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 این نظریه مطابقاثر غالمحسین ساعدی  "گدا"داستان ، و تحلیل یدادر آراء در «یق معناوتع»نظریۀ مروری بر 

 

 معصومه بوذری

 مقدمه 

فرانسوی، و بخصوص  - کلی به برخی آراء ژاک دریدا، نظریه پرداز الجزایری  مروریدر این یادداشت قصد داریم با  

آنچه با عنوان "تعویق معنا" مطرح کرده است به بررسی یک داستان کوتاه اثر غالمحسین ساعی بپردازیم؛ داستانی با  

، ضروری است نگاهی  برای این منظوراست.    معاصر  وضعیت اجتماع ایراندیدگاه نویسنده از  عنوان "گدا" که بیانگر  

نسبت به فلسفه غرب تا تعویق معنا را که بن مایۀ نظریات اوست بهتر  و دیدگاه او  کلی داشته باشیم به نظریات دریدا  

  عملی می شود. چطور  خود  گشوده بودن متن نوشتار در الیه های مختلف معنایی    ،این نظریه  مطابقو اینکه  درک کنیم.  

"گدا" خواهیم پرداخت که در آن، غالمحسین ساعدی سعی در بیان حقایقی   کوتاه  ستانسپس برای مطالعۀ موردی به دا

در ضمن فاصله سطور این داستان    این حقایق متکثر  که از وضعیت جامعه معاصر و اجتماع طبقه فرودست دارد؛  

 مکشوف می شوند. 

 

 نگاهی کلی به آراء دریدا 

می بایست نسبت به این   ؛ کهافالطون، بر شالوده و بنیانی متافیزیکی بنا شده استاز نظر دریدا فلسفه غرب از زمان  

 این وقوف تنها از طریق شالوده شکنی امکانپذیر است. و  ؛شدموضوع واقف و آگاه 

کامالً غایت شناسانه و مبین نظمی سلسه مراتبی در کل کیهان است. از نظر افالطون هرآنچه    »هستی شناسی افالطون

دارد، به یک غایت تغییرناپذیر، نهایی و جاودانی بازمی گردد. این غایت معلوم می کند که چرا مثالً دانه بلوط به  وجود  

درخت بلوط تبدیل می شود  چرا کودکان بزرگ می شوند. این دیدگاه همچنین توضیح می دهد که چرا دانه های بلوطی  

ند. در نظر افالطون تمام هستی، با آن ساختار غایت شناسانه  که رشد نمی کنند انحراف از قانون طبیعت تلقی می شو

کیهانی هماهنگ است. این غایت می تواند به منزله خیر یا دال متعالی در نظر گرفته شود... البته همه می دانند که ...  

قسیم بندی هستی  این تمثالً یک دانه بلوط به درخت بلوط تبدیل می شود اما هرگز صورت کاملش را به دست نمی آورد.  

به دو قلمرو میرا و جاودان )ازلی( تشکیل دهنده تقابل های دوگانه در متافیزیک افالطونی است. منطق ارسطویی نیز  

بر همین تقابل ها استوار است. این منطق بر نبوِد تناقض یا اصل امتناع تناقض پا می فشارد. این تقابل، دقیقاً سازگار با 

است. در این ساختار تقابلی است که زمین نسبت به آسمان، بازی نسبت به جدیت، امر تنانی    ساختار غایت شناسی هستی

و    Alethe iaگفتار    –نسبت به امر روحانی، و نوشتار نسبت به گفتار ناچیز شمرده می شود... بر این اساس لوگوس  

شود که حقیقت را آشکار می سازد. از  در ذهن یونانیان، پیوند نزدیکی میان حضور زنده ای تلقی می    –  osia حقیقت  



ارزش باالتری دارند نسبت به اموری که غایب هستند. این رو، طبق منطق دوگانه تقابلی، چیزهایی که حضور دارند، 

در کالم محوری واژه ها حضور دارند، حال آنکه واژه های نوشتار تنها بازنمایی گفتار غایب هستند... بنابراین در  

متافیزی دارد.چارچوب  شناختی  هستی  تقدم  نوشتار  بر  )گفتار/کالم(  لوگوس  افالطونی،  است،  ک  متن  چیز  )همه   »

 محمدرضا ارشاد(  

به باور دریدا بنیان متافیزیکی فلسفه در جهان غرب، از همان اندیشۀ  دوگانه انگار افالطون و نیز منطق صوری ارسطو  

نشأت می گیرد. که البته این دیدگاه دریدا خود مبتنی است بر نقدی که هایدگر از متافیزیک فلسفه از یونان باستان به این  

 این دوئالیسم یا دوگانه انگاری دیده می شود.  سو دارد. که در جای جای آثار افالطون

  : در الگوسازی های افالطون جهان هستی که برای انسان قابل درک و دریافت باشد یکپارچه نیست، بلکه دو ساحت دارد

در سرتاسر تفکر فلسفی اش به این دوگانگی وفادار است.    افالطونیکی عالم محسوسات و دیگری جهان معقوالت.  

شرحی کامل از این    که در کتاب جمهوری، در بخش پایانی کتاب ششم می آورد  منقسم  آن تمثیل خطِ در    بخصوص

ارائهدو محسوس  گانگی  عالم  کند:  پایین  می  معقولخط    در  عالم  خط  و  باالی  اینها.  در  از  کدام  هر    حیث   یک  که 

   هستیِ در تاریکی این غار که عالمِ . ما  )وجودشناسانه(  آنتولوژیکی  حیثدارد و یک    )معرفت شناختی(  اپیستمولوژیکی

 پندار و خیاالتیآیکازیا یا    ابتدا  ما  از این عالِم محسوس یا دوکساستا،در سطح اول    است باید بدانیم که  محسوس   اشیاء

جاندار    اشیائیزوآ یا    و اینها سایه هایی از  ،یا آیکونِس هایی که با آن ها سروکار داریم  از سایه های واقعیت اشیاء  داریم

معرفت اعتقادی   که همانلی در سطح دوم یا پیستیس و محسوس، واقعاً وجود دارند جهان  همینکه در هستند  و بی جان

و هر دو سطح آیکازیا )پندار خیالی( و پیستیس )عقیقه( در همین   به وجودشان اطمینان می یابیم  است که  و اعتمادی

  تعقل یا استدالل ماست از چیزهای   سطح سوم یا دیانویا است که  ،ادامه   در .  مرتبۀ معرفتِی دوکسا )گمان و ظن( هستند

و دسترسی ما به آن با معرفت فهمی   یعنی ماتماتیکا )که همان ریاضیات و صور واسطه هستند(متعلق به جهان معقوالت  

که تنها    ث لعلوی یا م    صور  آرخای یا  نوئزیس پیدا می کنیم بهیا  خواهد بود که علم  و فکری است و نهایتاً سطح چهارم  

 تعقل و معرفت خردمندانه و دیالکتیکی است که به آن می توانیم برسیم.   هاز را

دوگانه انگاری های افالطون به این نقطۀ ثقل اندیشه اش که تمثیل غار و تمثیل خط منقسم است ختم نمی وشد. او برای 

بسیاری چیزهای دیگر در اخالقیات و یا سیاست هم چنین به تمایز و تفکیک های دوگانه ای قائل است؛ و از این جمله  

 :«نوشتار –گفتار »است دوگانۀ 

آثار وی آشنا می سازد. افالطون "نوشتار" را چون »"فایدروِس" افال طون ما را بیشتر با تقابل گفتار و نوشتار در 

فارماکون )نوشدارو( توصیف می کند. داللت هایی که افالطون برای فارماکون برمی شمارد با تقابل های دوگانه مندرج 

 ً بد است زیرا دارویی است فریبنده و از این رو امری    در متافیزیک وی متناسب اند. فارماکون از دیدگاه افالطون، ذاتا

است سراسر جادو و افسون و مرتبط با نیرنگ، افراط و نیروهای شرور. طبق نظر دریدا، افالطون می کوشد تا با  

  ارائۀ چنین توصیفی از نوشتار )یعنی نوشتار چون نوشدارو/ فارماکون( آن را در تقابل با گفتار )لوگوس( قرار دهد... 

نوشتار تنها جامه ای بدل از دانایی حقیقی را عرضه می دارد و یادآوری را جایگزین دانایی زنده و اصیل می سازد.  

 بنابراین نوشتار چونان نوشدارو قدرت تخدیر و فریب دارد.« )همه چیز متن است، محمدرضا ارشاد(

مورد تردید قرار داده اند؛ بخصوص در    یلسوفانف  بسیارینگرش دوگانه انگارانۀ افالطونی را    ،و می دانیم که در کل

عصر مدرن و معاصر. به طور مثال فیلسوفان نومینالیست به این قائل هستند که هیچ کلِی واحدی وجود ندارد و هر کلی  



یک لفظ ساختۀ انسان است. مثالً واژۀ "انسان" که کلی است و بر مصادیق بسیار اطالق می شود به جهت شباهت های  

که از جنبه های گوناگون با هم دارند، صرفاً یک لفظ و واژۀ زبانی انسان و یک نشانه قراردادی است؛ که باور  زیادی

سرخی یک توافق  کرده ایم. یا مثالً سرخ که هیچ سرخی محضی در جهان وجود ندارد که قابل تفکیک و شناخت باشد. و  

 در بین انسان های زبان دان است. 

رجوع کنیم و ببینیم که او نسبت به دوگانه های افالطونی چه واکنشی نشان می دهد. می دانیم که   حال به اندیشۀ دریدا

 نظریۀ واسازی ابداع دریداست هرچند ریشه هایش در فیلسوفان پیشین بوده است.  

چرا هر بار از حیث و تأکید دریدا این است که چرا باید ساختار تمایز و تفکیک دوگانه باشد؟ چرا چندگانه نباشد؟ یعنی  

جنبه ای متفاوت این تمایز و تفکیک صورت نگیرد؟ و چرا مجموع این تمایز و تفکیک ها را یکجا در مقابل آن ساختار 

 دوگانه پندار قرار ندهیم؟ 

از نظر دریدا »هیچ متنی، امری در خود فروبسته نیست بلکه )متن( به بیرون از خود گشوده بوده و معنا همواره از 

رون آن )متن( ترواش می کند. برای مثال، همین واژه "فارماکون" در متن مورد اشاره افالطون تنها در یک معنا به  بی

کار برده شده است اّما سایر واژگان و معناهای هم خانواده با خود را به ذهن متبادر می کند؛ یعنی واژگانی که در متن  

اّما با این حال به لحاظ معناشناختی حضور دارند. این فقدان حضور    فایدروس ذکر نشده اند و در واقع غایب هستند.

بیان می کند... برای مثال واژه "میز" در فارسی، به  معنای کامل در هر متنی را دریدا با اصطالح تغایر یا دگرسانی  

ز"، و... متمایز و  این دلیل معنای شیئی چوبی دارای چهار پایه را می دهد که از واژگانی چون "چیز"، "نیز"، "ری

 .« )همه چیز متن است، محمدرضا ارشاد(متفاوت است. در واقع، "میز بودن" امری درون ذات میز نیست

در این تفکیک و تمایز ساختارشکنانه، می توانیم با دریدا همدل باشیم و می توانیم نباشیم. به هر حال نظر او چنین است  

 که ساختارها را دگرگون کند.  

اختارشکنی را نظریه ای اساساً نسبی گرایانه و نیهیلیستی دانسته اند. با این حال، نمی توان انکار کرد که س»عده ای  

از مقاصد  پیچیده ای  به مجموعه  ملبس  فلسفی که مدعی است معنای هر متنی  ای است  ترفند ساختارشکنی، نظریه 

کنی که به قول کریستو فرنوریس نقد نقد است، می  ساختارشاجتماعی صریح و غیر صریح است... دریدا با ابداع ترفند  

خواهد سیطرۀ کالم محوری در سنت تفکر غرب را به زیر بکشد. او با این کار، پایان متافیزیک حضور و معنای غایی  

 « )همه چیز متن است، محمدرضا ارشاد( متن را اعالم کرد.

 یادی از متفکران مخالفت شان را با او اعالم می کنند. بعد از آنکه دریدا نظریۀ واسازی خود را مطرح می کند، عدۀ ز

»مخالفت با آثار دریدا بر اساس فقدان نظم آکادمیک در آن ها، فقط مخالفت با سبک این آثار نیست. برعکس، از آنجا 

یجاد می که شیوه ی فلسفه نوشتِن فرد نمی تواند مستقل از فهم وی از شیوه ی درسِت فلسفه ورزی باشد، این نگرانی ا

شود که اصالً نقطه ی شروع دریدا در فلسفه نادرست باشد، و بدین ترتیب شیوه ی نوشتن فلسفی وی به اندازه ی کافی  

در واقع، بهتر است به جای مخالفت ها بگوییم تردیدها، زیرا واسازی از نظر اخالقی زیر سؤال است و  فلسفی نباشد.  

کالً چیز نادرستی است، کامالً نادرست... در اینجا نوشتن فلسفی در شرایطی    پیروی از آن با تردید همراه است؛ واسازی

 (23« )درآمدی بر ژاک دریدا، ص است که نوشتن فلسفی خود یک مسأله ی فلسفی باشد.



با این حال، دریدا از ساحتی صحبت می کند که فارغ است از هر گونه ساختار مرسوم برای تمایز و تفکیک دوگانه. 

با تمایز و تفکیک »گفتار  بخصوص نظ پیچیدگی  نوشتار« پیش می برد.    –ر و بحث خود را  او بر  هرچند مباحث 

 موضوع می افزاید.  

فلسفه، مهم تلقی کردن یا "بت وارگی" چهره ی مؤلف را در تقابل با آن چیزی قرار  »دریدا در مصاحبه ای درباره ی  

"نوشتار کنار گذاشتِن خود است". این حرکت در واقع در فلسفه عمیقاً می دهد که محور نوشتار می داند: او می گوید  

دار فلسفه ی دکارت که دریدا در جوانی در دانشگاه بسیار به آن ها توجه داشت. موضوعی  سنتی است، و برای میراث 

"کل   ان می کند:محوری است: ادموند هوسرل و مارتین هایدگر. مثالً هوسرل شرط "کل فلسفه ی مدرن" را این گونه بی

فلسفه ی مدرن از تأمالت دکارتی نشأت می گیرد... این گزاره ی تاریخی بدین معنا است که هر آغاز اصیلی برای  

فلسفه از تأمالت، از تفکر در تنهایی، ناشی می شود. فلسفه ی خودآیین... در بر عهده گرفتن ریشه اِی مسئولیت به 

. به واسطه ی تنهایی و تأمل، یک فیلسوف ایجاد می شود، و فلسفه در او آغاز  تنهایی از سوی فیلسوف به وجود می آید

 ( 24-23.« )درآمدی بر ژاک دریدا، ص می شود

دریدا نقطۀ عزیمت خود را از فارماکون افالطون به کوگیتوی دکارت تغییر می دهد. و روی تمایز سوبژه و ابژه هم 

ود که چرا باید به تمایز فاعل شناسا و موضوع شناسایی به این صورت  تأمل می کند. برای دریدا این سؤال مطرح می ش

 دوگانه قائل شویم؟ 

»سنت دکارتِی فهم سوبژکتیویته، شخصیت، و من بودن، در آثار دریدا دائماً به پرسش کشیده می شود. در این سنت 

 آگاهِی نزد خود حاضر. در چنین سوبژکتیویته با درونیت ناب، این جهانی نبودِن ناب، مشخص می شود؛ مکان درونیِ 

بودِن خود شخص"،  -ه ای معرفت شناختی است. در مقابل، برای دریدا "اقتصاِد درلدیدگاهی، حضور دیگران همواره مسئ

بودِن یک شخص، "مکان ثبت شدنی" است که به واسطۀ فرهنگ به ارث رسیده و زبانی که فرد  -خود-جای-مکاِن در

ه جا گسترش می یابد؛ درونی ترین "نزد خود بودن" همواره از پیش رد دیگری را در خود  خودش انتخاب نکرده، به هم

همواره در متن دریدا بسیار زنده بوده اند.«    –اخالق، سیاست، معاشرت روزمره    –دارد. و روابط انضمامی با دیگری  

 (25)درآمدی بر ژاک دریدا، ص  

شامل می شود. چیزی که دکارت به عنوان "من" می شناسد حتی قبل  دریدا حتی دنیای درون را هم به هر حال، ردیات 

از اینکه به "می اندیشم" برسد، برای دریدا محل پرسش می شود که آیا این "من" تا چه میزان یک "من" ناب است؟ و  

هم به  چه میزان از آن متأثر از شرایط تاریخی و فرهنگ و دیگری است؟ این پرسش است که دریدا دنیای درون را  

منزلۀ مکانی می بیند که از دستبرد دیگری خالی نیست. و در واقع یک نوع یکدستی و یکپارچگی درست مرز میان 

به هم می ریزد. در همین نقطه است که دریدا تئوری شالوده شکنی یا دیکانستراکشن را ضروری می  درون و برون را  

 بیند.  

باید گفت واسازی، شالوده  برابرهای پیشنهادی از سوی نویسندگان در سالهای اخیر     deconstructionۀ»برای واژ

شکنی، ساختارشکنی، ساختارزدایی و نظایر آن ها تنها بخشی از معنای این واژه را به فارسی برمی گرداند. این کلیدی  

ان ساختارزدایی است و دیگر ب عد  نبۀ سلبی واژه که همج ترین واژه در قاموس دریدا دارای دو جهت تقابلی است، یکی 

ایجابی آن یعنی شالوده افکنی و طرح اندازی. در زبان فارسی واژۀ بنیان فکنی یا بن فکنی شاید به معنای مورد نظر 

عنایی ایهامی است. هم به معنای انداختن و  دریدا تا حدی نزدیک باشد. زیرا که افکندن در زبان فارسی دارای معنایی م



- 14« )ژاک دریدا و متافیزیک حضور، ص  هم به معنای گستردن، پهن کردن، ساختن و بنیان گذاردن.  خراب کردن و

15 ) 

دریدا می بینیم. دیگران که از نظر دریدا یک ویرانگری و در عین حال یک ساختن است، تنها در نظریۀ  را  این بن فکنی  

انستارکشن داشته اند؛ اما هیچکدام مانند دریدا به این شاید پیش از او نگاهی متفاوت به ساختار فلسفه غرب و نوعی دیک 

ظرافت معنایی توجه نداشتند. چیزی که خاص است در دریدا شاید برمی گردد به ویژگی های شخصیتی خود او که در 

 درون فرهنگ دو سرزمین از هر لحاظ متفاوت زندگی کرده است: الجزایر و فرانسه.  

ت می تواند با تجربۀ وی در مورد شناخت هایی که از خود کسب کرده است در ارتباط »تعلق خاطر دریدا به مفهوم تفاو

باشد... دریدا از نگاه فرانسویان یک یهودی الجزایری است... او به عنوان فردی یهودی که در کشوری اسالمی زندگی  

ِی ناظر وابسته است و بدین سان  می کند غریبه ای اروپایی و بیگانه ای دگرمذهب است. ماهیت متغیر هویت او به کیست

جهانی را آشکار می کند که در آن هویت امری چندگانه و خارج از فرد است؛ مداخلۀ دیگران در کیستی من تأثیرگذار 

است. من، از نگاه "دیگری"، در امور دیداری زاده می شوم و هویتی ورای جسم فانی ام می یابم.« )دریدا در قابی  

 (16دیگر، ریچاردز، ص 

  déconstruire»دریدا در مصاحبه ای )در مجموعه ای تحت عنوان مواضع( دربارۀ استفاده از واژۀ فرانسوی مهجور  

ر  ومی تواند تصدر فارسی به معنای "واساختن"[ در نخستین نوشته های خود صحبت می کند... "واسازی"  دیکونستییغ؛  ]

اما در حال فروپاشی   را در ذهن تجسم ببخشد.   –حتی ویرانه ای    –چیزی در حال فروریختن، چیزی منهدم نشده 

"واساختِن" چیز متضمن این معناست که عمل متالشی کردن می تواند نخستین گام در رسیدن به فهمی تازه از چیزی  

ا به هیئت نوعی بازنمایی درمی آورد. نوشتار و گفتار، در  باشد... از نظر دریدا، مادیت نشانه هر گونه قالب ارتباطی ر

ساختاری   رابطۀ  گفتاری،  اصوات  یا  نوشتاری  های  نشان  به وساطت  اندیشه،  بازنمای  در  بازنمایی،  های  نظام  مقام 

ن را  مشترکی با یکدیگر دارند. گفتار و نوشتار هر دو اَشکالی از بازنمایی اند که به نظام زبانی واسطی که دریدا آ

écriture ( 24-21.« )دریدا در قابی دیگر، ریچاردز، ص می نامد وابسته اند 

واسازی از نظر دریدا تفاوتی است که نه فقط در ساحت مدلول ها دیده می شود، بلکه در ساحت دال هم باید به آن توجه  

محتوا و شکل آن مدلول پرداخته    بر اساسکرد. پیشتر در منطق و فلسفه به ماهیت اشیاء بر حسب تمایز و فردیت آنها  

 می شد، حاال دریدا وارد حوزه زبان هم می شود و به تمایزها و تفاوت ها به نحو دیگری نگاه می کند. 

»در ترازی ساختاری، مدلول "سگ" هم به هرآنچه "سگ" است وابسته است و هم به هرآنچه "سگ" نیست. داللت دال  

]واژه های مختلف دیگر در زبان که هیچ ربط محتوایی ندارند   ا سایر دال هاستمتکی بر تقابل آن ب]واژۀ سگ[  "سگ"  

. سگ نه فقط به خاطر سگ بودن بلکه به خاطر گربه نبودن نیز سگ است... دریدا چگونگی سامان یابی  به این واژه[

 (25نسبت بین دال ها به واسطۀ تفاوت را برجسته می کند.« )دریدا در قابی دیگر، ریچاردز، ص 

دریدا در این مواجهه ای که با دال های زبانی یافته است به این نتیجه می رسد که این دال های زبانی نمی توانند مستقیم  

به یک مدلول منتهی شوند. و در واقع یک دایره پیرامون آن ها هست که معنا را به صورت گشوده در افق های گوناگون 

 گسترش می دهد. 



م دیگر در نظریۀ سوسور انگشت می گذارد. اول، رابطۀ دال و مدلول تصادفی است. منظور »دریدا بر دو ویژگی مه

گونه رابطۀ ضروری میان دال و مدلول وجود ندارد. برای مثال، کلمه ای    راز این حرف چیست؟ منظور آن است که ه

از یک زبان به زبان دیگر می تواند معنای دیگری داشته باشد... دوم، دریدا در خوانش تصور سوسور دربارۀ نشانه به  

: چه می کنیم وقتی به کلمه  این امر اشاره می کند که مدلول ما را به دال های بیشتری می رساند. در این باره بیندیشید

ای برمی خوریم که معنایش را نمی دانیم؟ سراغ فرهنگ لغت می رویم تا معنای آن کلمه را بفهمیم. و شگفتا که آنجا به 

کلمه های بیشتری برمی خوریم! از نظر دریدا این زنجیرۀ بی پایان دال ها نشان می دهد که در روند تفسیر نشانه ها 

و فرآیند تفسیر نشانه هاست که منجر به تولید مدلول می شود. اما این مدلولی است که هیچ گاه مطلق   بستار وجود ندارد

. از نظر دریدا، این زنجیرۀ بی پایان دال ها نشان می دهد که در  و کامل نمی شود و همواره در معرض تغییر است

.« )دریدا در قابی  ت که منجر به تولید مدلول می شودو فرآیند تفسیر نشانه هاس روند تفسیر نشانه ها بستار وجود ندارد

 ( 27-26دیگر، ریچاردز، ص 

شناور بودن دایرۀ معنایی برای هر دال مشخصی ما را وادار می کند که اذعان کنیم یعنی  خوانش متون با این شیوه،  

دق باشیم باید اعتراف کنیم . و اگر بخواهیم با وجدان خود صابه مدلول هایی مشخص رسیدنمی توان در ازای هر دالی 

می رسیم که   –به غیر از معانی اصلی کلمات و جمالت    –که در فاصلۀ سطرهای یک کتاب به بسیاری چیزهای دیگر  

 تفسیر هر جمله در حقیقت به الیه های مختلف معنایی وابسته می شود که نمی توانیم یک به یک برشماریم. 

سط می دهد "ماتریسی نظری" است که او امیدوار است بتواند در این کار کمک آنچه دریدا در کتاب "گراماتولوژی" ب»

  . میراث فلسفی، ساختارهای غالب آن و الگوهایش برای تفکر  نکند؛ و فضایی بگشاید به روی راه تازه ای برای خواند

و وابستگی نظام مند آن را به مفاهیمی همچون "بالواسطگی"، "نزدیکی" و "حضور" آشکار سازد... متن دریدا بر این  

 ی که با نام واسازی مشخص می شود، به هیچ وجه رد کردِن میراث ]میراث فلسفه[ نیست:دنتأکید دارد که عمل خوان

ستند که به آن ها عشق می ورزم، با انگیزه ی فهمیدن این که  "متونی که من از دیدگاهی واسازانه می خوانم متونی ه

چه چیز برای خواندن ضرورت دارد. فکر می کنم این ها متونی هستند که تا مدتی طوالنی آینده خواهند داشت... امضای  

 ( 38- 37)درآمدی بر ژاک دریدا، ص  «افالطون هنوز تمام نشده است... و همچنین نیچه، و آگوستین قدیس".

 

 یق معنا از نظر دریداوتع

را متمایز (  différence)و تفاوت  (  différance)در دائرةالمعارف اینترنت فلسفه چنین ذکر شده است: »آنچه تفاوط  

می کند غیر قابل شنیدن است و این بدان معنی است که تمایز بین آن ها در واقع مستلزم نوشتار است. این امر کوشش  

سوسور و همفکران او را دچار اشکال می کند؛ که همچنان میان گفتار و نوشتار تفکیک قائل شده و نوشتار را روگرفتی 

به چنین ادعایی صراحتاً اشاره می کند که اغلب اوقات، و شاید حتی همیشه، چنین از گفتار می دانستند. دریدا در پاسخ 

وجود دارد که مستلزم ارجاع به نوشتار آن است. اگر آن کالم گفتاری به    –تفاوت در مقایسه با تفاوط    -ابهامی در کالم  

وضوح فرضی در آگاهی انسان فاصله    نوشتار نیازمند است تا به درستی عمل کند؛ آنگاه خود گفتار همچنان از هرگونه

  (https://iep.utm.edu/derrida/#SH3c) خواهد داشت.« 



از واژۀ دیفرانس استفادۀ   وابتکار می زند.    نوآوری و  این  دریدا برای بیان نظریۀ واسازی خود، دست بهدر واقع،  

  ، مفهوم "تعلیق" را هم دارد." تفاوت "نِی  ابزاری می کند؛ واژه ای که در حوزۀ معنایی اش در زبان فرانسه عالوه بر مع 

تلفظ می شود. لیکن دریدا با  (  a)با حرف    différanceدر زبان فرانسه دقیقا همانند  (  e)با حرف    differenceواژۀ  

 " حرف  با  کلمه  این  با  aنوشتن  که  گونه  آن  را  واسازی  کنندۀ  ویران  پیامدهای  تا  نویسد  می  غلط  عامدانه  را  آن   "

difference  ».(28)دریدا در قابی دیگر، ریچاردز، ص  به اجرا درمی آیند سرعت ببخشد   

در  یک نگاه پست مدرن است به واژه ها  در واقع، دریدا خواسته است به طور خودآگاهانه وارد یک بازی زبانی شود.

واژه هایی که تصویرگر   واژه هایی که در ابعاد گوناگون قابل فهم هستند،  جایگاه هایی که دیگر مورد تردید هستند.

. واژه در چنین وضعیتی نه دریافتی ذات گرایانه  معنای مشخصی نخواهند بود تا دریافت های گسترده ای از آنها شود

اربرد آگاهانۀ دریدا از دیفرانس به این صورت، مخاطب را هشدار به افق های معنایی زمینه اش گشوده می شود. و ک

یعنی واژه ای که خود برای ایجاد حد و مرزهای معنایی به کار  می دهد که نسبت به گشودگی معنای "تفاوت" آگاه باشد.  

 می رفته است.  

نه فقط به معنای "تفاوت    différerنوشته شود حکایت از آن دارد که فعل فرانسوی    aبا حرف    différanceوقتی  

داشتن"، بلکه به معنای "به تعویق انداختن" یا به آینده موکول کردن است و از تصور پرداخت و تأدیه ای به تعویق 

میت خاصی است، زیرا بیانگر تجربۀ افتاده، تأدیه ای که بعدها انجام خواهد شد، حکایت می کند. انگارۀ تأخیر حایز اه

 ( 29-28)دریدا در قابی دیگر، ریچاردز، ص  زمان مند انتظار کشیدن برای چیزی از قبل پیش بینی شده است.« 

چرا دریدا برای بیان مقصود خود از بازی با نوشتار یک واژه بهره می گیرد؟ این سؤالی است که ژولیا کریستوا در 

 و پرسیده است:  مصاحبه ای با دریدا از ا

 از مصاحبه ژولیا کریستوا با دریدا:  

[  différance[ به منزله ی یک "ساختار نویِن عدم حضور" چیست؟ نوشتار به منزله تفاوط ]gram»کریستوا: گرام ]

  معرف چه گسست هایی   –ساختار و نشانه )ی آواشناسانه(    – چیست؟ این مفاهیم در رابطه با مفاهیم کلیدی نشانه شناسی  

 هستند؟ فرض متن، در گراماتولوژی، چگونه جایگزین فرض زبان شناسانه و نشانه شناسانه ی گفته ها می شود؟ 

جزء و پاره یی از آواگرایی و لوگوس محوری بوده   –به عنوان فروکاستن بیرونگِی دال    –دریدا: فروکاستن نوشتار  

 (  43است.« )مواضع، ص  

هم به آن اشاره کردید، قطعاً موردی مبهم تر است. همه چیز بسته به آن است که    مفهوم "ساختار"، که شما...»دریدا:  

می تواند   –و بنابراین، مفهوم نشانه شناسی    –بریم. مفهوم ساختار، همانند مفهوم نشانه  بچگونه بخواهیم آن را به کار  

اطمینان خاطر لوگوس محورانه و قوم محورانه را همزمان تثبیت و مخدوش کند. مسأله مسألۀ دور ریختن این مفاهیم 

نیست... بی شک، دگرگون کردن مفاهیم از درون حوزه ی نشانه شناسی، از نو طرح ریختن آن ها، شوراندن آن ها  

ره هایی دیگر، رفته رفته، تغییر دادن حوزه ی کار خود و به این  بازنگری شان در زنجی  علیه پیش پنداشت های شان،

ترتیب، ایجاد آرایش های تازه، ضرورت بیشتری دارند؛ من به گسست های قاطعانه، به آنچه امروزه یک "گسست 

 ( 43« )مواضع، ص شناخت شناسانه" ی صریح خوانده می شود، باور ندارم.



را صرفاً آنارشی تلقی نکنیم و به عنوان واسازی بدانیم. چیزی نابود می شود که  تمام تأکید دریدا همین است که کار او

همان ذات انگاری و ساختارهای پیشین است از لوگوس محوری و مرکزیت قومی خاص که همان غرب باشد. دریدا تا 

 آنجا پیش می رود که دستآوردهای علمی غرب را هم مورد پرسش قرار می دهد.  

کیچینگ، محور نظری دریدا این است که او ادعا می کند "معنا در زبان" ذاتاً چندگانه است و این چندگانگی »از نظر  

معنایی را به تمام زبان "تعمیم می دهد". به همین دلیل ما هرگز نمی توانیم با اطمینان تعیین کنیم که معنای یک متن 

که باعث نابودی معیارهای جدیت علمِی مورد عالقه ی مخاطالن  )مثالً معنای آنچه کسی می گوید( چیست. همین تز است  

 ( 29« )درآمدی بر ژاک دریدا، ص دریدا می شود.

دریدا بین دوگانۀ حس/ عقل )یا احساسات/ فهم( هم نمی تواند مرز مشخصی بگذارد. و از اینکه در فلسفه غربی از ابتدا  

اشکال می گیرد. او اساساً با چنین منطقی سر   ر می گرفته استادراکات حسی در نقطه مقابل تعقل و استدالل عقلی قرا

ستیز دارد. و آن را منطق حضور می داند. دریدا به دنبال غیاب می رود. چیزی که در فاصلۀ بین سطور قابل خوانش 

 باشد. 

واج ها "به حس تعلق بخشی از مقاله ی "دیفرانس" به رد کردِن این پیش فرض مربوط است که بیاِن بسنده ی تمایز  »

دارد". او همین استدالل را برای نوشتار تکرار می کند. تفاوت های گرافیک "را نیز هرگز نمی توان کامالً حس کرد".  

خالصه اینکه در هیچ موردی نمی توانیم از این دیدگاه دفاع کنیم که تمایزگذارِی تفاوت هایی که دریافت نشانه های  

به حس تعلق دارد". دریدا در همان جا ادعا می کند که این تمایزگذاری به فهم هم تعلق ندارد زبانی را ممکن می سازند "

)یعنی نمی توان آن را به شیوه ای که در فلسفه تبیین شده نیز فهمید(. ما نمی توانیم، مثالً آن طور که دکارت نتیجه 

وش ذهن "دیده" یا "شنیده" می شود و نزد آن  فت، نتیجه بگیریم که موضوع در این جا چیزی است که با چشم یا گرگ

ل دریدا به تأیید گسترده تر این امر می انجامد که فهم بشر از زمان یونانیان طوری تفسیر الاین گام در استدحاضر است.  

دراک  شده که گویی از حس مشتق شده است. یا به بیان بهتر، به این واقعیت می انجامد که از زمان یونانیان حس و فهم )ا

حسی و مفهوم پردازی( وجوهی بودند که قوای اصلی شناخت انسان به واسطه ی آن ها تفسیر می شدند، و هر دو بر  

قی" است  طیعنی بر حسب یک "منطق حضور". از نظر دریدا این "من  –تفسیر می شدند    حسب دریافت چیزی حاضر

 (69-68« )درآمدی بر ژاک دریدا، ص  ه آن نمی دهد.که ساختار افتراقی نشانه در مقابل آن مقاومت می کند یا تن ب

یا که دوگانه هایی اندیشگی هستند، دریدا از خود زبان   دریافت های عقلیعالوه بر منطق حضور در انطباعات حسی و  

  تفکیک شده است خرده می گیرد. چنین تفاوت و تمایزی بین گفتار و نوشتار، و اینکهدوگانۀ گفتار و نوشتار  به  هم که  

خاستگاه نوشتار گفتار بوده است، در دستگاه نشانه شناسی سوسوری به طور مطلق به اثبات رسیده است. و دریدا در  

 جهت مقابله با آن برخاسته است. 

آنچه دردیا "دیفرانس می خواند را می توان به منزله ی حرکتی فهمید که در آن هر نشانه "به طور تاریخی به صورت »

از   ای  پذیردبافته  او همچنین می  اما  که بیان سوسوری، ما را در یک "حلقه"ی بسته    تفاوت ها ساخته شده است". 

محصور می کند، و در چارچوب خودش نیز قانع کننده نیست. جایگزینی "گفتار" با "دیفرانس" در فرمول سوسورِی  

نی که با تمایز ریشه ای میان "نظام" )النگ "خاستگاه" نظام، تالشی برای حل این مسأله است. از نظر دریدا، تحلیل زبا

ان در معنای نظامی از قواعد است( و "رویداد" )پارول سوسوری که زبان در معنای روی دادِن گفتار بسوسوری که ز

است( آغاز می شود. ضرورتاً خود را از ابزار فراهم کردِن تبیینی از امکان پذیری پدیده ای که قصد تعیین آن را دارد  



م می کند. دلیل اش این است که جمع محال تقدم تاریخی و تأخر منطقی گفتار، هر تالشی برای فراهم کردن تبیینی محرو

. سخن دریدا این نیست که حلقه ی از شرایط امکان پدیده ی زبان که انسجام درونی داشته باشد را ناممکن می سازد

": کسی ترند، بلکه مشکل، معضِل "مرغ و تخم مرغ" اسنیاز دات  سوسوری باطل است؛ یعنی پیش فرض هایش به اثبا

نمی داند که از کجا باید آغاز کنیم... دریدا فکر نمی کند که دوری بودن یا پس رونده بودن در این جا اجتناب ناپذیر  

، الزم است  باشد... بنابراین، اگر می خواهیم بر مسألۀ ی "مرغ و تخم مرغ" چیره شویم، که باید این کار را انجام دهیم

که "در یک لحظه هم به قاعده و هم به رویداد بیاندیشیم. به همین دلیل است که دریدا در بیان تمایز نشانه ها از توسل 

ی کند، و به جای آن، با وضع نوواژنویسه ی "دیفرانس" به حرکتی ارجاع می  ماجتناب  به مفهوم رمز یا نظام قواعد  

« )درآمدی بر ژاک دریدا،  شرط امکان تمام هویت های واژگانی و مفهومی.  –کند    دهد که نظام تفاوت ها را تولید می

 (74-73ص 

برای درک این که چطور دیفرانس می تواند همزمان هم این رخدادی باشد که در گفتار جاری و ساری است و هم آن 

نی فکر کنیم که چطور می توانیم سفت و سخت زبان را شامل شود، بهتر از به تقدم و تأخر زمانظام و ساختار بسته و  

 بر آن فائق آمده و گذشته، حال و آینده را یکپارچه ببینیم.  

این همانی یا حتی در حوزۀ مفهوم زمان تصور ناپذیر هستند.   نخستین در حوزۀ منطقِ   »مفاهیم دیفرانس )تعویق( و تأخیرِ 

منطق و آن مفهوم زمان را ایجاد می کند. واژۀ   بی معنایی این اصطالحات همان چیزی است که امکان تفکر فراسوی آن

"تأخیر" را باید در معنایی غیر از نسبت میان دو "لحظۀ حال" در نظر گرفت؛ و از این مدل باید دوری جست: آنچه که  

" نخستین از نخستین و "تأخیرِ   رخ می دهد. مفاهیم تعویقِ   Bرخ داده، صرفاً در لحظۀ حال    Aدر لحظۀ حال )قبلی(  

 (106خوانِش هوسرل برگرفته شده اند.« )فروید و صحنۀ نوشتار، ص 

میان نظام های فلسفی هستی شناسانه    بود که در برابر نظام متافیزیک غربی ایستاد؛  یاساساً این پدیدارشناسی هوسرل 

یش رو گذاشت.  پ  به عنوان حیث التفاتی ذهن   و طرحی نو  قرار گرفت و فلسفه را و فلسفۀ شناخت را نظمی تازه بخشید

   پایۀ کار فلسفی دریدا قرار گرفت. هوسرل بود کهاندیشه های 

»دریدا کار خود را در فلسفه با ترجمه و خوانش هوسرل آغاز کرد و هوسرل به همین اندازه در اندیشۀ او بنیادی است،  

وم هوسرل برای دریدا "چشم  به طوری که بسیاری دریدا را یک نوپدیدارشناس می دانند. در این زمینه، مهم ترین مفه

این مفهوم در واژگان دریدایی به مفهوم "دیفرانس" یعنی تفاوت و تعویق تبدیل  ( است.  protentionداشت نزدیک" )

  "، نزدیک  ۀچشم داشِت آن به سوی آیند" می شود. همانطور که ادراک برای هوسرل همواره "روی آورنده" است و  

تفاوت هر عنصر با  دریدا نیز هر عنصر در رابطه با عناصر دیگر وجود دارد.  آن را تعییین می کند، برای    هویتِ 

عناصِر بیرون از آن ارزش آن را تعیین می کند، اّما همان طور که دیدیم این تفاوت در زمانی است و مفهوم تعویق را 

کامل همواره قرار است   کامل می شود. ادراکِ   ،ناکامل است، زیرا همواره در آینده  ،نیز در خود دارد. هر لحظۀ ادراک

بیاید و همواره چشم به آینده دارد. اّما هوسرل نیز همچون سوسور با وجوِد گام های پیش رونده اش، در دام لوگوس 

دِرک خبر می دهد. به ویژه وقتی  محوری گرفتار می ماند. از دیدگاه او قصدمند بودِن ادراک، از معنایی در ذهن م 

به بررسی زبان می پردازد، ذات و حقیقت آن را در معنایی که قرار است توسط زبان منتقل شود و جایگاه آن  هوسرل

در ذهن سخنگو است، می بیند. به نظر هوسرل، اینکه می توان در کثرت ادراکات و عبارات وحدتی را تشخیص داد 

اصلی این ادراکات و عبارات است. این امر    این وحدت خبر از آن می دهد که امری واحد خاستگاهتصادفی نیست.  



دِرک  ،انضمامی است و جریان روزمرۀ ادراکات و عبارات  واحد، کلیِ  در درون خود،    ،مصادیق آن هستند. سخنگو یا م 

« )فروید و صحنۀ نوشتار، به طور بی واسطه با این کلِی انضمامی تماس دارد. این تماس چیزی نیست جز خودآگاهی.

 ( 29ص 

تمام تالش    اوشدن می پذیرد.    تغییر و  به کلی های ثابت باور ندارد اساساً کلی ها را چیزی در جریان   دریدا جا که  از آن

اسم های کلی خارج شویم و ماهیت   به وجودِ  اعتقاد که چطور می توانیم از بند کرده استخود را معطوف همین مسأله 

یدا تمامی معناها را به تعویق می اندازد در جریان شدن ها و  اشیاء را با جنس و فصل ارسطویی در نظر نگیریم. در

 یعنی فراتر از هر ساختار مستحکمی؛ حتی همین تحلیل خود از فرارفتن و صیرورت.   حتی نشدن ها؛ یعنی امکاِن شدن.

فراتر می رود و   ا از آنقانون است امّ  درون از قانونی فراسوی قانون؛ از قانونی که در ،»از یاد نبریم که دریدا بیشتر

استعال پیدا می کند؛ سخن گفته بود. آیا این نیز امری متناقض نیست؟ دریدا همین امر متناقض و امر محال را که هم  

 (87شدنی است و هم نه، درموکراسِی در پیش رو می نامد. دموکراسی که می آید.« )جهان وطنی و بخشایش، ص 

اگر همان  همان معناهایی باشند که  یا ماحصل  نمی توانند تکرار    ینوشتار  یک متن  معانی در  ، از نظر دریدااز این رو

. نوشتار جهان معنایی خود را  نمی داندنسخه بدل گفتار    را  نوشتار  او  ؛ زیرا بیان می شدگفتاری    جمالت به صورت

برنهادی را برای هر جمله و هر متن  او هیچ معادل یا برا؛ و در قید و بند آن متافیزیک حضور غربی هم نیست.  دارد

 نمی پذیرد. 

»بدیهی است که وقتی دریدا اعالم می کند که هیچ چیز فراسوی متن یا نوشتار وجود ندارد، مدعای او را نباید مصداقی  

جز از از خودتنهایی ایده آلیستی به شمار آورد. بلکه این گزاره قبل از هر چیز متضمن این تذکر است که ما نمی توانیم  

و ساختارهای بازنمایی به قلمرو واقعیت گام نهیم. درثانی نوشتار مناسب ترین ها  طریق مقوالت، مفاهیم، و رمزگان  

گفتار فراهم نیست. بدیهی است که   قوسیله برای مهیا ساختن چنین امکانی است. یعنی ورود به ساخت واقعیت از طری

بت واژه ها و گزاره های شفاهی تلقی نمود، بلکه نوشتار متضمن کلیۀ نوشتار را نباید در معنای محدود آن یعنی کتا

، که از گسترۀ متافیزیک حضور و کالم مداری فلسفی فراتر می  اَشکال و نظام های زبانی، فرهنگی و بازنمایی است

السفه کوشیده اند تا  رود. فلسفه از دیرباز مدعی دستیابی به حقیقت بوده است. بدین معنا که از دوران افالطون به بعد ف

 ( 266-265« )ژاک دریدا و متافیزیک حضور، ص دسترسی به حقیقت مطلق و غیر زمانمند را به اثبات رسانند.

؛ و در مقابل  نیستراه های دستیابی عقالنی و فلسفی به حقیقت ممکن  چنین اذعان داشته است که  به این ترتیب، دریدا  

تنها است که  مسیر حقیقت جویی    گشتن در  دست نیافتنی است و  مطلق  حقیقت  متافیزیک غربی چنین مقابله می کند که

 ؛ که آن هم در هنر میسر می شود؛ نه فلسفه.  می شودتقرب به حقیقت راه احساس 

استعاره    » افالطون نوشتار در معنای محدود آن را موجب فریب و لغزش آدمی می شمارد. اّما نوشتار در معنای وسیع،

ای را که در لوح نفس وجود دارد اساس تکوین معرفت می شناسد. دریدا نیز معنای اخیر نوشتار را موضوع تحلیل و 

دریدا با طرح پرسش دربارۀ رهیافتهای کهن فلسفی، عقلی نمودن هر چیز را به  بنیان فکنی خویش قرار داده است...  

رویکرد به هنر را بسیار خطرناک می شمارد و یادآور می شود   نسودای دستیابی به حقیقت رد می کند و بخصوص ای

که هنر راههای دیگری را برای نیل به حقیقت در پیش گرفته است... دریدا در پی آن است تا از طریق بنیان فکنی  

یت را در  موضوع این طیفها را تغییر دهد و از جمله نوشتار را بر گفتار و هنر را بر فلسفه اولویت بخشد و یا فاعل



چارچوب متن مورد بازبینی و وارسی مجدد قرار دهد... دریدا برخالف افالطون هنر را واجد حقیقتی خاص می شمارد 

افالطون به هنر برمی خیزد. در واقع او راه کسانی چون نیچه و هایدگر را ادامه  و از این رهگذر به چالش با رویکرد 

 ( 269-267« )ژاک دریدا و متافیزیک حضور، ص ایان بخشد.داده و می کوشد تا به تبعید فلسفی هنر پ

در مورد حقیقت و دستیابی به آن، بهتر است از دیدگاه او را  اینگونه است که برای فهم بهتر آراء و اندیشه های دریدا  

 دربارۀ هنر و ادبیات مطلع باشیم.  

و نتیجۀ حاصل از   ؛یا هدفی مناسب است  »دریدا معتقد بود اگر ادبیات یک نهاد است، نهادی عجیب و بدون مقصد

ادبیات نهادی همواره در آستانۀ انحالل است، محلی که هم در آِن    ...شکنندگی دائمی و بازآفرینی مداوم خودش است

واحد هم سازمان یافته و هم لجام گسیخته است، مکانی سازمان یافته که می توان در آن کِل سازمان را به هر میزان 

 ( 200زیر سؤال برد.« )مقدمۀ کیمبریج بر ژاک دریدا، ص  

مثابه ساحتی فراسوی واقعیت ها و قطعیت ها قابل تأمل است. چیزی است  اینجاست که نظر دریدا در مورد ادبیات به  

  هایدگر ،  درباره روحدریدا در کتاب " شبیه روح. روحی که همزمان مانند شعلۀ شمع دارای دگرگونی های بسیار است.  

 و این مسدله" به زیبایی تمام وصفی از روح می دهد.  

"شعلۀ سوزان روح" سخن می گوید. روح چیزی است که مشتعل می  »اما روح چیست؟ تراکل در آخرین شعر خود از

تراکل "روح" را بر مبنای این ذاتی می بیند که به   ...شود و چه بسا تنها به معنای دقیق آن چیزی است که می وزد

، بیرون  جا شدهبه این معناست: افکنده شده، منتقل شده، )یا جابه    gheisخوانده می شود، زیرا    Geistمعنای اصیِل واژۀ  

 ( 155« )درباره روح، ص و به نظر من این تعیین کننده ترین وصف است( به برون از خویش –شده: باز 

در ادامه مروری خواهیم داشت بر داستان "گدا" اثر غالمحسین ساعدی تا نمونه ای باشد برای روش کار تحلیل متون 

 ادبی مطابق با نظریۀ تویق معنای دریدا. 

 

 معنا در داستان "گدا" اثر غالمحسین ساعدی یق وتع

بر اساس    تالش کرده است  این کتاباو در  نایل لوسی کتابی نوشته است که عنوان آن "فرهنگ واژگان دریدا" است.  

را وارد زندگی روزمره کند تا ملموس شوند نه فقط مفهوم. در ذیل هر عنوان،  آراء و اندیشه های دریدا مفاهیم فلسفی  

با   گرفته و  صیف،  توما  دریدایی شکل  اندیشۀ  مبنای  بر  که  هستیم  مواجه  نویسنده  های  نگاری  و تک  تحلیل  تفسیر، 

بیرون، رخداد، ساختار، کانت،  -؛ از جمله: دموکراسی، دیفرانس، درونرا ساخته استعناوین متنوع  ای از   فرهنگنامه

 نیچه، هایدگر، هستی، هویت و...

که "آری" نام   –عنوان ابتدایی مطابق با ترتیب الفبای فارسی فهرست شده اند. در ن این عناویدر ترجمه فارسی کتاب، 

نویسنده به شرح یک رمان کوتاه از پل آستر می پردازد؛ رمانی با عنوان "سرزمیِن آخرین چیزها"، که داستانی    –گرفته  

 است آخرالزمانی. نایل لوسی چنین شرح می دهد:  

وشته شده )که می توان آن را روایتی این جهانی از مکاشفات یوحنا دانست(، تأملی است  »این کتاب که در قالب نامه ن

... این داستان برخالف لحن اش که آشکارا  بر این پرسش: چه چیز باقی می ماند وقتی همه چیز از دست رفته باشد؟  



وان آینده ای انتظار کشید، مگر  آخرالزمانی است، داستان چیزی به هیبت یک مکاشفه در ما به جا نمی گذارد. نمی ت

 (13« )فرهنگ واژگان دریدا، ص آنکه اکنون دست به کار پرداخت امور شویم.

»قطعاً آن جایی که رمان تمام می شود پایان ماجرا نیست. بلکه شاید، به نوعی، جایی است که رمان، یا در واقع، همه  

، یعنی تأیید کردن، یعنی گشودن دریچه ای رو به آینده. آغاز می شود. قول دادن یعنی "آری" گفتن  –با یک قول    –چیز  

ن در اینجا گونه ای بستر بی بستر اجتماع را دید. یک اجتماع می توا...  یک قول همواره عالمت یک گشایش است

حقیقی، اگر بتوان چینین از آن یاد کرد، بر یک قول بنا شده است: خاستگاه آن )به بیان هایدگر( گرد آمدن هستنده هایی 

ین یا هر  که به خاطر روح مشترک شان وحدت یافته اند، یا مجتمع شدن کسانی که در یک فرهنگ، نظام سیاسی، د

با دیگران است.«   ای  بلکه یک تعهد ساده به گشوده بودن و حفظ رابطه  اند نیست،  هویت مشترک دیگری شریک 

 (15-14)فرهنگ واژگان دریدا، ص  

»تفاوت میان یک قول "حقیقی" و "دروغین" تصمیم ناپذیر است. حتی نمی توان گفت که تکرار یا تأیید دوباره ی یک  

می بایست حقیقی باشد، زیرا ساده است که چیزی را بدون فکر و به صورت مکانیکی تکرار   قول اثبات می کند که

واقع   در  که  درحالی  دهم"  می  "انجام  گویند  می  ها  خیلی  المثل،  فی  باشد.  کار  در  باوری  اصالً  که  این  بدون  کنیم، 

افی نیست. آن طور که دریدا  منظورشان این است که "انجام نمی دهم". بنابراین صرف تکرار یک قول یا "آری" ک

خاطرنشان می کند "نمی توانید طوطی وار فقط بگویید "آری، آری". "بازتولید تکنیکِی آرِی اصیل از ابتدا تهدیدی برای  

، از ابتدا تسخیر می شود. آری دوم اولی را از  خاستگاه زنده ی آری است. بنابراین آری توسط روح مکانیکی خودش

کند." در اینجاست که دریدا مطابقتی بین ساختار "آری" و ساختار امضا، به ویژه در رابطه با  نو آغاز و ابداع می  

از یک طرف هر امضایی می خواهد همچون نشانه ی یک حضور مطلق به نظر برسد، می خواهد ...  جویس می بیند

 ( 21-19دا، ص .« )فرهنگ واژگان دریترجمه ناپذیر باشد، از طرف دیگر همیشه در جستجوی تصدیق است

با این مقدمه وارد داستان "گدا" اثر غالمحسین ساعدی می شویم. این نقل از نایل لوسی در تفسیر نظر دریدا که " طرف  

هر امضایی می خواهد همچون نشانه ی یک حضور مطلق به نظر برسد" دقیقاً با امضای ساعدی در این داستان خود  

دیگر همیشه در جستجوی تصدیق است." به خوانش هر یک از ما از این داستان  را نشان می دهد و اینکه "از طرف  

کوتاه بستگی دارد. داستان گدا را می بایست از چند منظر نگاه کرد. تا حد امکان نگاه نویسنده، و نگاه خوانندۀ همان 

 زمان و نیز نگاه خوانندۀ امروزی.

صید کند، نشان می دهد که راوی  را انداخته است تا مخاطب را    ساعدی در همان جمله اول داستان که به اصطالح قالب

: »یه ماه نشده سه دفعه رفتم قم و  از موضع اول شخص سخن می گوید و در حال تعریف خاطره ای از گذشته است

داستان حفظ می شود.    برگشتم« انتهای  تا  به ماجرایی چند روزه )وحدت این ساختار  است  بیان خاطره مربوط  این 

»از جلو در که کنار می رفت هاج و واج نگاه کرد  موضوع و زمان( که مدتی طول نمی کشد تا بفهمیم راوی زن است:  

از    و گفت: "خانوم بزرگ مگه نرفته بودی؟" و داستان ادامه می یابد با اطالعاتی که ذره ذره داده می شود. در اینجا

روان رنجوری راوی مطلع می شویم اّما نه فقط در پاسخ راوی به دیگران، بلکه بیشتر در سکوت هایش که متوجه می  

شویم در درون این شخصیت چه غوغایی است ولی دم برنمی آورد: "روی خودم نیاوردم، سالم علیک کردم و رفتم  

 تو".  



ان می آید: "اومدم واسه خودم یه وجب خاک بخرم، خوابشو دیدم  در همان مکالمۀ ابتدای داستان صحبت از غایت به می

که رفتنی ام«. اینجا نویسنده همدلی مخاطب را برمی انگیزد با خبری از آینده که مرگ راوی است. و به واسطۀ تعبیر  

ستانی  یک خواب برای او محرز شده است. ساعدی به نیکویی مسألۀ مرگ و زندگی را طرح ریزی می کند در قالب دا

اجتماعی و با هدف تذکر و هشدار به مخاطب که زندگی به مرگ منجر می شود خواه ناخواه و این مهم است که روابط  

که زنی است    –اجتماعی در جای صحیح خود باشند. چینش وقایع چنین است که در برخوردهای اول این کاراکتر  

روابط به گونه ای است که همه از    – ها و عروس هایش  فرزندان خودش هستند و نوه  که همه    – با دیگران    –متکدی  

 انزجاری که از این مادر دارند دریغ نمی کنند ولی هر کدام به نحوی متفاوت.  

در واقع، ساعدی خواسته است مخاطب داستان در مواجه با روان اشخاص داستان و روان جمعی جامعه قرار بگیرد؛ 

ع شود که کمتر به آن پرداخته می شود در داستان ها. و حقیقتا یک رئال و  از وضعیت اسفبار طبقه ای از اجتماع مطل

واقعیت را بازنمایی کند. همین است که به نحوی ساختارزدایی محسوب می شود و بنیانی تازه طرح ریختن. داستان  

داستان از مهر تا بی و کافی است به ترتیبی که روابط انسان ها در روند  "گدا" ما را متوجه وجدان اجتماعی می کند.  

رحمی طی می کند دقت کنیم. این است ساختاری که ساعدی پیش روی ما می گذارد تا متوجه خط زمان و سیر زمانه  

شویم. زمانه ای که روز به روز بی رحم تر می شود؛ و در ناچاری زندگی محتوم مجبور است چنین باشد. شکستن 

بیان واقعیت به وضوح و آشکارگی کامل و به اصطالح به عریان ترین  ساختارهای موجود توسط نویسنده اینجاست که

 وجه صورت گرفته است.  

بالتبع تمام کنیم.    درماتورژی و اجرااین داستان را به صورت نمایش رادیویی بخواهیم  بخواهیم  فرض می کنیم    حال

به ژانر و مدیوم دیگر است که متوجه   شرح ها و افعالی مثل "گفت" و "پرسید" از دست می رود. در این فرآیند تبدیل

می شویم بسیاری از جمالت متن که صرفاً برای خواندن بوده است چه میزان کارآیی داشته اند. اینجاست که متن خود 

پیش می  را بر ما آشکار می کند که چه ویژگی های اختصاصی دارد. جهان متن نوشتاری جهانی است که در سکوت  

عالئم سجاوندی مثل عالمت ":" که بعد از واژۀ "گفت" گذاشته شده در خوانش صوتی و رادیویی   رود و عمل می کند. ما 

دخالت نمی دهیم ولی در نوشتار این ها شأنیت دارند. مثالی که دریدا می زند گیومه است. که دیده می شود ولی خوانده  

ونی را که مبتنی بر گفتار است روان کاوی کند نمی شود و صرفاً تسهیلگر خواندن است. دریدا نمی خواهد فلسفۀ افالط

 می خواهد ما متوجه و آگاه سازد از متن نوشتاری و جهان نوشتار. و برچسب ناکافی بودن به آن بزند؛ اّما 

تفاوت، مقاله  فلسفه نیست...« )نوشتار و  از  از لوگوس محوری نوعی روان کاوی  »به رغم ظواهر، ساختارزدایی 

 ( 415نوشتار"، ص "فروید و صحنۀ 

کاراکترهای داستان گدا، هر کدام در وضعیت ناچاری وظیفه زندگی می کنند و به زیست خود ادامه می دهند. ولی نکتۀ 

مهم این است که ساعدی تا مرزی مشخص وارد حریم خصوصی اشخاص داستان می شود. یعنی به مخاطب اطالعات  

اید. آنچه باید درک شود وضعیت کلی جامعه است که بسیار تکان دهنده اضافی داده نمی شود که به کار درک داستان نی

و تمام روابط انسانی در این داستان به صورت استعاری بیانگر حقیقتی از اجتماع معاصر ماست که متأسفانه  است.  

و یونگ هم در آثار   چندان به آن پرداخته نمی شود. و هنر تنها جایگاه چنین بیانی است. و البته روانکاوانی مثل فروید

 خود از بیان استعاری بهره می گیرند؛ و نیز فالسفه ای مثل هایدگر.   



می شود که نه از زبان  تصادفی نیست که فروید، در لحظات تعیین کنندۀ خط سیرش، به آن الگوهای استعاری متوسل »

وام گرفته شده اند که هرگز تابع گفتار،   محاوره، نه از صورت های کالمی و نه حتی از نوشتار آوایی بلکه از نگاره ای 

 (415.« )نوشتار و تفاوت، مقاله "فروید و صحنۀ نوشتار"، ص بیرون و پسین نسبت به آن نبوده است

است. فقر فکری و فرهنگی در جامعه ای سرشار از دروغ، نفاق، داستان گدا، سرتاسر دارای استعاره های مفهومی  

ری. جایی که مادر نتوانسته است مادری کند. و خود امروز در قحطی مهر و عطوفت سودجویی، منفعت طلبی، و بی مه

 و رحم به حالی زار افتاده است: 

 »من باز در زدم، زن غریبه ای اومد و گفت: "سید اسدهللا سه ماه آزگاره که از این خونه رفته".

 گفتم: "کجا رفته؟ دیشب که این جا بود".

یم مربوط به وضعیت جامعه قابل درک است. استعاره مفهومی فقط به حوزۀ زبان اختصاص  در همین دو جمله تمامی مفاه

و کل زندگی،   از وضعیت اجتماع  عمیقمفاهیم  در بیان  تخیل شاعران و نویسندگان  ندارد؛ بلکه خصیصه ای است در  

زیرا نظام مفهومِی زندگی روزمرۀ ما ماهیتی اساساً مبتنی بر استعاره دارد. و این استعاره های مفهومی را می توان در 

قالب داستان به بهترین وجه شناسایی کرد؛ استعاره هایی که دقیقاً بیانگر زندگی ما هستند و مانعی مثل روزمرگی و  

 . شودعادت مانع توجه به آن ها می 

این داستان می توانیم درک کنیم همگی برمی گردند به جهان  حقایقی که در الیه های مختلفی از فاصله بین سطور 

معاصر که می توان آن را با جهان پیش از این دوران مقایسه کرد. جهانی که مادری امری مقدس بود و دیگر نیست.  

ران ما سیطره اش با فقر فرهنگی توأم می شود. و به هر حال  جهان معاصر و دستآوردهای زندگی متجددانه که در ای

این مفاهیم در کالم و زبان محاوره ای اشخاص داستان به  آگاهی از وجدان مردمان رخت بربسته است.  -آگاهی و خود

خوبی گنجانده شده است؛ و نشان از سطح فرهنگی آن ها می دهد. سطحی از فرهنگ که خاص خانوادۀ زن گدا هم  

 ت و تمام جامعه را شامل می شود.  نیس

منظور نویسنده این است که در این سرزمین هنوز  و از طرفی تأکید ساعدی بر شمایل حضرت امیر نیز بی دلیل نیست.  

چیزهایی از سنت باقی است که اعتقاد به آن ها موجب دلگرمی یک نسل باقی مانده از سنت است؛ ولیکن در جهانی که  

 آن اعتقادات و باورها هم رنگ می بازند و به پرسش و به سخره گرفته می شوند. به پوچی رسیده است 

نویسنده بی آنکه در روساخت داستان به اظهار نظر شعارگونه دچار شود، تمام غرض و قصد خود را در بطن داستان  

ه خود محتوای آن قیامی مستتر نموده است و البته با کمک تکنیک های نوشتار؛ و نه گفتار. محوریت داستان ساعدی ک

بر    – و در سرتاسر داستان شمایل و دعا و روضه خوانی به چالش کشیده می شود    –است بر علیه لوگوس محوری  

همین نوشتار است که نویسنده در سبکی امروزی به نگارش درآورده است؛ یعنی زبان راوی زبانی است کامالً امروزی 

کدی از نسل پیشین باشد شباهت ندارد. و همین نکته کافی است که میان و چندان به روایتگری که خود یک زن مت

راوی )زن گدا( نسبتی برقرار کنیم که هم تفکر منتقدانه نسبت به احساسات  خود نویسنده )ساعدی( و  غرض و مقصود  

 خأل معنا در جامعۀ معاصر از یکسو و هم وجود سنت های غیر قابل کارکرد ثمربخش را شامل شود.



از واقعیت    است  استعاره ایتماماً  به پایان داستان گدا که توجه کنیم متوجه پوچی زندگی اشخاص داستان می شویم که  

)دقت کنیم که همیشه پایان داستان در درون    داستان حس ترحم مخاطب را برانگیخته می کند  نتیجۀو در    اجتماع معاصر.

به بازنگری در اعمال و    در ذهنن مخاطب  ترحماین احساس  .  طب(طرح داستان گنجانده می شود و نتیجه در ذهن مخا

؛ و پیام نویسنده به جامعۀ مخاطب منتقل  منجر خواهد شد. بدین ترتیب کاتارسیس صورت گرفته است  نیز  رفتار خود

یک   خود را نشان می دهد. اینکه مرگ یگانه آمان و آرزوی   آن نیزتعویق معنا در پایان    در این داستان،  .شده است

افتاده   فقیر و تک  و  امروزی  انسان بی چیز  فقرزده  یگانه خواست غریزیاست؛  در جهان معاصر و جامعۀ  در    و 

 حصاری از بی مهری ها:  

 هس." خوام بدونم اون تو چی  تو وا کن، می قچه"بجواد آقا گفت: 

 ن." تو وا کن و خیالشونو راحت ک سید خانوم بقچه" امینه گفت: 

 اش."مون کاله گذاشته، د یاهللا زود ب  یه عمره سر همه" جواد آقا گفت: 

  و کردند نگاه ها رو ریختم جلو شمایل، بعد خلعتمو در آوردم و نشانشون دادم، بقچه مو باز کردم و اول نون خشکه

 .افتاد گریه به بلند صدای با صفیه پسر کمال دیگه، طرف  کردند روشونو
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