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 شکنی جایگاه قدرت  تای از ساخ جستاری مقایسه

 (هشیار و شعر مست و کدرخت آسوری  مه  در منظو)

 کند فاطمه محمودی تازه

 كارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه الزهراء

 چکیده

گفتگویی رجزگونه میان یک بز و یک   زبان پهلوی اشکانی، بیان كننده ای است به درخت آسوری یا درخت آسوریک منظومه

بز پیروز میدان مناظره  گوید كه به صراحت میدرخت خرما است كه پس از بحث كوتاه درخت و جوابیه بلند بز، سراینده در پایان 

آمیز میان دو شخصیت  گیری از موضوعات اجتماعیِ زمان خویش با طرحی مناظره پروین اعتصامی نیز در قصاید خود با بهره. شد

جامعه داشته است و بدین ترتیب در اشعار او نیز دو قطب مناظره، رو حاكم بر انسانی یا انتزاعی سعی در به تصویر كشیدن فضای 

 . پردازند گیرند و به دیالوگی رجزگونه می در روی هم قرار می

« مست و هشیار»و شعر  «درخت آسوریک»  منظومه های دوگانه از منظر ژاک دریدا، در ی واسازی تقابل این مقاله به بررسی نظریه

انجامد؛  بین قطب برتر و فروتر به پیروزی یکی بر دیگری نمی  كند كه در هر دو اثر، مناظره میازد و تبیین پرد پروین اعتصامی می

های دوتایی، ساختار قطب برتر و فروتر هر لحظه در معرض فروپاشی و  شکنیِ تقابل بلکه با توجه به آراء دریدا در باب ساخت

كند بز پیروز میدان است و  و اثر با وجودی كه راوی منظومه به صراحت اعالم میتوان گفت در این د به عبارتی می. جانشینی است

نیز « درخت آسوری»و « مست»است اما در باطن، « هشیار»یا در اثر پروین اعتصامی به ظاهر پیروز و قدرتمند از دید خرد جمعی

در انجام این . كنند ه تناوب جای خود را عوض میرو قطب پیروز و بازنده ب نشینند و از این در لحظات مساوی بر مسند قدرت می

 .ای بهره گرفته شده است تحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانه -پژوهش به روش توصیفی

 ای تقابل دوتایی، ساختارشکنی، قدرت، جستار مقایسه :ها کلیدواژه

 مقدمه

 تعداد ،میان این از كه كشد می تصویر به خود انتقادی و تیزبین دیده با را اجتماعی مضامین خود اشعار در اعتصامی پروین     

 وقت، داشتن غنیمت بیشتر او اشعار مایه درون .است یافته اختصاص گیاهان و حیوانات اشیاء، میان مناظره به او اشعار از زیادی

 قرار نیازمند دست این از مباحثی طرح بنابراین .دنیاست ناپایداری و ضعیفان و مظلومان به ظلم از انتقاد اخالقی، های نصیحت

 شعر .است شده دیلتب باخت و برد میدان به نوعی به اعتصامی مناظرات در امر این كه باشد می هم برابر در مخالف قطب دو دادن

 نندك می رجزخوانی هم رودرروی هشیار و مست آن در كه شود می محسوب او ای مناظره شعرهای زیباترین جزء «هشیار و مست»

درخت »خوانی در منظومه  این رجز .بکشد مست رخ به را خود توانمندی و برتری تا دارد تالش آگاه و بیدار مقام در محتسب و

های خود را به رخ دیگری هریک سودمندیافتد تا  به وقوع می درخت خرما و بز در جدال لفظی با یکدیگرنیز با رویایی « آسوریک

 .دننبرتری خود را ثابت ك و بدین طریقد نشبک

های دوگانه با مضمون  توان بحث تقابل باشد كه از آن جمله می ها می های موجود در آن دلیل انتخاب این دو اثر وجود همگونی     

خابی كه شخصیت پردازی شعر انت با وجود این. قدرت و به صورت قطب برتر و ضعیف، برنده و بازنده، كارآمد و ناكارآمد اشاره كرد

های  اما با شخصیت كند برداشت شده است ای كه در آن زندگی می از پروین اعتصامی موجودات انسانی هستند كه از فضای جامعه

 . از نظر گفتمان قدرت تشابه قابل تاملی دارنددرخت آسوریک   انتزاعی منظومه

  مرورِ مختصر ساختارشکنی و مسئلهاین مقاله ابتدا به این آثار، نگارنده در   هبدین ترتیب در راستای تحلیل ساختارشکنان     

های مذكور پرداخته و  سپس به بررسی و تحلیل این مفاهیم در متن داستان. پردازد های دوتایی از منظر ژاک دریدا می تقابل

گفت از آنجا كه دریدا معتقد  توان به عبارتی می. كند ها را با تکیه بر آراء مورد بحث تبیین می انسجام یا عدم انسجام معنایی آن

، در آثار مذكور (39: 4933كلیگز، )« هاست هایی است كه واسازی قادر به كشف آن ثباتی ها و بی هر نظامی دارای تناقض»است، 

رنده از چه گفته شد هدف نگا با توجه به آن. گیرد ها، ساختار متزلزل شده مورد تاویل و تفسیر قرار می نیز نقاطی از متون كه در آن

باشد و از این  های دوتایی در آثار مورد نظر می شکنی جایگاه قدرت با تکیه بر تزلزل تقابل این پژوهش بررسی تطبیقی ساخت
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و « کدرخت آسوری»  بررسی مفهوم قدرت در منظومهبه طور كلی با . شود ی نقد گذاشته می ها به بوته طریق تشابهات و تفاریق آن

  توجه به فرایند ناعادالنه مناظرهشود كه با  تبیین میا  بر اساس نظریه تقابل دوسویه ژاک دریدا تصامی اع« مست و هشیار»شعر 

ضعیف بلکه در جایگاه قدرت در   و همچنین مست نه به عنوان كفه بز و درخت، درخت از ویژگی قطب مغلوب برخوردار نیست

شوند و قطب غالب و مغلوب جایگزین هم  قدرت در فرایند مناظره شکسته می  های دوسویه تقابلبرابر محتسب قرار دارد و بنابراین 

 .رانند و مركزیت و تک مدلولی قدرت حاكم و گفتمان حاكم را به حاشیه می شوند می

 .زدپردا ای آثار مذكور می ای به مطالعه مقایسه تحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانه-این پژوهش بنیادی به روش توصیفی     

 پیشینه پژوهش

ای قرار گرفته و درباره آن سخن پردازی و  درخت آسوریک مورد پژوهش زبانشناختی، مردم شناختی و اسطوره  منظومه     

عناصر »توان به مقاله ای از ابوالقاسم دادور و نگار بوبان با عنوان  های مختلفی صورت گرفته است كه از آن جمله می تحلیل

اشاره كرد كه ( ، نشریه هنرهای زیبا4936)«چرا پیروزی از آن بز است و نه درخت خرما؟:ی درخت آسوری منظومهای در  اسطوره

پژوهشی مردم شناختی »كتاب . دالیل پیروزی بز بر درخت خرما را از منظر اسطوره شناختی مورد تحلیل و واكاوی قرار داده است
از دكتر روح االمینی نیز در این زمینه  (4913)«جتماعی در ادبیات فارسیدر منظومه درخت آسوریک در نمودهای فرهنگی و ا

 فیروزنیاعلی اصغر   مقاله  داشته است كه از آن جملهای در مطالعات پژوهشی  پروین اعتصامی هم جایگاه برجسته .قابل تامل است

  مناظره تطبیقی چندباشد كه به بررسی  می( 32، ش 4933فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی، )«ست و هشیارم»با عنوان 

 .شعر پروین را مورد بحث قرار داده است  های در متون نثر و نظم فارسی پرداخته و برجستگی از شعرای مختلف« مست و هشیار»

  بر اساس نظریه خسرو و فرهاد  همست و هوشیار با مناظر  ه مناظر  همقایس»پور و همکاران با عنوان ای از غنی چنین مقاله هم

شعر اعتصامی در . وازی مورد واكاوی قرار داده استچندآوایی را در این آثار به صورت م  ، مسئله(4934)«های باختین دیالوگ

كنسرتی از علیرضا عصار در سال .  محافل هنری از جمله در تصویرسازی كتاب و موسیقی نیز مورد استفاده قرار گرفته است

ی عسحال در این پژوهش  با این. اعتصامی را خوانده است« مست و هشیار»در فرهنگسرای بهمن اجرا شده كه شعر  4932

گیری  تک بعدی راوی پرداخته شود و ضمن بهرهدید   انتقادی به زاویه رویکردی با درخت آسوریگ  به منظومه نوشود با نگاهی  می

در درخت و خرما   نگاهی ساختارشکنانه به مفهوم قدرت در البالی مناظره ،از مطالب گفته شده در مورد این اثر هنری و باستانی

  .داشته باشدمقایسه با مست و هشیار در شعر پروین اعتصامی 

 چارچوب نظری

 های دوتائی ساختارشکنی تقابل 

از دو واژکِ متضاد »این واژه . رود كار می  در زبان فارسی به( deconstruction)ی انگلیسی شکنی معادل واژه ساختار  واژه     

 ,Cai Zong)«به معنی ساختن و ایجاد كردن "construction"به معنی برانداختن، نابود كردن و  "de": تشکیل شده است

واری كه فرهنگ غرب را  های سلسله نقد تقابل»می كند،  گونه تعریف  شکنی را به زبان ساده این جاناتان كالِر ساختار(. 2 :1993

مند حول  هر ساختار منسجم و نظام(. Culler, 2002: 135)«معنی/رمغیبت، ف/نوشتار، حضور/بیرون، گفتار/درون: اند شکل داده

در چنین حاكمیت تک مركزی، همیشه . كند بخشد و كل حاشیه را محدود به خود می چرخد كه به آن انسجام می محور ثابتی می

رد تا از تاویل و تفسیر آو اما ساختارشکنی معناهای نهفته در متن را به روی صحنه می. مركز و حاشیه: دو قطب مطرح است

تر شدن بحث  مری كلیگز برای روشن. ساختارگرایی بنشیند  گانه و به تقابل با تفکرِ دوبعدی پرهیز شود  مركزی و تک 

 :دهد كه شکنی دریدا این توضیح را ارائه می ساختار

واسازی پیدا كردن مركز و بررسی است كه اگر دهد، هدف اصلی  خواند تا ببیند مركز خود را كجا قرار می ساختارشکنی متن را می

-اطی كه ساختار در آنها متزلزل میواسازی نوعی خوانش است در جستجوی نق. شود آن را هدف قرار دهیم و خنثی سازیم چه می

ط مورب منظمی در سمت مناسب خ  های دوگانه دهد، جایی كه تقابل رخ می -ابهام بیشتر معنایی -شود، جایی كه با بازی بیشتر

های متزلزل نظام معنایی  ها یا بخش خواند، و به دنبال حوزه بنابراین خوانش واسازانه متن را به ستیز با خودش می... مانند نمی

 ( 33-34: 4933كلیگز، . )گردد كه متن در صدد ایجاد آن است ثابتی می
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های مختلف فکری از  شود بلکه وی در زمینه محدود نمی ی علوم انسانی خاصی در زمینه  ها و نظریات دریدا به حوزه دیشهان     

هیچ چیز خارج از متن و نوشتار وجود ندارد و »نظر است و مدعی است كه  صاحب... شناسی و  جمله ادبیات، فلسفه، هنر، زبان

و فرهنگ را توان گفت دریدا تمام هستی از جمله تاریخ  می. دهد بسط می( whole universe)معنای متن را به كل هستی

 on)گراماتولوژی  دربارهترین اثر خود، با نام  دریدا در مهم(. 34: 4936ضیمران، )«ساخته است( textualization)واره متن

Gramatology)،  گوید می: 

گیرد  ام میاین واسازی از طریق تامل بر نوشتاری انج. نشانه است  بر نوشتار واسازی شود خود ایده آن چیزی كه باید از طریق تامل

اش آن  ترین بداهت اش تکرار كند وهم در یقینی تئولوژی بپردازد، هم وفادارانه در كلیت-زدایی از انتو كه قرار است و باید، به عمل

 (423: 4931دریدا، .)را به لرزه افکند

رو با قرار دادن عالمت ضربدر بر  نخواند واز ای های متافیزیکی می ترین رویکرد دریدا سلسله مراتب میان مقوالت را جزء مهم     

دریدا ساختارانگاری را كه همواره مركزی را ». كند روی حقیقت، ساختار كهن غرب را كه به تک معنایی تکیه داشت متزلزل می

به  شود مقابل آن نیز دچار گسست می  خورد واژه وقتی حقیقت خط میبنابراین (. 334: 4931مددپور، )«پذیرد باید لحاظ كند نمی

روز به این   نوان مثال، از نظر ساختاری واژهبه ع. یابند متضاد خود معنا می  طه كلمهواس ها به كه در تفکر متافیزیکی واژه دلیل این

اما در نگرش واسازی، اولویت گفتار . شود و بالعکس دلیل روز است كه شب نیست یا گفتار چون نوشتار نیست گفتار محسوب می

با اولویت بخشیدن به نوشتار در قیاس با گفتار »در واقع در این نگرش . دهد د را به برتری نوشتار بر گفتار میبر نوشتار جای خو

در نهایت دریدا در نگاه ساختارشکنانه خود به این (. 34: 4936ضیمران، )«شود نوعی سیالن، نوسان و انتشار معناها فراهم می

ی نامحدودیت بازی، یعنی واژگونی انتولوژی و متافیزیک  مدلول استعالیی را به منزله توان بازی غیاب می»یابد كه  نتیجه دست می

 (. 34: 4931: دریدا)«حضور در نظر گرفت

به طور كلی همیشه تفکر انسان از دوران افالطون دوبعدی و متکی بر دوگانه دیدن امورات بوده است، اما دریدای پسامدرن      

نبردی است در برابر »ی او  بنابراین رویکرد ساختارشکنانه. تا این تفکر مركز محور را مركز زدایی كند كند رویکرد دیگری اتخاذ می

كنند  هاست كه واژگان را مرزبندی می ای از تقابل متون گذشته دارای مجموعه .كالم محوری فلسفه از یونان باستان تا جهان امروز

كند این است كه  یکی از اصولی كه واسازی مطرح می(. 214-219: 4933می، تسلی)«هاست و ذهنیت گذشتگان درگیر این تقابل

گیرند و متشکل از دو وضعیتی هستند كه  هایی دوتایی كنار هم قرار می واحدهای درون یک نظام به صورت جفت جفت یا متقابل

های دوتایی هستند، همواره به یک  گروه درون چنین ساختارهایی كه مبتنی بر»: گوید كه دریدا می. با یکدیگر نوعی رابطه دارند

 (. 32: 4933كلیگز، )« شود و دیگری منفی شود؛ یک جزء مثبت تلقی می ها ارزش فرهنگی بیشتر داده می جزء از این تقابل

توانید چیزی را جایگزینش  ای است كه نمی ترین جزء هر ساختار است، نقطه مركز مهم»دریدا،   در گفتمان غرب به گفته     

ای پس و پیش شود الوهیت خود را از دست  گویی وحی منزل و كالم مطلق و متعالی است كه اگر ذره T(36: همان) «بکنید

آید این است  تنها كاری كه از دستمان بر می»ساختارشکنی كند بنابراین در  اما دریدا قائلیت خدایی به مركز را نفی می. دهد می

اگر (. 439، 4934ویدوسون، سلدن و )«حضور تبدیل شود  یک نظام به مركز و ضمانت كننده كه اجازه ندهیم هیچ یک از دو قطب

شکنی  ارد ساختحضور و غیبت در دو سوی قطب متزلزل شود به طوری كه نتوان تشخیص داد كدام بر دیگری برتری د  رابطه

ای وجود ندارد، لذا تمامی تفسیرهای راجع به  سازی تقابل دوجزئی، دیگر مدلول متعالی با واژگون»در واقع، . اتفاق افتاده است

توان از تفسیر تک بعدی  و می( 433: 4936برسلر، )«پذیر و محتمل و معتبرند زندگی و هویت نفسانی و دانش، تفسیرهای امکان

شکنی و همنشینی  چرا كه در فرایند شاخت. یا راوی، پا را فراتر نهاد و به تفسیرها به جای معنای مركزی پرداخت مورد نظر مولف

ها را وارونه  های دوجزئی دخیل در خود متن را بیابیم و آن شود تا تقابل حاضر نیز تالش می  در مقاله. تداف تعویق معنا اتفاق می

(. 464: همان)«مان بیگانه بودند انگیزی بنگریم كه تا پیش از آن برای سطوح جدید و هیجان تا یک متن را از نماها و». سازیم

های استفاده شده در آن متن  هر متنی، صرفا نوعی بازی آزادانه بین نشانه»ساختارشکنی در واقع نوعی بازی درون متنی است و 

خاصی از معانی را بر   قع به نحوی كالم محورانه مجموعهار، در وااست پس نباید مولف را خاستگاه معنای متن دانست زیرا با این ك

 (21: 4933پاینده، . )دهیم سایر معانی ممکن ارجحیت می
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 «مست و هشیار»و شعر« درخت آسوریک»  در منظومه  مناظره

 مناظره و زبان قدرت 

ژرف ساخت ». نماید باشد ضرورت می حاضر می قدرت و مناظره كه پایه و اساس تطبیق و پژوهش  نگاهی گذرا به بحث رابطه     

های نبرد همین گفتگوهای دو طرف مبارزه تشکیل  اند از آن جهت كه بخشی از حماسه را در صحنه مناظره را هم حماسه گفته

از آن  رود كه از روزگار كهن تا به حال در كتب مختلف مناظره از انواع ادبی به شمار می  شیوه(. 431: 4932داد، )« دهد می

دیالکتیک در مباحث مهم فلسفی از روزگار باستان   حتی شیوه. به مخاطب انتقال دهنداستفاده شده است تا بحث و مضمونی را 

ها از فن پرسش و پاسخ و به قولی مناظره جهت دستیابی به هدف  بارز آن كتب افالطون است كه در آن  ایج بوده است و نمونهر

حقیقت و ماهیت چیزی، یا با هم سوال و جواب   مباحثه كردن درباره»غت به معنی وصف، مناظره در لبا این . استفاده شده است

گیرند تا تفوق یکی بر دیگری را برجسته  بنابراین در ساختار مناظره دو قطب رو در روی هم قرار می(. تا دهخدا، بی)«كردن است

  ه كه هر طرف با استدالل و ارائهمکالمه و گفتگویی است دو طرف» ناظره در واقع م. كنند یا حقیقت مفهومی را به اثبات برسانند

 (.224: 4933شمیسا، )«كند برتری و فضیلت خویش را بر دیگری به اثبات رساند براهین سعی می

ار نهفته حماسی گیرد تا غالب و مغلوب نمایان شود خود نشان از ساخت اینکه در مناظره اختالف بین دو فرد یا دو شیء باال می     

كند و هر چه زبانِ گفتمان، قویتر و  لذا زبانِ مناظره و به طور كلی زبان، نقش نمادین در انتقال قدرت ایفا می. مناظره دارد

دهد و او را  زبان بخش بسیار مهم زندگی بشری را تشکیل می. شود تر باشد برتری بیشتری نصیب طرف مورد مذاكره می محکم

تواند  در واقع، زبان می( Thomas et al, 1999: 14. )هاست انتخاب كنند كاربرد زبانی را كه مورد رضایت آن سازد تا قادر می

با استناد به  پژوهش فمینیستی در عمل و تئوری،لذربای در كتاب خود با عنوان؛ . به عنوان ابزار سركوب در روابط قدرت بکار رود

های ویژه ای  های بخصوصی قادرند تا انجمن كه گروه زبان بازتاب مركزیت قدرت و اقتدار است و این: تحلیل فوكو از زبان می گوید 

 (Letherby, 2003: 34. )های غالبِ معنایی را تولید می كنند، كنترل كنند كه چارچوب... مثل آكادمی ها، رسانه، دولت و

ی پروین اعتصامی از زبان  چون و چرای استفاده  های مشخصی درباره قدرت، دیدگاه به كاركرد كلیدی زبان در روابطبا توجه      

: گوید شود، اما این نظر براهنی با توجه به گفتمانِ قدرت در عصر اعتصامی حائز اهمیت است كه می مناظره در آثارش گفته می

گفتگو تدبیر اساسی اوست، تمثیل اساس كار . زند عدالت می  تمی كه تیشه بر ریشهدر داخل سیسپروین به دنبال عدالتی است »

روزگار بیدادگر . مظلوم و فروتر قرار دارد  خود بسان شخصیت مست شعرش در كفهبنابراین پروین (. 219: 4933براهنی، )« او

زبان   قدرت در دست دیگری است كه اجازهد اما عرصه را بر او نیز تنگ كرده است و به دنبال زبانی است تا حق خویش را بگیر

برد  پذیرد و در آثار خویش به كار می را می گفتگو و دیالکتیکی كه افالطون آن . پردازد دهد و او به تمثیل و مناظره می آزاد را نمی

کتیک، به معنای دیالوگ اش پذیرش طرف مقابل یا غیری است تا گفتمان شکل بگیرد، به سخنی دیگر از ویژگی دیال ویژگی عمده

وجود دارد « آوا»این امر به معنای این است كه در دیالوگ چند . را بپذیریم« كسی دیگر»باید وجود  در دیالوگ می»این است كه 

های سیاسی و  بنابراین مناظره، بخصوص در گفتمان(. 33-31: 4913سلیمانی، )«تواند برداشتی از حقیقت باشد و هر آوایی می

از  درخت آسوریکآئینیِ به تصویر كشیده شده در -سیاسی  رود و این امر در مناظره مار میترین زبان به ش كاربردی اجتماعی

زبانی كه در برابر قدرت . اعتصامی به روزگار حاضر نمود پیدا كرده است« مست و هشیار«  مناظره  هن ایران زمین تا صحنهروزگار ك

 .كند میو قدرت طلبی با تمثیل هنر آفرینی 

 درخت آسوریک ی  و منظومه« مست و هشیار»ی تطبیقی شعر  مطالعه

هنری  همیشه -عنوان اثر ادبی. رود شکنی به شمار می ترین مركز برای گفتمان و  بحث ساخت عنوان اثر همواره جزء كلیدی     

باشد و اساس نگارش ز قهرمان میدان مناظره كه قرار است ب درخت آسوریک  باشد اما در منظومه ی آن اثر میی تم اصل دربرگیرنده

عنوان به نام درخت آسوری كه قهرمان میدان . ریزی شده است شرایط دیگری رقم خورده است بز پایه  پیروزمندانه  آن بر مناظره

تواند یکی از نشانگان مركززدایی به  گذاری خود می شروع عنوان  این نقطه. لوب است مزین شده استنیست و به روایت راوی مغ

شود، جایی كه با بازی بیشتر  ها متزلزل می واسازی نوعی خوانش است در جستجوی نقاطی كه ساختار در آن»در واقع . حساب آید

بنابراین (. 31: 4933كلیگز، )«ندمان منظمی در سمت مناسب خط مورب نمی  های دوگانه قابلدهد، جایی كه ت ابهام معنایی رخ می

، این تقابل در «مست و هشیار»در مقابل در شعر . باشد ی مورد نظر می توان گفت عنوان، یکی از نقاط متزلزل ساختار منظومه می
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تری شود كه مست بر هشیار بر خالف تفکر عامه بر مست بر هشیار چنین تصور می  رعایت شده است اما با تقدم واژهبندی  عنوان

. دارد حتی تصویرسازی كه از این ماجرا شده است هشیار در مقام ایستادگی و قدرت هست و مست نشسته به فراخور حالش

نشیند و ایستایی  های شعر به تساوی بر مسند قدرت می حال مست در مصرع دیدی كه همه از شخص مست در نظر دارند، با این

ار رغم قر یابد و علی مصرع به پاسخ قدرتمند مست اختصاص می 3بیت این شعر،  41 در واقع از كل. كشد هشیار را به چالش می

دهد داروغه، والی و محتسب در برابر او  گذارد و اجازه نمی پسندی از خود به نمایش می محکمه  گرفتن در مظان اتهام، دفاعیه

 .نمایی بکنند قدرت

 

 
 (http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=85060،21/3/32: ماخذ(

 
 )/http://www.papyrus.ir/Bulletins/821، 43/41/32: ماخذ)

 

 مست و درخت 

توانند به دلیل تشابه موقعیتی كه دارند با هم یکی  می درخت آسوریک  و درخت در منظومه« مست و هشیار»مست در شعر     

توان با تکیه بر ساختارشکنی  اما می. به عبارتی به عنوان قطب بازنده و مغلوب در ساختار تقابل دوتائی قرار بگیرند. تلقی شوند

را با مغلوب عوض كرد و دوباره تقابل دوگانه دریدایی با یافتن نقاطی از متن كه در آن معنا متزلزل شده، جایگاه قطب غالب 

یعنی با شکست قطب برتر و جانشینی قطب فروتر ساختار . شکنی انجام داد تا وقتی كه تعلیقِ معنای متعالی صورت بگیرد ساخت

وی توان مانند را در نتیجه نمی. گیرند ها شکل می ای از دال و مدلول كه شبکه یابد به طوری شکنی ادامه می شکند و این ساخت می
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به صراحت بز را پیروز میدان مناظره اعالم كرد یا مست را از نگاه جامعه ضعیف و خطاكار جلوه داد گرچه پروین به ظاهر مست را 

 .داند هایی در جایگاه غالبِ مناظره می فروتر و افتان و خیزان معرفی كرده ولی در عمل او را در موقعیت

  بز هشیار و 

اشتراکِ موقعیت غالب و برنده قرار دارند یعنی درست در خط   ، هشیار و بز، نیز در نقطهین آثارهای مركزی ا دیگر شخصیت     

چرا كه طبیعتا فرد هشیار در نگاه جامعه بر مست برتری دارد و بز نیز با نظر راوی منظومه پیروز میدان . گیرند غالب تقابل قرار می

اند هر دو، بز و هشیار، در مقابل قطب ضعیف؛ یعنی درخت و مست،  اختیار كردهاین مقام برتری را از هر كس كه . اعالم شده است

ی آسوری در مقایسه با شعر پروین  اما با موشکافی در آثار مورد بحث باید گفت كه فرایند مناظره در منظومه. كنند آرایی می صف

بیت منظومه را شاهد گفتگوی  424از كل  بیت 21شود و  گون درخت شروع می منظومه با رجزخوانی حماسه. عادالنه نیست

آنکه فرصتی  یابد بی شود و تا پایان ادامه می های او هستیم و بالفاصله رجزخوانی بز شروع می طرفه درخت و برشمردن توانایی یک

دهد و این  تصاص میبز در كل یک پنجم از دیالوگ را به خود اخ. به درخت داده شود تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاعی بکند

گفتمان غالب، در حقیقت، برتری و . گیرد كه سعی دارد گفتمان غالب را به تصویر بکشد امر توسط راوی یا نگارنده صورت می

ای كه بز در منظومه در كنار  تفوق دادن آئین زرتشتی بر دین آسوریان است، تعبیری كه با توجه به تمام عناصر دینی و اسطوره

بنابراین قدرت بخشی، هم در مست و هشیار و هم در  (. 441: 4936دادور و بوبان، . )رسد تر به نظر می منطقیآورد  خود می

آئینی است اما در -منظومه امر مشتركی است كه در مورد منظومه نگاه به قدرت مثبت است و نوعی دفاع از حریم جغرافیایی

 .یرانگر و مخرب استگیرد و و مست و هشیار قدرت مورد نقد و نفی قرار می

بز و درخت،   های خود دارند اما در مناظره دیبا وجود فصل مشترک در این آثار كه طرفین مذاكره سعی در نشان دادن توانمن     

كنند و  كه در مست و هشیار به تساوی طرفین مبارزه و مذاكره فرصت ابراز وجود پیدا میعدالت دیالوگ رعایت نشده در حالی

ی قدرت  گیری مست توسط محتسب آغاز می شود و صحنه شعر با گریبان. هاست مصرع زمان گفتمان یکی از آنمصرع به 

 :دهد محتسب را در برابر زبونی و افتادگی مست نشان می

 محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

 ای دوست، این پیرهن است افسار نیست: مست گفت

كند اما مست با قدرت زبانی كه در اختیار  محتسب در ابتدای شعر، میدان جنگ را داغ می دعوت به مبارزه و جدال از سوی     

بدون شک بین . برد دوست را به كار می  توجه محتسب را جلب كند لذا واژهكند به نوعی از در دوستی وارد شود تا  دارد سعی می

شود تا  مست می  ر ندهد اما چون محتسب وارد حیطهل هم قراكند این دو را در مقاب این دو دوستی وجود ندارد و شاعر تالش می

اوج مناظره . گیرد كند و تقابل دوتایی شکل می او را به زمین بزند در نتیجه مست با اقتدار، گرچه  افتان و خیزان، از خود دفاع می

 :دهد ی والی ببرد اما او جواب می خواهد مست را به خانه زمانی است كه محتسب می

 ی خمار نیست والی از كجا در خانه: گفت/ جا شویم نزدیک است والی را سرای آن: گفت

كنند خود بدكار و اهل میخانه  ریزد و حاكم و قاضی كه مردم بدكار را مجازات می هم می رعیت به/بدین ترتیب تقابل حاكم     

ای كه حاكمانش  كند چون جامعه نمایی می رتی قدرت حاكم از نظر مست شکسته شده و حاال اوست كه قد پایه. شوند تلقی می

لذا مركز قدرتی . داند یکی می( مست)و رعیت( قدرت)شوند و مست این فساد را بین حاكم فاسد باشند مردمانش نیز فاسد می

یتی خواهد قدرت حاكم محتسب در هر موردی كه می. وجود ندارد كه مست از آن بترسد و در برابرش بازنده از میدان خارج شود

دوباره محتسب . نشیند میشود و خود با قدرت استدالل بر مسند او  خود را به رخ بکشد به ناگاه توسط مست به حاشیه رانده می

این . شود گیرد اما باز هم توسط مست به كناری رانده می شود و جایگاه خود را پس می دیگری وارد میدان مبارزه می  با ادله

تقابل مفاهیم و . های دیگری عالوه بر این دو شخصیت وجود دارد در واقع تقابل. تا مناظره به اتمام برسد یابد ها ادامه می جانشینی

خمار است كه مست با آگاهی از   خانه/ی از این موارد تقابل مسجدیک. هایی كه خود نشان اقتدار دینی یا غیر دینی هستند مضمون

 :گوید ید در مسجد بخوابد میگو بدكاری خویش در برابر داروغه كه به او می

 تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب: گفت

 (12: 4934اعتصامی، )مسجد، خوابگاه مردم بدكار نیست: گفت
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افتد با آگاهی از این امر او را نادان خطاب  محتسب وقتی كاله مست بر زمبن می. عنصر دیگر تقابل آگاهی و نادانی است     

 :دهد پاسخ می كند اما مست آگاهانه می

 (همان)در سر عقل باید بی كالهی عار نیست:گفت/ آگوه نیستی كز سور درافوتوادت كوواله: گفت

گو خطاب  داند اما اینجا به صراحت مست او را بیهوده محتسب علت یاوه و بیخود گویی مست را از بسیار می خوردن می     

پندارد در  رود اما از محتسب كه می كه افتان و خیزان می كند تا اعالم كند از نظر گفتمانی بر محتسب پیروز است با وجودی می

 :ظلمت شب، هشیار است هشیارتر است

 (همان)گو، حرف كم و بسیار نیست ای بیهوده: گفت/خود شدی می بسیار خوردی، زان چنین بی: گفت

ای كه والی  مست تاكید او بر عدم وجود فرد هشیار در جامعه است تا او را حد بزند چون معتقد است در جامعه  آخرین دفاعیه     

چون داروغه، والی و مست . كسی صالحیت و قدرت حد زدن بر او را ندارد اند، لذا و داروغه كه نماد هشیاری هستند همه در خواب

 :شود های مختلف بسته به شرایط اجتماعی خود خطایشان بزرگ و كوچک می هر سه خطاكارند و در موقعیت

 هشیاری بیار، اینجا كسی هشیار نیست: گفت/ باید حد زند هشیار مردم، مست را: گفت

از خود  كشند و این ساختار مناظره در اثر پروین اعتصامی كه یک به یک طرفین نزاع، خواسته و منطق خود را به پیش می     

كند بعد بی آنکه بر  های خویش را مطرح می ها و مفاخره در واقع درخت حرف. آسوری جایی ندارد   كنند در منظومه دفاع می

كند و آخر سر هم راه خود  های خود اشاره می ارد شده پاسخی داده شود بالفاصله بز به تواناییایرادهایی كه از سوی درخت بر بز و

ماند اما بز توان رفتن و  جا می درخت یک. رفتن در مقابل ماندن: ویژگی كه نشان از برتری او بر درخت است. رود گیرد و می را می

 :حركت دارد

 ( 446، بیت 34: 4946وابی، ن)چون میخ جوالهکان/ای ایدر تو كوفته شده

حاكم آن   راوی یا به عبارتی مولف و طبقه توان به صراحتی كه بز و درخت نمی  بق آراء دریدا در ساختار دوگانهبا این وصف، ط     

د بز، نی بلنچرا كه با وجود دفاعیه و رجزخوا. پیروز میدان را تعیین كرد/كنند بازنده روزگار، بز را قدرتمندتر از درخت معرفی می

 :شود مناظره ظاهر می  كند و با اقتدار در صحنه لزل میهای قدرت بز را متز اندک خویش پایه  درخت خرما با همان مکالمه

 به بسیار گونه چیز/ كه من از تو برترم

 (43-49: 4946نوابی، )درختی همتن نیست/ومرا به خونیرس زمین

شود از چوب او رسن برای بستن  زبانی بز برتری دارد زمانی است كه درخت مدعی میاوج این اقتدار كه به كل نمایش قدرت      

رسد تا پایان مناظره لرزه بر اندام بز پیروزمند  ادعایی تهدید آمیز كه به نظر می. كنند پای بز و آویختن گردن او استفاده می

 :اندازد می

 كه پای تو را بندند/رسن از من كنند

 گردن تو را مالندكه / چوب از من كنند

 كه سر تو را آویزند/ میخ از من كنند

 (41: همان)كه تو را بریزند / ام آذران را هیمه

كند  ایستد و خود را همپای والی و داروغه و هشیار جماعت اعالم می اقتدار در برابر محتسب می  مست نیز در شعر پروین با همه    

. آسوری بلرزاند  های پهلوانی بز در منظومه پایه های حاكمیت را به مانند نشیند و پایهتا از مسند ضعف و افتادگی بر سریر قدرت ب

گرچه درخت از فوایدش در مقایسه با بز كوتاه سخن گفته، اما در هیچ كجای منظومه بز عالمت تهدید برای درخت نیست جز 

تزلزلی است كه دریدا برای   این نقطه همان نقطه. كند یردن ماما درخت در سه مورد بز را تهدید به اعدام و زندانی ك. خودنمایی

ی تقابل دوتایی از  بنابراین مست و درخت علیرغم قرار گرفتن در سمت ضعیف كفه. پردازد ها به جستجوی آن می شکستن تقابل

مركززدایی از  با. ندران كنند و تفکر غالب را به حاشیه می دید راوی یا عرف، موقعیت قرار گرفتن در قطب قدرت را پیدا می

گیرد و در نهایت  ها را می ماند و دوباره عنصر ضعیف جای آن شود اما این امر ثابت نمی ها عوض می ، جایگاهحاكمیت بز و هشیار

 .افتد تعویق معنا در حاكمیت و مركزیت بخشی به یک قطب اتفاق می
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مهمی   آسوری آیین و دین مسئله  د كه در روزگار نگارش منظومهده نگاهی به جدول تقابل دوتایی در آثار مورد بحث نشان می     

كرده است و این امر در روزگار اعتصامی با سودجویی والیان از شریعت و در قالب تقابل مسجد و  در تقابل گفتمانی قدرت ایفا می

دار مکالمه  تسب و بز میدانچنین مشاهده شد كه اگرچه مح هم. به تصویر كشیده شده است« مست و هشیار»میخانه در شعر 

تقابل صبح و شب نیز نشان از تقابل خواب و . باشند ها می ی قدرت گفتمانی آن بودند در مقابل، مست و درخت تهدید كننده

بیداری در اثر پروین اعتصامی دارد، مست و محتسب و والی در شب هنگام كه نشان خواب است هستند تا محتسب به نام شرع 

ها عین خفتن است و لذا هشیاری تنها  بیداری آن. ستاند و والی به خمار خانه رود و مست افتان و خیزان در ره درهم و دینار

عنصر تهدید در هر دو اثر از سوی طرفین وجود دارد اما مست در نهایت تسلیم هشیار .  هاست ی آن طنزی بر رسوایی شبانه

م كنند اما هیچکدا دیگر را تهدید می  بز و درخت متقابال هم. داند یار نمیبیند و كسی را هش شود چرا كه همه را مست می نمی

گیر  های بسیار بز، نشانی از تسلیم ندارد بلکه تهدیدی كوبنده و نفس سه بیتی درخت بر ادله  شوند، چون حتی ادله تسلیم نمی

داند فوایدی است كه  چه بز نماد قدرت خویش می آن. آید بلندش تهدیدی برای او به حساب نمی ی  است به طوری كه بز با خطابه

تسلیم، مست و /لذا در تقابل تهدید. اعدام بز  اید برای انسان دارد و هم وسیلهبالعکس درخت هم فو. برای انسان دارد و الغیر

قدرت بز و هشیار  های بیشتری برای تزلزل جایگاه نمادین نمایی بیشتری دارند و موقعیت درخت در مقایسه با هشیار و بز قدرت

 . كنند پیدا می

الزم به توضیح است كه بر اساس بررسی جام سفالین كه در گوری در شهر سوخته كشف شده است معلوم گردید نقش بزی       

تکرار تصاویر آن نمایانگر حركت و به . های آن را بخورد باشد تا برگ كه بر روی آن منقوش است به سمت درختی در حركت می

قش در درخت آسوری ارتباط معنایی پیدا كردند كه این ن  بین این بز و درخت و منظومه. شدبا امروزین نمایش انیمیشنی می تعبیر

های درخت خرما او را  در این صورت بز با خوردن برگ(. 4  تصویر شماره)بز و درخت آسوری است  واقع نمایش داستان مناظره

حال استواری  با این. دهد جادله و پیروز شدن حتمی بز را در فرهنگ آن روزگار نشان میكند و به نوعی اهمیت این م تهدید می

تهدید درخت مبنی بر اعدام و اسارت بز، . كند شود كه منجر به شکستی گردد كه راوی اعالم می درخت، مانع از تهدید جدی می

مبنی بر شالق زدن و حد زدن مست در برابر تهدید های درخت است و به همین ترتیب تهدید هشیار  تر از خوردن برگ شکننده

قدرتِ ظاهری هشیار و بز در   و قدرت پنهانی دارند كه از حیطهلذا مست و درخت هر د. شود گفتمانیِ مست جدی محسوب نمی

 .كنند ها را تسلیم خویش می رود و آن مواردی فراتر می

«مست و هشیار»عر و ش درخت آسوریک  های دوتایی در منظومه تقابل: 4 جدول  

 درخت آسوریکی  تقابل در منظومه «مست و هشیار»تقابل دوتایی در 

 درخت/ بز مست/ محتسب

 آیین آسوری/دین زرتشت خمارخانه/مسجد

 دشت/كوه بیداری/خواب

 تسلیم/تهدید تسلیم/تهدید

 كشاورزی/دامداری نا آگاهی/آگاهی

 

 گیری نتیجه

شود و  های پذیرفته شده كه در آن قطبی بر قطب دیگر پیروز تلقی می با توجه به دیدگاه دریدا در باب ساختارشکنی در تقابل     

ها بر هم، تبیین شد كه در دو اثر مورد بحث، درخت و مست در  جانشینی این دو قطب به جای هم و گسستن برتری و فروتری آن

شود  های مختلف مناظره شکسته می توان گفت كه این موقعیتِ قدرت در لحظه به بیان دیگر می. تندمقابل هشیار و بز بازنده نیس

توان به صراحت یکی  جویی بر هم دیگر دارند و نمی های برتری و هر دو قطب، چه قوی چه ضعیف از منظر راوی یا شاعر، موقعیت

بین مست و هشیار مورد   مناظره بین درخت و بز و مناظره فراینددر راستای رسیدن به این نتیجه . را پیروز میدان معرفی كرد

قدرت را در   سیاسی و اجتماعی روزگار خود كفهواكاوی تطبیقی قرار گرفت و معلوم شد بز و هشیار با وجودی كه در ساختار 

تهدیداتی كه . زند ها دامن می آنبین   ردار هستند كه به چالش و مناظرهاختیار دارند اما مست و درخت نیز از قدرت نهانی برخو
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ریزند و خود  ها را به هم می های قدرت آن دارند گاهی چنان شکننده است كه به یکباره پایه مست و درخت به طرف مقابل روا می

ایی كه شود تا ج جا می ها، در روند داستان آسوری و شعر پروین اعتصامی مدام جابه این همنشینی قدرت. نشینند ها می بر جای آن

این . گیرد دهد و سلسله روابط قدرت به جای پذیرش دو قطب غالب و مغلوب شکل می دیگر مركز جایگاه خود را از دست می

برد، یعنی معنای مطلق و مركزی كه در اینجا بز و هشیار آن را اشغال  همان چیزی است كه دریدا از آن به تعویق معنا نام می

های  رود و تقابل دیگر، مركز و معنای مطلق از بین می ایگزینی مسند برتر و فروتر در جایگاه همشود و با ج اند گسسته می كرده

مست »های انسانی شعر  با شخصیت درخت آسوریک  های انتزاعی منظومه د بین شخصیتتشابهات موجو. یابند دوتایی شکست می

ود به تطبیق این دو اثر در ادراک مضامین مشترک موجود مضمون قدرت سیاسی و اجتماعی عصر خ  ، از باب بازتابنده«و هشیار

با این وجود این دو اثر از منظری تعلیمی دارای تفارق هستند به طوری كه . ها به خصوص مضمون قدرت نمایی كمک كرد بین آن

  هدف خاصه اجتماعی، ولیهدف نهفته در شعر پروین تعلیم و روشنگری است در راستای آگاهی دادن و رسیدن به عدالت 

آسوری انتقال مفهوم قدرت و برتری است كه گفتمان حاكم تالش دارد به هر طریقی این برتری را به رخ ساكنین سوری   منظومه

 .  ی آن است بکشاند كه درخت نماینده

 نوشت پی: 

 .است تبریز متولد شاعرایرانی زنان از ،(4921–4233)اِعتِصامی پروین به مشهور اعتصامی رخشنده: پروین اعتصامی .1

 دی در پدرش مرگ ولی كرد، منتشر مجلس چاپخانه توسط را خود دیوان 4943 سال در بهار الشعرای ملک تشویق به پروین

 كه باشد، می شعر قطعه 243 شامل پروین، دیوان .كرد وارد او حساس روح به دیگری هولناک ضربه سالگی، 69 سن در 4946 ماه

 ملک .تاس شده نیز پیشین بزرگ شعرای سبک از هاییاستفاده پروین شعر در .است مناظره صورت به قطعه 63 میان آن از

 و لفظی ٔ شیوه و سبک دو از است تركیبی دیوان این :گوید می نویسد، می اعتصامی دیوان بر كه ای مقدمه در بهار الشعرای

 و عراق شعرای شیوه دیگر و قبادیانی خسرو ناصر استاد خاصه است خراسان شیوه یکی دو آن و مستقل، سبکی با آمیخته معنوی

 و است، عرفا و حکما خیاالت و افکار بین نیز معانی حیث از و الرحمه علیه شیرازی سعدی الدین مصلح شیخ ویژه به است فارس

 شیوه و یافته تركیب است جوئی حقیقت و معانی تجسم پیرو بیشتر و امروزی عصر خاص كه مستقلی اسلوب و سبک با جمله این

 و شده گفته خراسانی سبک به كه اول دسته :كرد تقسیم دسته دو به توان می را او اشعار .است آورده وجود به فاضالنه و بدیع ای

 بیشتر و شده گفته عراقی سبک به كه اشعاری دوم دسته .است  شبیه ناصرخسرو اشعار به بیشتر و است نصیحت و اندرز شامل

 .دارند بیشتری شهرت پروین اشعار از دسته این .است نزدیک سعدی شعر سبک به و دارد مناظره نوع از ویژه به داستانی جنبه

كه در سرزمین آسورستان درختی بلند رسته بود كه  شود روایت می در این منظومه :درخت آسوریک  منظومه  خالصه .2

ی روزی آن درخت بلند با بز جدال كرد كه من بر پایه. آورد هایی شیرین می هایی سبز داشت و میوه برگ. بنش خشک بود

رد، از چوب من خو های من می آورم، شاه از میوه های بسیاری كه دارم از تو برترم، از جمله آن هنگامی كه میوه نو بر می داشته

ام در تابستان سایبان شهریاران است،  سازند تا تو را ببندند، سایه سازند، از من طناب می هایم جاروب می سازند، از برگ كشتی می

هر چند كه مرا : بز در پاسخ به او گفت. مانم آشیان پرندگان هستم و اگر مردم مرا نیازارند تا روز رستاخیز جاوید و سبز برجا می

های تو در درازی به موهای دیوان پلیدی  برگ. ی ننگ است كه به سخنان بیهوده ات پاسخ دهم اما ناچار از سخن گفتنمیهما

توانم دین مزدیسنان را بستایم زیرا در  من آنم كه بهتر از هر كسی می. ی مردمان بودندماند كه در آغاز دوران جمشید بنده می

سازند و نیز از پوستم مشک  نشانند از من می كمربندی را كه مروارید در آن می. گیرند پرستش خدایان از شیر من بهره می

ها را بر پوست من  پیمان نامه. سازند پیش بند شهریاران را از من می. آرایند های سور را با گوشت من می سفره. سازند می

توانم كوه به كوه  من می. ند كه زین افزار رستم و اسفندیار بودساز برک و دوال را از من می. سازند زه كمان را از من می. نویسند می

سازند و دوغم را كشک  از شیر من پنیر و حلوا و ماست می. در كشورهای بزرگ سفر كنم و مردمانی از نژادهای دیگر را بینم

مرواریدی است كه در پیش  هرچند كه سخنانم در نزد تو مانند. حتی بهای من در بازار بیش از بهای خرمای توست. كنند می

های پاک  خورم و از چشمه كنم و از گیاهان تازه می های خوشبو چرا می خوک و گراز انداخته باشند اما بدان كه من در كوهستان

 بدین ترتیب بز پیروز و سر بلند از آنجا رفت و. ای و توان رفتن نداری نوشم در حالی كه تو همچون میخی بر زمین كوبیده شده می

 .درخت خرما سرافکنده برجای ماند
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