
 
  
  
  
  
  
  
  

   سگ ولگردشناسي مركززدايي و انزواي سوژه در داستان نشانه
  

  ٭دكتر حسين فتحي
      نرفسنجا) عج(دانشگاه ولي عصر  استاديار

  
چكيده

در اسـت كـه تـأثير زيـادي      انـزواي سـوژه  يـا   مركززدايييكي از مفاهيم مهم پساساختارگرايي، 
هـاي پيرامـون خـود    ة اومانيستي كه به ابـژه برخالف سوژ. است مطالعات ادبي داشتهگيري  جهت

اسـت و در   از دسـت داده  بخشد، سوژة پساسـاختارگرا مركزيـت خـود را در جايگـاهش    معني مي
به نام پـات در  سگ  - سوژه، شرح انزوا و خاموشي يك هدايتسگ ولگرد . معرض نوعي انزواست

   .توجه است ن جنبه درخوراز اي داستانشناختي اين بررسي نشانهيك روز پاييزي است، لذا 
حاكم بر سرنوشت پات، همگي بر انـزواي   هاي چگونه رمزگانكه  شودبررسي مي قالهاين مدر     

پـات و   بـين  ارتبـاط  سسـت گيـا  سـگ    - گم شدن سوژهپس از  .غيرقابل اجتناب او داللت دارند
نها قادر به رمزگذاري ، سوژه نه تاين جايگاه در. يابدجديد مي» ايجايگاه سوژه«صاحبش، سوژه 

بـراي او  شـناختي، منشـأ معنـا و هويـت     براي برقراري ارتباط با خداوندگارش يا به لحـاظ نشـانه  
اي از  بر آن نيز عاجز است؛ اين امر بـه نوبـة خـود درجـه     هاي حاكماز درك رمزگان نيست، بلكه

   .شود مي رگ سوژهم منتهي به سرانجام و را براي او به همراه داردو انزوا  عدم مركزيت
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  مقدمه   - 1
ها، نوع زندگي و خودكشي صادق هـدايت،  شده در مورد نوشتهحجم آثار و مقاالت نوشته

شـده در عرصـة نقـد    همقاالت نوشت. بيانگر تأثير ژرف او بر جريان ادبي زمان خويش است
انديشـي و تفكـرات   كاوانه بررسي نموده و به مـرگ ادبي غالباً آثار هدايت را از جنبة روان
انزوا و تنهايي، يأس و نوميدي، دلهره و تشويش، . اندنيهيليستي اين نويسنده اشاره داشته
 شـده  تصوير 1ةسوژ. اندگرايي از مضامين بارز آثار هدايتحزن و اندوه، هراس از مرگ و پوچ
 آلود به گذشته دارد و در دنيايي تراژيك و غمناك زندگي در آثار او، همواره نگاهي حسرت

تحليـل  . استقانون كه او در آن بدون هيچ هدايتگري رها شده كند؛ دنيايي فاني و بي مي
با توجه بـه مفهـوم مركززدايـي سـوژه بـه نوبـة خـود         سگ ولگرد شناختي داستاننشانه
شناس يافتن معناي متن نيست، بلكـه  طبق چنين تحليلي، هدف نشانه. ه استتوج جالب

دهد و از ايـن   گيري و انتقال آن را مورد توجه قرار ميهاي معنا و نحوة شكلاو زيرساخت
  .يابدهاي حاكم بر اثر ادبي دست ميطريق به رمزگان

 ةمفـاهيم پايـ  درواقـع از  هاي ويژة آثار صادق هـدايت و  مايهاز درون سوژه مركززدايي    
 ةكه يك سـوژ  روشنگري اين ديدگاه بر مفاهيمي از نهضت .است ييساختارگراپسا ديدگاه

 ثيرأداراي هويت مشخص، منسجم، هدفمنـد و متعـالي مطـرح نمودنـد، تـ      را اومانيستي
 علوم انساني فراهم ةهاي ديگري در عرصجاي آن زمينه را براي رهيافت هشگرفي داشته و ب

عنـوان   گرايـي را بـه  سـوژه  )310: 2006( 2فيليپس نظرية هايي كه بنابراست؛ رهيافت هنمود
 داسـتان حاضر، نقد  مقالة. كنندمطرح مي »هاي متنوعپويا، و داراي فرم سيال،«مفهومي 

بـه   ، نخسـت اين مقاله. شناسي است نشانه ةو در چارچوب نظري ،از اين منظر سگ ولگرد
و كاربرد آن  شناسي نشانه ةوژه و تعريف اجمالي و مختصر نظريمعرفي مفهوم مركززدايي س

  .پردازدمي سگ ولگردشناختي  به تحليل نشانه سپسو  ،در مطالعات ادبي
  

   هزدايي سوژزمرك -2
 ،علوم انساني ةجاي استفاده از واژگان متداول در عرصهساختارگرا بپردازان پسانظريه
 3طور كه ابرامز همان ،زيرا اين واژه ؛برندكار مي هرا ب وژهس ةواژ ،ودخو يا  ،فرد، انسان نظير

                                                 
1. subject 
2. philips 
3. Abrams 
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قدرت  ةكنند ضمني به عاملي كه منشأ يا كنترل طور ديگر به ،كندبيان مي )248: 2005(
رساند كه انسان تابع و تأثيرپذير از عوامل بيروني اي ندارد و اين مفهوم را مياست اشاره

فاعل يك جمله اشاره دارد كه جايگاهش ري، به دستو سوژه همچنين به لحاظ ةواژ. است
  . هاي گوناگون در جمله پر شودتواند توسط فاعلمي ،عنوان يك فضاي خالي به

گرايي بين مفاهيم هاي سوژه نيز بر اين باور است كه در تئوري )180: 2002( 1چندلر    
خص واقعي است، كه منظور از فرد يك ش درحالي ،سوژه و فرد يك نوع تمايز وجود دارد

هاي ايدئولوژيك و فرهنگي  هايي كه توسط ارزشمجموعه نقش«سوژه عبارت است از 
 .»شوند ايجاد مي) اجتماعي، سن، جنسيت و قوميت ةطبق عنوان مثال برمبنايبه(غالب 

 ةدر انديش. تأثيرگذار بر كنش سوژه را دارند 2هاي غالب نقش يك نوع گفتمان اين ارزش
هاي متنوع عنوان مفهومي سيال، پويا و داراي فرم گرايي انساني بهسوژه ،ساختارگراپسا

 هاياي متفكر كه به ابژهسوژه، اومانيستي ةبرخالف سوژ ،به بيان ديگر .شودمطرح مي
 ساختارگرا مركزيت خود در جايگاهش را از دستپسا ةسوژ ،بخشد پيرامون خود معني مي

  .بردنوعي انزوا رنج مي در مواردي از ،و درنتيجه است داده
جايي از يك جايگاه به جايگـاهي   هانساني بدين معناست كه قابليت جاب ةسياليت سوژ    

 هاي گفتمانهاي مختلفي را درون سيستمهاي متنوع يا فرمتواند هويتديگر را دارد و مي
زمان اند همتوآموز در كالس درس مييك دانش ،عنوان مثال به .هاي سوژه بيابديا جايگاه
در ايـن  . هـايش بيابـد   اي يك دوست صميمي را در تعامل با يكي از همكالسـي فرم سوژه

 به بيان ديگر، فرمي كـه . استيافته و صرفاً فرم سوژه تغيير ،است ثابت جايگاه سوژه ،مثال
فيليپس معتقد اسـت در چنـين   . باشد تواند سيالمي ،گيردسوژه در درون يك جايگاه مي

درون يـك جايگـاه    ،بيان شكل يا فـرم متفـاوتي از سـوژه   « 3،نوع مانور بياني موردي يك
نيـز بـر    )277: 1996( 4استوارت هال ).326: همـان ( است پذيرفتهصورت  ،»سوژه تثبيت شده

هايي كـه  هويت«يابد،  هاي متفاوتي ميهاي مختلف هويت ست كه سوژه در زمانا اين باور
هـاي متناقضـي اسـت كـه     در درون مـا هويـت   .دهنـد  منسـجم را شـكل نمـي    يك خود

                                                 
1. Chandler 
2. discourse 
3. rhetorical maneuver 
4. Hall 
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يـابيم در اطـراف آنهـا    هايي كه مـا مـي  به نحوي كه هويت ،سوهاي متفاوت دارند و سمت
   .»شوندجا مي هجاب
كـه   1عنـوان مثـال آثـار ميشـل فوكـو      ساختارگرا، بـه درواقع همان جريان از تفكر پسا    
عنـوان كـرد كـه ايـن سـوژه توسـط       زمان مطرح نمود، هم انساني را ةسوژ مركز بودن بي

به  )1(.يابد ن و استقرار ميتعي هستند، جايگاه سوژه ةهاي غالب ديگري كه به منزلگفتمان
دارد كـه درون آنهـا    ايهاي گفتمـاني بيان ديگر، كنش سوژه تا حدي بستگي به سيستم

 ةيگاه سـوژ يك جا ساختنها هميشه قادر به فراهم  گيرد و از آنجاكه اين گفتمانقرار مي
ثابت، نهايي و بدون تغيير نيستند، سوژه ممكن است از يك جايگـاه بـه جايگـاهي ديگـر     

آورد فـراهم مـي   خودفضايي را در ساختار گفتمان فراتر از  ،هر جايگاه سوژه. جا شودهجاب
اي از يــك نــوع وجــود اجتمــاعي، يــك مفهــوم و درنتيجــه درجــه«كــه درون آن ســوژه 

 ،گونـه نيسـت كـه جايگـاه سـوژه      البته صرفاً اين ).314: 2006يليپس، ف( يابدمي »گذاريراث
كنشـگر نيـز بـر وجـود و قلمـرو       ةعملكرد و رفتار آن را كنترل و ميسر بسازد، بلكه سـوژ 

  .)315: همان(جايگاه كنش خود تأثيرگذار است 
و  ثبـات ظـاهري  بـر  سو  از يك: استگرايي پساساختارگرا درواقع داراي دو جنبه سوژه    

اسـتقراريافته تأكيـد    ةو آزادي عمل سوژ 2بر سياليت سوژه و از سوي ديگر نسبي جايگاه
كه كـنش سـوژه بـين آنهـا صـورت       كردتوان دوقطبي تصور اين دو جنبه را مي. شودمي
اي جايگـاه سـوژه  يـك  ترين خطـر عبـور از   فيليپس مهم گاهاز ديد. )310: همان(پذيرد  مي

در  .)316: همـان (» و بنابراين يك نوع مرگ اجتماعي است ]عاز سوي اجتما[امكان طرد «
كـه   انساني بـود  ةتوان شاهد نوعي انزوا يا مركززدايي سوژشناسي نيز ميعلم نشانه ةعرص
  :كندآن را چنين توصيف مي 3كالر

هـاي  آگاه كه به ابـژه  ةدانستند، يك سوژهاي پيشين بشر را  يك موجود اساساً متفكر ميسنت
اي توصيف شـود  هاي نشانهاما هنگامي كه معنا براساس سيستم ،...بخشدن خود معنا ميپيرامو

 معنا را از دسـت  شأمن عنوانِ سوژه نقش خود به - هايي كه سوژه بر آنها كنترلي ندارد سيستم - 
هـاي   سيسـتم  ةيعنـي نتيجـ   ،در چنين موردي سوژه بيشتر به صورت يـك سـاخت   ....دهدمي

  ).32- 33: 2001كالر، ( رسد مينظر ه قراردادي ب

                                                 
1. Foucault 
2. fluidity 
3. Culler  
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ة انساني اشاره دارد سوژروشني به مركززدايي و انزواي  به )2( پيام كافكاهدايت خود در     
  : كشدبه تصوير ميچنين و آن را 

كند كـه زاد و   پشت و پناه است و در سرزمين ناسازگاري زيست ميانسان يكه و تنها است و بي
داند چـون از  خودش هم مي .بستگي داشته باشدلتواند پيوند و دكس نميبا هيچ. بوم او نيست

گيـرم   ،زور جابزنـد  خـودش را بـه   ،خواهد چيزي را الپوشاني بكندنگاه و وجناتش پيداست، مي
... حتي در انديشه و كردار و رفتـار هـم آزاد نيسـت   . داند كه زيادي استمي. شودمچش باز مي

 اما اسير دليل خودش اسـت  ،گريزدليلي به دليل ديگر مياز د ،خواهد خودش را تبرئه بكندمي
  ).12- 13: 1342هدايت، (

  
  شناسيشانهن -3

از  2،ساندرز پيـرس  چارلز ،و فيلسوف آمريكايي 1سوسور دو، فردينان شناس سوئيسيزبان
 )16: 1916- 1938( سوسور .شوندشناسي در قرن بيستم محسوب مي نشانه بنيانگذاران علم

ـ    3ژييولوسم ةكه واژ بينـي نمـود كـه روزي    كـار بـرد، در ابتـدا پـيش    هرا در ايـن بـاره ب
زنـدگي   ةعلمي كه بـه مطالعـ  «: شودها ميجامع نشانه ةشناسي بخشي از يك مطالع زبان

ة واژ ،در مطالعــات خــود )2: 1931- 1958( 4پيــرس )3(.»پــردازدهــا در جامعــه مــينشــانه
ـ تمـايز قا  8و نماد 7نمايه 6شمايل، :انهكار برد و بين سه نوع نش هرا ب 5سميوتيكس . ل شـد ئ

تفكـر مـا تنهـا براسـاس     «از ديـد وي  . كـرد چيز ازجمله بشر را نشانه محسـوب   وي همه
   )4(.»هاست نشانه

مطالعـاتي بسـيار    ةشود، عرصها تعريف ميعنوان علم نشانه شناسي، كه عموماً بهنشانه    
مكاتـب فكـري متنـوعي را در بـر      كنـد، يبيان مطور كه چندلر  است و همان ايگسترده

مطالعاتي، مفاهيم  ةحيط«نظر كمي در رابطه با پردازان معاصر اتفاقگيرد و بين نظريه مي
 ،شـناس ايتاليـايي   نشـانه  .)xvi: همـان ( آن وجـود دارد  »شـناختي  كليدي و ابزارهاي روش

                                                 
1. Ferdinand de Saussure 
2. Charles Sanders Peirce 
3. semiology 
4. peirce 
5. semiotics 
6. icon 
7. index 
8. symbol 
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 :اســت رائــه دادهشناســي را اتــرين تعــاريف نشــانهيكــي از جــامع )7: 1976( 1امبرتــو اكــو
  .»پـردازد مـي  ،شناسي به بررسي هر چيـزي كـه بتـوان آن را نشـانه تصـور نمـود       نشانه«

 ةمطالعـ يسـتند و  شناسـي ن زبانة شناختي صرفاً محدود و معطوف به حوزمطالعات نشانه
  .ر قلمرو نقد ادبي استمهم درويكردي  ،شناختينشانه ةآثار ادبي از جنب

  
  ات ادبيشناسي و مطالعنشانه -4

. گري و ارتباط مطرح اسـت همواره يك نوع داللت ،شناختي يك اثر ادبينشانه ةدر مطالع
اشـيا و رخـدادها    هـا و معـانيِ  ها، به بحث در مورد نشانهعنوان علم نشانه به ،شناسي نشانه
 ةهـاي معنـا و نحـو   زيرسـاخت به ، بلكه يستشناس در پي معناي متن ننشانه. پردازدمي

نقـد   .هاستنقد جستجوي نشانه ،كالر ديدگاه بنابر .كندتوجه ميو انتقال آن گيري شكل
و  كردبلكه بايد آنها را جستجو  نيستند،هاي ادبيات معلوم و مفروض زيرا نشانه ،دهدرخ مي

. متمايز سـاخت توان مي ،دهنداين جستجو مي با توجه به توصيفي كه از ،انواع مختلف نقد را
شـناس در   نشـانه : جانورشناختي مطرح است فاهدهدفي مانند ا ،ناختيشدر تحليل نشانه

كـاركرد آنهـا در زيسـتگاه بـومي      ةها، تفاوت بين آنها، نحوهاي نشانهآن است تا گونه پي
هـدف  بـه بيـان ديگـر     ).xvii :همـان (تعامل آنهـا بـا يكـديگر را كشـف نمايـد       ةخود، و نحو

  :شناسي ادبيات عبارت است از نشانه
طـور   همـان  .استشناسي با زبان زبان ةمثابه رابطاش با ادبيات بهيك نوع بوطيقا كه رابطهبسط 

دهـد كـه طبـق    بلكه وي توضيح مي نيست،تك جمالت تك معنايِ شناس بيانِزبان ةكه وظيف
 اهـل اي را كه جمالت بـراي   شوند تا معاني چه قوانيني عناصر آنها تركيب شده و تمايز داده مي

ي دارد كـه ارتبـاط   هايسعي در كشف ماهيت رمزگاننيز شناس نشانه ،ايجاد نمايند ،ندزبان دار
  ).37: همان( سازندادبي را ميسر مي

  
   سگ ولگردشناختي تحليل نشانه - 5

اسـت كـه در يـك روز    » پـات «شدن سگي سرگردان به نـام   شرح گم د،سگ ولگرروايت 
روز  پـات كـه در آن   . آيـد ان ورامين مـي پاييزي، به همراه صاحبش و دو نفر ديگر به ميد

اي به مشـامش  مست است و شور و اضطراب مخصوصي دارد، پس از آنكه بوي سگ ماده
جدا شدن پات از . شود شود و از راه آب باغي، وارد باغي ميخورد، از صاحبش جدا ميمي

                                                 
1. Eco  
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آن را بـه  ن موجـودي كـه راوي داسـتا   . تدريج انزوا و نابودي او را در پي دارد صاحبش، به
پات را بـه خـود    به نام يك سگ ولگرد و سرگردان ايشكل يا فرم سوژه ،كشدتصوير مي

  :شوندهاي اين سوژه در ابتداي داستان چنين داده مي نشانه. استگرفته
دودي و به پاهايش خال سياه داشت، مثـل اينكـه   كاه ةاين يك سگ اسكاتلندي بود كه پوز

دار چـرك  هاي بلبلـه، دم بـراغ، موهـاي تـاب    شتك زده بود، گوشزار دويده و به او در لجن
  )5(.)150( داشت

  : شباهت با يك انسان نيستتوان پي برد كه پات بيبا مطالعة دقيق داستان، مي    
هـاي او يـك روح انسـاني    در ته چشـم . درخشيد آلود او مي پشم ةدو چشم باهوش آدمي در پوز

هـايش مـوج   پايان در چشم گي او را فراگرفته بود، يك چيز بيشبي كه زند در نيم. شدديده مي
هـاي او و  تنها يك تشابه بين چشـم نه... شد آن را دريافتزد و پيامي با خود داشت كه نميمي

هاي دردناك پر  آمد نگاهولي به نظر مي... شدانسان وجود داشت، بلكه يك نوع تساوي ديده مي
   ).همان( !فهميدنمي ديد واز التماس او را كسي نمي

سگي منزوي است كه در دنيايي ناسازگار بـا آمـال و آرزوهـايش زنـدگي      - پات سوژه    
ايـن  . انسان منزوي و سرگردان نيست - شباهت به يك سوژهسگي كه بي - كند؛ سوژه مي

درحقيقت يك سگ نيست، بلكه يك موجود بشري است كه با وضـع حيـواني و   « موجود
با واقعيات زننده و ضررويات عاري از شعر و زيبايي زندگاني روزمـره،  رنجورش، در تماس 

   ).434: 1336رضوي، ( »است اعتبار گشته حقير و بي
  

  رمزگان انزواي سوژه -1- 5
 هـا هـا درون آن كه نشانه است هاييسيستم يا ها رمزگان ةعلم مطالع درواقع ،شناسينشانه

توان به رمزگـان روايـت و سـاختار     مي ،زواي سوژههاي اننشانه ةبا مطالع .يابندسازمان مي
آن  سـگ در  - هكـه سـوژ   جايگاهيمنظور بررسي زمينه يا  بدين. حاكم بر آن دست يافت

. بينـد چيـز آزار و اذيـت مـي    كس و همه پات از همه .درخور توجه است ،استگرفتار شده
 محسـوب كـرد و  گ سـ  - ثقل يا كانون دنياي انزواي سوژه ةتوان نقطميدان ورامين را مي

چند «: شودگونه توصيف مي ميدان اين. هاي انزواي اين سوژه را حول آن يافتتمام نشانه
آنها براي سـد   ةخانه و يك سلماني كه هم دكان كوچك نانوايي، قصابي، عطاري، دو قهوه

   . )149( »دادجوع و رفع احتياجات خيلي ابتدايي زندگي بود، تشكيل ميدان ورامين را مي
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 1هـاي تـر، دال  ها، يا به تعبير دقيـق نشانه .شودهاي پات از اينجا آغاز مي بدبختي ةهم    
هـا  اين نشانه. دارند اشاره به رمزگان حاكم بر سرنوشت پات در جايگاه انزوايش وناگونيگ

   :بندي كردبه صورت زير طبقه جايگاه سوژهبا توجه به  توانرا مي
  
 ها سوژه در ميان آدم ماعياجت هاي انزواينشانه -1-1- 5

  :پردازند به آزار و اذيت او مي ،استمرتبط هايي كه پات در دنياي جديدش با آنها  ام آدمـتم
 ةپراند، اگر زير سـاي  زد، جلو قصابي شاگردش به او سنگ مي جلو دكان نانوايي پادو او را كتك مي

و زمـاني كـه همـه از    . كرديرايي ميدار شوفر از او پذ برد، لگد سنگين كفش ميخاتومبيل پناه مي
  ).150( برداو مي ةشيربرنج فروش لذت مخصوص از شكنج ةشدند، بچآزار به او خسته مي

 گردد اجتماعي عاري از احساسات و عواطف انساني و خشن ترسيم مي دسگ ولگردر     
  عـالوه بـر پسـر شـيربرنج    . شودآن طبيعي محسوب مي  كه آزار و اذيت و انزواي سوژه در

  : مشاركت دارندسوژه  ساختنبقيه هم در منزوي  ،فروش
زيركـاه از او تشـويق    طور مـوذي و آب  آنهاي ديگر هم با او همدست بودند و به ةمثل اينكه هم

زدند و به نظرشان خيلي طبيعـي  همه محض رضاي خدا او را مي. زدند زير خندهكردند، ميمي
  . )151( براي ثواب بچزانند ،كه هفتاد جان دارد بود سگ نجسي را

خانه اسـت كـه سـوژه در     آلود جلوي قهوههمان جوي آب گل همثابچنين اجتماعي به    
 ةصـحن  )366: 1379( ابرلـي  ديـدگاه  بنابر. شودكشاند و رد ميزحمت خودش را مي آن به

 .استدنياي پات ايت فراتر از لذا نظام ارزشي اين رو، كند جهاني را ارائه مي كليتيداستان 
  

 هاي طبيعي مرتبط با انزواي سوژهنشانه -1-2- 5

نيز با ميـدان ورامـين   ... آلود، گنجشكان وخورشيد، درخت چنار، آب گلهايي چون نشانه
   :اندمرتبط

شده، آرزوي اولـين نسـيم غـروب و    بريان سوخته، نيم هايش زير خورشيد قهار، نيم ميدان و آدم
يـك  ... ها و جانوران از كار و جنبش افتاده بودنـد ها، درختها، دكان آدم. كردند  را ميشب  ةساي

اش پوك و ريخته بود، ولي با سماجت هرچـه  طرف ميدان درخت چنار كهني بود كه ميان تنه
كـرد بـرج   تنها بنايي كـه جلـب نظـر مـي    . هاي كج و نقرسي خود را گسترده بودتر شاخهتمام

آلـود غليظـي از   آب گل .تَرَك آن با سر مخروطي پيدا بود د كه نصف تنة تَرَكمعروف ورامين بو
                                                 
1. signifiers 
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هـايي كـه   گنجشـك ... شد كشاند و رد ميخانه، به زحمت خودش را ميميان جوي جلوي قهوه
ورامين النه كرده بودنـد، آنهـا هـم از شـدت گرمـا       معروف ميدانِ برجِ ةالي درز آجرهاي ريخت

  ).150- 151(  ندزدخاموش بودند و چرت مي

و داللت بـر نـوعي انـزوا    اند مشترك ،انداين موارد در اينكه از كار و جنبش افتاده ةهم    
ايـن   .)150( ».ها، درختان و جانوران از كـار و جنـبش افتـاده بودنـد     ها، دكان آدم«: دارند

اي كـه در دنيـاي جديـدش دچـار عـدم      منزوي، سـوژه  ةعنوان يك سوژ موارد در پات به
كـرد  حس مـي «: ستپات نيز بخشي از اين دنيا. يابندتبلور مي ،كزيت و خاموشي شدهمر

  .)151( »كه جزو خاكروبه شده و يك چيزي در او مرده بود، خاموش شده بود

  
 هاي مرتبط با انزواي جسماني و رواني سوژهنشانه -1-3- 5

زيـر  بنـد  توان به مونه ميعنوان ن به كه ها در متن وجود داردموارد فراواني از اين نشانه
  :كرداشاره 

شكم سير غذا نخـورده بـود،    گذشت كه يكبود، دو زمستان مي افتاده رهد از وقتي در اين جهنم
يك خواب راحت نكرده بود، شهوتش و احساساتش خفه شده بود، يك نفر پيدا نشده بـود كـه   

اينجا هاي  رده بود، گرچه آدمهاي او نگاه نكدست نوازشي روي سر او بكشد، يك نفر توي چشم
اينهـا   آمد كه احساسات و اخالق و رفتار صاحبش بـا شبيه صاحبش بودند، ولي به نظر مي ظاهراً

دنيـاي او  هايي كه سابق با آنها محشور بـود، بـه   زمين تا آسمان فرق دارد، مثل اين بود كه آدم
   ).152(كردند  از او حمايت ميفهميدند و  تر بودند، دردها و احساسات او را بهتر مينزديك

انـد و بـر انـزوا يـا مركزيـت نداشـتن سـوژه در        همگي با يكديگر مـرتبط  ،هااين نشانه    
هـاي  ميدان ورامين داللت بر همه نـوع انـزوا دارد و تمـام نشـانه     .جايگاهش داللت دارند

يـا تضـاد    انزواي سوژه حاصل تقابل ،درواقع .رسندانزواي سوژه در حول آن به وحدت مي
ايـن تقابـل بـه     .دنياي گذشته يا آرماني پات و دنياي كنـوني او : استدو دنياي ناسازگار 

ولـي حـاال    ،باك، تميـز و سـرزنده بـود    ت، بيأسابق، او باجر«: شودصور مختلف بازگو مي
احساسـي   .)151( »كـرد  حتي از صداي خودش وحشت مي... خور شده بودترسو و توسري

اين مـايع سـفيد   « :كند، از ديگر موارد اين تقابل استميپات ايجاد  كه بوي شيربرنج در
   .)152( »كرد قدر شبيه به شير مادرش بود و يادهاي بچگي را در خاطرش مجسم مي كه آن
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از وقتـي  ... / پيشـتر، او ... / سابق، او«مانند با كاربرد الفاظ و عباراتي  1هاي دوگانهتقابل    
بهشـت  .../ كرد وارد دنياي جديـدي شـده   پات حس مي.../ تاده بوداف رهد كه در اين جهنم

نـه  «شـود كـه   پات وارد دنياي جديد و المكاني مي .شوندنمايش داده مي »خود ةگمشد
، )155(» بـرد دانست و نه كسـي بـه احساسـات و عـوالم او پـي مـي      آنجا را از خودش مي

جـا  اين گسست به همين اما. ستحاكم بر آن نيز ناتوان ا 2هايدرنتيجه در كشف رمزگان
: شوندبازند و محو ميتدريج رنگ مي شود، حتي خاطرات گذشته پات نيز بههم ختم نمي

از زندگي گذشته فقط يك مشت حاالت مبهم و محو و بعضي بوها بـرايش بـاقي مانـده    «
شدة خود يك نوع تسليت گذشت، در اين بهشت گمبود و هر وقت به او خيلي سخت مي

. )همـان (» شـد زمـان جلـوش مجسـم مـي    اختيار خـاطرات آن  كرد و بيه فرار پيدا ميو را
كـه حكـم بهشـت را داشـته و نمـاد       -  پيشين ةشدگرفتن پات از دنياي رمزگذاريفاصله
كـه   - اشو ورود او به دنياي جديد يا جهـنم دورافتـاده   - نوع تسلي براي او بوده است همه

   .ندارد براي اومركز بودن بيحاصلي جز انزوا و  - تنوع بدبختي براي پات اس نماد همه
  

  تالش براي رمزگذاري و گسست انزوا - 2- 5
كـه   شـود  مـي  »ايرهد جهـنم « شدة پيشـين، وارد  گرفتن از دنياي رمزگذاري پات با فاصله

يـك  شرح انـزوا و خاموشـي    درواقع روايت سگ ولگرد. ناسازگار با آمال و آرزوهاي اوست
در برابـر  نكـردن  شدن و مقاومـت   كه به دليل مست ،پاييزي است يدر روزسگ  - سوژه

 ارتبـاط  ،قواي دنياي خارجي كه او را وادار كرده بود با سگ ماده باشـد  مافوقِ ة غريزيقو
نزديك غروب دومرتبـه صـداي صـاحبش كـه     «: شودقطع ميخداوندگارش  - صاحبو  او

براي «ز قطع تماس با صاحبش كه پس ا .)153( »به گوشش رسيد...! پات... پات: گفتمي
گـذاري يـا    سوژه مبادرت به نشـانه  ،و بيرون رانده شدن از باغ »او حكم يك خدا را داشت

كه به خـودش آمـد،    اما سبك و راحت، همين«: نمايدبرقراري ارتباط مي براي رمزگذاري
را همـه  . كوچه بوي رقيقي از او مانده بـود در چندين پس. وجوي صاحبش رفت به جست

آبـادي بيـرون    هاي معيني از خودش نشانه گذاشت، تا بـه خرابـه  سركشي كرد و به فاصله
- 154( »خدايش زندگي بكنـد صاحب، بي توانست بيچطور پات مي... رفت، دوباره برگشت

                                                 
1. binary oppositions 
2. decoding 
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ميدان برگشـت،   بهباالخره شب، خسته و مانده « :حاصل است گذاري او بياما نشانه .)153
 مركززداييانجام رس ،اثر و نشاني از صاحب نكردنپيدا  ).154( »ز صاحبش نبودهيچ اثري ا

  .دارد سوژه را در پي توقف كنشو 
  

  توقف كنش  و مركززدايي سوژه  -3- 5
 پس از گم كـردن  پاتاذيت جسماني و رواني  كيد بر آزار وأسگ ولگرد با تسوژه در كنش 

  :شودصاحبش آغاز مي
به سنگ و ضرب چماق چيز ديگري از اين مردم عايدش نشـده  ن، قلجز لگد روز پات به از آن
  . )155(بردند او كيف مي ةآنها دشمن خوني او بودند و از شكنج ةمثل اينكه هم. بود

پس از ناكام . دهد كنش داستان را شكل مي ،جستجوي پات براي يافتن خداوندگارش    
 ،دهد كند و غذايش مياو را نوازش مي شود ويك نفر ديگر  پيدا ميماندن تالش او، وقتي 

... چطور يك نفر پيدا شد كه او را نوازش كـرد؟ «: آيد كه ها پيش مي الؤبراي پات اين س
آنكه غذا بـا كتـك   بي ،شكم غذا خورده بود ديد؟ پات يكآيا در بيداري بود و يا خواب مي

سـوژه  ين مرحله نيـز  در ا .»آيا ممكن بود يك صاحب جديد پيدا كرده باشد؟. قطع بشود
 .شـود  بيش از پيش منزوي مي ، درنتيجههايش نيستقادر به يافتن پاسخي براي پرسش

به راه افتادن اتومبيل آن مرد، پات با وجود احساس درد در بدنش، با تمـام قـوا دنبـال     با
او  خواهد او را نيز از دست بدهد، اما اتومبيل ازكند، زيرا نمياتومبيل شروع به دويدن مي

رسـد و سـرانجام    تدريج ناتواني قواي فيزيكي و رواني در پات به اوج مـي  به. رودتندتر مي
  : شود كنش سوژه متوقف مي

رفـت و  دلـش ضـعف مـي   . رسيد، ناتوان و شكسته شـده بـود  عالوه بر اينكه به دو اتومبيل نمي
تمـام  . كـت نيسـت  كرد كه اعضايش از اراده او خارج شده و قادر به كمترين حرمرتبه حس يك

رود، نـه راه پـس   دانسـت بـه كجـا مـي    دانست چرا دويده، نمينمي اصالً .كوشش او بيهوده بود
هايش تاريـك  جلو چشم. زد، زبان از دهنش بيرون آمده بودله ميايستاد، له .داشت نه راه پيش

  ).  157(تواند تكان بخورد حس كرد كه ديگر از اينجا نمي... ودشده ب
   

  گيريهنتيج -6
. مركززدايي يا انزواي سوژه، از مفاهيم برجسـتة ديـدگاه فكـري پساسـاختارگرايي اسـت     

. توجه استشناختي و از اين منظر درخور طبق رويكرد نشانه سگ ولگردمطالعة داستان 
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گيـري  هاي معنا و نحوة شكل شناس در پي معناي متن ادبي نيست، او به زيرساختنشانه
  .يابدهاي حاكم بر اثر ادبي دست ميكند و از اين طريق به رمزگانو انتقال آن توجه مي

اي يك سـگ  فرم سوژه شباهت به يك انسان نيست و تنهاسگ اين داستان بي - سوژه    
غيرقابـل   مركزيبيگر انزوا و حاكم بر سرنوشت پات داللت رمزگان. استرا به خود گرفته

 شـأ دادن من شناختي از دستاحب، و به لحاظ نشانهص - از دست دادن خدا. ستاجتناب او
هـاي   نشـانه  ،با ورود سوژه بـه دنيـاي جديـد    .شودمي پات منجر به انزوايمعنا و هويت، 

   .شوندهاي جديدي جايگزين آنها ميتدريج محو و نشانه دنياي آرماني پيشين او به
و  اسـت متفاوتي شـده كامالً  ايخود جدا شده و وارد جايگاه سوژه ايِاز جايگاه سوژه پات

حاصـل  بي و تالش او جهت يافتن صاحبشنمادين  گذاري يا رمزگذاريپس از آن، نشانه
هاي حاكم بـر  دنياي جديدش نيست، در كشف رمزگانتنها قادر به رمزگذاري او نه. است

 شود و از مركز نداشـتن رنـج  اين دنيا نيز ناموفق است، درنتيجه بيش از پيش منزوي مي
سگ را به  - جايي از يك جايگاه سوژه به جايگاهي ديگر، سرانجام مرگ سوژه جابه. بردمي

  :توان به صورت مراحل زير خالصه كرداين بحث را مي. همراه دارد
 ؛خداوندگارش - و صاحب) سگ -سوژه(گسست ارتباط بين پات  -1
 ناتواني سوژه در رمزگذاري و رمزگشايي؛ -2

 .ژهمركززدايي و مرگ سو -3
  
  نوشتپي
 ،لفمؤ جايگاهبه رد  )1636: 2001( »لف كيست؟ؤم« ةهمچنين در مقال كووميشل ف - 1
به  ،كاركرد- لفؤدر بحث خود راجع به مفهوم م او. پردازدمتن مي أعنوان علت و منش به

هاي  تعين«كاركرد را يكي از  - لفؤلف يا مؤنمايد و مخاستگاه اجتماعي سوژه اشاره مي
ـ   هب. نمايدتلقي مي »ممكن سوژه عنـوان ابـزاري    سـوژه بـه   ةهرحال فوكو بر حفـظ مقول
- اصرار مـي  ،دهند هاي تاريخي قدرت و دانش كه آن را شكل مي گفتمان ةجهت مطالع

 مجـدداً كلي ناديده گرفت، بلكه بايـد آن را   سوژه را نبايد به«وي معتقد است كه . ورزد
بلكه به منظـور   ،رگآفرينش ةعنوان يك سوژ نه به منظور حفظ مفهوم آن به كرد،ارزيابي 

 :همـان ( »مـرتبط بـا آن   هاي اكتساب كاركردهاي آن، وساطت آن در گفتمان، و سيستم
1635(.  



  ...شناسي مركززدايي و انزواي سوژهنشانه
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ايـن دو نويسـنده،    هايدرداستاناست و  هدايت با آثار فرانتس كافكا آشنايي داشته - 2
  .توان يافتهاي مشترك فراواني را ميمايهدرون

و مفهـوم   (signifier)عالمت يـا دال   زباني از دو جزء ةسوسور هر نشان نظرية بنابر - 3
دال و مدلول دو سطح بنيادي زبـان را نشـان    .استتشكيل شده (signified) يا مدلول

از سـوي ديگـر،   . دال در اصل به دنياي عيني تصوير و صورت اشاره دارد ةواژ. دهند مي
سوسـور  . شـود كند مربوط ميتصوير بيان مياي كه آن صدا يا مدلول به مفهوم يا ايده

به عبـارت  . استپشت و روي يك كاغذ توصيف كرده ةرابط چوندال و مدلول را  ةرابط
صـورت و محتـوا   . انگاري دوسـويه قـرار دارنـد    پيش ةديگر، دو سطح زبان در يك رابط

مـت  از يـك صـوت و يـا يـك عال     »درخت«) زبانيِ ةنشان( ةواژ. ناپذيرند تفكيك) معني(
ميـر  ( اسـت تشـكيل يافتـه  ) مـدلول (درخت  ةو نيز از يك مفهوم يا ايد) دال(نوشتاري 

  .)204: 1384، عمادي
 ]شـمايل [تصوير « :نهدتمايز مي -  و نماد ،نمايه شمايل، - پيرس بين سه نوع نشانه  - 4

بـراي مثـال،   . شـبيه اسـت   ،اي كه بـه آن داللـت دارد  يا ابژه ءاي است كه به شينشانه
ميرعمـادي،  ( »شبيه اسـت  ،نماياندزيرا به شخصي كه آن را مي ،ك تصوير استعكس ي

شناسي پيرس، نمايه يك نشانه است كه به صورت فيزيكي يا بـه  در نشانه ).131: 1384
ي لّتواند عبين دال و مدلول، مي ةرابط. پذيردثير ميأخورد يا از آن تخود پيوند مي ةابژ

 دهـد، خـروس بادنمـا،    ايي كه پيرس در اين رابطه ارائه مـي ه مثال. اي باشدو يا زنجيره
دال و مـدلول   ةاي است كه رابطنماد نشانه. )135 :همان(جوسنج و ساعت آفتابي است 

است كـه   »اتومبيل« ةمثال بارز آن واژ. اختياري و يا براساس قرارداد است در آن كامالً
وجـود  ) مـدلول (آن  ةو ابـژ ) اتومبيل ةواژ(ي و يا تشابه بين دال لّهيچ ارتباط فيزيكي ع

  .)213 :همان(ندارد 
  .است 1381به هدايت،  سگ ولگرددر اين مقاله همة ارجاعات داستان  - 5
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