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 چکیده

ها و با تکیه بر هاي یک جریان فکري، با توجه به بسترها و زمینهبنديشناخت عمیق از صورت
گرایی و  به تقلیلغالباً هاي گزینشی و منفک از بافت و زمینه، شود و خوانشکلیت آن محقق می

یکـی از   شناسـی  براین اساس، پـژوهش حاضـر بـه آسـیب    . گردد سویه منتهی می یک هايبرداشت
شکنی در یک پردازد که تبیینِ سازوکارهاي شالودهتصورات رایج در گفتمان نقد ادبی ایران می

این پژوهش با تکیه بـر عناصـر   . داندشکنانه از آن را غیرممکن می متن عرفانی و قرائت شالوده
اي شرقی ههاي اندیشۀ دریدا با سنت ها و شباهتعرفانی در دستگاه فکري دریدا، چون همسانی

کاباال و تفکر هرمسی، و سکوت دریدا در / و عرفان اسالمی، ارتباط اندیشۀ دریدا با عرفان یهود
نماید و و عرفان را تبیین می شکنی متونش، ارتباط شالوده هاي االهیاتی و دینی ازبرابر خوانش

زخوانی بـار  بـه آن، بـه بـا   گیريِ برداشت مذکور و پاسخگویی  همچنین با تکیه بر چگونگی شکل
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  مقدمه -1
ها و دستگاه فکري ها، مکتبجریان ۀهایی که به مقایسپژوهش ۀیکی از معضالت برجست

پردازند، مسألۀ متعلق به دو سنت فکري گوناگون می متفکرِو یا چند شاعر، نویسنده و د
اینکه چگونه این گفتگـو و دیـالوگ در    ؛آنهاست ۀو چگونگی امکان مقایس1پذیريقیاس

هاي فرهنگی و تفاوت هاي مشترك درشود و چگونه افقها و مرزها محقق میوراي فاصله
 بـا (و عرفـان   2شکنیشالوده ۀمقایساین مقاله نیز که به . گیرداختالفات زبانی شکل می

ۀ شـاید مسـأل  . روسـت هپردازد، با این مسـأله روبـ  می) و موالنا هاي دریداتکیه بر اندیشه
  که برخی اصـوالً دو جریـان متعلـق بـه دو سـنت ظـاهراً متفـاوت را        اصلی، جداي از این

نزدهم بـه  که دریدا متعلق به سنتی است که از قرن شـا  ین استا ،دانندپذیر نمیقیاس
سـنتی کـه   جریان و است،  سو در جریان فکري، معرفتی و فلسفی غرب شکل گرفتهاین
زدایـی آن غالـب   قدسیت ۀالحادي دارد و در پیوند با نیچه، فروید و مارکس، جنب ۀجنب
زیرساختی دینی و  ،کم عرفان اسالمی و در اینجا عرفان مولوياما عرفان، دست شود؛می

  .خدامحور دارد
اسـت، مکتبـی اسـت     )1930- 2004(واسازي، کـه مـالزم نـام ژاك دریـدا     / شکنیشالوده    

هـاي فلسـفی و نظـري    ها و سنتمیالدي در واکنش به جریان شصت ۀفلسفی که اواخر ده
گریـزِ  . هـاي آن در فرانسـه شـکل گرفـت    غرب و به قصـد ایجـاد تزلـزل در باورهـا و بنیـان     

ظام و نظریه و توجه به سیالیت ذاتی، چنـدگانگی  شکنی از اصطالحاتی چون روش، ن شالوده
اگـر بتـوان   . سـازد ناپذیري، بیان دقیـق ماهیـت آن را دشـوار مـی    هاي کاربرد و تعریفحوزه

ریـزي و فروپاشـی مرزهـا و قیـود و بـه      شکنی متصور شد، درهمهدفی بنیادین براي شالوده
امات و اســتلز ماهیــت. هاســتشــده و تزلــزل قطعیــت پرســش کشــیدن باورهــاي تثبیــت

بخـش وسـیعی از   . دهـد به تعریف و تحدیـد تـن نمـی    اي است که ذاتاًگونه شکنی به شالوده
 ، چـون شـکنی هـاي شـالوده  شناخت و آگاهی از دستگاه فکري دریدا و سـازوکارها و مؤلفـه  

تزلـزل در   6عدم قطعیت معنا، 5نفی متافیزیک حضور، 4هاي دوگانه،عدم تقابل 3مرکزگریزي،
                                                
1. incommensurability 
2. Deconstruction 
3. decentre 
4. denial of binary oppstions 
5. metaphysics of presence 
6. lack of certainty of  meaning 
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هاي سنت فلسفی غرب اسـت، کـه در پیونـد بـا فلسـفۀ      ها و واژگونی انگارهقطعیت باورها و
زیرا فلسفۀ دریدا در تقابل بـا فلسـفه افالطـون یـا      گردد؛هاي آن محقق میطون و گزارهافال

   .است گفتمان غالب فلسفی غرب شکل گرفته
اي از ههـاي کـاربرد آن، طیـف گسـترد    شکنی و چنـدگانگی حـوزه  سیالیت ذاتی شالوده

تـرین   پردامنـه  .اسـت  هاي مثبت و منفی و موافق و مخالف را در پی داشتهها و قرائتخوانش
شکنی با سـاحت   ، تبیین چگونگی ارتباط شالودهنیز اضرپژوهش ح ۀترین دغدغسؤال و مهم

یکـی از   .شـکنی دریـدایی اسـت   عرفان و بازنگري و واکاوي متنی عرفانی از منظـر شـالوده  
د ادبی ایـران نیـز   شکنی دریدا، که در گفتمان نقتصورات رایج و نادرست دربارة شالوده

ایـن نگـرش بـا     .شکنی و عرفان استارتباطی شالودهالجمع بودن و بینعۀغالب است، ما
اش، تبیین سـازوکارهاي  تکیه بر الحادي و ضد دین بودن دستگاه فکري دریدا و نظریه

  .داندممکن میشکنانه از آن را غیررائت شالودهک متن عرفانی و قشکنی در یشالوده
همسـانی و   ، چـون پژوهش حاضر با تکیه بر عناصـر عرفـانی در دسـتگاه فکـري دریـدا     

دریـدا بـا    ۀهاي شرقی و عرفـان اسـالمی، ارتبـاط اندیشـ    هاي اندیشه دریدا با سنتشباهت
بـه   ،...رکزگریـزي، صـیرورت، حیـرت، و   کاباال، توجه دریدا به مفاهیمی چـون م / عرفان یهود

پـردازد و بـا واکـاوي و خـوانش مفـاهیم مـذکور در       گیري فوق مـی زمینه و چگونگی جهت
را شـکنی و عرفـان   امکان قیاس سازوکارهاي شـالوده کوشد تا ، میساختار اندیشگانی مولوي

افالطـونی بـه   هـاي گفتمـان   افالطـون و گـزاره   ۀاین مقاله با توجـه بـه فلسـف   . نمایدتبیین 
شکنی چون نفـی متافیزیـک حضـور، عـدم     هاي شالودههاي نادرست از بعضی گزارهبرداشت

گیـري غالـب   دهـد، زیـرا بـار معنـایی و جهـت     مرکزگریزي پاسخ می نگري وقطعیت، نسبی
هاي فلسـفی غـرب   شکنی در کلیت و بستر تاریخی آن و در ارتباط با گزارههاي شالودهمؤلفه

  . شودبعدي منجر میتابانه و تکهاي کجگیريو غفلت از این مهم به جهت شوددریافت می
هاي برقراري دیالوگ بین عرفان و نمودن مصداقگویی و شفافبراي اجتناب از کلی

اي روایت عرفان اسالمی با اشارهشکنی دریدا و کالنبر شالودهاین جستار شکنی، شالوده
هدف این پـژوهش پـرداختن بـه تمـام جوانـب و      . کندبه جنس عرفان مولوي تکیه می

و یا تقلیل دستگاه فکري موالنا  و نیز قیاس اندیشۀ مولوي و دریدازوایاي این دو جریان 
هاي مشترك جهان فکري مولوي و دریدا به دریدا و برعکس نیست، بلکه با اشاره به افق
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  هـاي  بـا دقـت در مفـاهیم و مؤلفـه     ،هـاي مـذکور  ها و برداشـت فرضو با توجه به پیش
ۀ نقطـ  .نمایدجنس تفکر عرفانی دریدا را واکاوي می ،شکنی و بستر گفتمانی آنشالوده
 هاي عرفـانی هشکنی به عرفان و تمرکز بر تبیین عناصر و مؤلفاز شالودهاین پژوهش  عزیمت

شـکنی و عرفـان   در دستگاه اندیشگانی دریداست، تا برداشت و تفکر ضدیت و تقابل شـالوده 
شـکنانه و رابطـۀ آنهـا بـا     اصالح این نگاه و تبیین سازوکارها و قرائت شالوده. را اصالح نماید

هـاي   در قرائـت  هاي این متون را کـه ویژگی تواند بسیاري ازاقتضائات متون ادب فارسی، می
 ت، برجسـته اسـ  مانده و به حاشیه رانده شدهسنتی و تکراري از دید خواننده و منتقد پنهان 

و هر خوانش، امکان بازتولید معنا و متنی متفـاوت   ،این منظر، امکان خوانشی متفاوت. نماید
   .کندفراهم می را

  تـوان بـین مرکزگریـزي، عـدم قطعیـت و      چگونـه مـی  «براي پاسخ به این سؤال که 
و نگري و ساختار بـاور عرفـانی، اتصـال    شکنی، با خدامحوري، مطلقنگريِ شالودهنسبی

عوامـل، چگـونگی و    :نمایـد ، پژوهش حاضر بر چند حوزه تمرکز می»ارتباط برقرار کرد
هاي ناقص و نادرست از به بررسی برداشت ؛کندگیري این نگرش را طرح میچراییِ شکل

فـوق  گیري و تثبیـت سـؤال   هایی که در شکلبرداشت( پردازدشکنی میشالوده مفاهیم
، ابعـادي دیگـر از   شکنی در مثنوي موالناهاي شالودهلفه؛ با طرح اجمالی مؤ)نقش دارند

به واکاوي ابعاد عرفانی اندیشۀ دریدا و نیـز  کشد؛ و سرانجام این نگرش را به چالش می
     .پردازدشکنی میبه عنوان فصل مشترك عرفان و شالوده» حیرت«بررسی 
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هـاي  هـا و دسـتگاه  هـا، مکتـب  پذیري و چگونگی امکـان مقایسـه بـین جریـان    مسألۀ قیاس
محـل اخـتالف   برانگیـز و  اندیشگانی متعلق بـه دو سـنت فکـري گونـاگون همـواره چـالش      

و فاصلۀ بسـیارِ زمـانی   1بینیبا وجود اختالف زبانی، تمایزات فرهنگی، جهان است؛ اینکه بوده
ــاریخی  ــق ت ــانی و اف ــازي     2و مک ــا بسترس ــین آنه ــاگوگ ب ــو و دی ــه گفتگ ــاوت، چگون   متف

، رودلـف  »گفتگو در فراتـاریخ «گردد؟ این گفتگو و بستر را هانري کربن شود و ممکن میمی
چنین تقاربی هرگونـه تأثیرپـذیري را   . نامدمی» ارتباط عمودي«و شایگان » تقارب انواع«اتو 

                                                
1. word-view 
2. historical horizon 
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ناپذیري کـه ذاتـی    هاي تبدیلرغم ویژگیبهدهد که یکند و نشان ماز هر جانبی، منتفی می
هـایی هسـت کـه وجودشـان را     اقلیمِ وجوديِ ادیانِ مختلف است، میان دو متفکـر گـذرگاه  

یابنـد  توان منکر شد و در سطح معینی از حضور، این دو بینش، بـا یکـدیگر پیونـد مـی    نمی
ویـژه خـوانش و بـازخوانی     به ها وگونه قیاسیقین اینبه. )384و  382، 382: 1386شایگان، . نک(

هـاي  متون کالسیک از منظر و یا در افق یک نظریه یا مکتب، با یکی دو مؤلفه، یـا اشـتراك  
دادن بـه ترکیـب و    ي مفهـومی و اصـالت  هـا شود، بلکه با تکیه بر شـاکله سطحی محقق نمی

  .گرددپذیر میکلیت ساختار متن، امکان
از اصطالحاتی چـون نظـام، مکتـب و روش و    شکنی، گریز آن ناپذیري شالودهتعریف

هاي کـاربردش، طیـف گسـتردة رویکردهـا و     توجه به سیالیت ذاتی و چندگانگی حوزه
یکی از تصورات رایج  )1(.است هاي موافق و مخالف و مثبت و منفی را در پی داشتهخوانش

آلموند، . نک(ت شکنی و عرفان اسارتباطیِ شالودهشکنی دریدا، بیو نادرست دربارة شالوده
این تصور که در گفتمانِ نقد ادبی ایران نیز مشـاهده  . )154-166 :1382و قیطوري،  1390

شکنانه از رائت شالودهشکنی در یک متن عرفانی و قشود، تبیینِ سازوکارهاي شالودهمی
هاي نادرست در مورد فرضاین برداشت که غالباً مبتنی بر پیش. داندممکن میآن را غیر

شـکنی اسـت،   کمبود اطالعـات در مـورد شـالوده    نی و بیانگر فقدانشکعرفان و شالوده
ـ یکی از شارحان برجستۀ  هایی استگیريساز جهتزمینه که به گفتۀ کریستوفر نوریس 

متن از دریدا صورت شکنی ـ در غرب نیز غالباً به دنبال مطالعۀ چند متن یا پاره شالوده
رغـم تصـور رایـج در ایـران،     با این حال، و بـه  .)213-219: 1388نوریس، . نک(است  گرفته

هاي شـرقی و عرفـان اسـالمی، ارتبـاط     هاي اندیشۀ دریدا با سنتها و شباهتهمسانی
هاي االهیاتی و دینی از کاباال، سکوت دریدا در برابر خوانش/ اندیشۀ دریدا با عرفان یهود

، بسـیاري از  ...ي، حیرت، صـیرورت و یزمتونش و نیز توجه او به مفاهیمی چون مرکزگر
است که تفکر دریدایی، تفکري عرفانی  محققان و متفکران غربی را به این نتیجه رسانده

؛ 55-72: 1390؛ آلمونـد،  274: 1388؛ نوریس، 17: 1378؛ کیوپیت، 202: 1388رویل، . نک(است 
  ).421: 1380و احمدي،  1386؛ پاکتچی، 154-166 :1382قیطوري، 

شان دلیل جنس متفاوت، شخصی و باطنی بودن ماهیت و حقیقت ادراکات عرفانی به
گر شود و مخاطب به درك مشترك و یکسان با ادراكو نیز نقص و فقر زبان، آشکار نمی

ناپـذیر و تعبیرگریزنـد، در   هاي درونـی، کـه توصـیف   عارف براي بیان دریافت. رسدنمی
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هـا و رمزهـاي آشـنا و    گیـرد و نشـانه  هاي رایج فاصله میاز نرم 1هاي زبانیبنديصورت
عارف ). 19: 1387کیوپیت، (» عارف باید ساختارشکن باشد«اصوالً  ؛ریزدمقبول را درهم می

خواند و شور و اشتیاق بیان می »تجارب خاموش«در کشمکش کتمان تجاربی که آن را 
سـلبی،  استعاري، شطحیات، زبان  ـ  ی، با استفاده از زبان تمثیلنامدناپذیر میآنچه بیان

 هاي متعـارف سازي قالبها، سیالن واژگان، فراروي از قواعد معهود، وارونههنجارگریزي
هاي معنایی و امکانات زبـانی، از هـر آنچـه مـانع گفـتنِ      ها و گسترش الیهزبان، تداعی

اصوالً عرفان با . )388-389 و 288: 1385استیس، . نک( کندشود، عبور میهایش مینگفتنی
قواعــد و قــوانین متعــارف و معهــود زبــان ناســازگار اســت و ایــن حقیقتــی اســت کــه  

  ).149: 1382قیطوري، (» شکنی ویژگی متون عرفانی نیز هست ساخت«
جهـان عـارف،   شکنی در متون عرفانی، در نسـبت بـا زیسـت   هاي ساختنمود مؤلفه

هـاي  رت فراروي از قوالب معهود و سنتهاي وجودي، توانایی و قدبینی او، تجربهجهان
دقـت  تـوان بـه  شکنیِ متون را نمـی شالوده مرز و سطحِ. یابدمقبول، سطوح مختلفی می

شود هاي عرفانی دیده میي در متنج و پیوستاررشکنی به شکل مدساخت تعیین کرد؛
ارداد پیوستار قر/ شبستري را در یک طرف این طیف گلشن رازشاید بتوان متنی مثل  و

یـن دو حـوزه و امکـان خـوانش     بـراي ارتبـاط ا  . در طرف دیگر طیـف  را و متون مولوي
دریـدا بـا    ۀهـاي اندیشـه و فلسـف   شکنانه از متون عرفانی، تبیین پیوند و شباهت شالوده

البته با توجه به ایـن مهـم کـه احـوال عرفـانی       نماید؛تفکر دینی او ضروري می/ انعرف
آغشته به احساس دینی، یعنی  دینی، ولی غالباً ةشدمعتقدات شناختهفارغ از «تواند  می

  ).  355-356: 1385استیس، (» رخ دهد» احساس قدسی و مقدس و ملکوتی
داند، سبب شکنی و عرفان را ناممکن میفرض مذکور و نگرشی که قیاس شالودهپیش

. ي و خـوانش شـوند  شکنی تحلیل، بـازنگر تر از منظر شالودهکم است متون عرفانی شده
چالش کشـیدن برداشـت مـذکور، بـه تبیـین       با به پژوهش حاضر با توجه به این مهم و

گفتنی . پردازدمی ن در متون عرفانیشکنی و تحلیل سازوکارهاي آامکان قرائت شالوده
یـک اسـتلزامات و سـازوکارهاي    بـه است که این خوانش و تبیین، به معنی تطبیق یـک 

متون عرفانی و یا متون مولوي و فروکاستن دستگاه فکري موالنا به تفکر شکنی با شالوده
/ شـکنی تصـوف و سـاخت  نویسـندة کتـاب    ،نگارنده با کالم یان آلموند .دریدایی نیست

                                                
1. language formation 
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 قصد از این تحقیق رجعت آراء«که شود همراه می ،عربی بررسی تطبیقی آراء دریدا و ابن
، در عین حال سر آن نداریم تا بر تن دریدا مدرنی نیستقرن سیزدهمی به نظریات پست

اي از عرفان اسالمی هاي او را به گونهلباسی از جنس باورهاي اسالمی بپوشانیم و نوشته
ریزي و تبیین با پی کوشد تااین تحقیق می ؛ بلکه)22: 1390آلموند، ( »تغییر ماهیت دهیم

امکان خوانش و واکـاوي متـون عرفـانی از     ،شکنی با عرفان مولوي چند سازوکار شالوده
  .سازدشکنی را محقق میمنظر شالوده

همـدانی،  ( هاي مولوي و هیدگرهایی که به سنجش و قیاس اندیشههمچنین پژوهش
مولـوي،   ،)1354خراسـانی،  ( ، مولـوي و هگـل  )1384پورنامـداریان،  ( ، مولوي و دریدا)1387

و  )1386اخـالق،  ( ، مولـوي و نیچـه  )تـا جعفـري، بـی  ( هاي غربی و شرقیها و مکتباندیشه
اند، هم چگونگیِ قیاسِ مولوي عارف و دریـداي  پرداخته )1390آلمونـد، ( عربی و دریدا ابن

 ریـزي نمایند و هم امکان قیاس این دو جریـان فکـري را پـی   شکن را شفاف میشالوده
وقت تجربه نکرده وار را هیچهاي عرفانیِ مولويدریدا عارف نیست و شاید تجربه. دنکن می

هاي عرفانی در تفکر و زیرسـاخت نگـاه او ایـن قیـاس را     باشد، اما وجود عناصر و نشانه
رغـم  در رسیدن به حقیقت و توصـیف آن بـه   آدمیان«که راستی به. سازدپذیر میامکان

  ).12: 1390آلموند، (» اندفواصل زمانی و زبانی و جغرافیایی، بسیار به هم نزدیک
  

  شکنی و گفتمان افالطونی    هاي شالودهمؤلفه -3
هاي فکري با تکیه بر شـاکله و کلیـت   ها، مکاتب و جریانشناخت و فهم عمیق از نظریه

هـا و اجـزاي متشـکله و نیـز چرایـی و چگـونگی پیـدایش، نضـج و         آنها، توجه به مؤلفه
و توجه بـه  ) اصالت ترکیب(نگري عبارتی دیگر کلیت به .شودگیري آنها محقق می شکل

مکتـب و بـار   / هاي متن، منظر و افق دیگري از سازوکارهاي یک جریانبسترها و زمینه
کـه در  دهـد، در حـالی  هاي آن به دست مـی ها و مؤلفهبنديمعنایی استلزامات، صورت

گرایانه و منفک از بافت و زمینه، خطر فهم نادرست هاي گزینشی، تقلیلنگري، قرائت جزء
   .شودتابانه تشدید میسویه و کجهاي یکو برداشت

، نفی متافیزیک حضور شکنی، چونهاي شالودههاي نادرست از بعضی گزارهبرداشت
، بیانگر نگرش دان مطالعات کافیفق عالوه بر ،...و نگري، مرکزگریزيعدم قطعیت، نسبی

شـکنی ـ چـون هـر نظریـه و      هاي شالودهمؤلفه. منقطع و برشیِ ناقدان و شارحان است
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گیري آن نگریسته پیشینۀ تاریخی و بستر شکل شی ـ اگر به صورت مجزا و منفک از رو
ها پـیش  هاي فلسفی غرب، قرنزمینۀ بسیاري از گزاره. شودراهه کشیده می شود، به بی

بسترسازي و در مسیر تاریخی خود، با افزایش بسامد، انسـجام و نفـوذ     توسط افالطون،
افالطون را پدر . سازي شد و در تاریخ فلسفه غرب جریان یافتها، عینی و طبیعیسوژه

. نـک (افالطون  ۀهایی به فلسفپانویسدانند و تاریخ فلسفه را فقط سلسلهفلسفۀ غرب می
افالطون چیزي متعلق بـه گذشـته    ۀهیدگر بر این باور است که فلسف. )32: 1386الویـن،  

 ،)125: 1382ضیمران، (است  طون در متن تاریخ حلول یافتهنیست، بلکه گوهر حقیقت افال
  گريِ افالطـون در پیکربنـدي فلسـفه،    گر عالوه بر نقش آغـازگري و تـدوین  دی رتبه عبا

هـاي  هـا و گـرایش  توان افالطون را محور کانونی فلسفۀ غرب دانست که همـۀ نحلـه  می
و انفصالی با فلسفۀ او سامان فلسفی در پیوند سلبی، ایجابی، ترمیمی، تکمیلی، تداومی 

مرکزي وکـانونی   ۀغرب و نقط ۀهاي دریدایی را نیز باید در گفتمان فلسفگزاره .اندیافته
معنا بـا آن،  هاي همسو و همو در پیوند با گزاره) خردباوري( )2(محوريآن یعنی لوگوس

: 1385هارلنـد،  . نک( منطق، تناسب، قطعیت، حضور، کالم، وحدت و نظم  نگریست یعنی
هاي یکی از گزاره ).56، 55، 53: 1387و حقیقی،  58-59: 1388؛ نوریس، 49: 1388 ؛ رویل،49

معنـا و  ) افالطـونی (غـرب   ۀدریدایی که در پیوند با گفتمان فلسف ۀمهم و کلیدي فلسف
  .هاي دوگانه استیابد، فروریزي تقابلاعتبار می

  
  هاي دوتاییتقابل -3-1

 فارغ از قدرت و قابلیت و عدم قابلیت اجرایـی آن  -  شکنیو استلزامات شالودهیکی از اهداف 
هـا و  انگاشـت  هـا، پـیش  در بنیـان  )51: 1388رویـل،  (اي عظیم فراگیر و زلزله یلرزش ایجاد - 

سازي آنهاست؛ یکـی   هاي اندیشگانی فلسفۀ غرب، از ثبات و استحکام انداختن و واژگون پایه
در بستر خردباروري غربی همۀ مفـاهیم  . دوقطبی است/بنیادي، نگرش تقابلیاز این مفاهیم 

ریـزي   بـراي پـی  . یابـد هاي دوتـایی معنـا مـی   تقابل/ تفکر دوشقی /مراتبیدر ساختار سلسله
گیرد، اصطالح نخست، مهـم  هاي دوگانه هر اصطالح کلیدي در برابر متضادش قرار میتقابل

عی است و همیشـه از اصـطالح نخسـت بـه اصـطالح دوم      و اصلی و اصطالح دوم، تابع و فر
سـازي و   شـوند و بعـد بـا طبیعـی     هـا آفریـده مـی   اول ایـن تقابـل   درواقـع . شـود حرکت می
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هـا در نظـام   همـۀ پدیـده   در ایـن فلسـفه،   . شـوند پذیرفته می عنوان واقعیت سازي به عینی
الکتریسـته، در تضـاد و تقابـل بـا     گیرند؛ و چون دو قطـبِ جریـانِ   هاي دوگانه قرار میتقابل

؛ هارلنـد،  1381دریـدا،  . نـک (کنند، قطب دوم همواره طفیلیِ قطب اول اسـت  یکدیگر عمل می
دریدا این نگاه تقابلی را نخست در آثار افالطـون جسـتجو    ،)183: 1380و ایگلتون،  106: 1380
/ نوشـتار، حضـور  / ت، گفتارادبیا/ هایی چون فلسفهوجود تقابل. )13: 1386ضیمران،  . نک(کرد 

نامرکز و نظایر آن، که به معنی برتـري قطـب اول بـر قطـب     / نسبیت، مرکز/ قطعیت  غیاب،
. شـود دهد که توسـط مرکـز، محـدود و کنتـرل مـی     از نظام و ساختاري خبر می ،دوم است

 ةهاي دوگانه و نگرش تقـابلی، شـالوده متـون و سـیطر    دریدا بر آن است تا با فروریزي تقابل
 ،زیـرا در نگـرش تقـابلی    ؛متافیزیک و حضور معنا را بشکند و بستر تکثر معنا را فراهم نماید

در چیـدمان تقـابلی و در   . اسـت  رومخاطب همیشه با خروجی و معنایی ثابت و قطعی روبـه 
مجبور به گزینش معنايِ این یا آن است، کـه ایـن گـزینش     ، مخاطببرتري شق اول بر دوم

هـاي  در متنی که شالوده و نظام تقابـل  .رساند ی، انجماد و قطعیت معنا میمتن را به ایستای
گـردد و ایـن بـاور    شود، امکانِ حرکت، بازي و پویایی معنا فراهم مـی اش شکسته میدوگانه

تنها تالش براي یـافتن معناهـاي   . شده وجود نداردمعناي کامل و تعیین«گیرد که شکل می
» پایـان جستجوسـت  دارد، کـه درگیـر شـدن در فراشـد بـی      گسیخته و پراکنده وجودهماز
  ).   485: 1384احمدي، (

  
   »نفی متافیزیک حضور« در» متافیزیک«ناي قدسی از دریافت مع - 2- 3
افالطون در برتري حضور بر غیاب، گفتـار  . دهدساختار تقابلی، حضور را بر غیاب برتري می 

دانـد، زیـرا هنگـام گفتگـو پیوسـته      نوشـتار مـی  را ـ که یکی از مظاهر حضور است ـ برتر از   
دریدا به تبعیت نیچه و هیدگر مدعی شد که از افالطون به بعـد،  . گوینده و شنونده حاضرند

ۀ دریدا برتري و اصالت حضور و باورهاي تـاریخ فلسـف  . مبناي فلسفۀ غرب قرار گرفت  ،حضور
که کلیۀ مفاهیم بنیادي متافیزیـک  دریدا بر این باور است . نامدمتافیزیک حضور می غرب را

اند، حضور شیء در محضر بینایی، حضور پدیده به عنـوان گـوهر   اي به حضور وابستهگونه به
و ماهیت یا وجود، حضور زمانی یـک پدیـده در لحظـۀ کنـونی، حضـور مطلـب نـزد ذهـن         

توان از موارد مختلـف تحقـق    سنده و حضور خود نزد دیگري را می، حضور فاعل شنا)شعور(
تاریخ فلسفۀ غـرب، تـاریخ متافیزیـک    ). 25: 1386ضیمران، . نک(این حضور متافیزیکی دانست 
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باور به حضور معنـا،  . حضور است و تاریخ متافیزیک حضور یعنی تاریخ اقتدار و قطعیت معنا
نیسـت جـز    به گمان دریدا، تاریخ فلسـفه چیـزي  . یعنی معنا همیشه و به هر رو حاضر است

هاي مکرر و عبث براي دسـت یـافتن بـه معیارهـایی کـه بتوانـد پایـه و        اي از کوششرشته
  ).55: 1387حقیقی، (اساسی براي روشنی معنا باشد 

 شکنی دریداست، با سوءهاي شالودهکه از کلیدواژه» نفی متافیزیک حضور«اصطالح 
شکنی دریدا طور عام، از ساختآنچه غرب به«. است هاي همراه بودهفهمیبرداشت و کج

» گردانـی از خداسـت  به معناي رد دین و روي هاي متافیزیکی،، تقابل با بنیانفهمدمی
قد ادبی ایران نیز مشاهده این باور و برداشت اشتباه در گفتمان ن .)155: 1382قیطـوري،  (

ا به معنی نفی شکنی دریدکه اصطالح نفی متافیزیک حضور در شالودهدر حالی شود؛می
آورد، نه به معنی باور به حضور و قطعیت معناست که سکون و ایستایی را به ارمغان می

پایـان  هـاي بـی  در نفـی متافیزیـک حضـور، امکـان    . نفی باورهاي متافیزیکی و ماورایی
منتقـدان  . یابدپایانِ متن، تداوم میجستجوي معنا و یا حرکت براي کشف معناهايِ بی

ماً بدون توجه به بار معنایی این اصطالح در نظریۀ دریدا، بر معناي مـاورایی،  دریدا، عمو
ند و بر این اساس نفی متافیزیک دریدا را نکتکیه می» متافیزیک«قدسی و مینوي واژة 

ند و این در حالی است ندابه معناي نفی هرنوع امر ماورایی، دینی، عرفانی و معنوي می
گوید دریدا نام خدا را عاشقانه دوسـت  داند و میشک و دعا میکه کاپوتو، دریدا را مرد ا

  ). 155-156و  154: همان. نک(دارد 
  

  نگريبدفهمی از عدم قطعیت و نسبی -3-3
مراتبی نگري است که در ساختار سلسههاي دستگاه فکري دریدا نسبییکی دیگر از گزاره

مخاطب در برخورد بـا مفـاهیمی چـون اصـالت      .یابدنگري، معنا میدر تقابل با قطعیت
توجه به معنـاي آن، کـه    شکنی دریدا ـ بی ها در شالودهنگرش نسبی و فروریزي قطعیت

رسد که دریدا بـه  فراروي از معناي ثابت، قطعی و یگانه از متن است ـ به این نتیجه می 
  قیــاس ایــن برداشــت نادرســت،  .ت، حتمیــت و امــر مطلقــی بــاور نــداردهــیچ  قطعیــ

داند، زیـرا در تفکـر عرفـانی همـۀ امـور هسـتی از       را ناممکن می شکنی و عرفانشالوده
  . گیرندمی حقیقت مطلق و امر متعالی، معنا و اعتبار
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هاي دریدا، نگاه شکنی و متنشالوده :ضروري استدر نقد این برداشت، ذکر دو نکته 
ایـن   کننـد و ادبیـات و فلسـفه دگرگـون مـی     را به جهان، زندگی،  و شیوة اندیشیدن ما

  اگـر بتـوان بـراي    . شـود مـی  هـا آغـاز  دگرگونی اساسی با یک تحول و تزلـزل در بنیـان  
 ثبـاتی در شکنی هدفی اصلی متصور شد، چیزي نیست جز ایجـاد لـزرش و بـی   شالوده

ها زلزله کار دریدا در پیوند با. استرآنچه ریشه دوانده و قطعیت یافتهها و هانگاشتپیش
شده براي رسـیدن بـه تعـادل و    هاي تثبیتهاست، زلزله در مفاهیم و انگارهلرزهیا زمین
ها در بافت فکري دریدا ها و فراروي؛ از این منظر فروریزي)51: 1388رویل، . نک(نسبیت 

داند که ریزي هر قطعیت و حتمیتی نیست، زیرا دریدا نیک میبه معناي شکستن و برهم
واکــنش دریــدا بــه  .)28-35 :1381دریــدا، . نــک(فــراروي مطلــق از آنهــا ممکــن نیســت 

هایی است که در طول تاریخ در برخورد با متن و معناي مـتن بـه کـار رفتـه و      قطعیت
هاي دوتایی، متافیزیک حضور، مرکزمحـوري  هایی چون تقابلقطعیت ؛است تثبیت شده

توان و نباید به خوانش متن و کشف معناي آن را نمی ةعدم قطعیت دریدا در حوز... . و
بـاط و نسـبتی بـین فـراروي از     امور تسـري داد و دیگـر اینکـه نـه شـخص دریـدا ارت       ۀهم

هــا و ایــن مفهــوم از نوشــتهاســت و نــه متعــالی برقــرار کــرده/ هــا و امــر مطلــق قطعیــت
دانـد،   الحادي و ضد دینی نمیشکنی را تنها شالودهاو نه. هایش قابل برداشت است سخنرانی

  ). 150: 1382قیطوري، . نک(کشد ترین فاصله با عرفان به تصویر میبلکه آن را در نزدیک
  

  برداشت نادرست از مرکززدایی و مرکزگریزي - 4- 3
سـویه و  گیري، قرائتی یکشکنی که بدون توجه به بسترهاي شکلهاي شالودهمؤلفهدیگر از 

گفتمان مـذکور بـا تکیـه    . مرکززدایی و نفی مدلول استعالیی است است، نادرست از آن شده
شـکنی کـه از متـون مرکززدایـی     بر تفکر عرفانی بر این باور است که با سازوکارهاي شـالوده 

امر مطلـق در مرکـز آن قـرار دارد و عرفـانی     / توان متنی عرفانی را که پروردگارکند، نمیمی
لحظـۀ آن نمـود و حضـور دارد، بـازنگري و واکـاوي       چون عرفان مولوي را که خدا در لحظه

آیا مرکززدایـی دریـدایی بـه معنـاي     : کنداین جریان چند نکته و سؤال را برجسته می. نمود
 ار در مرکـز هسـتی اسـت   آیا واقعاً پروردگـ  وردگاري است که در مرکز هستی است؛حذف پر

هـا و  اي پاسـخ بـه سـؤال   بـر . مرکز هستی کجاست ه مرکززدایی به معنی حذف او باشد؛ وک
  .اصالح برداشت فوق الزم است معناي مرکز در تفکر دریدایی و عرفانی واکاوي شود
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اسـت   شکنی را باید در پیوند با گفتمانی که در تقابل با آن شکل گرفتههاي شالودهمؤلفه
مرکزمحـوري و  . ، معنـا کـرد و بـه خروجـی و ماحصـل آن توجـه نمـود       )گفتمان افالطونی(

 ،یعنی وحدت، قطعیت، نظـم و ثبـات   ها و ملحقات مفهومی خود،ایی با دیگر وابستهمرکزگر
دهد و حرکت را کنتـرل و   تمام اجزاء ساختار را در جاي خود و در ارتباط با یکدیگر قرار می

مراتبـی، مرکـز، مـانع    ساختار سلسـله / به عبارت دیگر در گفتمان افالطونی کند؛محدود می
باور به حضور مرکز، باور به ایستایی و قطعیـت، حضـور   . شودساختار میحرکت بیش از حد 

معنا، وحدت و نظم است، زیرا مرکز، بازيِ ساختار یعنی تغییـر آرایـش، دگرگـونی عناصـر و     
، 9: 1381دریـدا،  . نـک (رسـاند  کند و متن را به ایستایی و انجماد میها را تثبیت میجایگزینی

  ).251: 1386و وبستر،   85- 81: 1388ز، ؛ کلیگ212–210: 1380و   28
دریـدا بـا مرکززدایـی از مـتن،     . گیـرد گفتمانِ مرکزگرایی، جلو تکثر و زایش معنا را مـی 
در اره وتا متنی پویا، فعـال و همـ   پاشددرواقع قطعیت، ایستایی و خروجی ثابت آن را فرومی

اي جسـتجو و کشـف   متنی بـاز و پویـا کـه مخاطـب را بـر      نوشدن داشته باشد؛/ حال شدن
و هارلنـد،   176: 1380ایگلتـون،  . نـک (خوانـد  نهایت به حرکتی مداوم و مستمر فرامـی معناي بی

تنها به معناي حذف امر متعالی نیست، بلکه فراینـد  مرکززدایی دریدایی نه. )204- 205: 1380
ت نهایت بودن مـتن و حرکـت رو بـه بـاال پیونـدي بـا زیرسـاخ       ، باز و بی)صیرورت(حرکت 

هـاي عرفـانی دریـدا    نگرش هرمسی دریدا دارد و بیانگر این نکته است کـه یکـی از دغدغـه   
هـاي فکـري او بـا     بسیاري از مفسران دریدا با تلفیق افق ).3- 5. نک(زایی متون است قدسیت

شـکنی  ورزند که مرکززدایی و نفی مدلول استعالیی از سـوي سـاخت  سکوالریسم، اصرار می
خـوردة  شـکنی دشـمن قسـم   اي بر این باورند که ساختاما عده... استبه معناي مرگ خدا 

کشـد  زدة دینی را به چالش میهاي ایستا و یخایمان یا نهادهاي دینی نیست، بلکه برداشت
  ).54: 1390و آلموند،  156: 1382قیطوري، . نک(

  
  شکنی و عرفان موالناشالوده -4

 شکنی که در بخش پیشین برشمردیم،شالودهاز  هاي ناقص و نادرستبا توجه به برداشت
از بعدي دیگـر، در ایـن   » شکنی و عرفانامتناع ارتباط شالوده«براي به چالش کشیدن 

   . شودشکنی در عرفان موالنا پرداخته میبخش به دو مؤلفۀ مهم شالوده
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  اصالت نگرش نسبی و عدم قطعیت معنا در دستگاه فکري مولوي -4-1
 ةایـن جـوهر  . کانونی تفکر و باور دینـی، مـذهبی و عرفـانی، خداسـت    نقطۀ محوري و  

بخشی به ذهن و زبان آنان، بـه نسـبت   مشترك در بازتولید جهان باورمندان و در شاکله
هـاي  ، روساخت و جلوهبینیجهان و جهانهاي وجودي، زیستهاي درونی، تجربهزمینه

ها، با خداي ها و شیخ عزالدینشبستريها و یابد؛ از این منظر خداي هجویريمختلف می
پیونـدي تنگاتنـگ بـا     مثنـوي جهان متن . کندها فرق میها و مولويها و بوسعیدحالج

هاسـت و بـا شکسـتن    نهایت  مولوي دارد، خدایی کـه خـالق امکـان   خداي مطلق و بی
ن زنجیر ها، امکان هر تغییر و تبدیلی را بسترسازي کرده، اما جنباندها و حتمیتقطعیت

هاي مختلف، خدا را آویزها و بهانهاست تا با تمسک به دست امکان را به دست بنده داده
  :سوزي کند، قضاي خویش را برگرداند و امکانی دیگر رقم بزند، زیرابر آن دارد که سبب

  دســت حــق بایــد مــرآن را اي فــالن     
  هــر محــال از دســت او ممکــن شــود    

  

ــر هــر محــالی کــن    ــود ب   فکــانکــو ب
ــر  ــ ه ــرون از ب ــود  میح ــاکن ش   او س
  )3()3080-1/3081: 1381مولوي، (       

اسـت،   در این ساحت و در نسبت با مطلقی که امکان وقوع هر محالی را میسر کرده 
شود، زیرا هـر انتخـابی   ها متکثر و متغیر میخروجی و معناي اشیا، اعیان، امور و پدیده

هـا و  بسیاري را رقم بزنـد و یـا جلـوي انتخـاب    هاي هاي دیگر و امکانتواند انتخابمی
 ۀگاه به بهان برد؛این امکان در هستی هر قطعیتی را از بین می. هاي دیگر را بگیرد امکان

وام شیخ  )380-2/446... حکایت حلواخریدن شیخ احمد خضرویه. نک( اشک کودك حلوافروش
  :شودادا می

  گفــت آن دینــار اگرچــه انــدك اســت    
  حلــــوافروشتــــا نگریــــد کــــودك   

  

ــت     ــودك اس ــوِ ک ــوف غری ــک موق  لی
آیـد بـه جـوش   بحر رحمـت در نمـی    

)2/444-443(  

گردد و کشتی ورق برمی ،اياي و یا حضور و وساطت بندهگاه به حرمت دلِ شکسته    
  ):  1924-3/2305... ماجراي دقوقی. نک( یابداز غرقاب نجات می

ــان   ــدر فعلشـ ــر انـ ــارب منگـ ــت یـ   گفـ
  ســاحل بـــازبر خــوش سالمتشــان بـــه   

ــوان ــتی از دم آن پهلـــ   رســـــت کشـــ
   

 دستشـــان گیـــر اي شـــه نیکونشـــان
ــر  ــو در بحــر و ب ...اي رســیده دســت ت  

 واهل کشـتی را بـه جهـد خـود گمـان     
)2225و  2208-2207/ 3(  
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  هـم  هاي روزِ حسابرسی را نیز برها وراي باور و اندیشۀ بندگان، قطعیتخالق امکان
که گاه خداوند سیئات را بـه  با تکیه بر این )1852-1804( مولوي در دفتر پنجم. ریزدمی

کشـد،  کند، ماجراي بندة گنهکاري را در روز قیامت بـه تصـویر مـی   حسنات تبدیل می
  برند، اما بنـدة گنهکـار، ترسـان و لـرزان از رفـتن، تـن       مالیک او را  به طرف جهنم می

  :منتظر است گردد وایستد، بارها به عقب برمیکشد، میزند، پا میمی
  بــارد چــون بــاران خــزاناشــک مــی

ــی   ــس م ــانی روي واپ ــر زم ــده   کن
  

 خشک اومیـدي چـه دارد او جـز آن؟     
کنـــدرو بـــه درگـــاه مقـــدس مـــی  

)5/1820-1817(  

د، امـا بنـده بـه نـداي درون گـوش      شمرمیخداوند با جزئیات فراوان گناهان او را بر    
  : گوید از رحمت خدا ناامید نشویددهد که می می

  عــوضبخشـش محضــی ز لطــف بــی 
  رو سـپس کــردم بــدان محــض کــرم 
  سوي آن اومیـد کـردم روي خـویش   
ــان  ــدادي رایگـ ــتی بـ   خلعـــت هسـ

  

غــرض بــودم اومیــد اي کــریم بــی       
ننگــرمســوي فعــل خویشــتن مــی     

ــودم داده  ــه وج ــیش ک ــیش پ اي  از پ  
ــر آن    ــودم ب ــد ب ــه معتم ــن همیش  م

)5/1843-1835(  

چرخش نگاه . کندگاه خویش را عوض میسان بندة گنهکار کانون تمرکز و تکیهبدین 
آورد  بنده از کردة خویش به رحمت حق و اشکباري او، دیگ رحمت الهی را به جوش می

بنده گنهکار با انتخاب خویش بسترِ جدیدي را . نمایدو امکان تغییر و تبدیل را فراهم می
  :گستراندبراي خویش می

  ن شـمارد جـرم خـود را در خطـا    چو
  کــاي مالیــک بازآریــدش بــه مـــا    

ــالی ــیمالاُبــــــ   وار آزادش کنــــــ
  

 محــض بخشــایش درآیــد در عطــا     
 کــه بدســتش چشــم دل ســوي رجــا
 وآن خطاهــا را همــه خــط بــرزنیم   

)5/1846-1844(  

تنها موجـد تصـلب و انجمـاد    روایت عرفان، خداي مطلق مولوي نه کالنقیاس با  در
خروجی . کندها، تکثر و نسبیت معنا را بسترسازي میفروریزي قطعیت شود، بلکه بانمی

ریز عدم قطعیت معنا و اصالت نگرش نسـبی در جهـان مـتن    و ماحصل این نگرش پایه
  هاي اساسی و مفاهیم زیرساختی دستگاه فکري مولوي،یکی از آموزه. است شده مثنوي

توجه بـه  . شت قطعی و نهایی استنگري و عدم برداـ نسبی ـ و همچنین اندیشه دریدا 
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مثنـوي  هاي گشاید که تضادها و تناقضاندازي را پیش روي مخاطب میاین مهم چشم
و قطعـی امـور، وقـایع و مفـاهیم      در این نگرش مرزهـاي مشـخص  . بازددر آن رنگ می

پیوندند؛ هیچ مفهـومی  شکلی لغزنده و سیال به یکدیگر میشود و مفاهیم بهرنگ می بی
اش، شود، بلکه بسته به جایگاه، شرایط، بافتار و خروجیر و براي همیشه معنا نمیبایک

مولوي بارها و بارها، مستقیم و یا در ساختار حکایات، . شودمعنا و اعتبارش نیز متغیر می
هـایی چـون   کاربرد واژه. سنجیده شود هاکند که همۀ امور و مفاهیم باید در نسبتتأکید می

، توجـه و تمرکـز   ...مختلف، نظرگه، در نسبت، نسبت به تو، نسبت به مـن و  از موضع، جهات
   :نمایدنگري و سنجش همۀ امور از موضع و جایگاهشان را برجسته میمولوي بر عدم مطلق

  ها نسبت بـه تـو قشـر اسـت لیـک     نطق
ــرود   ــد ف ــرش آم ــه ع   آســمان نســبت ب

  

هـا مغـز اسـت نیـک    یش دیگر فهـم پ  
تـود  ورنه بـس عالیسـت سـوي خـاك      

)5/21-20(  

ــا ایشــان درســت  ــو دیوارســت و ب ــا ت   ب
  

 بـا تـو ســنگ و بـا عزیـزان گوهرســت    
)2/166(  

  

  هست ایـن نسـبت بـه مـن مـدح و ثنـا      
ــلیم  ــان سـ   همچـــو مـــدح مـــرد چوپـ

  

 هست این نسبت بـه تـو قـدح و هجـا    
 مـــر خـــدا را پـــیش موســـی کلـــیم

)6/1096-1092(     

  جهـــدادب برمـــینــبض عاشـــق، بــی  
ــی ــر نیســت ادبب ــانت   کــس زو در جه

ــه نســبت دان وفــاق اي منتجــب   هــم ب
  

نهــدخــویش را در کفّــه شــه مــی     
ــا ادب ــر نیســت کــس زو در نهــان ب ت  

ادبایــن دو ضـــد بـــا ادب یـــا بـــی   
)3/3681-3679(  

هـاي  اندازهاي مختلف ذهنی و ساحتتوانایی و جسارت تجربه کردن جهان از چشم
مولوي به . شودجهان پیرامونش میدرونی، باعث بسط حقیقت وجودي آدمی و گسترش 

هاي معرفتی گوناگون، نگرش از هاي مختلف، درك آبشخوردلیل تجربۀ زیستن در جهان
متعـالی، جهـان خـویش را     ویـژه اتصـال بـا مطلـق و امـر     اندازهاي متفـاوت و بـه  چشم

ان جهان محدود بیرونـی و نیـز جهـ    )).4/2382(نو بیند جهانی در عیان نوبه(است  گسترانیده
، به دلیل پیوند نگرش و بینش مولوي با خداي مطلـق و افـق ازلـی، بـه جهـان      مثنوي

نگـرش نسـبی و فـراروي از    . یابـد نامتناهی گسترش یافته و هر لحظه نمودي دیگر می
اصـالت   و اسـت  مثنويگیري بسیاري از حکایات زیرساخت شکل ،هاها و قطعیتتصلب
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اختالف «در حکایت  )4(.بینی موالناستدر جهاناین نگاه و بسامد آن بیانگر اهمیت آن 
 اي تاریک، هرکس به نسبت زاویه و موضعی کهدر خانه» کردن در چگونگی و شکل پیل

  :شماردکند و آن را کل حقیقت میایستاده، بخشی از بدن پیل را لمس می در آن 
  از نظرگـــه گفتشـــان شـــد مختلـــف   

  
 آن یکــی دالــش لقــب داد ایــن الــف      

)3/1268(  

هاسـت، ارزش و  هـا و فروریـزي قطعیـت   در جهانِ مولوي، که جهان تکثرها، نسبیت
اعتبار، و درستی و نادرستی امور در نسبیت با افراد، جایگاه، نتیجه و خروجی اعمـال و  

در نگرش چندسویه و چندبعدي او، خوب و بد و خیر . شودرفتارشان متغیر و متفاوت می
نفسه شوم و نامبارك و یا خیر و هیچ پدیده و رویدادي فی .و شرِ وقایع و امور نسبی است

شوند ها و امور از انجماد و فسردگی خارج میدر این ساحت، معناي پدیده. میمون نیست
  :گیردو پویایی، زایش و تکثر معنا صورت می

ــا هــیچ  ــق نیســت زینه ــر مطل ــزخی   چی
  ســتا نفــع و خیــر هــر یکــی از موضــع

  

چیــزشـر مطلــق نیســت زینهــا هــیچ     
ستا علم از این رو واجب است و نافع  

)6/2599-2597(  

کننـد و برچسـب قطعـی و    از همین منظر مولوي آنهایی را که حکم کلی صادر مـی 
  :داندها می زنند، ابله مینهایی بر پیشانی امور و پدیده

  انـد ایـن همـه   این حقیقت دان نه حق
  انـد ابلهـی اسـت   آنکه گوید جمله حق

  

...انـد ایـن رمـه   گمرهـان نی به کلی     
آنکه گوید جمله باطل خود شقی استو  

)2/2950-2935(  

     
  اصالت حرکت و صیرورت: مرکززدایی در عرفان مولوي -4-2

یابنـد،  امور هستی در پیوند و نسبت با پروردگار معنا و اعتبار می ۀدر بینش عرفانی هم
پروردگار در مرکز هستی و ارتباط شعاع دادن ند و ارتباط لزوما به معناي قراراما این پیو

 ةست و هم دایرا تصور مرکز هم بیانگر ایستایی و سکون امر متعالی. دایره با مرکز نیست
اي قبله. مرکز استواقعاً بی«در بینش عرفانی حق . کندحرکت و قدرت او را تحدید می

حذف مرکز نیسـت، بلکـه   مرکزي به معناي این بی. )214: 1390آلمونـد،  ( »که قبله ندارد
شود؛ البته تبلور و نمود این باور در باعث پویایی، تحرك، عدم ایستایی و زایش معنا می
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عارفان به نسبت جنس تجربیات و ادراکات عرفانی، تجربه و بسط وجودي و آبشخورهاي 
هاي عرفـان  عرفان مولوي عالوه بر وجوه اشتراك با ویژگی. معرفتی، متفاوت خواهد بود

، )1386 ،پورنامـداریان . نک( قرآناشقانه، به دلیل تأثر از الگوهاي بنیادي و ساختار بیانی ع
همچنین بینش تبدیلی و افق نگاه مولـوي بـه پروردگـار از دیگـر رویکردهـاي عرفـانی       

  . شودمتفاوت  و گاه متمایز می
مکان و توان برایش گاه و جایگاه ثابت و مشخصی ندارد، پس نمیخداي مولوي باش

جـا  جـا هسـت و هـیچ   او همـه . مرکزي و براي روندگان به سویش مقصدي تعیین نمود
توان جایی گاه او را نشان داد و او را در جایی محدود کرد و نه میتوان باشنه می. نیست

ه جایگـاه ثـابتی ندارنـد، چگونـه     براي چنین خدایی ک. را نشان داد که خالی از او باشد
  :نقطۀ مشخصی متصور شدتوان مرکز و  می

  جهت عالم، همـه اکـرام اوسـت    شش
  

  روشــنان یــزدان فــرد    بهــر دیــده  
  تا به هـر حیـوان و نـامی کـه نگرنـد     

  

 هر طرف کـه بنگـري اعـالم اوسـت      
)3/3108(  

ــش ــرد  ش ــات ک ــر آی ــت را مظه جه  
ــد  ــانی چرنـ ــن ربـ ــاض حسـ  از ریـ

)6/3641- 3640(  

آورد، بلکـه  و سـکون نمـی   تنهـا ثبـات  چنین پیوند و نگرشی براي وقایع هسـتی نـه  
  . شودهاي بسیار میبازي و امکانبسترساز حرکت، تغییر، دگرگونی 

ترین خروجی و ماحصل مرکززدایی از افق ازلی، اصالت یافتن حرکت و سیالیت مهم
جوهرة صیرورت، . محور کانونی دستگاه اندیشگانی مولوي است 1،است؛ مفهوم صیرورت

عـدم  (کانونی جان و جهـان مولـوي، چـون دیگـر مفـاهیم       ۀعنوان زیرساخت و نقط به
، پیوندي تنگاتنـگ بـا کـانون،    )نگري و اصالت نگاه نسبیمداري، فروریزي تقابلقطعیت

جهان و انسان در حرکت متداوم به سـوي خـالق مطلـق،    . تفکر موالنا دارد ۀمقصد و پای
 :پایان استدن امر متعالی بییت بونهادلیل نامتناهی و بیاین حرکت به شوند وبالنده می

آن را کرانی نیست، زیرا نامتناهی بودن خداوند را  باشد،تواند انجامی میرا نمی مثنوي«
  ). 79: 1375شیمل، ( »دهدشرح می
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تا افتان و خیـزان و   کشاندشدن را به دنبال خود میخوانندة پویا و جویاي نومولوي 
اصالت در چگونه رفتن مهم نیست، . دوان در پی کشف معناي متن حرکت کند، به تداوم

 .یابدنهایت تداوم میها به دلیل پیوند با امر متعالی تا بیو این رفتن رفتن است و شدن
  :در حرکت شبان دید» موسی و شبان«توان در داستان وار رفتن را میالگوي مولوي

  پـــاي مـــردم شـــوریده خَـــودگـــام 
  یک قـدم چـون رخ ز بـاال تـا نشـیب     
ــم    ــرازان علَ ــوجی براف ــون م ــاه چ   گ
ــود   ــال خَ ــته ح ــاکی نبش ــر خ ــاه ب   گ

  

ــم ز   ــود   هـ ــدا بـ ــران پیـ ــام دیگـ گـ  
 یک قـدم چـون پیـل رفتـه بـر وریـب      
ــکم     ــر ش ــه ب ــاهی روان ــون م ــاه چ  گ
ــد     ــر زن ــی ب ــه رمل ــالی ک ــو رم  همچ

)2 /1784-1780(  

موجـد   ،مثنـوي معنایی  ۀگویی و شاکلروایی، اسلوب قصهاین زیرساخت در ساختار 
موالنا اغلب حکایات را پیوسته و یکجا در «. شوداندازها و معناهاي متکثر میتنوع چشم

هـم   ریزد، بلکه براي حصول نتیجۀ مورد نظر، اجـزاي داسـتان را در  ظرف تعبیر فرونمی
او  ؛)242: 1378و  323: 1373کـوب،  زریـن . چهارده؛ همچنـین نـک  : 1380فروزانفر، (» آمیزدمی

دارد، تا براي کشف و یافتن پیام، معنا و حتی خط سیر و پایان خواننده را به حرکت وامی
اي دیگر، از حکایتی به حکایتی دیگـر و حتـی از دفتـري بـه     اي به قصهاز قصه ،حکایت

هـر معنـایی در   . حرکت کند )65-59: 1389و توکلی،  1384پورنامداریان، . نک( دفتري دیگر
معناهاي گذرا، موقت و . نهایتاي است براي رسیدن به معنایی دیگر و تا بیمسیر، نشانه

  :شوندیابند و متفاوت و متغیر مینسبی در حرکت و در راه تکامل می
  نهایـت حضـرت اسـت ایـن بارگـاه     بی
  

ــت راه    ــدر تسـ ــذار صـ ــدر را بگـ  صـ
)3/1962(  

بر عدم قطعیت معنا، اصالت نگاه نسبی و سیالیت و صیرورت بنا  مثنويبنیاد و بنالد 
شـوند، بلکـه بـه    تعریف نمـی  مثنويبار و براي همیشه در معنا و مفاهیم یک. است شده

اي در نسبت با سـطوح  گیرند؛ هر معنا و نتیجهتدریج و تدرج در یک پیوستار شکل می
 کنـد  ی از معنا را به خواننده منتقل مـی دیگر آن و در ارتباط با امور و وقایع دیگر، بخش

ناپذیر و جنبش مداوم است تا در کشف کند و دریافت وجوه معانی مستلزم حرکت توقف
هـر برداشـت و معنـایی،     .پایان جستجو به درك معناي نسبی متن نائل شـود فراشد بی

افـت  مولوي براي جلوگیري از تثبیـت و انجمـاد قالـب و ب   . گذرا، نسبی و اعتباري است
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و دعــوت خواننــده بــه نگــرش از ) نگــريهــا و نســبیدر فروریــزي قطعیــت(معنــایی 
ریزد و میئۀ هر ساختار و بافتی، آن را فرو، پس از ارا)نگرينسبی(اندازهاي مختلف  چشم

ریزد می کند و باز به محض خطر تثبیت، دوباره آن را برهمریزي میبافتار دیگري را پی
، خواننده را از توقف و سکون تداوم این نگاه و حرکت. یابدوم میو این روند همچنان تدا

  . دارد که براي کشف معناهاي منتشر در متن حرکت کنددارد و او را وامیمیباز
        

  دینی اندیشۀ/ دریدا و عناصر عرفانی -5
دریدایی، تقریباً همۀ اندیشمندان و مفسران بر این باورند که دریدا عارف نیست، اما تفکر 

بـدون   -هایی میان اندیشه و فلسفۀ دریداها و همسانیآنها شباهت. تفکري عرفانی است
هـاي شـرقی، عرفـان اسـالمی و     سـنت  ،)کاباال(با عرفان یهودي  -توجه به خاستگاه آن

هاي از سال(البته نمود دغدغۀ دینی در دریداي متأخر . اندهمچنین تفکر هرمسی یافته
راز، سیاست و دین و ادبیات را سه دغدغـۀ  «رویل . است تر دیده شدهبیش) اول دهۀ نود
  ).202: 1388رویل، (» داندمی اصلی دریدا

آن را  کیوپیـت  دان مدرن را کهاي اندیشۀ دینی پستبسیاري از پژوهشگران ادیان، گونه
مدرنیتـه در  بسیاري از پیشگامان پسـت «. انددر اندیشۀ دریدا یافته )5(نامد،عرفان ثانویت می

طـور وسـیع از زبـان االهیـات،      براي انتقال پیام خـود بـه  ... فلسفه، از نیچه تا دریداي متأخر
هـا   سطح توجه و میزان قیاس. )17: 1387کیوپیت، (» اندبهره جسته 1ویژه االهیات آخرزمانی به

عرفانی با هایی میان اندیشۀ دینی و تفکر هاي مختلف، نشانگر وجود همسانیآن هم در حوزه
   :هاي گسیخته و منفردناصر و نشانهنه در برخی ع )6(دستگاه فکري دریداست،

دریـدا،   ۀطور کلی نظـام حـاکم بـر اندیشـ    دهی و بهواقعیت این است که نحوة چینش، سامان
طیـف   ةفلسفۀ دریـدا دربردارنـد  . است هاي عرفانی شرق داشتههمسانی درخور تأملی با سنت

هاي عرفانی از قبیل مفهوم ارزشمندي حیـرت، نفـی   هاي همسان با اندیشهوسیعی از اندیشه
)... هـاي هـم وجـود دارد   و تفـاوت هرچند تمایزهـا  (بخشی است انانیت و دیگربودگی تا نجات

هاي ها، باید گفت اندیشۀ دریدا از سنخ و ماهیت دیگري است و نظام اندیشهاساس این تفاوتبر
عنوان یـک مـدل در اندیشـه دریـدا بـه کارگرفتـه        ساختار، بهعرفانی شامل برخی عناصر در 

است، یا ناشی از توارد  هاي عرفانی بودهسازي با آگاهی از مدلکه این مدلاست، فارغ از آن شده
  ). 190: 1386پاکتچی، ( تلقی گردد
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شکنی و عرفان، با تمرکز بر شخص دریدا و جنس و بعد دیگر در تبیینِ ارتباط شالوده
که دریـدا  هایی نظیر این، که در پاسخ سؤالشوددینی نمایان می ۀارتباط او با اندیش نوع

آیا دریدا به نحوي از انحـا بـه    عرفانی دارد؛/ م دینیچه نسبتی با اندیشۀ دینی و مفاهی
هاي دینی و االهیاتی آیا از متون دریدا خوانش از جنسِ متعالی و مطلق باور دارد؛چیزي 

معنـوي  / د با امر مینـوي هاي دریدا در پیونش، پاسخ، سکوت و دغدغهواکن است و شده
  .تر سازدشکنی و عرفان را شفافتواند امکان یا امتناع ارتباط شالودهمی چگونه است؛

مـدرن بـر ایـن    اي اندیشۀ دینی پستبسیاري از پژوهشگران ادیان با یافتن گونه -1
 .دریدایی، تفکري عرفانی استباورند که دریدا عارف نیست، اما تفکر 

هاي کاباال، نشانگر پیوند اندیشۀ او با عرفان/ ارتباط اندیشۀ دریدا با عرفان یهود -2 
 .دیگر، به دلیل زیرساخت و گوهر مشترك است

بین اندیشۀ دریدا و  -البته با توجه به افق تاریخی متفاوت -بسیار  يهاهمسانی -3 
  .        است هاي بسیاري شدهه و انگیزة تحقیقپای هاي شرقی و عرفان اسالمی،سنت
یعنی  است؛ هاي االهیاتی و دینی از متونش واکنش نشان ندادهدریدا در برابر خوانش - 4

سازند و هم دریدا از چنین خوانشـی ناراضـی   هم متون او امکان چنین خوانشی را فراهم می
  ).274: 1388نوریس، . فوشی، وارد و هارت؛ نکهاي پیستاك، تیلور، کپوتو، کوارود و خوانش(نیست 
 زیرساخت تفکـرِ هرمسـی در هرمنوتیـک واسـازانه و حضـور دریـدا در سـاحت        -5

انتهـا  زایی در متون است، در تأکید بر باز و بیقدسیت معنا که در پی هرمنوتیک احیاء
خـود  . یابـد مـی نهایت رفتن و رو به باالداشتن، با امر قدسی و مینوي ارتبـاط  بودن، بی
پایانی امر نهایتی و بیشکنانه به نوعی با بینهایت بودن معنا در خوانش شالودهمفهوم بی

 ).21: 1373و اباذري،  286-287: 1379؛ اکو، 181: 1387و، فوک. نک(یابد متعالی پیوند می

تمرکـز و  . هاي اصلی دریدا در کنار سیاست و ادبیات، مقولۀ دین استیکی از دغدغه -6
گیـري از زبـان االهیـات و    توجه بر مفاهیمی چون مرکزگریزي، حیرت، صیرورت و نیز بهـره 

  .دهدویژه االهیات آخرزمانی براي رساندن و انتقال پیام خویش این دغدغه را نشان میبه
  

  کاباال/ دریدا و عرفان یهودي -5-1
پرسد آیا او نماینـدة امـروزي   یهایش با دریدا، از او مامانوئل لویناس در یکی از مالقات

دریدا در پاسخ لویناس نه حـدس او را تأییـد    ؛براي مکتب لوریانی از آیین کاباال نیست
اي مستقل، به نقد و بررسی در مقاله 1967او سال . کندکند و نه رد، فقط سکوت میمی
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موضـوع را   یهودي پرداخته و اساس این -هاي لویناس با خاستگاه دوگانۀ یونانیاندیشه
توانـد بـه نحـوي    عنوان یک اندیشمند معاصر می هاي خود او بهکه تا چه اندازه اندیشه

. نـک ( دهدجبري از دو آبشخور یهودي و یونانی سیراب شده باشد، مورد تحلیل قرار می
 ).421: 1380،احمدي 187و  185: 1386پاکتچی، 

بـرخالف زهـد کـه در میـان     . شوداطالق میبه عرفان و فلسفۀ یهود ) قباال، قباله(کاباال 
اي است که با تعالیم بـاطنی  افراد عادي یهود رواج دارد، عرفان یهود محدود به افراد برگزیده

تـرین  مهـم  سنت اصلی عرفان یهـود، آیـین کاباالسـت و   . شوندپیر و مرشد عرفانی آشنا می
، تـورات فسیري اسـت بـر   این کتاب ت .است) روشنایی( Zoharسند مکتوب این آیین کتاب 

اسـت و   1»نامتنـاهی «بیانگر تعلیم عرفانی دربارة ذات پیچیدة خداوند، خدایی که در غایـت  
درواقـع مفهـوم کابـاال در کـاربرد عـام و سـنتی آن،       . توان هیچ سخنی درمورد او گفتنمی

دهـم بـه   از قـرن دواز (هـاي میانـه   ویژه عرفان سدهداللت بر تعالیم باطنی و عرفانی یهود، به
کـردن یـا پـذیرفتن، گرفتـه       بـه معنـاي قبـول    qblعبـري   ۀواژه کاباال از ریشـ «. دارد) بعد

وفاق بینش کاباالیی، راه رسیدن بـه خـدا را   ... است و از نظر لغوي به معناي سنت است شده
 »ایـم از آن طریق از خدا نشأت دنیوي یافتـه  انگارد کهریان معکوس صیرورتی میهمچون ج

در طـول تـاریخ، پیـروان آیـین کابـاال، طیـف        ).18و  15: 1372کاویانی، . و نک 70: 1372شولم، (
در قـرن بیسـتم   «. گوناگون و حتی متناقض و متضادي از تعالیم کاباالیی را گسترش دادنـد 

ـ ردپاي حکمت کاباال را می خورخـه  ، لتوان در ادبیات تخیلی و اشعار فرانتس کافکا، یوان گُ
فلسفۀ نقد فرهنگی والتر بنیامین و ادبیات انتقـادي هارولـد بلـوم و ژاك     و... لوییس بورخس

فاصله داشتن با حقیقت، بنیانی اسـت در آیـین یهـود کـه      ).28: 1372کاویانی، (» دریدا یافت
هارولد بلوم سرچشمۀ آن را در بینش عارفانـۀ یهـودي در پایـان    . دریدا نیز متأثر از آن است

گوید، دریدا پیرو کاباالسـت،  می است و به طنز در آیین کاباال دانستهویژه و بههاي میانه سده
  ).406: 1380احمدي، ( آنکه بداندبی

  
 هاي شرقی و عرفان اسالمیدریدا و سنت -5-2

هاي کاباال، نخستین نقطۀ هاي میان دستگاه فکري دریدا با آموزهتأیید ارتباط و همسانی
هاي شرقی و عرفان اسالمی اسـت،  دریدا با سنت شروع و بهترین حلقۀ ارتباطی اندیشه

                                                
1. infinite 
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. قابل انکار است هایی بین آنها غیرهاي مختلف و شباهتزیرا وجود گوهر بنیادي عرفان
/ شکنی دریدا بـا الهیـات سـلبی   هاي شالودهبسیاري از دانشمندان و ناقدان به همسانی

پرسش که آیـا دیـن دریـدا،    ادواردز در نقد خود با طرح این . اندمنفی دریدا توجه کرده
. اسـت  هاي عرفانی پرداختهدین، به مقایسۀ االهیات منفی دریدا با نگرشدین است یا نه

هـاي درخـور   هاي عرفـانی، همسـانی  زمینۀ سنت ایزوتسو در تحقیقات تطبیقی خود در
 1نیز آگلیس اوزداونیتس، است و هاي دریدا و ذن بودیسم کشف کردهتأملی میان اندیشه

اند پرداخته هاي بودایی و هندوییشکنی دریدا با اندیشهبه مقایسۀ شالوده 3و بچلر 2ردکوا
» تحیـر «بنیادهایی همسان میان اندیشۀ  )1390( همچنین آلموند ).1386پاکتچی، . نک(

  .است عربی کشف کردهابن »حیرت«دریدا و 
اندیشـۀ دریـدا سراسـر    این باورند که برخی از مفسران فلسفۀ دریدا، چون کاپوتو بر 

از منظـرِ فلسـفۀ   . اسـت » دیگـري «وقفه نسـبت بـه   و عنایتی بی» فلسفۀ دیگربودگی«
دیگربودگیِ دریدا، غایت دین آن است که ما را از خودمحـوري ناشـی از خودشـیفتگی    

شدن از خود،  و آیا زیرساخت عرفان غیر از تهی ،بگرایاند -خدا - برهاند و به دیگربودگی
   :ن، فناي در او و همه او شدن استدخود را ندی

وقتی ما متحیر شده باشـیم،  : اساسی یک چیز است ۀعربی، نکتهم براي دریدا و هم براي ابن
کنیم ا فکر میبینیم که در حالت عادي از نظرمان دور است، در حالت عادي مچیزهایی را می

حیـرت    ۀپاي نهادن به عرصکنیم و تنها راه دورشدن از این جهل مرکب،  دانیم که چه میمی
  ). 10: 1382ضمیران،  .نک همچنین ؛189: 1386پاکتچی، ( است

، زیرساخت تحیـر در دسـتگاه   )55-72: 1390آلموند، . نک(غیریت / باور به دیگربودگی
فکري دریدا و عالقۀ دریدا به خدا و دین نشانگر پیوند اندیشۀ دریدا با مفاهیمی است که 

اختی در عرفان اسالمی کاربرد دارند و هم مؤید حرف بسیاري از طور گسترده و زیرسبه
. نـک (» تفکر دریدا، تفکر عرفانی است و متأثر از عرفان شـرقی «متفکران غربی است که 

ترین داند و آن را در نزدیکشکنی را الحادي نمیساخت«و اینکه دریدا  )79-113: همان
  ).150: 1382قیطوري، ( »دهدفاصله با عرفان قرار می

                                                
1. A. Uzdavinis 
2. H. Coward 
3. S. Batchelor 
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 دریدا و تفکر هرمسی -5-3
یکی دیگر از وجوه اندیشۀ دینی و دغدغۀ عرفانی در دستگاه فکري دریدا با تفکر هرمسی 

ها و رویکردهایش، از هرمنوتیک به اعتبار گرایش. شودو هرمنوتیک واسازانۀ او مرتبط می
هـاي  هریـک از گـرایش   .)1387شـرت،  . نـک (اسـت   هاي مختلفی ارائه شـده بنديتقسیم

به عبارتی  اند؛ی از وجوه فهم را منکشف کردههرمنوتیکی با هر رویکرد و محوریتی، وجه
. اسـت  1مهـارت، مسـألۀ فهـم   / هاي این دانـش وجه مشترك و نقطۀ کانونی همۀ شاخه

اي از هرمنوتیک فلسفی به نام هرمنوتیک معاصر کـه هـم   شکنی دریدا در شاخهشالوده
 شـود؛ بنـدي مـی  هـم منتقـد آنهـا، طبقـه    متأثر از هرمنوتیک هیدگر و گادامر اسـت و  

اند شکنی را هرمنوتیک منفی، هرمنوتیک واسازانه و مافیاي هرمنوتیک نیز نامیده شالوده
؛ 199: 1386؛ نیوتون، 150-152: 1387شرت، . نک( دانندو دریدا را پدر این نوع هرمنوتیک می

 ).365: 1387و کوزنزهوي،  115: 1388نوریس،  
  :شودگرایش تقسیم می/ هرمنوتیک از منظر رمزگرایی و راززدایی به دو قطب

  . پردازي، احیا و آشکارسازي معنامبتنی بر ایمان، رمزگرایی، قصه :تذکر هرمنوتیک
  .راززدایی، آگاهی کاذب و کاهش توهم ظن، مبتنی بر شک و سوء :شبهه هرمنوتیک

 وند فرویـد، سـه اسـتاد بـزرگ راززدا هسـتند کـه       کارل مارکس، فریدریش نیچه و زیگم
ها و باورهاي مقبول دانش، ارزش و اعتقاد را به پرسش کشیدند و  با شـک و تردیـد در   روال
مبـدأ و سرچشـمه    ،هاکردن حجابها و کم با دریدن نقاب ،)، آگاهی و واقعیتاشیا(چیز  همه

هرمنوتیـک   .ندفروکاسـت ... شناختی وشناختی، فلسفی، جامعهها را به علل روانهمۀ موضوع
که سردمداران آن با پدیدارشناسی امر مقدس، دیـن و هـر نـوع هرمنـوتیکی کـه       -  شبهه را

هرمنوتیـک تردیـد، کـاهش     - شدت مخالف بودندبتوان آن را هرمنوتیک تذکر معنا نامید، به
: 1373ریکـور،   ؛53- 54و  41: 1384پـالمر،  ( نامند مینیز  2شکنانهظن، توهم معنا و بتم، سوءتوه
  ).176- 198 :1387و فوکو،  233: 1388؛ نوریس، 1- 10

مارکس، نیچه و فروید با طرح آگاهی کاذب و دروغین بودن حقایق و به گفتۀ ریکـور بـا   
مفاهیم و خـارج   کردن آن عالئم مقدس، تهی، در پی زدودن رموز و »توهم بنیادي«تکیه بر 

ایـن هرمنوتیـک ایسـتا و بسـته، بـا تفاسـیر       . کردن انسـان از حیطـۀ امـر مینـوي هسـتند     
                                                
1. understanding  
2. iconoclastic 
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معطوف به قـدرت و لیبیـدو،    ةهایی چون اقتدار جهانی طبقه، ارادفروکاهنده موضوع به علت
در انتقـاد و ارزیـابی    گرانـد کـه تـأویل   این سه نشان داده. )زداییقدسیت(رسد  بست میبه بن
 درواقـع  1بـودگی، رود تا نشـان دهـد کـه ژرفنـاي درون    ها از ستونی عمودي پایین مینشانه

کاوشـگر  «رود تـا  بـه قـول نیچـه پـایین مـی      گرویلتأ. کنداست غیر از آنچه بیان می چیزي
خروجی و ماحصـل هرمنوتیـک شـبهه ایـن نکتـه اسـت کـه تقریبـاً تمـامی          . باشد» اعماق
  ).21: 1373و اباذري،  181: 1387فوکو، (است  هاي بشري بر زمینی نااستوار بنا شدهگاه تکیه

. نک( گیردبندي ریکور، هرمنوتیک دریدایی، در هرمنوتیک تذکر جاي میدر تقسیم
ـ در تقابل با هرمنوتیک یکی از خصوصیت. )3-4: 1373ریکور،  هاي هرمنوتیک احیاي معنا 

مراقبت از موضوع یعنی متابعت از حرکت معنـا کـه از   . است شبهه ـ مراقبت از موضوع 
ریکـور،  . نـک (شود داللت لفظی شروع و به معناي که در قلمرو امر مقدس است، ختم می

بودن آن  2ویژگی هرمنوتیک دریدایی دوري و حلقوي. )12-13:  1373و اباذري،  4-3: 1373
پایـان و بـازي   هـاي بـی  ان تأویـل در تفکر دریدایی، متن، جهانی باز است که امک. است

منفی به / هرمنوتیک واسازانه اندازد ومدام به تأخیر و تعویق میها، معنا را نهایت دال بی
این باور به  انسجام است؛بی نهایت در متنی گسیخته، پراکنده وهاي بیدنبال طرح تأویل

» عی است هرمسیخود  موضو ،عدم وجود معناي حقیقی در متن«تکثر و تعویق معنا و 
بسـته و ایسـتا   و هم، ي بودن فاحرکت دوري و مرحله ).286-287و  282: 1379اکو، . نک(

گر چون یـک حفّـار تـا    گرچه تأویل به قول فوکو حرکتی رو به باالست؛ نبودن این دور،
دهد تا رود و امکان میکند و مدام باالتر میکند، اما رو به باال حرکت میاعماق نفوذ می

گـر در  تأویـل . و بـاز شـود   چه آشکارتر، گسـترده اوج، ژرفناي زیر پایش به نحوي هردر 
نیست و در مسیر حرکت خود به » کاوشگر اعماق«رویکرد هرمسیِ تحلیلِ متنِ دریدایی 

  ).21: 1373و اباذري،  181-182: 1387فوکو، . نک(رسد بست زمینی نمیبن
در ایـن سـاحت ایسـتایی و     تفکر عرفانی است؛، زیرساخت عنصر صیرورت و حرکت

هـا اعتبـار   ها و شـدن سکون محلی از اعراب ندارد و گوهر وجودي آدمی به میزان رفتن
ناپذیر بودن امکان تأویل و باز و پایان. نهایتاصالت با رفتن است و حرکت تا بی. یابدمی

. کنـد را منتفـی مـی  بست رسیدن زایی، سقوط زمینی و به بندوري بودن فهم، قدسیت
                                                
1. interiority 
2. circualarity 
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پیوندي  ،انتها بودن دور هرمنوتیکی اودر کنار باز و بی ،نهایت دریداحرکت متداوم تا بی
  .کنددیگري با تفکر عرفانی برقرار می

  
  معبر رسیدن به حیرانی: شکنی و عرفانشالوده -6

این دو  اندازو چشم شکنی و عرفان، افقهاي مشترك و همسو بین شالودهدر کنار مؤلفه
شکنی و هم عرفان حیرانی را بهترین مقام براي جریان بسیار قابل تأمل است؛ هم شالوده

هاي عقلی، حجابی براي درك ما از خداوند باشـند و  اگر ساخته. داننددرك دیگري می
این صـورت تحیـر دیگـر نـه      اگر تحیر به معناي از کار انداختن قواي عاقله ما باشد، در

 ةتر درباربلکه بیشتر یک توانایی براي دانایی درست ،سامانیجز روحانی و بیاي از عنشانه
مـورد توجـه قـرار     »همه دیگـري « در این راستا، نوشتۀ دریدا با عنوان. خدا خواهد بود

نگاهی  ما تنها وقتی متحیر شده باشیم، نیم«: کند؛ در این نوشتار او تأکید میاست گرفته
 »بینـیم ست که ما غیریت غیریت را مـی ا سرگردانی و حیرانی در مقام... به دیگر داریم

شکنی دریدا نیز شالوده ).10: 1382و ضمیران،  113: 1390لموند، ؛ آ189: 1386پاکتچی، . نک(
  :رسدیرانی میبه ح» نهایتبی«چون تفکر موالنا در اتصال به 

  نه چنان حیران که پشتش سـوي اوسـت  

  

دوسـت نان حیـران و غـرق و مسـت    بل چ  
 )1/312(  

بـا  ) 1-9: 11سفر پیدایش، بـاب  (آلموند با مقایسۀ تحلیل دریدا دربارة تخریب برج بابل 
رسد که به نحو خاصی به این نتایج می )71سورة نوح، آیۀ ( عربی دربارة طوفان نوح مقالۀ ابن

. )92- 110: 1390آلمونـد،  . نک( عربی دید را در قلب تفکر دریدا و ابن» نهایتبی«توان نقش می
نهایـت   انی ممکن در متن ساختارشـکنانه بـی  هاي حق، نظیر معتعداد صورت«به باور دریدا 

اي شبیه به گفتـۀ  دریدا قصد دارد به نحوي مؤثر نکته ).106: همان(» ناشدنیاست و شمارش
هیل کنند و تنظـیم  اند تا ماهیت خدا را در طی قرون تسگوناگون کوشیده«: عربی بگوید ابن

    ). 113: همان( »است محجوب ساختن الوهیت الهی داشته نمایند و این امر بنیان بر
اساس سازوکارهاي دینی و تعالیم عرفانی در دعوت به هماره رفتن، براي رسیدن به 

 ریـزد زدة دینـی را فرومـی  هـاي قطعـی و یـخ   وادي حیرانی برداشت. ستا مقام حیرانی
داند که اگر تلنگري باشد و درنگـی،  مولوي نیک می ).شکنیو شالودهزیرساخت عرفان (
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اندازها روزن و شکافی باید تا چشم. افتدها اتفاق نمیها، تکرارها و قطعیتدر بستر عادت
تغییر کند و ساحت دیگري، وراي عادت و تکرار شکل بگیرد؛ اصل دیـن همـین اسـت،    

  :و تکرارها هااي در مسیر عادتنهایجاد دریچه و روز
ــن  ــه کـ ــر دل و دیـــنِ خرابـــت نوحـ   بـ

  
بینـد جـز ایـن خـاك کهـن     که نمی    

)6/805(  

  روزن اسـت دوزخ است آن خانه کان بـی 
  

کردن اسـت  اصل دین اي بنده روزن    
)3/2405(  

، بـراي  قـرآن هاي مولوي در راستاي اصـل دیـن، هـدف انبیـا و پیـام      شکنیشالوده
  :زداییزایی است، نه حیرت حیرت

ــار  ــیک ــد؟   ب ــت نه ــه کیفی ــون را ک   چ

ــد ایــن     ــد و گــه ض ــه چنــین بنمای   گ

  

دهـد که گفتم، این ضرورت مـی این    
 جــز کــه حیرانــی نباشــد کــار دیــن

)1/313-312(  

یافتن خدا همـان بـه حیـرت    «: گویدعربی می چیتیک در ابتداي اثر خود دربارة ابن
شـکنی  اتصـال شـالوده  هاي یکی دیگر از حلقه .)83: 1390آلموند،. نک(» دچارآمدن است

تـر شـدن بـه امـر     دریدا و موالنا، این مهم است که فقط در وادي حیرانی امکان نزدیک
» نهایتبی«شکنی دریدا نیز چون تفکر موالنا در اتصال به شالوده. شودمطلق محقق می

  .رسدبه حیرانی می
  

  گیرينتیجه -7
هـاي  هـا و تجربـه  افـق  ،...زبـانی، فرهنگـی و  هـا و اختالفـات   دریدا و موالنا با توجه به تفاوت

خـوانش   ،کند و ایـن امکـان  امکان قیاس آن دو را بسترسازي می وجودي مشترکی دارند که
شـاید دریـدا عـارف نباشـد و     . سـازد شکنانه از متنـی عرفـانی را میسـر مـی    و قرائت شالوده

اشد، اما وجـود عناصـر و   وقت نیازموده بهاي موالنا را هیچهاي عرفانی از جنس تجربه تجربه
هـایی میـان   ها و همسانیوجود شباهت ، چوندر تفکر و زیرساخت نگاه او هاي عرفانینشانه

رفـان اسـالمی و   هـاي شـرقی، ع  ، سـنت )کابـاال (اندیشه و فلسفۀ دریـدا بـا عرفـان یهـودي     
ی هـاي االهیـات  سکوت او در برابر خوانش قولۀ دین؛توجۀ دریدا به م همچنین تفکر هرمسی؛

بیـانگر   می چون مرکززدایی، صـیرورت و تحیـر؛ همگـی   و دینی از متونش و تمرکز بر مفاهی
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توانـد فـارغ از   این نکته است که تفکر دریدایی، تفکري عرفانی است، زیرا احوال عرفانی مـی 
. تنیده بـا احـوال مینـوي و قدسـی بـروز نمایـد      بندي شدة دینی، ولی درهممعتقدات طبقه

شـکنی ـ در غـرب و     هـاي نادرسـت از سـازوکارهاي شـالوده    ا و برداشتهبسیاري از خوانش
شکنی، عـدم توجـه بـه بسـتر تقـابلی و      مطالعات اندك و پراکنده از شالوده ایران ـ به سبب  

در واکــاوي و بــازنگري دســتگاه اندیشــگانی دریــدا و . گیــري آن اســتهــاي شــکلزمینــه
، بلکه بـا  هاي مذهبیبا دین و اندیشهنه که دریدا  ناك آن، مشخص گردیداصطالحات شبهه

هـا در  هـا و اخـتالف  تفـاوت  .هاي ایستاي دینـی مشـکل دارد  شده و کلیشه هاي تثبیتقالب
هـاي متفـاوت   هاي متفاوت است که در سـاحت هاي دریدا از مقولۀ دین نشانگر فهمبرداشت
دستگاه فکـري موالنـا و   عالوه بر مفاهیم مشترك در . نماید، نه مقولۀ عناد و دشمنیرخ می

... ها، نگرش نسبی به امور هستی، مرکززدایی، اصالت حرکـت و فروریزي قطعیت ندریدا چو
شـکنی در  خروجی و ماحصل این دو نگرش بسیار قابل تأمل است؛ هم عرفان و هـم سـاخت  

ز تـوان ا کشانند، زیرا فقط در این ساحت می می نهایت مخاطب را به وادي حیرانیباور به بی
  .خود برید و دیگري را دید

  
  نوشتپی

. نـک  ،هاي متفاوت از دریـدا و کـار فکـري او   ها و پنداشتبراي آگاهی بیشتر از خوانش - 1
  .180و  84- 83: 1387و حقیقی،  248- 229: 1388؛ رویل، 279- 213: 1388نوریس، 

در فرهنگ فلسفی یونان در تقابل  -گفتمانِ افالطونینقطۀ مرکزيِ  - واژة لوگوس -2
 است؛، بیانگر تقابل فلسفه با ادبیات )استعاره و روایت اسطوره، افسانه، تمثیل، (با میتوس

که واژة لوگوس با میتوس درحالی. با آن داشت» خصومتی دیرینه«ادبیاتی که افالطون 
مارتین هیدگر . متافیزیکیِ سقراط و افالطون یکی بود ۀقبل از فلسف) هستی(و فوزیس 

رود، یکی لوگوس به معناي اصیل لوگوس در دو معناي کامالً مغایر به کار می«: گویدمی
واژة لوگوس به عقل، منطق  ۀترجم... آن یعنی عقل و ةشد خود و دیگر بر مبناي تحریف

هاي شدن این واژه از اصل خود و دور افتادن از سرچشمه  هجملگی نشان از برید و قانون
» زمان اسـت درواقع این حادثه با ظهور متافیزیک افالطون و ارسطو هم... است هستی

  .)194-203 :1386ضیمران، (
همۀ ارجاعات مثنوي به همین منبع است و از این پس به ذکـر شـمارة دفترهـا و     -3

  .شودابیات بسنده می
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باغی آن د ۀقص«در دفتر دوم؛ حکایت » ...کشیدن موش مهار شتر را«حکایت . نک -4
 »کارکردن موسی بر مناجات شبانان«در دفتر چهارم و حکایت » ...که در بازار عطاران

  .در دفتر دوم
. نامممدرن را که اینک در دسترس ماست، عرفان ثانویت میدینی پست ۀمن تجرب« -5

هاي وضعیت پست خصلت ۀاین عرفان شکلی از آگاهی دینی است که فعاالنه واجد هم
اندامشـان    کارانِ مانده از عصر روشنگري را بیم داده و لرزه بـر محافظهمدرن است که 

واقع نوعی نوشتنِ عصیانگر و خرابکارانه بود، و نیـز  خود عرفان کالسیک در... افکندمی
دار ساختن آن تلقی  توان عرفان پست مدرن جدید ما را استمرار سنت کهن و ریشهمی
  .)77-78 :1387کیوپیت، (» کرد

دریـدا بـا    ۀها و اشـتراکات اندیشـ  ي آگاهی بیشتر از منابعی که به ذکر همسانیبرا -6
همچنین براي آگاهی از . 1386پاکتچی، . نک ،اندپرداخته دینی ۀتجرب/ عناصر عرفانی

آثـار  در ) موعودباورانـه (مفاهیم االهیات، دین، دیگربودگی، امر آخرزمانی و مسـیانیک  
   .249-280و   65-70: 1388رویل، . نکدریدا 

   
  منابع

، ترجمـۀ  عربـی  بررسی تطبیقی آراء دریدا و ابـن : تصوف و ساختارشکنی، )1390(آلموند، یان 
  .پارسه: فریدالدین رادمهر، تهران

  .11-22، صص 3، شمارة ارغنون، »یادداشتی دربارة ریکور«، )1373(اباذري، یوسف 
  . مرکز: تهران ساختار و تأویل متن، ،)1380(احمدي، بابک 

  .مرکز: هاي فلسفۀ هنر، تهراندرس: زیبایی و حقیقت، )1384(ــــ ــــــــــ
  .سلوك جوان: ، قماز موالنا تا نیچه، )1386(اخالق، حسن 

  .سروش: تهران ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، عرفان و فلسفه،، )1385(ت  .استیس، و
، ترجمۀ بابک گزینۀ جستارها: هرمنوتیک مدرن ،»تأویل و تأویل افراطی«، )1379(اکو، اومبرتو 

  .مرکز: احمدي و دیگران، تهران
  .مرکز: ترجمۀ عباس مخبر، تهران درآمدي بر نظریۀ ادبی،پیش، )1380(ایگلتون، تري 
مجموعـه  ، »هاي عرفانی شـرق واسازي دریدا در برداشت آشنایان با سنت«، )1386(پاکتچی، احمد 

  .فرهنگستان هنر: کوشش امیرعلی نجومیان، تهران بهاندیشی بارت و دریدا، هم مقاالت
هاي شالیر ماخر، دیلتاي، هیدگر نظریۀ تأویل در فلسفه: علم هرمنوتیک، )1384(پالمر ریچارد 
  .هرمس: ترجمۀ محمدحسین حنایی کاشانی، تهرانو گادامر، 
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: تهران شکنی در شعر مولوي،ی و ساختشعر فارس: در سایۀ آفتاب، )1384(پورنامداریان، تقی 
  .سخن

  .مروارید: ، تهرانبوطیقاي روایت در مثنوي: هاي دریااز اشارت، )1389(توکلی، حمیدرضا 
 . بعثت: تهران هاي شرق و غرب،ها در مکتببینیمولوي و جهان، )تابی(جعفري، محمدتقی 

 .آگه: ، تهرانوتار، دریدانیچه، فوکو، لی: گذار از مدرنیته ،)1387(حقیقی، شاهرخ 
هـاي فلسـفی   تـرین چهـره  طرحی از برجسـته : از برونو تا هگل، )1354(الدین خراسانی، شرف

  .  دانشگاه ملی ایران]: تهران[، هاي جدید دوران
گرایــی، ســاخت ،»ســاختار، نشــانه و بـازي در گفتمــان علــوم انسـانی  «، )1380(دریـدا، ژاك  

حوزة : ش فرزان سجودي، تهرانگروه مترجمان، به کوش ،گرایی و مطالعات ادبیپساساخت
  .209-217 هنري، صص

  .مرکز: ، مواضع، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران)1381( ــــــــــــــ
  .مرکز: ، ژاك دریدا، ترجمۀ پویا ایمانی، تهران)1388(رویل، نیکالس 

 ارغنون،سف اباذري، ، ترجمۀ یو»احیاي معنا یا کاهش توهم: هرمنوتیک«، )1373(ریکور، پل 
  .1-10 ، صص3شمارة 

: تهرانها و تمثیالت مثنوي، نقد و تفسیر قصه: بحر در کوزه ،)1373(کوب، عبدالحسین زرین
  .علمی

  .سخن: ، تهرانزندگی و اندیشۀ عطار ةدربار: صداي بال سیمرغ، )1378( ــــــــــــــ
ترجمـۀ فاطمـه    که و تفکر سـیار، تهویت چهل: زدگی جدیدافسون، )1386(شایگان، داریوش 
 . پژوهش فرزان روز: ولیانی، تهران

هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریۀ انتقادي از : ايفلسفۀ علوم اجتماعی قاره، )1387(شرَت، ایون 
  .نشر نی: جمۀ هادي جلیلی، تهرانتریونان باستان تا قرن بیست و یکم، 

: مۀ شیوا کاویانی، تهـران ترج ن و فلسفۀ یهود،عرفا: آیین قباال، )1372(شولم، گرشوم گرهارد 
  .فراروان
جمۀ ترالدین رومی، سیري در آثار و افکار موالنا جالل: شکوه شمس، )1375(ماري شیمل، آن

  .علمی و فرهنگی: حسن الهوتی، تهران
  .هرمس: تهران نیچه پس از هیدگر، دریدا و دلوز،، )1382(ضیمران، محمد 

  .هرمس: ، تهرانژاك دریدا و متافیزیک حضور، )1386( ــــــــــــــ
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: تهـران  ،)جزو نخستین و دوم از دفتـر اول (شرح مثنوي شریف ، )1380(الزمان فروزانفر، بدیع
  .علمی و فرهنگی

، ترجمۀ بابک گزینۀ جستارها: ، هرمنوتیک مدرن»نیچه، فروید، مارکس«، )1387(فوکو، میشل 
  . 175-198 ز، صصمرک: احمدي و دیگران، تهران

  .کتاب طه: قم شکنی و بازگشت نشانه،ساخت: قرآن ،)1382(قیطوري، عامر 
  .3- 24فراروان، : ، تهرانان و فلسفۀ یهودعرف: آیین قباال، »مقدمۀ مترجم«، )1372(کاویانی، شیوا 
 .اختران: ، ترجمۀ جالل سخنور و دیگران، تهرانادبی نظریۀ درسنامۀ، )1388(کلیگز، مري 
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