةة کافاتاا ه
 (.Drrida, 1973: 247) خاا میام منفر  و انیرافیت   برابر خ   ب  ن مرکا برس ژه
هات باو هات نها ها و جامعه  ا ک اد نشان  هد که ام  ت من نت سنتخ انی میمخالف
ت ان يک با  و برام هةاشه تعريف کر . مفاهام هة ا ه گرايز به گذ  کر ن اش نةی
(؛ لذا اين 10: 4030کنند )حقاقیت رشهايی  ا ند که    لیظة حاضر میدو اان میم

بخشد.    اثر اين ن سان پديدآمدهت اا هت با  وند معك   خ  ت اين مهم  ا تیقق می
پا چگی و پا سنگی خ  هام خ    و هرگ نه يکهم میثبات ا  اکی و ه يت مرکا به

گرفنهت علت انیراف اكليی مرکا با حاااهت بهجا يا  و امكان جابهپاشان فرومی
 ا  .پذير میامكان

 . بیان مسئله    8ل8
اش من ن معنبر منث   عرفانی است و حكايات آن ک تاه و اش ن ع  مقاالت اةس

ها حذف اده و يا مالاسنی است؛ به اين ترتاب که عناصر غارضرو  قصهمانی
: 4033ها ااا ه اده است )میةدمت ص  ت گذ ات بدون ارح و ت صافت به آنبه

(. اين کنا  اش نظر شبانی و مین ايی    ماان آثا  عرفانی اثرم مةناش است. 044
گرايی و آهنگان ب  ن اش خ انیت عاماانه ب  نت  واينگرمت تأويلنةايیت مخالفمنناقض»

ت و  وند که مااان اداةا  میهام شبان عرفانی مقاالت اةس بهترين ويژگیمهم
: 4090)مد سیت شوايی و مخبرت « کندهام گ ناگ ن تغاار میها بنابر م قعاتغلظت آن

گ يی اين ترين عاملی که    تناقضست. مهم«نةامنناقض»(. شبان اين کنا  شبانی 401
نشانی و تالقی ام   طباعی با ام   ماو ام طباعت    سخنان آنان شبان نقز  ا  ت هم

واقعات عانی و فراواقعات    (. ن سان ماان 249: 4037ضت است ) .ك:  ضی و فا
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شبان او باعث اده است که خ انندهت ااهد  يالكناكی ماان ساخت و معنام شبان بااد 
 و    مقايسه با نثر هةعصران اوست )مهرکی و گارم نثرم پازکه نناجة آنت اكل

ام مغل    انست. نثر ت ان جاو نثره(. شبان اين کنا   ا می210: 4091علااا هت 
پر اش  به باان حاالت   ونی خ   میا   که عا فِ ن يسنده مغل   به نثرم گفنه می

گار . فن حی    و با اسنفا ه اش امكان اسنعا م ب  ن شبانت اش اكل  ايج باان فاصله می
ا نظا   اللت    من ن مغل  ت باش و قلةروم آن گش  ه است؛ ام: »ن يسداين م    می

 امنة  اللت و معنا    منن منةكّنت میدو تر است و شبان اش  هگذ  هةان میدو يت 
(. باش ب  ن نظا   اللت    اين من نت منجر به 00: 4039« )ا  معنايی می اللی تک

ها افاايز اسنفا ه اش  و اكل باان اسنعا م و مجاشم    شبان اده است و شبان آن
اند و تناقض ام اجنةاعی و حنی ساخنا هام خ   مننپا سنه    کا  اكسنن ساخنا ه

کنند؛ لذا کا  شبان   واقع باانگرمت کشف و خلق ماان عناصر ساشند  خ    ا فاش می
(. گاه اةس    بخز 210: 4091هام تاشه است )مهرکی و علااا هت ها و تجربهافق

عبا ت يا واژهت با آو  ؛ اما    بخز  و ت هةان اكل معه   آن میاولت مطلب  ا به
گار  و معنام  يدگاهی منفاوت و    چانشی منةايات کا کر  مجاشم به خ   می

برام  سناابی به سطیی جديدت ضةن تبعات اش  کند. اةسمنفاوت  يگرم  ا خلق می
اكند و    مرحلة بعدت با پا ندم که ها  ا میمن ن و  س   گذانه )   مرحلة اول( آن

آفريند که    اين  اسنا مةكن کندت اثرم جديد میجديد برقرا  میماان سط ح اننااع 
است خ  آگاه يا ناخ  آگاه اش مسار اصلی منیرف ا   و  وندم مخالف  ا   پاز 

  گار  و با فرايند انیرافی و خالف جهنی که  ا  ت سطیی منةايا باافريند. 

 . پیشینة تحقیق2ل8
ها   با   سبک  انة تیرير   آمده که عةد  آنخ انی تاکن ن مقاالتی به  با  مخالف

اثر « انیراف اش نُر     اعر صائب»ت ان به  و مقالة هات میهندم است که اش ماان آن
ت 2ت ش4 انشگاه آشا  ا اكت  فصلنامة شبان و ا باات فا سیت میةد حكام آذ  )

 انشكد   نشرية« )معنی باگانه    اعر صائب تبريام»( و مقالة 00ت00ت صص4030
( ااا ه کر . 71ت11ت صص4030ت 291ت ش03ت  ا باات و عل   انسانی  انشگاه تبريا
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اثر میةدحسان  باگانه مثل معنیت ان اش اده    اين شمانه هم میهام نگاانهاش کنا 
ها و بر ه باشنر به واکاوم نة نه( نا  بر . اما مقاالت نا 4070میةدم )تهران: مانرات 

و به چگ نگی ايجا  آن  ص  ت کالساک( پر اخنهخ انی )بهام مخالفهان اع اا ه
ند. اش معدو  مقاالت مرتبط با م ض ع مقالة پازِ  وت اام نكر هاا   جديد ااا هبه

اش سانا جهانديد  « هام احةد اامل خ انیاناسی مخالفاناسی و سنخپديدا »مقالة 
ت 4094ت پاياا 49ت ش1ت  فصلنامة علةی ت پژوهشی نقد ا بیک  هی )

خ انی ااا ه اده و اين هام مخالففقط به نة نه ( است.    اين مقاله400ت440صص
  حالی است که چگ نگی و اا   ساخت پا ا وکس     يدگاه م    نظر بساا  حائا 

خ انی آگاه نباادت اش گارم مخالفاهةات است و تا شمانی که خ اننده به  وند اكل
 آو  .   ست نةیناا اناخت کافی به هام آنگ نه

 . ضرور  و اهمی  تحقیق9ل8
گاه که    پهنة اجنةاع و تا يخ آثا  نشاب خ  ت چه آنفراشوتص ف    ط ل تا يخ پر

خ    ا نةايان کر  و چه آن شمان که    خالل من ن ا بی و ص فاانه اش طريق باان 
ها ب  ه و نگاه بروش هنجا گرياماطیاات و گفنا هام  مام آاكا  ادت هة ا ه ج ال

نةا و نةا ينت تأثارم اگرف و بساا    اذهان و قل   واسطة ن ع باان منناقضبه
خ اهد گر  ت میگاه که اش عالم وحدت باشمیمخاطبان خ يز  اانه است. عا ف آن

ة يا   ا  ت به مد  کلةات با  يگران    ماان بگذا  . چ ن تجربآنچه اش حال خ يز به
آيد. تاکن ن   با  نظر میگ نه بهنةاستت پس شبانز ناا اينعا ف منناقض

ط   مجاا خ انی مقاالتی مننشر اده است؛ اما اثرم که    آن بهمخالف
( اش نگاهی جديد و مقاالت اةس هام عرفانی )   اين مقاله میدو  بهخ انیمخالف

ا  ت  يده نشده است. با عنايت به ها تجايه و تیلال گارم آنبا تأکاد بر نی   اكل
هام ويژه و تاش  اةس    مقاالت خ  ت    اين پژوهز به هام منفاوت و نگاهتأويل

مقاالت اةس  هام آن   ترين مؤلفهخ انیت تعا يف و مهمگارم مخالفطريقة اكل
 پر اخنه اده است.  
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 . بحث2
اباز منطقی بفهةد و اش هايی کةها  ا به اا هخ اهد واقعاتام میهر جامعه

اند که ها ساخنا ها و باو هايی بناا ممند خ   میافظت کند. اين اا ههام نظا ا شش
کنند و جايگاهی مقد   ا برام نگرش يا  يدگاهی خاص هنجا هايی  ا ايجا  می

نظر (. اين مرکاها اش بساا م جهات ثابت به22: 4031آو ند )فك هیت فراهم می
(. ما 231: 4030 ائةاً نااشمند واژگ نی و نامرکاساشم هسنند )مكا يکت  آيند؛ امامی

ص  ت يک کل ببانام و وج   غارت برام آنكه ما حنی م قناً ت انام مرکا  ا بههرگا نةی
(. اگر فرض بر 434: 4077به مفه می اش خ يشنن برسامت ضرو م است )ت  و فت 

ها گرش به واقعات  ا نا يده گرفت و آنهام نوج   يک مرکا باادت بايد  يگر اا ه
ت ان يک مرکا هات میحاااه  اند. اش طريق باشانديشی    اين  يدگاه ا واپس ش  و به
ثبات و واساشم کر  و يا می  يت و مرکايت آن  ا اشبان بر . اغلب م ج    ا بی

هات يدگاههات  ت  سالت خ    ا    نامرکاساشم ا شش«پساساخنا گرا»هام نقد گ نه
«  يگرب  گی»خ انی ناا ن عی مخالفاةا ند. وج  آو ند  آن میا باات و بافت به

ام است که    آن شندگی است که ناظر به تفاوت فر  با  يگر افرا  گروه يا جامعه
کند که کند؛ لذا يک  يگرم   برابر اباهت قرا   ا   و به هنجا  و ه ينی ااا ه میمی

ت ان  و می (. اش اين411: 4090است )قاسةیت « خ  »با باگانه و منفاوت 
اةا  آو  .    اين اا هت به« خ  ب  گی»برام «  يگرب  گی»خ انی  ا ن عی مخالف

بخز مرکا ت ان خ    ا اش ست ا ند و ثبات اطةانانساخنا هام غارفعالت فعال می
هم ها به هند  تقابل(؛   نناجه حدو  و مرشهام تشكال231: 4030 هد )مكا يکت می
 و ؛ چراکه  يگر مرکام وج   ندا   که آن ساخنا   ياند و امكان قطعات اشبان میمی

مرس   و مأل ف  ا حفظ کند. برام آانايی و اناخت بهنر مراحل پازِ  وت    ابندا 
و « اننااع سط ح»ت «باگانه»و « آانا»ت مرشهام «ا  اك»بايست با مفاهاةی هةچ ن می
 ا ند. تفصال بر سی میة پا ند آانا اد که    ا امه بهمسئل

    . ادراک8ل2
 هی ا  اکی اين است که    ترين اكل ساشماناناسان گشنالنیت ابندايیاش  يد  وان

و باقی « اكل»عن ان يک میرك  ا ام  و يا چند منطقة منةايات معة الً بخشی به
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اناسانت وقنی عناصر حسی ترکاب اين  وان ا  . اش  يدنگريسنه می« شمانه»عن ان به
ت ان گفت که کل با مجة عة ط   خالصه میگار . بهام اكل میا ندت چاا تاشهمی

گ نه که (. اش  يد کانتت ا  اكت آن472: 4074اجاا منفاوت است )ا لنا و ا لنات 
عناصر حسی  کنندت يک بر اات و ترکاب غارفعالگرايان ا عا میگرايان و تداعیتجربه

پا سنه است؛ لذا يكی اش همناست؛ بلكه ساشمان  ا ن فعال اين عناصر    يک تجربة به
کند تا اجاام است که س ژه    آن تالش می« پا سنگی»اص ل بناا ين ا  اكت اصل 

اكل پا سنه بباند تا بن اند اكلی بساش  که ترکابی اش  يگر ااكال پراکنده و منغار  ا به
 سد که اص ل ا  اکیت اص لی اکنسابی هسنندت نه ذاتی نظر میمجاو  بااد. به هةانند يا

هام مخنلف مةكن است  و س ژه(؛ اش اين 472: 4090پ  ت و ثابت )کريةی و حسا 
تفسارهام ناهةگ نی اش تص يرم واحد ا ائه بدهند؛ شيرا م قعانی که هر س ژه    

اکنسابی مرب ط به او  ا تیت تأثار قرا  يابدت ا ا ك و ام   هام ا  اکی میابكه
کم يک خ    ا تشكال    اين فرايندت هر س ژه کم (.Deleuze, 1990: 258) هد می
ام    جايگاه يک جهان برساخنه اش ناروهام  هد و اش اين پست چنان س ژهمی

 يگر  امت اند    جريان ناروهام ابكهط   گسنر ه میگار  و گاه بهام قرا  میابكه
باز وهام تفسارم  ا کمهام ترکاب و م قعاتايجا  کند و وضعات« انیراف»

خ انندت هايی که اين جهان  ا می گرگ ن ساش . هم جهان بارونی و هم ذهن س ژه
ت انند کنندت میها مننقل میهايی که اين س ژهآو ند و هم جهانجهانی تاشه پديد می

 (.   03: 4079منن يا اُبژه   نظر گرفنه ا ند )اا ونت  عن ان يک سطح اننااع جديدتبه

 . سطوح انتزاع    2ل2
  نظر گرفت. خ اننده    « ترجةه»ت ان نناجة فرايند ن عی ا  اك و خ انز  ا می
هام اننظا  منن  ا به افق اننظا  شمان و مكان حاضر خ   هامشمان قرائتت يكی اش افق

(. هدف اش اين ترجةه ايجا  اخنالل 11: 4032)نج ماانت کند گر اند يا ترجةه میبرمی
 گر است. وقنی چاام    جهان عانیت   سطح پاشان و اننقال آن سطح به سطیی  ي

گار  و به ت ن عی ترجةه اكل میيابدا   و به سطح باان اننقال میواقعات تلقی می
 ,Chaplin)د ب   ها خ اهاين ترتابت معنا حاصل چنان اننقاالتی    سطح  ماگان
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اند و هرگا هةچ ن اده  ا ام معنام م قنیهام تعاان و واقعاتاش اين  (.179 :2006
ها مدا    حال تغاارند )چندلرت کنند. اين واقعاتنظامی بسنهت ايسنا و پايدا  عةل نةی

 هات آن  ماها  ا ايجا  کر ه وما برام   ك نشانه»( و معنايی قطعی ندا ند. 01: 4037
(. هر ترجةه و اننقالیت خ  ت ن عی تفسار است که 94: 4037)آسابرگرت « بريمکا  میبه

 :ند اشاکند. اين ع امل عبا تتیت تأثار ع امل مخنلفی عةل می
 
 
 
     

                                  
 
 

 . عوامل مؤثر بر ترجمه، انتقال و خوانش8شکل 

ا  . پايانی ايجا  میخنلفت سط ح تفسارم بیتفسارهام م گ نه بر اثربدين
کنند و اايد به هام بانامننی پاروم میهايی اش کنزت ان برآن ب   که چنان وضعاتمی
ا م  ا ةابی« باناسطیی  وابط»هات ترت بن ان گفت که    اين وضعات قاق باان
  .ايجا  کر  ت انمی

  
 

                                         

 هاي موقعیتی . تأثیر باف 2شکل                                         
ام پرنشدنی ماان هر ايجا  چنان تفسارها و باناهايی حكايت اش آن  ا   که فاصله

کند ت وج    ا   و جام خ انشی که برمبنام نشانه ت چاام که نشانه بر آن  اللت می
اما (. 49: 4092بپر اش ت خالی است )ابدالی و نج ماانت  هاهام شبانی به اين تقابلباشم



 41          ... يگر مقاالت اةسخ انی    هام مخالفتیلال اا ه                01/ اةا   42سال 

است که ماان پا ندم  ی به سطح  يگرسطی اين است که    اننقال اش  نكنة مهم
   گر  .جديد می ما   که خ   منجر به خلق مرکاسط ح منفاوت ايجا  می

 . پیوند  9ل2
ی/ تصا فی( مطرح نشانه  ا سرات اخناا م )اتفاقاصل اول  (150 :1986) س س  

کند. آنچه او اش اصطالح اخناا م   نظر  ا  ت آن است که  ال هاچ ا تباط طباعی با می
ثابت و ذاتی ناست  وجههاچگار ت بهاكل می هامدل ل ندا   و هر پا ندم که    ابكه

هام اكلبه هام پاشان خ  تپاای میدو يتاشهم ت اند باهر  ال می و به هةان سبب
ها که اين  الچرا هام پاشان  ا تغاار  هد؛يابد و م قعاتها پا ند با  يگر  ال گ نگ نا

 ناسنندهام  يگرم ها و مدل ل الکه  ا نداننخا  می فقط به اين  لال هاو مدل ل
هات کنز خ اندن ها و گسست آنترين عامل    ايجا  پا ند(. مهم21: 4031)نج ماانت 

تیت تأثار ع امل ايدئ ل ژيکت اين اكنندگی  ا  ا   که است؛ شيرا اين خ اندن 
عد  ايسنايی و  (. اين420: 4032هام  وگانه    آن سست ا ند )نج ماانت تقابل

سبب قرا  ا م و اناو  ب  ن اين ويژگی با ش هةة پا ندهاست؛ شيرا به م قنی ب  ن
ام مرکا و حاااه ناا هها و ساخنا هات م قعاتپا ندها و تغاار    حدو  مرشهام  ال

ها ناا هام گ ناگ نت حاااها ند و گاه تیت تأثار خ انزهة ا ه  چا   گرگ نی می
   اثر  يابند و آنچه پاز اش اين    جايگاه مرکا قرا   ااتتم قعات مرکام می
 ا  .حاااه  انده میانیراف پديدآمدهت به

 . انحراف  4ل2
  مسنقام با هم    ا تباط ناسنند و آنچه س ژ  بعدم ط بهها ها    م اجهه با مننس ژه

هات هةان چاام ناست که    ذهن و  وان  لال منفاوت ب  ن قرائتکندت بهمی  يافت 
گرفنه    (. انیراف ص  ت24: 4092س ژ  پاشان ب  ه است )ابدالی و نج ماانت 

 و فاصلة خ    ا اين  ادت تابع سطح پاشان استت اشها اش يک طرف بهخ انیمخالف
حال ساخت سطح جديد است که    کند و اش طرف  يگربا سطح پاشان حفظ می

هةان امر باعث فاصله گرفنن سطح جديد اش سطح ماقبل و کسب ه يت جديد 
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گار  سطح پاز اش خ    ا اُبژه   نظر می« اناسا فاعل»ا  . لذا س ژه    نقز می
رام  سناابی به ه ينی جديدت ضةن تبعات اش (.    ابندات س ژه ب03: 4079)اا ونت 

اكند و    مرحلة بعدت با پا ندم که ماان سط ح اننااعی منن يا اُبژ  گذانه آن  ا می
واسطة کند که    اين  اسنا مةكن است بهکندت اثرم جديد  ا خلق میجديد برقرا  می

منیرف ا   و  ش ايی اش منن گذانهت خ  آگاه يا ناخ  آگاه اش مسار اصلیتقد 
پاز گار  و با فرايند انیرافی و خالف جهنی که  ا  ت سطیی    وندم مخالف  ا 

 به ناا بر سی کر ؛ بل  اسا  بدخ انی خالق ت ان بر وند  ا می فريند. اينامنةايا  ا با
ت بدخ انی خالق اش منن جه اش آنجا که ااعر يا ن يسند  منأخر ترت وان عبا ت

رف اش منن گذانه واقع  وندم منیست و   هات اضطرا  تأثار آنپی اكسمنقد ت   
ساشم ساخنا هام با فعال خالفی که  ا  تخ انی ناات با  وند منظر  ا  ت مخالف ا   
پی مخالف    هد و با اين مسار مقابل مرکا قرا  میها  ا   ن عی حاااهبه التفعغار
   آيد.میها برجايی اين تقابلجابه

 خوانیهاي مخالفها و مؤلفه. گونه8ل جدو
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اطیاات م ج       بساا م اش كه   ال اين لعنايت به اين مطالبت    ا امه بهبا 
بدخ انی خالق  سببو به اندادههام مأل ف اكسنه انديشه باو ها و مقاالت اةس

با  نضا گاه مخالف و گاه  وندم م گرفنه و خلق سط ح اننااع جديدتص  ت
ترين مهم  و    ا امهتص  ت گرفنه است؛ اشين ناا هام غالب و حاکم جامعهانديشه

   .بر سی اده استاندت خ انی يا م  ساندهيند مخالفع املی که ن يسنده  ا    فرا

 زدايی  . الوهی 5ل2
ا  ت    اثر ه يت كه باعث ک چک اةر ن ااعر منقد  میبر اينعالوه اين ترفند
هةراه  ا  . اعر معاصر  ا ناا بهاافنگی ايابدت خ  خ ان    آن میه مخالفجديدم ک
تر اش مرتبهيابد که بلندت ااعر ج ان    اين مرحله به اين اعنقا   ست میبل  اش نظر 

(؛ 03: 4030است )مكا يکت گذانگان  مرتبة او جدا اش ااعر گذانه است و جايگاه
 ست به خالقات  خ   ر  و برام اثبات برترمگالذا  وندم مخالف  ا   پاز می

کر ن به مرکات به  جام معط فخ    ا به ت جهشند و به واساشم مرکايت حاکمت می
اين تقابلت خ  وااليی ااعر  (.   0: 4090گر اند )ايا پناه و اةشارمت ها برمیحاااه

  گار :مقابل وااليی ااعر منقد  قرا  میمنأخر   
                                                         

                                                               
                     

 . تقابل وااليی شاعر مقدم و خود وااليی شاعر متأخر9شکل 

 اش اين ادت تابع سطح پاشان است وت ن يسنده اش يک طرف بهخ انی   مخالف
 کند و اش طرف  يگر با بدخ انی خالق خ  تسطح پاشان حفظ می اش  ا باه و فاصل

کند )ف ک ت میسطح جديد است که اثر وم  ا منةايا اش آثا  ماقبل    صد  ساخت
بر  که ام کا  خ يز  ا پاز میگ نهخ ان    هر مرحله به(. ااعر مخالف040: 4039

 و  و اعر نخست به کةنرين مااان خ   برسد )هةان  ها ماان اعراوالًت اباهت
ام خالقات و ابنكا  برخ   ا  ا   وابسنگی به سطح پاشان( و ثانااًت اعر  و  اش گ نه

 خ   وااليی ااعر منأخر وااليی ااعر منقد      يا 
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 (. اين441: 4090شا هت خ ان  ا   پی  ا   )مد  که اعنال و اعنبا  ااعر مخالف
  اند که ااعر منأخرمی اممرحله  ا« خةز» بل  است.  «خَةز» فرايندمرحله يا آو  

هام مخنلفت تقد  ااعر منقد   ا ک اد با اا هخ ان(    آن می)   اينجا مخالف
فرايندم است که به  اين مرحله . بنابراين(19: 4092 )طاهرم و فرخیت باااليد
 هد تا با سرکشی اش جبا يت منن کالساکت به مطرح کر ن خ ان اجاشه میمخالف

برآن است خ ان خالفم   هةان  اسنات باابد.  امه يت تاشه م خ  اخ   بپر اش  و بر
اليد و او  ا اش جايگاه بلند د   ا باايا ااعر منق هساشمت تقد  منن اولاکه با اهريةنی

آو  ن ه ينی منةايا اش ه يت  ست ت جهت بهخداوندم به شير کشد و    گا  بعدم
 برام خ   مقامی جديد باايد )نعنافروشتااعر يا منن منقد ت  ست به آفرينز باند و 

( که البنه اين اقدا  اايد ا ا م يا غارا ا م بااد.    441: 4090شا هت خراسانی و مد  
هام خ انیت ان ااهد مخالفگرفنهت میناات بر اثر اطیاات ص  ت مقاالت اةس

آنچه  ا که  اند و سخن می خ انیت   م    تقدساتبساا م ب  . گاه اةس با مخالف
اكند. با کند و تقد  آن  ا می نگ میت کماست م    احنرا  و ت جه ويژ  مر   ب  ه

ظاهر مسنیكم )پد  ا بی( بر معنام پايدا  و به که منن اولاههايی اين  وشت سرپ ش
 اةس برام نة نه ا  .ام پ اانده میهام تاشهخ   بنا کر ه استت با سرپ ش

امرت اناخت و خ  اناسی افرا  و مقد   انسنن اين  جهت ا شاةند  انسنن  
اةا   و خ اندن  سالة حضرت میةد تر اش هرچاا میخ انز  سالة خ    ا مهم

 اند و لذا با ا شش قائل ادن برام  سالة وج  م فايده می)ص(  ا برام خ   بی
ت مرا  سالة مرا  سالة میةدت س   ندا  »کند: ش ايی میخ يزت اش  سالة  يگران تقد 

   (.209: 4019)تبريامت « تر ا  خ   بايد. اگر هاا   ساله بخ انم که تا يک
اش تفاسار قرآنی و احا يث بر اثر برخی  واسطة ن عی نگرش مخالفت معانیگاه به 

) ماش ايی(.     يابدتغاار می آاناهام معنايی خلق  ماهام تاشه و ش و ه ادن اليه
کند و باو   يام میسارم تاشهت سطیی جديد  ا پايهيدن  ما و تفاينجا ن يسنده با آفر

وَ مشاهده کر : ت ان    تأويل اين آيه  يا . نة نه  ا میگذانگان  ا اش طريق آن فرومی
(. اةس برخالف 400)اعراف/  لَمَّا جاءَ مُوسى ِلميقاِتنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَِرني أَنْظُرْ ِإلَيْكَ

هسنندت برآن است که آن     که معنقد به منالای ادن ک ه بر اثر تجلی خداوندعة
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ام نامنعا فت ک هت ک ه وج   م سی ب   که مندك اد؛ لذا اةس با نگريسنن اش شاويه
يعنی    خ   نگرمت مرا ببانی. چ ن    »معنا و سطح منفاوتی  ا خلق کر ه استت: 

)تبريامت « ن خ   او که چ ن کُه ب  ت مندك ادآخ   نظر کر ت او  ا بديد. اش تجلیت 
4019 :470.) 

خ انیت گذا  اش حاطة مسنیكم و گ يا هدف اصلی و اساسی اةس    اين مخالف
هةانندم حق و مخل ق است؛  مدا  جدايی خالق و مخل ق و  سادن به هةانی وسنت
 و مخل ق  ا که بان  اسنثنائی مابان خالق خ انیت آن تص وم با اين مخالف  و ينا اش
حائا اهةات آن است که    مبیث  اكند. نكنةهم می   انداش تها فاصله میآن

م ض ع وج    ا   که ن يسنده     «اصل»نا  تغاار  ا ن به اموا ونگیت معاا  و مؤلفه
 هدت به  ا   و آن  ا تغاار می م ض ع اصلخالف برآن به اين  لال که  يدم 

نا  ش ايی استت معاا   يگرم به اش ؛ اما    مبیث  و  که ال هاتپرساشم میواژگ ن
است که با ت جه به اينكه ن يسنده اا ه و  وای پر اخنن به م ض ع  «اا  »تغاار    

کا  بههام  يگرانت    تأويل و تفسارهام خ   ن   ا برخالف اعنقا ات و نگرش
 «تاب سناا»اكند و  يدگاهی می ا   اهة ا ه م    احنر گار ت تقد  و اعنبا  اصلیِمی
 هاممجة عهش ايی ناا خ   اش شيرش ايی و تقد (. ال هات14: 4030يابد )مكا يکت می

(؛ اما مطلب حائا اهةات    420: 4094 يد  ک  هیت آيند )جهاناةا  میوا ونگی به
تغاارم که  ش ايیتاست و    ال هات وا ونگیت ا شاةندتر ب  ن وا ونگی اصل م ض ع

 اا  ت ا شاةند است. اين اا ه  کا  گرفنه میويل احا يث به   اا   پر اخنن و تأ
ت ان مشاهده کر . گاه اةس با تغاار اا   پر اخنن    باان و  وش تأويل اةس می
کشد و با نگرای به نقد می اةا ندتها  ا مقد  میبه م ض عت ام  م  ا که هةگان آن

. گشايداافنگی(ت شاوية  يد جديدم  ا بر خ اننده میا ن عی خ  )و طبعاً ب مخالف
ام به آن گ نهن يسنده به تخالف باو ها و اعنقا ات ع ا  استبر هرچند نگرش جديد

 گار :که م    پذيرش خ اننده قرا  می پر اخنه

ائةه  ا ند. ائةه که بااند؟ مرا با مَچَفس. ائةه  وا نةی آن ظاهر نیت اکن ن ت  بدان
ايم! گفت: چنان مگ  ت  ائةة  يگرانیت  يگرانت ائةة ت اند. چه کا ؟ ما خ   ائةه
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الكرسی خ انند بر سَر یةکه ما مقريان گفنی. ق می بااند که آچند کلةه بگ  چنان
 (.       410: 4019الكرسی بااند )تبريامت یة نج   و ق می بااند که آ

شايی ناا ب  ؛ به عبا ت به ن عی تقد  ش ايیت قائلت ان   مقابل تقد می
ش ايیت    نگرای مخالفت تقد ِ گ نه که ن يسنده يا ااعر    تقد ترت هةان وان

ت اند با  يدم مخالفت امرم نك هاده شايی ناا میاكندت    تقد امرم مقد   ا می
با  ا شای يک  و مذم    ا مقد  جل ه  هد. ن يسنده به اين طريق با اكست

هم  مةكن است پر اش . حال اين م ض ع ض عت با  يدم مخالف به اثبات حقاقت میم
مةكن  ناولی؛ يعنی با  ا شای مثبت يک م ض ع ع  م  اانه بااد و هم وندم ص

  ا ام با  ا شای مثبت ا   امر منفی عكس( و يا برش ايی)تقد  منفی ا   است
ها تفسارم ثابت و قطعی اش قطبت تراشهام همشايی(. اگر وجه معرفنی ابكه)تقد 

اناخنی قطعی مذم   است(ت وجه پديدا ط   به )يعنی کفر هة ا ه و  هد ست میبه
ت با هام و به اين ترتاب  هدا ائه می هاپ ياتر اش قطب تراشت تفسارمهام همابكه

(. اين  ويكر  وقنی    19: 4079ا ند )آا  مت جا میو منفی جابها شای مثبت 
تراش عجاب و هام هما  ت ابكهتراشم( اعةال میسطح افقی )يعنی    سطح هم
ظاهر هام بهام اش اطحا ند.    عرفانت بخز عةدهغريبی بر ذهن ااعر تداعی می

فر  و آلگ نه هام  وگانی است )مارباقرمچنان  ويكر م به مق لهکفرآماا ناای اش اين
ام اش واژگان مر و  که شبان اعنراض استت شنجاره   اين شبان (. 29: 4039ج نقانیت 

و کلةاتی که منف   و مخالف اعنقا  منشرعان استت    تناسب با واژگانی چ ن 
و  يابندمعنايی مثبت می س م نةا ساشم عرفانی   حرکت به خراباتت ماخانه و... که

با  معنايی  چ ن مسجدت ص معهت شهدت خرقهت ص فی و... که حاملهةمقابل واژگانی   
(. اعر و نثر قلند م 04: 4094 وند )طايفی و ااهس ندت میکا  بهمنفی هسنندت 

گ نة ااعر يا ن يسنده    ااعا  هام مالمنیبسنرم مناسب   جهت القام انديشه
ا ند.    ويژه غالااتت هسنند که به بروش ن عی اش اطیاات منجر میعرفانیت به

ا   و ها و نةا هام ارعی و ضدارعی می  میشانهگ نه فضاهات مرش ماان ناين
اةس ناا  (.004: 4074کدکنیت کند )افاعی خ اننده  ا ماان  و امر منناقض اناو  می

خ   بهره بساا  بر ه است. مثالً برام به نقد کشادن نفاق و  مقاالتاش اين اا ه    
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کافران  ب  ن( ی )صا قنةات با نگرای مخالفت به سنايز يكرنگ و ويی افرا  مسلةان
 ا  ؛ لذا وم برام خلق معنايی پر اش  و با شاوية  يدم مثبتت کافران  وست میمی
آفريند که    اكند و ساخنی جديد  ا می  مأل ف  ا   هم مینه و منفاوتت ساخناباگا

 ا  ت اش اين وجه که کافران  ا  وست می»آن کافران  ا ام با  ا شای مثبت هسنند: 
گ يند: آ م کافريمت  اةنام. اکن ن  وسناز تعلام  هامت کنند. می وسنی نةی  ع م

« خطر استکند که من  وسنم و ناستت پرکه  ع م می. اما اين يگانگاز باآم شيم
   (.041: 4019 )تبريامت

 سازي  . واژگون6ل2
م هاکه  وشچنان خ انی است؛اناخنی    مخالفترين اصل  وشمهمساشم واژگ ن

 يد  ک  هیت هسنند )جهانساشم ام وابسنه به واژگ نگ نهخ انی به يگر مخالف
تعريف ف ک ت وقنی سنت يا مكنبی تفسار خاصی اش  ويدا م تا يخی (. به422: 4094

ام  ا    آن ت ان با طرح تفسار و تعبار مقابل آنت شمانه و انديشة تاشهکندت میعرضه می
تا  ؛اكل  وايی پا ا وکس است نگی(. واژگ 03: 4079 )ضاةرانت خص ص مهاا کر 

اغلب  ناماد. اين ن ع پا ا وکس  ا « وايی پا ا وکس»ت ان آن  ا جايی که می
 رف ناست؛جا تناقض فعل با ع چاام آمدِاند و خالفآمد  انسنهشيرمجة عة خالف
ت   يدامنظر  اش(. 21: 4037ام ن  )ف ال مت  ويهفنةان بااد خ اه خ اه آن فعل يک گ

هام ساشم شمانی  وگانه  ا بر  وش  ا  : اش س يی ماهات مرس   گفنةانواژگ ن
می   اشقبال حقاقتت حض  ت مبدأ و مرکامنكی به مفاهاةی  هامگفنةان ت می  مرکا

و اش س م  يگر اش  (429: 4032)نج ماانت  يا   هد و فرومیاكل ت  ا نشان می
ت اند پا ند هام مفه می منافاايكی میجايی میدو يتت با جابهطريق ترفندهايی وا ونه

ساشم برآن واسطة واژگ نام بهها  ا واژگ ن ساش ؛ لذا هر ااعر يا ن يسندهم قنی آن
نشان  ا    مرکا قرا  هام حاااههام فكرم سننی  ا فروبريا  و نظا است تا نظا 

نام سننی سبب مناوم ادن هر ن ع ترت اش آنجا که حض   معبه عبا ت  وان . هد
ت (Drrida, 1973: 28) ا  ها میب  گی آنا   و سبب غاا  و  يگرمخالف می خ انز
حاااه بر ن معانی به پیکندت   خ انی میام که اقدا  به مخالفيا ن يسنده ااعر
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ها و مسلطی است که    مرکا قرا   ا ند. با واژگ ن ادن اين تعاملت خ انز
ع ض گارند و   گر ند و    مرکا قرا  میفعال می سلطندهام مخالف با معانی مترف

اول يت  اين واساشم  و ينا ا ند؛ اشنشان و مناوم میحاااه هام مرکامساخنا 
: 4030)سلدن و ويدوس نت کند یها  ا نةايان مشند و ناپايدا م آنهم میبه  ايج  ا
430 .) 
 
 

                       
                   

 

 

 ايخوانی بر ساختارهاي مركزي و حاشیه. تأثیر مخالف9شکل 

 تقابل با منضا  و مخالف آن است؛    گروِ چاامهر اش  يد اةس ناات ه يت 
ا شاةند ب  ن  يگرم است و ا شاةند ب  ن يكی نشان معنام ا شای يكی بهبی يعنی
(. گاه ن يسنده با خروج اش ظاهر 12: 4094اهت ا شای  يگرم )مصلح و پا سا خانقاش بی
مخالف و باگانه  ا   سد و اين اا ه  وندمط   کلی و سار    باطنت به حقاقت میبه
 «ب  ن مسلةان»باو  پاای اشهماةس    وهلة اولت به واساشم و برام مثال  طلبد.می
مسلةان ب  ن  ا الشمة « ب  ن تسلام»پر اش  و با نگرای منفاوتت ظاهر می   
اندت تسلام که    باطنظاهر مسلةان ب  ن و تسلام نب  ن؛ لذا کفا م  ا نه به تخ اندمی

با واژگ نی باو  غالب قبلیت  بدين اا هت  اند که تسلام ناست.تر اش مؤمنی میا شاةند
  هد:می« کافر تسلام»جام خ    ا به سطح جديد  «تسلاممسلةان بی»

 و  امشب بر آن نصرانی که هم. گفنم: می ا يم بهابت شنده گفت: با ما باا تا 
ا  که اب باايم. گفنند: ما مسلةانام و او کافرت بر مات باا. گفنم نی که او وعده کر ه
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به سر مسلةان است؛ شيرا او تسلام است و اةا تسلام ناسناد. مسلةانی تسلام 
 (.  497: 4019است )تبريامت 

کند ام  ا خلق میتغاار شاوية  يدت معنا يا معانی تاشه گاه اةس با باشنگرم و
ام ت ان تص   کر  که اين نگرش معك   جهت  فع کاسنی(. می02: 4090)میبنیت 

    خ انیآنجا که مخالف است که ن يسنده    خالل آن  فنا  مشاهده کر ه است. اش
خالف جريانی بر ت اند و ت میاةا  میبهسننی  خالف باو ها و نگرشسارم برم

. اين ن ع (427: 4094  ک  هیت  يد)جهان عقايد غالب و قاهر فرهنگی ناا بااد
صد   هايی اش اضطرا  تأثار گذانگان و سنت استت بر اثر خ انی که   مخالف

اكند و ت م سننی و تكرا م  ا میهام ت   گار ت ابكهکا  میخ انی خالقی که بهبد
وقنی  يگرت  به عبا ت کند؛ام  ا خلق میم مسنقل و تاشهها يا تفسارهاخ  ت ابكه

ت ان با طرح تفسار دت میکنتفسار خاصی اش  ويدا م تا يخی عرضه می سنت يا مكنبی
ام  ا    آن ساشمت شمانه و انديشة تاشهن عی با واژگ نو يا به و تعبار مقابل آن

هةاشه آن کس که     و  ع ا اگر    با (. مثال03ً: 4079خص ص مهاا کر  )ضاةرانت 
اةست غالب ناست؛ بلكه فر   ا  ت غالب استت اش  يدپاروش می شنی يا نبر مکُ

خ   ن  ابطة منطق تعاملی هم    اثر به حق و پاروش است. اين ن ع واژگ نیمغل   بر
گارند يا شنی می و کس کُ»مغل   برقرا  اده است: سط ح غالب و  است که ماان
ا اوستت نه با آن ند. اش آن  و کست هر که مغل   و اكسنه ادت حق بکننبر م می

   (.400: 4019 )تبريامت« ةالةنكسر نا عندغالب؛ شيرا که أ
ت انند بساا  مؤثر بااند هام اةس میخ انیهام مالمنی ناا    مخالفگرايز
گاه با (. او   جهت بادا  کر ن مخاطب خ  ت 70: 4033شا ه و لرسنانیت )غالمیسان

گذا   که نةايز میبه هايیسطح المحقاقت  ا    البهواژگ ن کر ن نگرش مسلط جامعهت 
 آيند: اةا  میناپسند به بلكه تتنها مطل   خلق ناسنندنه

هام  ناات پاز من فَرخَج و ترين چااهاستت اش آ شووانهآنچه پاز خلق مرغ  
کسی سر فروآ  ؛ شيرا که اوت ترين است. الّا جهت نااش کسی و سعا ت مكروه

کندت با اين نااشت چگ نه پشت پام شنام؟ معش قه و قبلة هةه است. چنان بذل می
 (. 001: 4019)تبريامت 
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 . خود و ديگري   7ل2
تفاوتی  فرض اساسیا ندت پازمی وقنی گروهی اش اااا براسا  اباهت اناسايی

وقنی معاا م  ا برام عض يت    گروهی » و  ينا ها با  يگر اااا  ا ند؛ اشاست که آن
مرشم  ا ناا برام طر  چااهايی که بدان تعلق ندا ندت وقائل ا يمت    هةان حالت حد

ظه   بخز سلبی وج   است. قرائت  خ انی ناا(. مخالف00 :4090 )میبنیت «ايمنها ه
ک  هیت   يد آفرينی )جهانخ انی  يگرم است به قصد تخاصمت تةايا و ه يتو بد
ام منفاوت با اده( باگانهام سرک  عن ان حاااهخ انی )به(. مخالف441: 4094

( و معنام آن فقط 439: 4090پديد  معاّنی مثل هنجا ت ه يت و يا خ   است )قاسةیت 
ها ناای اش   کی است که افرا  و ها و تفاوت   گرو نب  ِ خ   است. اين اباهت

اين  لذاهسنند؛   ند و بنابراين  ا ام ساخنی قرا  ا مها  اها اش معنام آنگروه
كه میص ل  فنا  اجنةاعی اعضام خ   بااندت ناجنةاعی پاز اش آ هامبندمص  ت
يكی اش  بندم(. طبقه473: 4939)ک هنت  ام نةا ين و جاء ذاتی انديشادن هسنندساشه

پاية برهات امر اناسايی تتر ادن ه يپاية مااان اننااعیهاست و برابعا  اناسايی ه يت
سبک  يگرم و خ    عن انبه خ انیتگارم مخالفگار . اكلتفكر قالبی ص  ت می

هام جةعی نناجة اباهت و تفاوتی است که نةا ين تهام ه يبندمناات    ص  ت
ساشمت اعم اش فر م و جةعیت نااشمند (. ه يت441: 4030است )اباذ م و ماالنیت 

عن ان  يگرم است که اش  هگذ  تفاوت با آن خ انی بهی يا مخالفوج   يک بدخ ان
ه يت مرکا  (. اگر434: 4077؛ ت  و فت 11: 4014بن اند خ    ا نةايان ساش  )سا ترت 

نگرای است  خ انینظر گرفنه ا  ت مخالفهام نگرش   نا يده گرفنن ساير اا ه
 اند که مرکايت قبل  ا لب میشند و خ    ا مرکام غاتاشه که مرکايت  ا واپس می

خ انی  ا ت ان مخالف و می ينا کند؛ اشمرکا  ا نامرکا می عبا تیبه  اند وحاااه میبه
 يد  )جهان کندها آاكا  میها  ا براسا  تقابلساشم مرکا  انست که ه يتنامرکا

خاصی  ت ن ع تفسارمقاالت اةس هام تأويل   (. يكی اش می  441: 4094ک  هیت 
آو   و ظاهراً جام میاست که او برخالف جريان غالب سااسی جامعه و  و ان خ   به

(.    اين اا هت معنا يا عنصر 00: 4090هاچ بام و هراسی هم اش آن ندا   )میبنیت 
خاا  و اجاشه ام منفر  و انیرافیت   برابر خ  يت مرکا برمینشان چ نان س ژهحاااه
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 مثالً(. Drrida, 1973: 247)م آشا انة آن  ا میدو  و مقاد کند  هد که مرکا باشنةی
حقاقتت مرکام  جاااا ه کر .    اين «الحَقيقة ةالمَجازُ قَنطَر»ت ان به تأويل اةس اش می

 س م اين حقاقت مرکاملی بهپ نشانحاااه جاشِو مَ جاش اةر ه ادهبرتر و واالتر اش مَ
جاش  ا جايی مرکا و حاااهت مَمخالف و با جابه؛ اما اةست با  يدم تلقی اده است

ام و پلی برام  سادن به مجاش ام حاااه اند که حقاقتت شمانهنی مرکام میقحقا
: 4019 )تبريامت« المَجاز ةالحَقيقة قَنطَر» :گ يد وست که می ينا اةر ه اده است؛ اش

39.)   
الم ساخنا هام    البه جهت اثبات حقاقنی است کهها   خ انیگ نه مخالفاين
جهت آگاه کر ن مخاطب ااعر يا ن يسنده    پنهان هسنند؛ لذا نشانفعال و حاااهغار

ها ن عی مرکايت به آنکند و بهام  ا برجسنه میبه اين نكنة مهمت ساخنا هام حاااه
ادهت ثبات ا  اکی و ه ينی    اثر اين ن سان خلق (.231: 4030)مكا يکت  بخشدمی
 يا  و می چگی و پا سنگی خ  هام پاشان فروپايک خ    و هرگ نههم میا بهمرک

ا  . نة نة پذير میامكانآمدهت وج  هجايی مرکا با حاااهت    اثر انیراف بامكان جابه
قَد کَرَّمنَا لَ وَخ اند: ام  ا بر او میت ان    آنجا مشاهده کر  که اخصی آيه يگر  ا می
خ اند و اةس با شبان عنا  به وم ( می74)اسراء/  البَحر مَلنَاهُم فی البرّ وَحَ بَنی آدمَ و

 گايند:میمريد بر جام ا به گار ؛ بلكه ااخ کاملنةی گ يد که مريد  ا به ااگر ممی
ال کند که خ اهد سؤام ناست و آن فر  مینَصابه خام ش! که ت   ا اش اين آيت»

ال  سد؟ چه اعنراض  سد؟ من مريد نگار . من ه سؤ   ا بر من چگ يد: تاةس می
 (.  292: 4019 )تبريامت« گاه نه هر ااخت ااخ کامل!گاريمت آنااخ می

 . دگرديسی ساختارهاي مألوف و سنتی 1ل2
اش آ ام  مننظر  گذانه بر هنرمندان منأخرتام   با   تأثار غار يام نظريهبرام پی بل  

 هند  تعامل مهربانانة اکن ن و گذانه نشان   ت تأثار ا بیاش نظر بل وا  گرفت.فرويد 
تغاار نقدمان يا ايجا  ا بی ااعران منأخر برام چاره ادن بر م نبر  نة  ا  ناست؛ بلكه

(. ااعر برام  هايی اش اين  ل اپسی نف ذت اش طريق 23: 4030هاست )مكا يکت    آن
کند. اين سنگان  ا خلع سالح می  يام مجد  يكی اش من ن پاشانت اين نارومقالب
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اةا  هام مأل ف مرس   بهن عی باشم با ساخنا ت اند به يام مجد  و منظم میقالب
هام اانت برطبق ق اعد و  سن  العةلها و باشساشم يخنن آن آيد؛ لذا ااعر با   هم

جديد  ا اين طريقت ساخنا م  ( و به03کند )هةانت ها  ا   ونی و خ  م میخ  ت آن
ت اند مخالف نگرش بلكه می ا منةايا اش ساخنا هام پاشان استتتنهکند که نهخلق می

اكنند م می هها ناا بااد.    اين اا هت ساخنا هام منطقی پاشان  ا  آن و شاوية  يد
رفا و ب  .    ا   فا سی    اصطالح ع ت ان ااهد ساخنا م تاشهمیو   نهايت 
نامند.  «اطح»گ يندت هنگا  وجد میناقض  ا که ص فاان به عی کال  منص فاهت ن

 گ يد:کدکنی میافاعی  اباهت بساا   ا  . خ انیو مخالف کافات اطح با پا ا وکس
   بالغت ص فاهت    اعرهام نا  ايشانت چه منظ   و چه منث  ت می    

ه    هام شبانی است.    اين اا هت هر واژاناسی اكسنن عرف و عبا تجةال
خاصیت بافت و نشانی ساش  که اين جةالت    همام  ا میکنا  واژ   يگر جةله

 (.027: 4031کنند )ساخنا  جديدم  ا خلق می

اةس ناا گاهی اوقات با نگرش مخالف و منفاوتت چنان با ساخنا ها باشم  
ها ساخنا م تنجايی واژگانت نهکند و با جابهکند که ساخنا هام غارفعال  ا فعال میمی

با اين بر . آفريندت بلكه خ اننده  ا   جهت مخالف به فكر فرومیجديد و مخالف می
  و : يا  و قطعات اشبان میهم میها به هند  تقابلاا هت حدو  و مرشهام تشكال

گ يد. خلافه  سن    ا  او  ا    اش اخصی نا  خلافه بد گفنند که فالنی کفر می 
کنی؟ خلافه گفت: جهت گ يد خلافه  ا:    حق من چرا میاط بانداشند. می

مصلیت خلقت ت   ا    آ  انداش . گفت: خ  ت جهت مصلیت منت خلق  ا    
 (. 417: 4019آ  انداش. مرا پاز ت  چندان  لت ناست )تبريامت 

گار  که ساخنا هايی که ها با چنان مها تی ص  ت میخ انیگاهی اين مخالف
آية  کشانند؛ برام نة نه تأويل اةس   با خ اننده  ا به حارت میا ندت خلق می

اين مطل   است »گ يد: (. اةس می19)عنكب ت/  سُبُلَنَا نّهُمذینَ جَاهدوا فينا لَنَهدیوالّ
 ذينَوالّخ انیت چگ نه خ انی و اين است مرا : هت منظم؛ يعنی اگر مقد  و مؤخراش ج
 .  (400: 4019)تبريامت « نافا ادواهَنا جَلَبُم سُاهُدينَهَ
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خ انت هم کااف است و هم ويرانگر  وست که اةس    نقز مخالفاش اين 
اكن است و هم ساخنا آفرين. او سط ح معة ل  ا ساخنا هام مأل ف؛ او هم ساخت

 کند.  اكند و با شاوية  يدم منفاوتت سط ح اننااعی منفاوتی  ا خلق می  هم می

 سطحی آيرونیک  خوانی در. مخالف3ل2
سعی  د ونا کنندت بر سی می   نقد جديدت صنايعی که چندگانگی مفه می ايجا  می

 تعا ل    ساخنا  چندگانة ضةن ت جاه نظرم آنت به ن عی بر آن است که مخاطبت
نا   «آيرونی» ا  به اثر وحدت ببخشد. ناقدان اين تعا ل  ست يابد و فه می مننم

(. اين صنعت که لینی  وگانه  ا  ت چنان است 32: 4090ا فرت اند ) انخاکی و  نها ه
 .نةايدت نامفه  ت منضا  يا خالف اننظا  میام  يگرا  ت اش جنبهکه آنچه گفنه می

آنچه  ا که  ط   کلیفهةی است. بهگ يی يا بر عكسبرعكس آيرونیت»گ يد: اةاسا می
هات بدون ت جه به طنا    ضا ها و تقابلبايد   يافت. مرا  مننقدان ن ت تاستت  باان اده

وگ ست که    آن تغلب (. آيرونی يک صنعت بالغی و يا گفت229: 4031« )هاستآن
اين اا ه جل    .(Cuddon, 1979: 339)ها باهم تفاوت  ا ند کلةات و معانی آن

وسالة آن هنجا م جامعه است که ن يسنده بههنجا گريام ااعرانه   برابر نابه
هام م ج  ت گارم اش نگرش  وگانه و تناقض يخنه  ا با بهره همتا تصاوير   ک ادمی

 ا   ) انخانی و  ا فرت گرا کا کر م عانات بنابراين آيرونی ؛کندبه تجا   عانی بدل 
(. آيرونی حالنی است اش باان    ااكال مخنلف  وايیت غنايی و  اسنان که 30: 4090

کند )مقدا مت گاه عكس معنام ظاهرم  ا باشنةايی می    بطن خ  ت مفه   جدا و
(. تنز اصلی    آيرونی حاصل ناساشگا م کال  با بافت سخن است؛ به 04: 4073

: 4037هام منناقض گ ينده است )فن حیت هةان  لال   ك آن مسنلا  فهم نگرش
ی مجاشم مفاهاة کنند (. اگر هام بالغی مانند آيرونیت پا ا وکس و... تداعی447

هام مقصد ها به پاا هسنند که ذهن  ا خا ج اش چا چ   شبانی و    آن س م نشانه
   (.37: 4090کنند ) انخاکی و  ا فرت هدايت می
با گان ص فاه و ناا حةله  ها و  فنا هاممةل  اش سخنان ک بنده به گفنه مقاالتسراسر 

من اگر نفاق ت انسنةی کر نت مرا » :اين عبا ت مثالً    ؛به  فنا هام مر   عا م است
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آن است اةس با نگاهی مخالف و مننقدانه بر ت(44: 4019 )تبريامت«    ش  گرفنندم
اند و مینر  اةر ه  يگرانی که م    تأياد مر   کنم؛)ن يسنده( نفاق نةی که من
نن يک عةل ناپسندت    ش  گرف منالةاند. اينكه نناجة نفاق کر نت بها ندت منافقمی

طح ق اعد شبانیت نناجة ام است آيروناک    سطح شبان. اش آنجا که    سباادت معا له
لذا اين اتفاق يک  ويدا  آيروناک    سطح کال   العةل خ   ناستتعكس عةل بد
 است.

شا ه و لرسنانی ناا نسبت  ا . غالمیسان اةست ان به مالمناگرم شبان آيروناک  ا می
حنی  آنانت ان گفت که شبان مالمناهت شبان آيروناک است. می»ند: اهآو     مقالة خ   

(. 73 :4090) «نةاينداند و خالف آنچه هسنندت می   اعةال و  فنا اان ناا آيروناک
هام منناقض و منكامل گ ينده   ك نگرش    گروِ اين ناساشگا م کال  با بافت سخن

ناا با لین  وگانة خ  ت گذا م است اش  و آيرونی اش اين  (.447: 4037است )فن حیت 
واسطة سخنان گ ينده (؛ غاابی که به0: 4090حض   به غاا  )ايا پناه و اةشارمت 

آو  ه است: جام  يگر  (.   30: 4090  پی عانی ادن است ) انخانی و  ا فرت 
ه صیبت با  ش ان خ ش است. امانت خانه  ا به با   هد.  ش  مر انهت شيرك باادت خان»

(. 37: 4019 )تبريامت«  ا نگاه  ا  . صیبت با ملیدان خ ش است که بدانند ملید 
چند تقابل اين  و گروهت اده است. هر مقايسهاةست امان با  ش   عبا ت اين   

آيروناک است.    اثر  قاا  حاصل ادهت ام که اش ايننناجه تطباعی و منطقی است
 ش  اش امانی که خانه ده و ااعد ناا وا ونه اشت ق خ انی اةس و نگاه وا ونهمخالف

کندت برتر  انسنه اده است؛ لذا  ش ان و ملیدانت اش آنجا که مدعی  ا م اظبت می
 اند. ناسنندت برتر اش امانان و م حدان مدعی  انسنه اده

 . نتیجه9
ادت وابسنه به سطح پاشان ها اش يک طرف بهخ انیگرفنه    مخالفانیراف ص  ت

کند و اش طرف  يگر ن يسنده اش  ا با سطح پاشان حفظ میتت اش اين  و فاصلهاس
  حال ساخنن يک سطح جديد است که هةان امر باعث فاصله گرفنن سطح جديد اش 

وجه ثابت و هاچگار ت بها  . هر پا ندم که    سطح جديد اكل میسطح ماقبل می
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ا و قرا  ا هام فر م و اجنةاعی اكل هذاتی ناست؛ شيرا اين پا ندها براسا  ت افق
هام پاشان خ  ت پاای میدو يتت اند با اشهمگارند و به هةان سبب هر  الی میمی
هام پاشانت به ها پا ند يابد و با تغاار م قعاتهام گ ناگ ن با  يگر  الاكلبه

ش آثا  ترين مرحلة خ  ت اخ انی    مهمخ انی  اه يابد. مخالفام اش مخالفگ نه
کند.    اين مرحلهت ااعر يا ن يسنده برام اينكه اش ساية تأثار ش ايی میماقبلز تقد 

شند و تعبارم اضطرا  تأثار ااعر نخسنان بارون باايدت  ست به ابنكا  عةل میيا به
هام مخنلفت تقد  ااعر منقد   ا باااليد و او  ا اش جايگاه سرو م ک اد با اا همی

کند و به سخن  يگرت به اخص يا چاا شايی میهةچنان گاه اةس تقد به شير کشد. 
ام   با   تقدسات  ا  . بنابراين اةس    بخشد و يا  يدگاه تاشها شای تقد  میبی

هام هام فكرم سننی و مكر   ا فروبريا  و نظا ساشمت برآن است تا نظا واژگ ن
   ام  ا    مرکا قرا  بدهد.حاااه

 منابع
 رآن کريمت ق

. تهران: 0ترجةة پرويا اجاللی. چ .هاهام تیلال  سانه وش .(4037) ت آسابرگرت آ ت  
 وشا ت فرهنگ و ا اا .

 تهران: نشر مرکا. عرفان و  ندم    اعر حافظ.(. 4079ت آا  مت  ا ي ش )
 . ترجةة پاا  يا انج . تهران: نشر مرکا.بانامننات(. 4034ت آلنت گراها  )

نامة «. باشنةايی مفه   غر     نشريات  انشج يی(. »4030ي سف و ندا ماالنی ) ت اباذ مت
 . 424ت97. صص21. شعل   اجنةاعی

واساشم تقابل  وگانة حافظ/ شاهد    خ  (. »4092ت ابدالیت فرها  و امارعلی نج ماان )
 . 04ت9. صص04. ش44  هام ا بی.پژوهز«. غالاات حافظ )خ انز   يدايی(

هام وج م  يگرمت بر سی جل ه   جست(. »4090ناهت امان و بابک اةشارم )ت ايا پ
. 1.  مطالعات ا باات ک  ك  انشگاه ااراش«.  گرب  گی    ا باات ک  ك و ن ج ان ايران

 . 21ت4. صص2ش
ترجةه و گر آو م اش میةد  س  ام مكالةه. خنده و آشا م.(. 4070ت باخنانت ماخايال )
 ت فرهنگی هنرم آ ست.پ ينده. تهران: ارک
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(. تهران: جسنا هايی    نظريه و نقد ا بی)نقد ا بی و  م کراسی (. 4031ت پايندهت حسان )
 نال فر.

تصیاح میةدعلی م حد. تهران: مقاالت اةس. (. 4019الدين میةد )ت تبريامت اةس
 خ ا شمی.

ي ش کريةی. تهران: ترجةة  ا  منطق گفنگ يی ماخايال باخنان.(. 4077ت  و فت تاوتان ) ت
 نشر مرکا.

هام احةد خ انیاناسی مخالفپديدا اناسی و سنخ(. »4094 يد  ک  هیت سانا )ت جهان
 . 400ت440. صص49. ش1 فصلنامة نقد ا بی. «. اامل 

ترجةة مهدم پا سا و شير نظر فرشان سج  م.  اناسی.مبانی نشانه(. 4090ت چندلرت  اناال )
 تهران: س    مهر.

 (. تهران: آگه.ناچهت ف ک ت لا تا ت   يدا)گذا  اش مد نانه (. 4037قاقیت ااهر  )ت ح
«. هام شبان عرفانی مقاالت اةس تبريامويژگی(. »4037ت  ضیت احةد و مهديه فاض )

 . 240ت499. صص414شمجلة  انشكد  ا باات و عل   انسانی مشهد. 

هام آيرونی نةايشی    اعر جل ه(. »4090الدين و اب القاسم  ا فر )ت  انخاکیت علی ضااء
 . 99ت34. صص0. ش1.  ا باات پا سی معاصر«. احةد اامل 

ترجةة مصطفی  حاةی. تهران:  االاسم و اصالت بشر.ساگايسنان(. 4014ت سا ترت ژان پل )
 مروا يد.

ترجةة عبا  مخبر.   اهنةام نظرية ا بی معاصر.(. 4030ت سلدنت  امان و پانر ويدوس ن )
 تهران: طرح ن .
ترجةة من چهر صب  م. تهران:  اناسی. ه پرسز اش  يدگاه جامعه(. 4079ت اا ونت ج ئل )

 نشر نی.
 . تهران: آگاه.0. چم ساقی اعر (.4074ت افاعی کدکنیت میةد ضا )
(. اش ماراث عرفانی اب سعاد اب الخاروقت )چشادن طعم (. 4031)ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 ن.تهران: سخ

  . تهران: مانرا.2. وا بی نقد(. 4031ت اةاسات سارو  )
. گروه منرجةان. تا يخ  وانشناسی ن ين(. 4074ت ا لنات  وان پی و سادنی آلن ا لنا )

  تهران:  اد.
 تهران: هرمس. ماشل ف ک ت  انز و قد ت.(. 4079ت ضاةرانت میةد )
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اةا با سعدم براسا  نظرية اضطرا   ابطة ن(. »4092اهلل و س  ابه فرخی )ت طاهرمت قد ت
 . 34ت10. صص02. ش44  هام ا بی.پژوهز«. تأثار هرولد بل  

«. بر سی قلند يات     ي ان عطا  ناشاب  م(. »4094ت طايفیت اارشا  و عاطفه ااهس ند )
 . 14ت09. صص2. ش01  ا يان و عرفان.

مطالعات «. نی    مقاالت اةسآيرو(. »4033شا هت غالمیسان و شهرا لرسنانی )ت غالمیسان
 . 93ت19. صص9 انشكد  عل   انسانی  انشگاه کااان. ش عرفانی.

«. اناسی مرکاش ايی و اناوام س ژه     اسنان سگ ولگر نشانه(. »4094ت فنییت حسان )
 . 91ت30. صص41ش پژوهی.ا  

واساشم  اكنی بالغی؛ نقز صناعات بالغی    اكست وساخت(. »4037ت فن حیت میة   )
 . 421ت449. صص0. ش4  نقد ا بی. فصلنامة«. منن

. 44. ش0  فصلنامة نقد ا بی.«. اش کال  منةكّن تا کال  مغل  (. »4039ت تتتتتتتتتتتتت )
 . 12ت01صص

 . تهران: نشر نی.اناسیهام انسانتا يخ انديشه و نظريه(. 4031ت فك هیت ناصر )

ترجةة يیای امامی. تهران:  اناسی عل   انسانی.هنظم ااااء  يرين(. 4039ت ف ک ت ماشل )
  پژوهشكد  مطالعات فرهنگی و اجنةاعی.

 قم: فراگفت.شبان عرفان. (. 4037ت ف ال مت علارضا )
تیقاقات سااسی «. خ   و  يگرم  وش تیلال گفنةان و مسئلة(. »4090) ت قاسةیت فائاه

 . 242ت431صص .20 انشگاه آشا  اسالمی واحد اهرضا. شالةللی. بان
 . تهران: نشر مرکا.2ترجةة فرشانة طاهرم. چنظرية ا بی. (. 4031ت کالرت جاناتان )
هام پسامد ن    يكی اش نخسنان آثا   اسنان پسامد ن ايران مؤلفه(. »4091ت کريةیت فرشا  )
 . 242ت431. صص01. ش9  نقد ا بی. فصلنامة«. پايان اش کاظم تانا تهران()گذ گاه بی

 نقد ا بی. فصلنامة«. ا  وقنی ن يسنده منن می(. »4090ريةیت فرشا  و سعاد حسامپ   )ت ک
 . 430ت417. صص04. ش3 

 الن بقال. ترجةة میةد ال الی و میةد العةرم.  ا . الشعریةاللغة بنية (. 4939ت ک هنت جان )
. 14ش بی.پژوهی ا منن «.أويل    مَقاالت اةس تبريامت(. »4090ت میبنیت مهدم )

 . 12ت04صص

. 9. شپژوهشنامة فرهنگ و ا  «. مالاسممقاالت اةس و مانی(. »4033ت میةدمت برات )
 . 044ت299صص
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 ويكر  قرآنی سنايی به قصاد  فرخی ساسنانی )با نگاه به (. »4090شا هت عبدالرضا )ت مد  
 . 441ت97. صص2. ش0  هام اَ بی قرآنی.پژوهز«. نظرية بدخ انی خالق(

شنانگی ا   تعلاةیت  هانند  (. »4091شا هت عبدالرضا و صديقه ا با  سلاةانی )ت مد  
 . 424ت94. صص29. ش3  پژوهشنامة ا   تعلاةی.«. پروين اش اضطرا  تأثار

ساخنا  تكاه و آهنگ شبان اةس (. »4090ت مد سیت فاطةهت فرشانه شوايی و ثاناه مخبر )
 . 401ت401. صص2. ش1.  شبانشناخت«. تبريام    مقاالت

«.  منالة يک اسنراتژمواساشم به(. »4094اصغر و مهدم پا سا خانقاه )ت مصلحت علی
 . 72ت19. صص42ت44. ش0 انشكد  ا باات و عل   انسانی.  و   جديد.   منافاايک.

 اش افالط ن تا عصر حاضر. تهران: فرهنگ اصطالحات نقد ا بی.(. 4073ت مقدا مت بهرا  )
 ش. فكر  و 

ترجةة مهران مهاجر و میةد نب م.  هام ا بی معاصر. انشنامة نظريه(. 4030ت مكا يکت ايرنا )
 تهران: آگه.

قطب مجاشم شبان نثر ص فاه با تكاه بر مقاالت (. »4091ت مهرکیت ايرج و حسن علااا ه )
 . 234ت210. صص274. ش20.   وفصلنامة شبان و ا باات فا سی«. اةس تبريام

تیلال اطحت برمبنام (. »4039اصغرت مسع   آلگ نه ج اقانی )فر ت سادعلیقرمت ماربا
 . 14ت29. صص42. شپژوهیا  «. اناخنیاناسی و معرفتتفكاک وج  

بر سی سار تی ل تا يخی تص يرگرم    (. »4090ت ناظةیت شهرا و مساح ذکاوت )
. 4. ش1  ا باات ک  ك. مطالعات«. س سكههام  اسنان خالهها و باشآفرينیباشن يسی
 . 240ت471صص

 پژوهشنامة عل   انسانی.«. منطق پا ا وکسی انديشة ژاك   يدا(. »4032) ت نج ماانت امارعلی
 . 423ت449. صص04ت09ش

 . 02ت22. صص4شفرهنگسنان هنر. «. نشانه اش نگاه   يدا(. »4031) تتت تتتتتتتتتتتتتت
پذيرم اش تأثار(. »4090شا ه )دالرضا مد  ت نعنافروشت فاطةهت میب به خراسانی و عب

اناسی نظم و نثر سبک«. ن يسندگان پاشان نثر فا سی با ت جه به نظرية ها ولد بل  
 . 443ت444. صص0. ش9(.  ا   بها ) فا سی
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