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 های هدایت  تاندر داس« توهم معنا»بررسی 

 (متافیزیک حضور ژاک دریدا  با تکیه بر نظریه)

 کند فاطمه محمودی تازه

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دهلران تعضو هیئ

 چکیده

ی ادبیات گشوده به طوری  ی دومِ قرن بیستم، باب نوینی را به روی منتقدین و نویسندگانِ حوزه ای از نیمه های میان رشته پژوهش

ی دریدا كه  نانهاین باور فلسفی و ساختارشک. ی مباحثات مختلفِ فلسفی، سیاسی و اجتماعی شده است كه جهانِ متن، عرصه

رد پای این باور در آثار برخی نویسندگانِ . یافتن معنایِ متعالی و واحد در جهان توهمی بیش نیست به جهان متن نیز راه یافت

 . ی ادبیات فارسی در قرن بیستم از جمله صادق هدایت قابل تحلیل و بررسی است حوزه

های  را از نقطه نظر ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، در داستان« یک حضورتوهم معنا یا متافیز»نگارنده در این پژوهش مفهوم 

كند كه در هر سه اثر تزلزل  دهد و تبیین می صادق هدایت مورد بررسی قرار می« تخت ابونصر»و « خانه تاریک»، «سگ ولگرد»

کخانه و تناسخ و حضور در جهان كه حتی جستجوی سگ ولگرد، بازگشت به تاری طوری معنا یا غیبت حضور بر متن حاكم است به

 .اند ای از توهم و سرگشتگی رها شده های داستان در هاله برد و شخصیت ماده پس از مرگ، ره به معنا نمی

 .توهم معنا، ، حضور و غیبت، ژاک دریدا، داستان كوتاه معاصر :کلیدواژه ها

 مقدمه .4

نویسندگان ادبیات داستانی دوران معاصر به خصوص در عصر صادق هدایت از وقایع جهانی و اجتماعی عصر خود تاثیر زیادی      

های هدایت به نوعی تصویرگر فضای  فضای تیره و تاریک داستان. اند و بازتاب این تاثیرپذیری در آثار این دوران مشهود است گرفته

یاس و معناباختگی زندگی برای انسان پس از جنگ . ی او چه در ایران و چه در خارج از ایران استسیاسی دوران زندگ-اجتماعی

مشروطیت و زندگی در پاریسِ پس از جنگ جهانی   زیستن در ایران دوره  تجربه. تهای هدایت نیز راه یاف جهانی، به دنیای داستان

در مجموعه داستان . های هدایت اثر گذاشت معنای درونی داستان بخشی به و آشنایی با نویسندگانی چون آلبر كامو در شکل

اما گویا این . ها پایان دهندگی ها و آواره ها در جستجوی معنایی از زندگی هستند تا بر ترس ، هر كدام از شخصیت«سگ ولگرد»

     .   برد پایان ره به معنا نمی جستجوی بی

 بیان مسئله. 4 .4

دوم قرن بیستم بسیار مورد توجه قرار   حیطه نقد و تحلیل آثار از نیمه یا عدم وجود معنا در متن درمباحث مربوط به وجود      

در این راستا . اند پساساختارگرایان این دوره هركدام با الفاظ و اصطالحات خاص خود به تفسیر و تحلیل اثر پرداخته. گرفته است

. آن معتقد هستند( خواننده)ده و تحلیل اثر ادبی یا هنری به میزان مخاطبمباحثی چون مرگ مولف مطرح شده كه به تولد خوانن

كند تا بر عدم وجود معنا تاكید  پرداران این دوره از منظری دیگر بحث متافیزیک حضور را طرح می ژاک دریدا نیز، در كنار نظریه

 .  شود یجه غیبت معنای متعالی میاین غیبت معنا از دیدگاه وی، ناشی از پراكندگی معانی در متن و در نت. كند

 ضرورت و اهمیت تحقیق     . 1 .4

های  در سه نمونه از داستان(  metaphysics of presence)«متافیزیک حضور»قلمرو اصلی این تحقیق، بررسی مفهوم      

Jacque Derrida)در محدودة تعریفی است كه ژاک دریدا و كاركردهای آن،   صادق هدایت و روشن كردن ویژگی
، از آن ارائه (

، «سگ ولگرد»های  در متن داستان شکنی ، حضور و ساختار(absence)ای از مفاهیم متافیزیک، غیبت تا خوانش تازهداده است 

مرگ   مسئله: هاست ر آنهای موجود د دلیل انتخاب این سه داستان، در واقع، همگونی .ارائه دهد« تخت ابونصر»و  «خانه تاریک»

اند یا در آرزوی مرگ هستند و یا در حال  مرده( ضدقهرمان)داستان به امر مشترک تبدیل شده كه در آن قهرماناندر هر سه 

اند كه زندگی و هستی دنیایی را به امید واهی رسیدن به آرامش و عشق رها  گویی هر سه شخصیت به جایی رسیده. احتضار

جستجوی . هم زندگی كه نامش نه مرگ است نه زندگی؛ هم مرگ استاند  اند اما در سرگردانی و توهمی گرفتار شده كرده

 . تأثیر نبوده است ها بی ها در این سه داستان نیز ویژگی مشترک دیگری است كه در انتخاب آن شخصیت  گرایانه توهم
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متافیزیک حضوراز   مسئله مرورِ مختصر ساختارشکنی وها ابتدا به  این داستان  ب در راستای تحلیل ساختارشکنانهبدین ترتی     

های مذكور  سپس به بررسی و تحلیل این مفاهیم در متن داستان. شود پرداخته و مفاهیم كلیدی آن تعریف می منظر ژاک دریدا 

جا در راستای خوانشی ساختارشکنانه، از آن. ها را با تکیه بر آراء مورد بحث تبیین كند پرداخته تا انسجام یا عدم انسجام معنایی آن

( 39: 4933كلیگز، )« هایی است كه واسازی قادر به كشف آنهاست ثباتی ها و بی هر نظامی دارای تناقض»كه دریدا معتقد است، 

چه گفته  با توجه به آن. گیرد ها، ساختار متزلزل شده مورد تاویل و تفسیر قرار می بنابراین در این آثار نیز نقاطی از متون كه در آن

 .هاست در آن« توهم معنا«  در این سه داستان و تبیین مسئلههای موجود  از این پژوهش، جستجو در تناقضشد هدف نگارنده 

 پیشینه تحقیق. 9 .4

كتاب صادق هدایت و هراس از آن   ر وی بسیار گسترده است كه نمونهصادق هدایت و آثا  ی پژوهش در زمینه پیشینه     
از محمدعلی كاتوزیان كه در برگیرنده ( 4912)صادق هدایت و مرگ نویسندهكتاب  باشد یا محمد صنعتی می  نوشته( 4931)مرگ

های هدایت موضوع پژوهش بسیاری از محققین بوده  پژوهشی نیز داستان-در زمینه مقاالت علمی. مقاالتی درباره آثار هدایت است

ی نقد ادبی،  فصلنامه)از الهام دهقان « های هدایت انها و كاركردهای آن در داست موتیف و گونه»ای با عنوان  از جمله مقاله. است

مقاالتی هم به تطبیق آثار هدایت با برخی . های هدایت پرداخته است های ضمنی در داستان كه به بررسی موتیف( 4931

از مظاهر « های همینگوی های محوری داستان داش آكل و شخصیت«  توان به مقاله ه از آن نمونه مینویسندگان غربی پرداخته ك

های همینگوی مورد بررسی  اشاره كرد كه وجوه اشتراکِ شخصیت داش آكل را با شخصیت( 4931ادبیات تطبیقی،   فصلنامه)مصفا

، از حسین (4931)«زدایی و انزوای سوژه در داستان سگ ولگرد شناسی مركز نشانه»ای با عنوان  نشریه ادب پژوهی نیز مقاله. است

ه منزوی با توجه به دیدگاه پساساختارگرایی مورد تحلیل قرار داد  نوان سوژهسگ را در داستان به ع فتحی چاپ كرده كه شخصیت

 پردازد كه علیرغم تعدد كارهای صورت گرفته متفاوت به تحلیل سه اثر داستانی كوتاه از هدایت می  اما جستار حاضر از زاویه. است

 .موضوعی است  رو باب نوینی در این زمینه پیش آثار وی، پژوهش  در زمینه

 چارچوب نظری و مفاهیم کلیدی .1

 ساختارشکنی. 4 .1

از دو واژکِ متضاد »این واژه . رود كار می  در زبان فارسی به( deconstruction)ی انگلیسی شکنی معادل واژه ی 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/غیبت، فرم/نوشتار، حضور/بیرون، گفتار/درون: اند شکل داده

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

آورد تا از تاویل و تفسیر  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  هگان ود و به تقابل با تفکرِ دوبعدی پرهیز ش مركزی و تک 

 :دهد كه شکنی دریدا این توضیح را ارائه می ساختار
واسازی نوعی خوانش است در جستجوی نقاطی كه ساختار ...دهد خواند تا ببیند مركز خود را كجا قرار می ساختارشکنی متن را می

بنابراین خوانش واسازانه متن را به ستیز با . دهد رخ می-ابهام بیشتر معنایی -یشتردر آنها متزلزل می شود، جایی كه با بازی ب

: 4933. )گردد كه متن در صدد ایجاد آن است های متزلزل نظام معنایی ثابتی می ها یا بخش خواند، و به دنبال حوزه خودش می

34-33)  
هیچ چیز خارج »نظر است و مدعی است كه  شناسی صاحب و زبانهای مختلف فکری از جمله ادبیات، فلسفه، هنر  دریدا در زمینه

توان گفت دریدا تمام هستی از  می. دهد بسط می( whole universe)از متن و نوشتار وجود ندارد و معنای متن را به كل هستی

 on)گراماتولوژی  درباره دریدا در كتاب (.34: 4936ضیمران، )«ساخته است( textualization)واره جمله تاریخ و فرهنگ را متن

Gramatology) ،  گوید می: 
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گیرد  این واسازی از طریق تامل بر نوشتاری انجام می. نشانه است  بر نوشتار واسازی شود خود ایده آن چیزی كه باید از طریق تامل

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

 (423: 4931.)را به لرزه افکند

 متافیزیکِ حضور. 1 .1

شویم در  زمانی كه قربانی توهم می. ، به معنای بازی كردن با یا كذب است illudereالتینِ  ، اشتقاق از كلمه(illusion      )توهم»

 :Almond, 1390. )كنیم یی است كه به نوعی مابعدالطبیعی رفتار میتوهم در جا...سازد فریبد و گمراه می اصل چیزی ما را می

شود نگاه تک بعدی و تک معنایی حرف اول را  ی فرهنگی غالب می به عبارتی وقتی تفکر متافیزیکی بر ساختار اندیشه( 148

غیبتی كه . شویم گردد و با غیبت بخشی از معنای وجود روبرو می می  زند و بنابراین معنای سطح بر معنای نهفته و عمیق چیره می

دریدا با تمركز بر . شود د اما چون حاضر نیست نادیده گرفته شده و یا به حاشیه رانده میده بخشی از كلیت موجود را تشکیل می

با اصالت »در واقع او . اصالت بخشی به امر غیبت در غرب در تقابل با حضور، به واسازی اندیشه فلسفی هزاران ساله پرداخت

 (. 461: 4936ضیمران، )«دادبخشیدن به مفهوم غیبت، اصالت و مركزیت حضور را مورد تردید قرار 

  ماوراء و واژه به معنی( meta    )پیشوند متا. شکنی است ترین مباحث ساختار ، از كلیدی(metaphysics)متافیزیک     

متافیزیک به معنی توهم و حضور به »بنابراین . متافیزیک را تشکیل داده است  به مفهوم جسم و ماده، واژه( physics)فیزیک

یک چیز بیرونی یکسان   باشد كه همگان درباره قت نیز میاین حقی  دارنده بر شناسایی قطعی در. استسایی قطعی معنای شنا

گرش به تفکر این نوع ن(. 212: 4933تسلیمی، )«ست(ها انسان)ها نگری سوژه رو پیامد متافیزیک حضور یکسان از این. بیندیشند

است اما دریدا با رد نگاه افالطونی كه به معنای واحدی كه  ام و وحدت داده در طول هزاران سال انسج غرب از زمان افالطون

طور كلی نوشتار  واژگان و به»آن است و از تفسیر مبری است باور داشت، تاكید می كند كه   حدود به تفکر گوینده یا نویسندهم

 (.11: 4936ضیمران، )«وقتی از غنا برخوردار است كه راه را بر تاویل بگشاید

نامحدودیت   یاب مدلول استعالیی را به منزلهتوان بازی غ می»یابد كه  دریدا در نگاه ساختارشکنانه خود به این نتیجه دست می     

ساختارشکنی برای شرح و تفسیر معنای متن (. 4931:34: دریدا)«بازی، یعنی واژگونی انتولوژی و متافیزیک حضور در نظر گرفت

كالمی به خوانش دقیق متن   مرحله. ی متنی شناختی و مرحله نزبا  ی كالمی، مرحله مرحله: ندی می كسه مرحله را بررس

شود تا ناخودآگاه  می و در واقع تالش ( Barry, 2002: 70. )ها می گردد ها و تناقض پردازد و در متن به جستجوی پارادوكس می

منتقد به جستجوی یافتن تغییرات و « ی متنی مرحله»در ( Ibid 2002: 72). سركوب شده در متن به روی صحنه آورده شود

. تواند تغییر در تُن، زمان، مکان، زاویه دید، رفتار یا واژگان را شامل شود پردازد و این تغییرات می ها در پیوستگی متن می گسست

كه انتظار گفتنش را داریم حرفی  چیزهایی  گر، زمانی كه متنی به ما دربارهحذفیات نیز در این مرحله مهم هستند به عبارت دی

را  گذارد بی آنکه نیاز او در واقع خواننده را به انتظار پاسخی یا كشف رمزی از رمزگان ماجرا می( Barry, 2002: 73. )زند نمی

ان امری برای مثال، ممکن است متن بگوید بی. شود شناختی، كارایی زبان به چالش كشیده میزبان  اما در مرحله. برآورده سازد

د تا گرد بنابراین با این نگرش، متن سه داستان بررسی می( Ibid. )غیرممکن است ولی بعد آن را توصیف یا بیان بکند

 .نقد و بررسی بگذارد  ها به بوته ی از تفاسیر و تعویقا ها را در هاله نویسنده را نشان دهد و متن/ خواننده  ساختارشکنی در مقوله

 ها در داستانتحلیل توهم معنا . 9

 « سگ ولگرد». 4. 9

، سرگشتگی سگی به نام پات را به تصویر كشیده كه از صاحب خویش دور افتاده و در جستجوی «سگ ولگرد»داستان      

كه به خواستگاهش برسد،  آن آید بی  می پات در نهایت از پا در. شود هایی روبرو می ها و دغدغه زیستگاه آرمانیش با چالش

چنان كه گفته شد در ساختارشکنی با زیر سوال بردن ساختار و . ماند ای از ابهام باقی می كه بودن یا نبودنش در پرده خواستگاهی

در واقع آنچه از چندگانگی و تعویق معنا . شوند ی مراكز مورد قبول در متون تبدیل به توهم می ها، وجود همه سیستم نشانه

ی، باد برخی از شود اما به هنگام بذرپاش ماند كه در زمین متن پاشیده می ن بذر نویی میست كه معنا چو شود برداشت كرد این می

ماند معنای نهایی و مطلق نیست بلکه در فاصله بذر پاشیدن و برداشت، با پراكنده  برد و آنچه می معنا را با خود می  دانه های بالقوه

 . ود و محصول معنایی به دست آمده از كمال معنی برخوردار نیستش های معنا، فاصله معنایی ایجاد می شدن بعضی از دانه
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ی عنوان داستان شروع كنیم كه مفهومی نمادین دارد و حیرت و سرگشتگی را با استفاده از صفت  بهتر است تحلیل را از نقطه     

صرف نیست و   ی ولگرد یک واژه اژهشویم كه و یبا دقت در داستان متوجه م. ولگرد برای سگ در پیشانی داستان نشان داده است

  روی خواننده های معنایی متعددی را به رو شبکه های مختلف اشاره دارد و از این دهد و گویا بر مدلول مدلول واحدی را نشان نمی

ع سگ در در واق. شان نجس است های این داستان و باورهای مذهبی سگ از دید انسان. كند باز كرده و به نوعی تعلیق ایجاد می

دانسته شود كه همه  اگر بر ویژگی مجازی زبان و فلسفه پافشاری گردد و». گیرد وفایی انسان قرار می این داستان مورد ظلم و بی

گیرد، گامی به سوی مركززدایی و رو در رویی با متافیزیک حضور برداشته  ابهام، استعاره و مجاز قرار می  چیز در هاله

های نامعینی را به او نسبت داد و در  شود مدلول كند و می سگ تنها به مدلول حیوان اشاره نمی(. 214: 4933تسلیمی، )«شود می

 .تواند شکل بگیرد نهایتی با تحول معنایی می های بی ها، مدلول ی این مدلول فاصله

سگ در این داستان معانی روشن و پذیرفته شده از خویش را مورد نفی و تردید   ر، از دیدگاه ساختارشکنانه واژهبه عبارت دیگ     

رود  در این داستان هر جا پات می. گیرد شود و تفسیرها جای آن را می آن ناممکن می  از این رو داوری مطلق درباره. دده قرار می

را كه مذهب نفرین كرده و هفتا جان دارد برای  زدند و به نظرشان خیلی طبیعی بود سگ نجسی همه محض رضای خدا او را می»

ها در آرامش و آسایش زندگی كرده و  ای پرورش یافته كه در كنار آن پات در كنار خانواده(. 44: 4934هدایت، )«ثواب بچزانند

ندی این یک سگ اسکاتل»كند كه او ولگرد نیست اگر چه از صاحبش جدا شده؛  ی اجدادش نیز این را ثابت می پیشینه

 (. 44: همان)«بودند همه اجداد او در اسکاتلند میان سبزه آزادانه پرورش دیده »و ( 41: همان)«بود

در ته »یا « درخشید پشمآلود او می  دو چشم باهوش آدمی در پوزه»متن   به گفتهكند  ولگرد در متن تناقض ایجاد می  واژه     

های انسانی در او نمایان است متناقض به  نین تصویرسازی از سگی كه خصلتچ(. همان)«زد های او یک روح انسانی موج می چشم

آیا فهم وجود ( 41: همان)«شود های او و انسان وجود داشت بلکه یکنوع تساوی دیده می نه تنها یک تشابه بین چشم»آید؛  نظر می

این   به سگ نوعی فرافکنی نیست؟ همهی درد و رنج یک سگ، توهم متافیزیکی نیست؟ آیا نسبت دادن روحیات و خصلت انسان

ولگرد معنای روشنی ندارد، ولگردی   واژه. برد و سرگردانی به سر می دهد كه سگ، ولگرد نیست بلکه در حیرت تعاریف نشان می

ی ها كار برد اما سگِ مورد وصف داستان ولگرد نیست بلکه از دید انسان توان در موقعیت خاصی برای سگ به صفتی است كه می

قطعیت و مركزیتِ مفهوم ولگردی جای . ی قطعی بر نسبت دادن چنین مدلولی برای او وجود ندارد  دور و برش ولگرد است و نشانه

در نیم شبی ». گیرد شود و توهم جای آن را می حتی تقابل مرگ و زندگی هم شکسته می. دهد ای می های حاشیه خود را به مدلول

آن نه ...را دریافت شد آن زد و پیامی با خود داشت كه نمی هایش موج می د یک چیز بی پایان در چشمكه زندگی او را فرا گرفته بو

كند و در نهایت، معنا  پایانی به پیام متن نیز نفوذ پیدا می این بی(. همان)«...روشنایی و نه رنگ بود، یک چیز دیگر باورنکردنی

 .    متزلزل است

بدین . ای كه در آن گیر كرده بود دره  با جهنم -كه سگ از آن جدا شده -ان، تقابل بهشت آرمانینکته قابل تامل دیگر داست     

كرد جزء خاكروبه  حس می»خور شده  معنا كه پات از مركزیت توجه و محبت صاحبش جدا شده بود و سرگردان و توسری

گاهی امید به نوازشی او را به سمت . ا گرفته است، در اینجا قطبِ محبت شکسته شده و نفرت و آزار جای آن ر(42: همان)«شده

آنچه جای ثبات و امنیت را گرفته سرگردانی و به تعبیر متن . كشاند اما موقعیت از دست رفته قابل بازگشت نیست انسانی می

 . ولگردی است

با مرور دوران كودكی و زندگی در كنار  پات. افزاید های بازگشت به گذشته نیز در داستان، بر توهم معنا و ابهام متن می نشانه     

تن كركی برادرش، صدای مادرش، »: شود كرد خاطرات آن روزگار را یادآور می صاحبش و نیز ایامی كه با مادر و برادرش زندگی می

جاست مادر، برادر و اما نکته این(. 49: همان)«كرد هایی كه در آن باغچه سبز با برادرش می بازی...همه اینها پر از كیف و نوازش بود

اش دور شده  پات از گذشته. ای از بودن و نبودن قرار دارند باالتر از همه صاحبش كه معانی متعالی زندگی او هستند همگی در هاله

 اند یا به صاحب آیا آنها مرده. كند كی و چطور از مادر و برادرش جدا شده است ای نمی كند اما متن اشاره و خاطراتش را مرور می

فقط صاحبش و پسر او و زنش با یک . بعدها، یکمرتبه مادر و برادرش را گم كرد»ها توهم است؟  اند؟ آیا وجود آن دیگری داده شده

 (.  44: همان)«نوكر پیر مانده بودند
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گم شدن مادر، عبارتی در اینجا گسست معنا صورت گرفته و با  مادر، یکی از معانی مهم زندگی بود كه پات گم كرده است، به     

توانست  چطور می...برای او حکم خدا را داشت»كسی كه . معنا نیز گم شده و جای آن را معنای دیگری به اسم صاحب گرفته است

شود  اما در نظر پات جایگاه خداگونه بودن صاحبش به مرور كم رنگ می(. 43: همان)«بی خدایش زندگی كند! بدون صاحب

، بوی صاحبش (همان)«ه میدان برگشته  ولی از آنجا بوی ضعیف او داخل بوهای دیگر گم شدچون پات پی برد كه صاحبش ب»

به این ترتیب وجود . گم شده و ضعیف است( بوهای دیگران)های دیگر ای از موجودیت او است اما این بو، میان نشانه نشانه

آیا حقیقتا صدای ». شود های متکثر تقسیم می مدلولدهد و به  شود و مدلول خدایی خود را از دست می صاحبش كم كم ناپدید می

ماند و حقیقی  ابهام باقی می  دهو تا پایانِ متن، این سوال در پر( 44: همان)«بود او بود و یا انعکاس صدای او در گوشش پیچیده 

: همان)«او خواهد آمد مطمئن بود كه صاحبش به جستجوی»متن، پات   به گفته. كند و تعلیق ایجاد می بودن آن در متن توهم

هیچ اثری از »و در واقع ( همان)«زحمت او بیهوده بود»شود  اما این قطعیت و یقین بالفاصله توسط متن به چالش كشیده می( 43

 (. 46: همان)«صاحبش نبود

بش را به گردن خواهد علت جدایی پات از صاح آمیز است، متن می حتی وجود یا عدم وجود سگ ماده هم در كلِ متن ابهام     

كرد  ای، آثار بوی همجنسی كه پات جستجو می اتفاقا بوی سگ ماده»سگ ماده بیندازد اما در كلِ متن خبری از سگ ماده نیست؛ 

كند اما در كلِ متن، اثری  در حقیقت به علت دوری و گم شدن پات از خدایش اشاره می(. 44: همان)«او را یک مرتبه دیوانه كرد

خواسته  در فاصله جدایی و جستجو آنچه پات به دست آورده توهم بوده اثری از آنچه می. ماده وجود ندارد از رسیدن به سگ

ها نیز وجود ندارد و او در سرگردانی  جایگزین صاحبش بکند نیست و از سوی دیگر بازگشت به مدلول اولین، بخاطر گسست مدلول

با از دست دادن صاحب (. 41: همان)«و بعضی بوها برایش باقی مانده استفقط مشتی حاالت مبهم و محو »برد  و توهم به سر می

ی متن  و به خیال خود و به گفته( 46: همان)«هایی كه شبیه صاحبش بودند گدائی بکند از آدم»اش، امیدوار است  خداگونه

 . در بین آنها كسی پیدا شود كه از او نگهداری بکند« شاید»

احساس وحشت »ای،  كند و نه سگ ماده مستولی شده نه صاحبی دارد نه كسی او را نوازش می حس اضطراب بر وجود پات     

در واقع گوارایی . خدایی و لذت دستیابی به او اشاره دارد آمیزیِ تضادگونه نیز بر وحشت از بی این حس(. 43: همان)«گوارائی كرد

  ، گویی همه چیز در زنجیرهسگ ولگردبدین ترتیب در داستان . هاست بازگشت دوباره به آن  رهایی از قیود و اندیشه  واسطهآن به 

های مرگ و زندگی،  تقابل. افتد شده و معنای نهایی كه همان رسیدن است به تعویق می  ای در هم تنیده های شبکه دال و مدلول

ای دال و مدلول جدیدی  و در هر مرحلهمانند  شوند اما ثابت نمی شوند و دوباره ساخته می خوبی و بدی، حضور و غیبت شکسته می

نه حضور بر متن حاكم است نه معنای مطلق، هر چه هست توهم حضورِ صاحب، مادر، كشتزار سبز و آرمانی . گیرد شکل می

 .باشد می

است  جست و خیزهایش از سر نا امیدی. كند قدر در این جستجو خسته شده مرز بین خواب و بیداری را درک نمیپات كه آن     

دانست به كجا  دانست چرا دویده، نمی اصال نمی. تمام كوشش او بیهوده بود». كه جایگزین امید و اطمینان آغازین شده است

افکار و احساساتش محو و تیره »در تعلیق بین رفتن و برگشتن گرفتار آمده و ( 21: همان)«رود، نه راه پس داشت نه راه پیش می

حتی مرگ پات نیز نشان مدلول مركزی . بر این حسِ محو و تیره، بر این تعلیق و توهم وجود نداردو مدلول مطلقی ( همان)«شده

در واقع . برد ها و تعویق معانی ره به توهم متافیزیکی می ها و مدلول ها، تکثر دال متن نیست بلکه در فاصله بین آغازها و پایان

تسلیمی، )«گذارد شکنی دریدا را به نمایش می ی ساخت حوری، زبان ویژهتعویق حاكم بر متن، غیاب، متافیزیک حضور و كالم م»

 .حاكم است« سگ ولگرد»كه بر كلیت متن داستان ( 32-434: 4933

 «تاریکخانه»تحلیل داستان . 1. 9

ح حال او در شود و زندگی نویسنده و شر اگر چه در نقد پساساختارگرایی مؤلف یکی ا ز بسیارمدلولِ حاكم بر متن محسوب می     

ای بر تاریکی زندگی و  تواند استعاره می« تاریکخانه»تفسیر متن جایگاه مركزی ندارد اما اشاره به این نکته الزم است كه داستان 

 : گوید وی می محمود كتیرایی از دوستان هدایت در توصیف. دنیای واقعی نویسنده باشد
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 یا سفلگان جمع درماندگی در و روزافزون تنگدستی از نگران نام، زندگی عادتی از آمده ستوه به ها،آوارگی از خسته هدایت

 پایان در را خود قطعی تصمیم و ناتوانی، بیماری و پیری تاریک روزگار دورنمای به آگاه دل و «معمولی های آدم»یا  و« رندان»

 (4932،44: كتیرایی).بود گرفته حقیقی مردگانِ میان در زندگی به بخشیدن

كه جهان و هستی برای  این -«تاریکخانه»دهد معنای مورد نظر نویسنده در داستان  این توصیف از صادق هدایت نشان می      

. های داستان، اما تنها مدلول حاكم بر متن نیست، قابل بحث است به عنوان یکی از مدلول -هدایت تاریک بود و عامل مرگ وی

ای دانست كه برای وضوح آنچه در  خانه توان عنوان داستان را شبیه تاریک جود در متن، میهای مو بنابراین با تکیه بر توصیف

خانه را استعاره از دنیا گرفت كه  توان از دیدگاه نقد كالمی، تاریک می. خانه روشنی به تصویر كشیده شده راهی نیست جز تاریک

كند كه در خوانش  پیتر بری اذعان می. تاكید كرده استی به ظاهر امن  هدایت از طریق آن بر زشتی و تاریکی این خانه

شد از هم گسیخته، جزءجزء شده، و فاقد مركز  متونی كه قبال به عنوان مصنوعات هنری منسجم شناخته می»ساختارشکنانه 

ایی بچرخد امری های معن لذا نسبت دادن تقابل دوسویه كه در آن مركزیت به نفع یکی از تقابل(. Barry, 2002: 65)«ند ا گشته

بر »: گوید استیون اسکیر نیز می. ها فاصله افتاده است نادرست است چون انسجام معنایی از بین رفته و با تعویق معنا، بین مدلول

 ,Steven Scheer)«اساس دیدگاه ساختارشکنی، چیزی به عنوان آغاز مطلق و منحصر وجود ندارد بلکه آغازها وجود دارد

گوید؛ معنا در  دامه در توضیح تفاوت گفتار و نوشتار با تکیه بر ادعای دریدا مبنی بر تقدم نوشتار بر گفتار میوی در ا(. 2 :2004

معنای مورد »و « من»در گفتار . شود ذهن نویسنده به هنگام نوشتن حاضر است و در ذهن خواننده به  محض خواندن حاضر می

 ( Ibid: 2-4. )مانند ها باقی می شود و نشانه غایب می« من»شتار به نظر همزمان حضور دارند؛ اما در نو« نظر من

شود و  معنای حاضر در ذهن خویش، با نگارش داستان و اتمام آن غایب می( یاچند)توان گفت كه نویسنده، با یک بنابراین می     

شود هر خواننده  نویسنده به مركزها تبدیل میدر واقع تقابل به هم ریخته و تک مركزیت . گیرد ها جای او را می ها و خواننده نشانه

، شخصیت «خانه تاریک»نویسنده و به عبارتی راوی سوم شخص در آغاز داستان . پردازد های خویش به تاویل متن می با مدلول

پیشانی پائین  ای پیچیده و كاله لبه بلند خود را تا روی خود را با دقت در پالتو بارانی سورمه»: كند چنین توصیف می اصلی را 

 (423: 4934هدایت،)« خواست از جریان دنیای خارجی و تماس با اشخاص محفوظ و جدا بماند مثل اینکه می. كشیده بود

داوری . گیر طرف است كند كه با شخصیتی منزوی و گوشه از همان ابتدای قصه، نویسنده نظر خود را به خواننده تحمیل می     

های به جا مانده  نیز یکی از نشانه( همان)«قوت اراده و تصمیم»توصیف او به عنوان مردی صاحب  راوی در مورد وی و ظاهرش و

و « بینی كوچک قلمی»باشد با « شیار گودی در دو طرف لب او»اما سوال اینجاست آیا هر كسی كه . های نویسنده است از مدلول

فرد است؟ این برداشت و نگاه راوی به مرد داستان است نه  گیری ، نماد قوت اراده و تصمیم(همان)«پریده صورت سفید رنگ»

های متن  سازید به ناهماهنگی وقتی ساختار یک نظام را وامی». كه خواننده به دنبال واسازی ساختار متن است خواننده، در حالی

ها و  توان نشانه پس می(. 33: 4933كلیگز، )«دارد دهید كه مركز دیگر اجزا را در جای ثابتی نگه نمی كنید و نشان می اشاره می

به عنوان فردی با اراده و قدرت  -های دیگری را به این ویژگی شخصیت داستان داد و ساختار معنایی واحدی كه راوی از او مدلول

من »بنابراین ناهماهنگی موجود بین توصیف راوی از او و توصیف شخصیت اصلی از خود . ارائه داده را بر هم زد -تصمیم گیری

( 491: 4934هدایت، )«...چیزی كه هست من برای كار ساخته نشدم...كارو كوشش مال مردم تو خالیس. اصال تنبل آفریده شدم

 . قابل تامل و واسازی است

شود و در ادامه نیز با  ها می آن ی راوی شبانه سوار اتوبوس  شخصیت قصه بنا به گفته. افتد ماجرای داستان در تاریکی اتفاق می     

بخشد و زندگی در محیطی  شمار آن به این امر مركزیت می های بی ی وی و صحبت درباره تاریکی و مزیت ورود به خانه و تاریکخانه

اتمسفر قدیمی »كه  كند و خوانسار را به این خاطر  را تجلیل می( 421: همان)«آهن  ه، اتومبیل، هواپیما و راهروزنوم»به دور از 

در شهر خوانسار به قول . دهد ترجیح می( همان)«دور افتاده و پرت...های بلند ساكتش های گلی و درخت خونه...خودشو نگهداشته

اما این تمجید و توصیف از خوانسار در برابر (. همان)«كنه زندگی رو حس میبوی كثافت ... بوی زمینو حس میکنه»وی آدم 

كند، از طرفی دیگر زندگی  از سویی خوانسار را به محل زندگی تشبیه می. شهرهای تازه به دوران رسیده نوعی تضاد و تناقض دارد

( همان)« ساده و موذی»مردم خوانسار را . اندد دنبال عناصر زندگی هست اما انگار اساس آن را كثافت می. خواند را كثیف می

 . كند نامد و باز هم تضادآمیز صحبت می می
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كرد با اطاقی جدید  زندگی می( همان)«عمارت تازه سازی»های گلی خوانسار، خودش در  اش از خانه علیرغم تعریف شعارگونه     

بدون زاویه و بدون خطوط ...بدون هیچ منفذی به خارج....مانند اطاق بیضی شکل»كه به سبک خاصی آن را تزئین كرده بود 

روشنی را به بهای . ، تصویری نمادین از زهدان مادر(423: همان)«و آباژوری سرخ....با سقف و بدنه و كف از مخمل عنابی...هندسی

سکوته كه به انسون جلوه  تاریکی و...ور بشم و در خودم قوام بیام خواستم تو تاریکی غوطه می»: گوید كند و می تاریکی رد می

خوام نور حقیقت در من تجلی بکنه، بر عکس انتظار فرود  نمی...ترین قسمت من همین تاریکی، همین سکوت بوده پر ارزش...میده

كند و به  این عبارات ساختارشکنانه هستند چون روشنایی را در تقابل با تاریکی تحقیر می(. 494: همان)«....اهریمن رو دارم

های برتر  تقابل  بدین ترتیب همه. داند زیبایی میدهد، پنجره و روشنایی را دوست ندارد و ترس و تاریکی را منشا  ی بها میتاریک

بیداری و هوشیاری را در شب و هنگام تاریکی كه انسان از احتیاجات پست زندگی . نماید فرهنگ بشری در نزد او بی ارزش می

 . فرستد و در كل بر فلسفه تاریکی درود میشمارد  نیاز هست قابل حصول می بی

ماند و خواننده  پاسخ باقی می شود و حتی پرسش راوی نیز بی متنی، از اسم و رسم این شخصیت اطالعاتی داده نمی  در مرحله     

خص یک نفر بچه اعیان آیا این ش»های موجود در متن تفسیر كند كه  دهد تا خود بر اساس نشانه را در انتظار پاسخِ نداده، قرار می

العاده سر و كار  خسته و زده شده از زندگی بود یا ناخوشی غریبی داشت؟ آیا با یکنفر مجنون وسواسی یا با یکنفر آدم فوق

تواند بافت خود را  مکتوب می  نشانه»: گویند ی مکتوب می نشانهدر این راستا سلدن و ویدوسون در تعریف (. 492: همان)«دارم؟

توان با سخنی در یک بافت  ها را می ای از نشانه هر زنجیره. بدون توجه به قصد مولف آن، در بافتی متفاوت خوانده شودبشکند، و 

ی آن مرد و دیدن اطاقش، وجه  داستان بعد از شنیدن خطابه  راوی در ادامه(. 431: 4934سون، سلدن و ویدو)«دیگر پیوند زد

: 4934هدایت، )«آمد با حالتی كه در اتومبیل از او دیده بودم متناقض به نظر می»گوید،  كشد و می دیگری از او را به تصویر می

های بی  ها خود نشان وجود مدلول گویی این تناقض. گویا از دادن صفتی كه در اول داستان به او داده بود پشیمان است(. 499

ی تبرئه  ی آن شخص را خطابه راوی خطابه. رائه دادشود از شخصیت غریب مرد داستان ا انتهایی است كه در هر موقعیتی می

جایی . ی رفتار خود را توجیه كند كند تا شیوه نامد گویی آن مرد عجیب و غریب، نامطمئن از كار خود و درستی آن تالش می می

آخرین توصیف . ودرا داشت در مقابل برای آن مرد، محل آرامش و رهایی ب( 493: همان)«ی ناخوشی سردابه»كه برای راوی حکم 

 (.494: همان)«من یه نفر آدم خوشبخت هستم كه به آرزوی خودم رسیدم»:آن مرد از خودش این جمالت متناقض است كه 

شود؟ اگر چنین  كند آیا در داشتن اتاق مخصوصی كه درست كرده خالصه می این خوشبختی كه با یقین از آن صحبت می     

اش به  میرد؟ اگر چنین است و دنیای مادی برایش ارزشی ندارد چرا با ته كشیدن كیسه آن می است چرا در اولین شب خوابیدن در

هایی كه هر خواننده به هنگام خوانشِ متن با  هایی از این دست، بسته به شمار خوانندگان یا مدلول دهد؟ سوال می زندگی خاتمه 

های  گفتن« شاید»ها و  سوال كردن. اندازد ها به تعویق می تاویل ها و شود رسیدن به معنا را بخاطر تفاوت خوانش آن مواجه می

گذارد كه باید بگوید  كشد و گویی خواننده را منتظر گفتن آن چیزی می راوی در آخر داستان، انسجام معنایی متن را به چالش می

داند اما كلیت متن بر غیبت و  یهای درون م خانه را محل ظهور زیبایی گرچه شخصیت مرموز داستان، تاریک. گوید اما نمی

 .   گذارد ی آرمانی و مورد توصیف شخصیت داستان صحه می متافیزیک روشنی در تاریکخانه

او . كند زمان قبول دارد و رد می ترسد، هم بر آن آگاه است، انگار مرگ و هستی را هم شخصیت اصلی داستان، هم از مرگ می     

« انتظار فرود اهریمن را دارد»زمان  است اما هم( 492: همان)«عوالم معنوی»د به جستجوی كن می  گویی هایش تناقض در صحبت

« تونم تو اتاقی بنشینم كه پشت سرم پنجره داشته باشه نمی»شود،  نیز نفی می( پنجره)حتی وجود دریچه« تاریکخانه»در (. همان)

توصیفی را كه دكتر محمد صنعتی از . شود شروع می( همان)«زندگی حقیقی»و تنها در تاریکی و شب است كه برای او ( همان)

های دریافتی از   نیز، به عنوان یکی از مدلول «تاریکخانه»توان به شخصیت مرد  كند می شخصیت مرد در داستان بوف كور ارائه می

پس باید در برابر این تهدید . ترس از نابودی تن یا مرگ...انسان بوف كور، انسانی مرگ آگاه و مرگ هراس است»: متن، نسبت داد

 ( 23: 4931. )دست یابد و تکرار این بازگشت و تولد یا به خودی نامیرا« تولدی دیگر»مرگ، به كودكی یا ایمنی زهدان باز گردد و 

 «تخت ابونصر»تحلیل داستان . 9. 9

كند  ی برم دلک شیراز را تعریف می شناسی به نام دكتر وارنر و دو نفر از همکارانش در منطقه ، ماجرای باستان«تخت ابونصر»     

شب )باید در بازه زمانی مشخصای است كه  این مومیایی حاوی وصیت نامه. كنند كه در حال حفاری به مومیایی دست پیدا می
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این مومیایی متعلق به مردی به نام . و طی مراسمی خوانده شده و دستوراتش اجرا گردد تا مومیایی زنده شود( چهاردهم ماه

صحبت از پادشاهی است كه ساختارها را زیر پا گذاشته و بر خالف آیین عصر خویش تن به . سیمویه است كه زمانی پادشاه بود

دكتر وارنر به شدت تحت تاثیر این دستور قرار گرفته است، اگرچه او مثل همکارانش . است با دختری صحرانشین داده ازدواج 

من اعتقادی ...من از شما بی اعتقادترم»: گوید نامه ندارد اما اصرار دارد آن را اجرا كنند و می اعتقادی به تشریفات مکتوب در وصیت

اما با اصرار به همکارانش در همکاری با او، (  31: 4934هدایت، )«تقادی خودم هم متعصب نیستمبه خرافات ندارم ولی در بی اع

همین عدم آگاهی به اسرار پیشینیان (. 33: همان)«!ایم ما هنوز به اسرار پیشینیان پی نبرده»: كند تفکر ساختاری خود را نقض می

 . كند ن جمله عدم اعتقاد خود را نقض میدهد به برخی خرافات اعتقاد دارد چرا كه با ای نشان می

شان شکل گرفته و به  های اعتقادی و تفکر مشاهدات علمی و تجربی پایه  مدرن است كه بر پایه  دكتر وارنر متعلق به جامعه     

جود بین ایمان و بی تقابل مو. اما ابهام و تناقض اینجاست كه دكتر وارنر، هم اعتقاد دارد هم ندارد. كنند مند فکر می نوعی ساخت

شناسی را در تقابل  گیرد و علم باستان حتی دوستانش را به باد انتقاد می. كند شود و خود را نقض می ایمانی در كالمش شکسته می

خورد با لبخند شکاک تلقی  كه علوم متعارفی شکست مییخیلی طبیعی است كه آنجای»گوید،  یدهد و م با خرافات قرار می

و لذا علمی نبودن و تجربی بودن مسئله، ( همان)«علمی نیست»كند كه كار پرداختن به تشریفات  اعتراف می(. 36: همان)«بشود

متن در تعلیق بین نتیجه بخش بودن یا نبودن این آزمایش معلق (. همان)«نتیجه بدهد یا ندهد»انگیزد در اینکه  تردید او را بر می

 .دارد میاست و مخاطب را نیز در این تعلیق سهیم 

داستان كه اینک مومیایی   برد ویژگی رفتاری سیمویه سر می گذشته از شخصیت دكتر وارنر كه در ابهام و تعلیق اعتقادی به     

؛ حول محور «تخت ابونصر»داستان ِسیمویه و زنش درون داستان . برد، نیز قابل بحث است شده و در حالت موت كاذب به سر می

سیمویه نمرده ولی زنده هم . كند مردن یا نمردن تعلیق ایجاد می  اما در این داستان مسئله. چرخد میعشق، حسادت و انتقام 

  در اینجا هدایت از شیوه. دهد میای است كه تعلیقِ بین زندگی و مرگ را نشان  واژه« موت كاذب یا بوشاسب». نیست

بنابراین سیمویه هم مرده است هم نمرده، (. 63: 4936ضیمران، )«جوید نه این و نه آن، هم این و هم آن سود می»  ساختارشکنانه

به عبارتی شرایط سیمویه، نه این و نه آن، هم این و هم آن را . نه مرده است و نه زنده؛ بلکه بین مرگ و زندگی معلق است

: 4934هدایت، )«كاذب است موت« بوشاسب»خوانی بدان كه سیمویه نمرده و در حالت  نامه را می كه وصیت ای كسی»رساند؛  می

ساختار مركزی متن تنها . كند مومیایی كردن نیز بر تردید به قطعیت مرگ و امید به ظهور دوباره در كالبد جسم اشاره می(. 33

بین مرگ و زندگی، عشق و نفرت، : شوند های مختلفی تکیه دارد و مدام واسازی می چرخد بلکه بر مدلول حول یک مركز ثابت نمی

 .وفایی و غیبت و حضور ام و بخشش، وفاداری و بیانتق

اینکه آیا سیمویه از راه هوسرانی تن به ازدواج با خورشید . برد سیمویه به عنوان طرف تقابل زنش در غیبتِ گفتار به سر می     

وایی دست بکشد؟ آیا ها را بشکند و حتی از فرمانر دهد یا عشق واقعی در وجودش نسبت به خورشید دارد كه حاضر شده سنت می

زنِ   رفهط ای بیش نیست؟ در كل داستان، از زبان سیمویه چیزی گفته نشده و داوری یک ها واقعیت دارند یا فقط توهم زنانه این

ی  ای از او، دامنه بدین ترتیب غیبت سیمویه در حالت موت كاذب و عدم وجود نوشته. شود سیمویه تنها اطالعاتی است كه ارائه می

آیا زن سیمویه . خیزد نامه، با انداختن طلسم در آتش، سیمویه برمی ی وصیت طبق گفته. دهد م و تعویق معنا را گسترش میابها

برای انتقام دست به دامن زن »: گوید قصد دارد با زنده شدن او وفاداری خود را به او ثابت كند؟ یا هدف او انتقام است؟ جایی می

طلسمی كه ( زنده به گور شدن)ام برای اینکه برادرم بداند من به عهد خود وفا كرده»كند  ذكر میو در ادامه ( همان)«جادو شدم

 (. همان)«دوباره او را زنده خواهد كرد در جوف وصیتنامه است

ر متن دهد از واسازی ساختا را شکل می« تخت ابونصر»اینجا نیز عدم قطعیت در نیت زنِ سیمویه كه محور داستان در داستانِ      

های متعددی را در متن باید جستجو كرد و این امر باعث به تعویق افتادن معنای واحد و منسجم  ها و نشانه مدلول. حکایت دارد

كه داستان سیمویه  اند در حالی تاكید كرده« حسادت زن»  رنر و همکارانش بر مركزیت نشانهبارها و بارها دكتر وا. شده است

پرستی سیمویه و  وفاداری به عهد و پیمان، شهوت: كند ت دارد و زن سیمویه خود نیز بر آن اشاره میهایی غیر از حساد مدلول

 . فریبندگی خورشید
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كنید كه اسکلت جان  آیا حقیقتا تصور می»: گوید همکار دكتر وارنر، بخصوص گورست، با افسانه خواندن ماجرا خطاب به او می     

دكتر وارنر (. 34: همان)«صورت رمان مضحکی خواهد شدكند؟ در این را برای ما نقل می گیرد و سرگذشت آن دنیای خودش می

حال از عدم اطمینان خود مبنی بر زنده كند، اما با این حرف او را مبنی بر عجیب و غیرقابل باور بودن زنده شدن سیمویه تایید می

دارد و خواننده را به جستجوی  می پرده بر( همان)«ر استولی حالت مرگ كاذب پر از اسرا»شدن یا نشدن مومیایی با گفتن 

نگاه پر از شهوت، پر از كینه و شاید ...درخشد و زنده است هایش میچشم». كند ها در متن داستان سیمویه ترغیب می نشانه

زده است و  خجالت آیا سیمویه. های جدیدی در متن هستند هایی كه خود مدلول ، نشانه(همان)«شود خجالت هم در آن دیده می

ها  این نشانه  همه. شود  ها پاسخی داده نمی الیا قلبش از كینه به گوراندخت همسرش پر شده است؟ تا پایان داستان هم بر این سو

 . شود مشخص و تک معنایی كاسته نمی  عنایی آن در جهت رسیدن به نشانهافزایند اما از بار م بر ابهام داستان می

زندگی سیمویه به . افتد بخصوص داستانِ سیمویه و زنش و مراسم عزایم، در فضایی متافیزیکی و ماورائی اتفاق میكل داستان،      

  مراسم عزایم و زنده شدنش خاطره شود كه پس از اجرای تشبیه می( 411: همان)«یک نوع زندگی افسانه مانند محو و مغشوش»

مثل اینکه زندگی او فقط مربوط به این یادبودها بود و به عشق »: شود سم میمحوی از اولین برخورد او با خورشید در مغزش مج

اما تشنه خورشید ...تاریکی گسترده بود  خاطره و فکر او پردهجلو »با وجودی كه اثر جام اكسیر (. همان)«آن زنده شده بود

و ( 416: همان)«امید موهوم بود»متعالی  جستجو بیهوده بود خورشید یا معنای(. 419: همان)«كرد خورشید را جستجو می...بود

به امید عشق موهومی ». خورشید تنها از ترس و وحشت خود را به او تسلیم كرده بود، به خاطر قدرت و ثروت سیمویه نه عشق

 (.    همان)«ها در قبر انتظار خورشید را كشیده بود سال

 گیری نتیجه

های این سه داستان به جستجوی مركز و معنای متعالی در متن داستان  خصیترسد صادق هدایت و به تبع آن ش به نظر می      

طور كه دریدا اشاره كرده حضور و  اما همان . گردند تا از مرگ و تاریکی به حضور مطلق هستی برسند و در آن مركزیت یابند می

ها را بارها و بارها شکست و از نو  ین تقابلتوان ا های دوگانه توهماتی بیش نیستند و می ها و تقابل فرض فرهنگ مركزهای پیش

ها؛ سگ، مرد  لذا جستجوی هر سه شخصیت اصلی داستان. ها را زیر سوال برد ناپذیری و مطلق بودن آن ساخت و شکست

به آغوش صاحب، : ها چیزی نیست جز توهم رسیدن به اصل و مبدا خویش تاریکخانه و سیمویه، در فرایند بازی دال و مدلول

كند و اما معانی متقابل  های مذكور، معنای دلخواه نویسنده را نفی می های موجود در داستان رو نشانه از این. ن مادر و خورشیدزهدا

های روشن و مبهمِ رسیدن به  های مدلولی و نشانه تعویق. كند نیز به قطبیت برتری یکی بر دیگری در كل داستان اشاره نمی

ای از  كشد و متن در ستیز با خود به زنجیره را به چالش می -ه در آن مركزی بر متن حاكم باشدك -ی ثبیت شده ساختار دوگانه

توانند در  ها نمی لذا هیچ كدام از شخصیت. گیرند گردد و معناها جای حضور معنای واحد و متعالی را می ها تبدیل می دال و مدلول

ها جز سرگشتگی و توهم راه به جایی  توهمی بیش نیست و جستجوی آنشبکه دال و مدلولی به معنا برسند بلکه حضور و معنا، 

 .  برد نمی
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