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 چکیده

 ،گززورو ا شززی ژاپنززی، زززازو-از  و سززن ه ا یسیسززی ی( رمززا 2112مکزز) )هرگززر رهززا   

 مضززامی) بززا  کزز  یر و طززر ، سززاارار  ظززر از گززورو ا شززی هززا رمان. اسزز 

سز  ززه معزرو  لسمزی تلیسزی او هزا رمانز  کزی ا مکز)هرگزر رهزا   . ا  مرفاوت

ززه از  یزاه  کزی  رمزان ا ز). اسز  جامعزه اجرمزالی هنجارهزا   قز  ،آنمحور اصسی 

 م رسزز  انآمززوزدا ش ز زز گی ، بززهشززودمیروا زز   «زرززی»بززه  ززام  هاشلصززی از 

را  ز زاد  ها سزال ززه اسز  د ز هسزر  زرزی دارزر . پزردازدمی «هیسش » روز شبا ه

بررسزی  پزی در حاضزر پزووهش. اسز  سزرر  ززردهم رسزه   الادلا ز  قوا ی) ز ر چرر

) مقالزه، اشزاره بزه در ا ز توجّزهقابز   مسزلل . اسز  ساارارشزکنی د ز گاه از رمان ا )

 گززراربنیان زز ا، لیسسززو  لرا سززو  و در   ظر ّزز بززر اسززا مفززاهی  ساارارشززکنا ه 

 ها جنبزززه از ا شزززی گزززورو هزززا رمان اگرچزززه. اسززز  ،ساارارشزززکنی  واسزززررات

 هززاآ رد زززه در زمززی وجززود دا بسززیار ، امززا مززواردا زز قرارگرلره موردمطالعززه شززمار بی

 پرداارزها شزی گزورو  آثزار پساسزاارارگرا  موجزود در و مضزامی)به بررسزی مفزاهی  

  عنززی ساارارشززکنیدر تحقیززح حاضززر سزعی شزز ه سززه مفهزوم  ،روازا ز). اسزز  شز ه

در رمززان  «مرزززر زدا ززی»و  «دوگا ززه هززا تقاب »، «بززی) دال و مزز لول دلبلززواهی رابطزز »

 ساارارشزکنی  ززار گیزر   ظر ّزه بزا بز پزیش رو مقالزه. بررسی شود مک)هرگر رها   

رمزان ا ز)   ادشز ه،ززه چیو زه بزا اسزرفاده از مفزاهی   پزردازدمیموضزو  ا )   ا به در

 ها لا زه دهنز ۀارائه هزاآ  ازودِ ززه زنز میلزی را بزه ملاطزم معرّ ا پیچیز ه ها  ماد

ا زز) مطالعززه  شززان داد زززه  ،در ها زز . هسززرن  ض و قیضززی گززاهو  ملرسززم معنززا ی

 و  شزا یر() لدا بزی) دلبلزواهی رابطز  طر زح از ا ز)  مادهزا مرضزاد و مرفزاوت معزا ی

 .شو  می سااره و مرزر زدا ی دوگا ه ها تقاب ، م لول
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 هززا تقاب دلبلززواهی بززی) دال و مزز لول،  رابطزز  مززاد، ساارارشززکنی،  ها:کلیدددوا ه

 مرزر زدا یدوگا ه، 

 مهمقدّ. 1

ارد ززه ازود لز  دا ررالزی دلا ها ا   شزهسز  ززه بزر لینزی ا شزی  ،،  مزادادبیّاتدر 

مفززاهی  و  ززا  دربردار زز ۀا زز) معززا ی ممکزز) اسزز  . دارد اشززاره بززر معززا ی ملرسززم

 « مززاد» اصززطسا  زززه زنزز می ادلززا 0آبرامززر. ااسززاقی، مززرهبی،  ززا لسسززفی باشزز  هززا ارزش

  وبز به ززه اسز  رو ز اد   زا  شزی ۀدهن  شزان ززه دارد زاربرد لبارتی  ا زسمه برا  لقط

 ،2100 ،آبرامززر) دارد اززودش از لراتززر د یززر  مرجزز   ززا زنزز می  دلالزز را چیززر  اززود

 1،رراو اسزز لززو  زسززود و 2لززرا   ززورترو  ما نزز ملرسززم  هززا حوزهقززان محقّ. (100. ص

 شززنا اسطوره و روا شززنا  ،0 و زز  گوسززراو زززارل  ،شناسززیمردم مرلصصززی) حززوزۀ

( در 2101) 2و و سسززونلیبززر ، گززور ). دهنزز می مززاد را ارائززه  تعززار م مرفززاوتی از ،لمززا یآ

 زه: گو  می گو ها )ی شناساسطورهو  مورد شباه  روا شناسی

، سززازد لززاشاشززلاص  لززرد  روا کززاو  تسززاش دارد در مززورد شلصززی  آ چززههززر 

زززه  طورهمززانو  زنزز می آشززکاررا  آنذهزز) و شلصززی  مززردم  مززورد اسززاطیر دربررسززی 

   یززر تجسززّ  هااسززطورهسززرن ، الززراد ه  ااودآگززاهامیززال اضززطرا   زننزز ۀمنعکس رؤ اهززا

. ص ،2101و سسززون، )  ز  قززوم هسزرن  هززا آرمانو  هزاتر و  هززاارزش امیز ها،  مزاد )

011). 

مفهززوم  « مادهززا   قزز  ااسززاقی:  ظر ّزز»تحزز  لنززوان  ، قزز  آ ززاتومی زرززا  دوم در مقالز 

 توجّززهبزرا   توا ز میاسز  زززه: هزر واحز  سزاارار ادبززی ززه  شز هتعر م گو زها ) مزاد 

 .(21. ص ،2111 لرا ،) گو ن میا بررسی شود را  ماد مجرّ صورتبها رقاد  

                                                             
1. Abrams 

2. Northrop Frye 

3. Claude Levi Strauss 

4. Carl Gustav Jung 

5. Guerin, Labor, & Wilson 
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ادبزی(  ها زمینزه) مراحز  ملرسزمتزا  زنز میبزه لزرا  زمز   ا گسرردهچنی) تعر م 

و  زو  مناسزم هزر  مزاد را بزا هزر مرحسزه مزرتبط  مشزلص سزازد  مادهزارا با اسزرفاده از 

 0د هزام. هزر مرحسزه را در بالزاتر ) سزط  از لمومیز  تعر زم زنز  ،سازد و از ا ز) طر زح

اسزز  بززرا  م ززال  توصززیم زززه حاصزز  مرحسزز  مززاد لسززامری اسزز  زززه  داردیمززاذلززان 

 صززورتبه، 0رسززمی در مرحسزز  تصززو ر صززورتبه، 1السفظیتحزز  مرحسزز  در،« 2ما ززهب)»

 مرحسززه در 1وحزز ت وجززود صززورتبهو  ا اسززطورهسززط   در 2باسززرا ی  ززا اولیززهالیززو  

 .(0112د هام، ) 1لرلا ی

 جامعززه و لرهنزز  لهزز  در زبززان زززه زنزز میادلززا  زبا شناسززی از مرززلثر رراو اسزز لززو 

 شزبیه زبزان بزه بسزیار ، ز  الیزو لنوانبزه لرهنز  ززه زنز می او چنی) اسر لال. دارد  قش

 از ا مجمولززه و لرهنزز  زسمززات از ا مجمولززه ا زز) در حززالی اسزز  زززه زبززان. اسزز 

 اسز  پنهزا ی قزوا ی) شزام  لرهنز  اسز  معرقز  رراو اسز لزو . اس  ملرسم  مادها 

 دوگا زه هزا تقاب  مفهزوم طر زح از امزر ا ز) لهز ، او گفرز  بزه. دهز می معنزی به زبزان زه

 بززر مبرنززی هاا سززان همزز  ا   شزز  سیسززر  بززر ا زز) بززاور اسزز  زززه او. اسزز  پززر رامکان

 ا   شزز  زززه هسززرن  جهززا ی الیوهززا دوگا ززه  هززا تقاب  ا زز). اسزز  دوگا ززه هززا تقاب 

 «تقابزز »مززردم از طر ززح  هززالرهن  او لقیزز ه داشزز  در همزز . دهنزز می تشززکی  را ا سززان

 معنزی مزا بزرا  ،ا   شزی می شزم بزه وقرزی صزب  ،د یرلبارتبزه. زنن میمفاهی  را درک 

 .(2101 ،1زامینر) دارد

 بززر  ززو یی روا شناسززی. زننزز می لمزز   مززاد صززورتبه اصززسی الیوهززا ،  و زز  بززرا 

 را جمعززی  ااودآگززاه اصززطسا   و زز  .دارد تلزیزز  «باسززرا ی» و 1«جمعززی  ااودآگززاه»

                                                             
1. Denham 

2. motif 

3. literal 

4. formal 

5. archetype 

6. monad 

7. anagogic 

8. Cummins 

9. collective unconscious 
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، گزور )) «زنز می تعر زم ا سزا ی ازا وادۀ الضزا  همز  مشزررک روا زی میزرا » لنوانبه

 .(212 .ص ،2101،لیبر و و سسون

 میززان در اسزز  ممکزز) ،مشززابه مضززامی)  ززا  قززوش»الیوهززا  باسززرا ی تحزز  لنززوان 

در  بعضززی تصززاو ر وجززود و تکززرار گززاهی.   شززو  الزز  ملرسززم اسززاطیر از بسززیار 

منجزر بزه ا ز)  زمزان و مکزان از  کز  یر جز ا هسزرن   ظر از زامساًزه    مردما یهااسطوره

، تردقیزح لبزارت بزه  زا باشزن  داشزره مشزررزی معنزا  دار ز  تما ز  هزاآ  ززه شودمیتفکر 

 را مشززابه لرهنیززی لمسکردهززا  و مقا سززه قابزز  روا شناسززی وازززنش دار زز  تما زز 

و  لیبززر، گززور )) «شززودمیگفرززه  «الیززوزه)» تصززاو ر ززا  هززا قشبززه ا زز) . زننزز  اسززرلرا 

 اسزز  و  جمعززی  ااودآگززاه بززه مربززو   و زز  هززا الیوزه). (021 .ص ،2101،و سسززون

 اسز  یالیوهزا زه) شزام  جمعزی  ااودآگزاه. اسز  را ز  ا سزا ی لسزوم تمزام بی) در زه

 ا ز لبارت و ز   هزا الیوزه) ها  مو زه. اسز  بزرده ار  بزه ازود اجز اد از ا سزان زه

. «سززا ه» و «دوشززیره» ،«اردمنزز  پیرمززرد» ،«آ یمززو » ،«آ یمززا» ،«شلصززی » ،«قهرمززان»از: 

ززه:  پزردازدمی سزاالبررسزی ا ز)  بزه در ز ا ساارارشزکنی   ّزاز  ظربا اسرفاده  مطالعه ا )

   مادهززا 0مکزز)رهززا    رمززان هرگززر، ساارارشززکنی مفززاهی  از اسززرفاده بززا چیو ززه

 و معنزا ی ملرسزم ها لا زه دهنز ۀارائه ازود ززه زنز می لزیمعرّ ملاطزم بزه را ا پیچی ه

 ؟هسرن  ض و قیضی یگاه

 پژوهش چهارچوب نظری. 2

 چیست؟ 2ساختارشکنی

 1لوزززو میشزز  و 1لازززان ژاک ،2زر سززروا جولیززا ،0بززارت رولززان ،1در زز ا ژاک ها  ظر ّززه

 اصززطساحات امززروزه اگرچززه گراشززرن ، ز ززاد  تززلثیر پساسززاارارگرا   ظر ّزز گیر شززک  بززر

                                                             
1. Never Let Me Go 

2. deconstruction 

3. Jacque Derrida 

4. Roland Barth 

5. Julia Kristeva 

6. Jacque Lacan 

7. Michel Foucault 
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 ساارارشززکنی. شززو  می اسززرفاده  کزز  یر جا بززه «ساارارشززکنی» و «سززاارارگرا ی»

 ها ا زز ه و هززاروش  قزز  هزز   بززا در زز ا ژاک توسززط زززه اسزز   وآورا ززه رو کززرد 

 همچنززی) تززار    ظر ّززها زز) . اسزز  شزز ه ارائززه مرنززی تفسززیر و زبززان بززا مززرتبط ریِسززنّ

 .بردمی ساال ز ر حاضر لصر تا الساطون زمان از را غربی مرالیر  

 از بسززیار . اسزز  شزز ه سززاز مفهوم ملرسززم رقط زز بززه ساارارشززکنی اصززطسا 

 از  کززی. ا ز قرارگرلره اسزر لال و ترد ز  مزورد تشز ّبه ملرسزم منرقز  ) توسزط تعزار م

 2،، راهنمززا  زززاربرساارارشززکنی ،رو زز  در زرززابش. اسزز  0رو زز   یکسززا  ،منرقزز ان ا زز)

. دهزز میقززرار   قزز  مززوردرا  ساارارشززکنیاز لغزز   1زچمبززر  امزز لغزز ( تعر ززم 2111)

 :زن می تعر م ز ر صورتبه را زسمه زچمبر  ام لغ 

 زززاربرد  زززه اسززرعمار  ا رقززاد  مرززون تحسیزز  بززرا  روشززی اسزز () ساارارشززکنی

 مرنززی هززی . دهزز می قززرار سززاال مززورد واقعیزز  مناسززم  مززا ش بززرا  را زبززان توا ززا ی

 بزه شز ن  رد ز  هنیزام با ز  اوا نز گان و باشز  داشزره پا ز ار  و ثاب  معنا  توا   می

 .(0 ص.، 2111 ،رو  ) از بی) ببر   را و غیره لسسفی اتلرضیّ هم ، مر)   

امززا  ؛دا زز می 0«روش»را  ساارارشززکنی زمبززرچ   امززلغ : گو زز میدر ادامززه رو زز  

 بزززه را ساارارشزززکنی، چمبزززرز. زنززز می  زززمتعر 2«اسزززرراتو » صزززورتبهرا  آن رو ززز 

 ساارارشززکنی زززه اسزز  معرقزز  رو زز  زززهدرحالی ،زنزز می توصززیم زززاربرد  مفهززومی

، اسزز  ادبززی مرززون بزه مربززو  ساارارشززکنی زززه گو ز می چمبززرز. اسزز  «وتحسی تجر زه»

 رو ز . زنز می مزرتبط معمزار  و ادبزی ها  ظر ّزه، لسسزفه بزا را آن بیشرر رو   زهدرحالی

 :زن می بیان ز ر شر  به را ساارارشکنی زسم  از در  ا تعار م

. روش  زززه و اسززز  مکرزززم  زززه. لسسزززفه  ززز   زززه و اسززز   ظر ّزززه  زززه ساارارشزززکنی

 زززه اسزز  چیززر  ا زز).  ززه لمزز  اسزز   ززه تمززر ) .ی گفرمززان هزز   یسزز حرّزز ساارارشززکنی

 غیززره و اقرصززاد، سیاسزز ، جامعززه لضززا ی زززه در بسززرر امززروز هززر آ چززه ،الرزز می فززاقاتّ

                                                             
1. Nicholas Royle 

2. Deconstruction: A User’s Guide 

3. Chambers Dictionary 

4. method 

5. strategy 



 مطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و چهارم، شمارۀ اول                                                   002 

 

 بززه تنها ززه گززو  می را ا زز) مزز). گو نزز می ساارارشززکنیرا  الرزز می فززاقاتّ ،شززودمی اوا زز ه

 داشزری  زمزان اگزر توا سزر می ززه دلیز  ا ز)بزه  بسکزه اسز  صزحی  زن مزی لکزر زه دلی  ا )

 رو زز ،) زززن  ارائززه  یززر را هابیا یززه از  مو ززه  زز  تززوا  می حززالباا )، بیززرارم  مززا ش بززه آن را

 .(01. ص ،2111

ساارارشززکنی  2 قزز  و  ظر ّززه آ رولززوژ   ورتززون در زرززا  (2110) 0لززی  چززرا ،بنززابرا )

روشززی از  وشززر)   ززا اوا زز ن لمزز ، تحسیزز ،  ززولی  قزز  بززرا  ا شززیوه را تحزز  لنززوان

 اسز  ساارارشزک) اوا شزی شزرو   قطزه شز ه ق  زسمزات ا ز) ز زرا همز  زرد؟ توصیم

 .آن توضیحاتی برا   ه

 منرقز  1در گفرمزان لسزوم ا سزا ی و بزاز سزاارار،  شزا ه  اود با لنزوان  ا در مقال در 

 ا ز) در در ز ا. شزودیم ،زنز میلزی ساارارگرا و حقیقز  و معنزا ی ززه معرّ الرماد ا   ش 

. زننز می تلزیز   کرارچزه معنزا  بزر ززه پزردازدمی ریسزنّ  هزاروش و هاا ز ه  قز به مقاله

  زززا «ذات»، «حضززور»، «حقیقزز » از الززز ) «مرزززر»بززر  یمرکّززز هززا گفرمان تمززام و 

 زنزز می برجسززره را هاا   شززه «0مرزززر زدا ززی» بززه  یززاز و بززردمی سززاال ز ززر را( «مزز لول»

 .(00. ص ،2112در  ا، )

، دارد وجززود اارسالززاتی سززاارارگرا ی و سززاارارگرا ی بززی) پسززا، اگرچززه، همچنززی)

 براززی، حقیقزز  در. ا  گرلره شزز   سززاارارگرا ی از پسززا سززاارار  ها  ظر ّززهاز  براززی

 ززهدرحالی، اسز  سزاارارگرا ی  الر توسزعه لزرم سزاارارگرا یپسزا  ززه زننز می اسر لال

 ساارارشزکنی و وهبزه و پساسزاارارگرا ی  هضز . دار ز  الرقزاد ازود اارسالزات بزه برای

 درک ازآ جازززه. دارد ،سوئیسززی شززنا زبان، 2دوسوسززور لرد نا زز  ها ا   شززهر شززه در 

 داشززره آگززاهی سززاارارگرا ی از اوا نزز گان زززه مسززرسرم ا زز) اسزز  ساارارشززکنی مفهززوم

 .اس  آم ه شر  به آن مفاهی  و ساارارگرا ی ملرصر تار لچ ، باشن 

                                                             
1. Vincent B. Leitch 

2. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

3. Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences 
4. decenterism 

5. Ferdinand de Saussure 
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 الربززارمززورد  درلززی) زسززا ی بززود زززه از اوّ دوسوسززور لرد نا زز ، بیسززر  قززرن اوا زز  در

 همچنززی) و زبزاندر  ها شزا ه مشززاه ۀ در سوسزور ززار اصزال . زززرد ترد ز  لسسزفه مطسزح

قزرارداد    قزش بزر تمرززر و یتکزامس در سزیر، (یزمزا ه ) ازاص زما ی در زبان  ادآور 

 طوربززه اززاص زبززان  زز  نگاگو نزز  زززه زنزز می اسززر لال سوسززور. اسزز   هفرززه آن

 بززرا   زز  مفهززوم را 0معمززولی و مشززلص تصززو ر  زز  ا زز زرده توالززح  ااودآگززاه

 هز  و 2دلبلزواهی هز  زبزا ی  شزا   ززه زنز می چنزی) اسزر لال او. زننز  مشلص ا رلا 

 ،معمززولی  ها شززا ه از یسیسززرم صززورتبه زبززان گززرلر)  ظززر در بززا و . اسزز  معمززولی

 و «1دال»: اسزز  شزز هتشکی  بلززش دو از زبززا ی  شززا   زززه دهزز می توضززی  همچنززی)

 بزی) لرومزاً ززه اسز  معرقز  او.  یسزرن  جز ا  کز  یر از سزکه رو  دو ما نز  زه« 0م لول»

معمزولی و » توا ز می ،باشز  ا رابطزهاگزر هز   و  ز ارد ی وجزودااصزّ  رابط  م لول و دال

بززا د یززر  آناز طر ززح رابطززه و تفززاوت  تززوانمیدال  ززا  شززا یر را . باشزز  «دلبلززواهی

 لسزاوه. با   ب ا ی  زه ا ) امزر بزرا  مز لول  زا  شزا ه  یزر صزادق اسز . شناا   شا یرها

  ز ( مز لول)  شزا   اواهیز می اگزر. شز  قائز  دو ا ز) بی) تما ر  هی  توان می ا )، بر

 آ چززه همزز  امززا؛ زنیزز  جسززرجو لغزز  لرهنزز  در را آن توا یزز می، ب ا یزز  را دال()  شززا یر

 توا یزز می را هززاآ  معززا ی زززه هسززرن  دال( بیشززرر )  شززا یرها ، زززرد اواهیزز  پیزز ا را

زززه  داردیمززاذلززان  2تززر  ا یسرززون. زنیزز  جسززرجو لغزز  لرهنزز  در همززان دوبززاره

 شزما هرگزر بزه  ز   شزا  . شزو  میملرسفی و  زا بسعکزس تبز      ها شا ه به  شا یرها»

 «شزودمیدر  شزا ه ازاهر   ،لزوراً ،ز زرا معنزی ،رسزی  می ها ی ززه ازودش  شزا یر باشز  

  شززا یر وجززود  زز  لقززط،  شززا ه دو بززرا  اوقاتبعضززی. (000. ص ،2111 ،ا یسرززون)

. اسز  1«لنزر»هز  بزه معنزا   و 1«چشزمه»هز  بزه معنزا   1«بهزار»برا  م ال  شزا یر . دارد

                                                             
1. conventional 

2. arbitrary 

3. signifier 

4. signified 

5. Terry Eagleton 

6. spring 

7. fountain 

8. coil 
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 چنزز  ) ،زنی مززیجسززرجو  لغزز  لرهنزز را در  ا  شززا ه یمعنزز زززهدرحالیگززاهی اوقززات 

.  زابی میبزرا   ز   شزا یر  را شزا ه  چنز  )ی گزاهی  زا حرّز زنی مزیپی ا  آنمعنی برا  

 .شو  می شا ه تب     چن  ) ی با  شا یرهااود به  ،ها شا هاز ا )  هرز ام

سوسززور در  سززلنان 2ادبززی معاصززر  ظر ّزز راهنمززا  زرززا  در  0سززس ن ،ا زز)لسززاوه بززر 

 زززه اسزز  سیسززرمی زبززان»: زنزز یمبززازگو  چنززی) )ارا  1لمززومی زبا شناسززی دورۀزرززا  

 و( ها شزا ه) زسمزات بزی) طبیعزی رابطز  هزی  ززه اسز  معرق  وا. «اس  هاتفاوت بر مبرنی

و  اسز « مزوش صزحرا ی» ز زرا  زه لهمی مزی را« گربزه» زسمز  معنزی مزا.   ارد وجود اشیا

 ،0111 سزس ن،) اسز  ارتبزا در  گربزه ازا وادۀ بزا ی  زه بزه ا ز) دلیز  ززهو حرّز «زساه»  ه

 مرنززی هززی   عنززی ؛اسزز  تفززاوت بززر مبرنززی تفسززیر، حضززور  فززی صززورت در. (001 .ص

 لسزاوه. ززرد بیزان را مزر) مطسزح معنزا  تزوان می هرگزر و باشز  داشره معنی    توا   می

 در زز ا مرززون» زنزز می ادلززا (11. ص ،2112) 0 ور سزر سززرولر زززه طورهمززان، ا زز) بززر

چزالش   زولی دهن ۀ شزان درواقز ا ز)  و  یسزرن  مز رن لسسزفه در د یزر  چیزرهی  ما ن 

 .«اس  رشره ا ) از اود درک و  سنّ ز  در مقاب 

 و ت ززور  بززر ا مززهمق ّ: ادبززی  قزز  اززود زرززا  در 2برسززسر. ا  چززارلر زززه طورهمززان

 «شززودمی مشززلص زبززان  ها شززا ه بززی) تفززاوت بززا زبززان در معنززی» زنزز می ادلززا 1لمزز 

 دلیزز  بززه بسکززه هززاآ  شززباه  دلیزز  بززه  ززه را زسمززات معززا ی ، مززا(10. ص ،2111برسززسر،)

 مرززرزر و زنز می حما ز  سوسزور حکز  از در ز ا. لهمی مزی هزاآ  بزی) موجزود اارسالزات

 هزاآ  از اارسزا   زا بزا  شزا یرها سزا ر بزا رابطزه در تزوانمی را  شا یرها معنا  زه شودمی

 دوسوسززور لرد نا زز  از ا رقززاد بززا 1لمززومی زبا شناسززیدر زرززا   در زز ا. زززرد تعر ززم

او الرقززاد ، براسززا  سوسززور. زززرد تزز و ) ساارارشززکنی مززورد در را اززود ها  ظر ّززه

بززا د یززر  آنلهمیزز ن  شززا ه  یازمنزز  تحسیزز  روابززط و اارسالززات  ،داشزز  همچززون  شززا یر

                                                             
1. Selden 

2. A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory 

3. Course in General Linguistics 

4. Christopher Norris 

5. Charles E. Bressler 

6. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice 

7. General Linguistics 
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و معمززولی بززودن    دلبلززواهیزززه بززه لسّزز زنزز میادلززا  چنززی)هم زز ا در. اسزز  ها شززا ه

؛ معنزا  همیشزیی بزرا   شزا یر ا جزاد زنز  توا ز  میروابط بی)  شزا یر و  شزا ه،  شزا ه 

 راحریبززه هززاآ .  یسزز  صززفحه  زز  طززر  دو ما نزز   شززا ه و  شززا یر بززی) رابطزز  ز ززرا

  شززا ه، روازا زز). شززو   جزز ا باشزز ، از  کزز  یر موجززود زمینززه زززه درجززا ی توا نزز می

 .زن   شا یر لم  لنوانبه  توا می

. بززود اواهزز  (تفززاوت) «différance 0» مفهززوم بسززط ساارارشززکنی بعزز   پززروژۀ

ساارارشززکنا ه  تجر زز  منظوربززه و حضززور مرالیر زز  مقابزز  در را ا زز ه ا زز) ساارارشززکنی

 ؛زنزز می اسززرفاده هجززا در تغییززر از «différance» اصززطسا . دهزز میارائززه  2حازمیزز  لقزز 

 دادن  شززان بززرا  تسفزز  در  ززه امززا (اسزز  زززرده اضززاله زسمززه ا زز) بززه هجززا  زز  در زز ا)

 ،زسمززه ا زز) ابزز ا  بززا. اسزز  معنززی و  وشززر) در تفززاوت آنزززه منظززور از  تفززاوت

 زسمززه لرا سززو . اسزز   اپا زز ار همیشززه ،معنززی زززه شززودمی مزز لی ساارارشززکنی

«différance» ا زز) جنززا   اشززی از دو معنززا  مرفززاوت ا زز) . لی جنززا  در اززود دارد ززو

و بعزز  بززه معنززا   «تعو ززح ا زز اار)»ل بززه معنززا  بززه اوّ. در زبززان لرا سززو  اسزز  زسمززه

بززه دو معنززی  زمززانه  «différance»  جادشزز ۀا  زسمززبنززابرا ) ؛ اسزز  «بززودن مرفززاوت»

بززه ا زز) واقعیزز   «différance» ا بززه الرقزاد ژاک در زز. اشززاره دارد ها شززا هتفزاوت و تغییززر 

 بزا در ز ا. چیسز  هزاآ  منظزور بیو نز  توا نز  میهرگزر  ها شزا هو  هازسمزهزه  اشاره دارد

 او معنزا  بزه گفرز . داد  شزان را  شزا ه و یر شزا  بزی)  اپا ز ار رابطز  ا زسمزه چنی) ا جاد

بزرا  . هسز  معنزا ی  یزر تغییزر معنزا  بزه بسکزه تفزاوت اسز   اشزی از تنها زه ، شا ه هر

معزا ی  زنی مزی وجوجسز معنزا  مولقیز  را در  ز  لرهنز  لغز  مزا  ززهدرحالی ،م ال

 ها شززا ها زز)  ، امززا همزز زنی مززیدال( پیزز ا ) د  م زز  زامیززابی را بززرا  ا زز)  شززا یرمرعزز ّ

 و مززا هرگززر  زز   شززا   زننزز میملرسززم تغییززر  اززو  بززه  شززا یر  بززا چنزز  )  شززا  

 زززه گرلزز   ریجززه تززوانمی بنززابرا )؛ زنی مززیبززرا   زز   شززا یر پیزز ا   لردمنحصززربه

 وجززود زبززان در معنززی هززی ، روازا زز). اسزز  تغییززر حززال در مزز اوم طوربززه گرار  شززا ه

                                                             
 .تفاوت در زبان لرا سهبه معنا   . 0

2. logocenterism 
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 زسمزه و معنزا بزی) م برزی رابطز  هزی  ززه دهز   شان اواس می در  ا، ا ) بر لساوه.   ارد

 وجزود زامز  طوربزه در حزال تغییزر اسز  هرگزر دائمزاًمعنا به ا ) دلی  ززه  و   ارد وجود

، باشزز  داشزره  لردمنحصزربه معنزا  توا زز  می مزر) ززه دهز می  شززان معنزا تغییزر.  ز ارد

 .  ارد  یمعنا مرزر   مر) بنابرا )

 «0شززهود   شزا  » د بزال بززه غربزی مرالیر ز  زززه زنز می ادلزا (12. ، ص2112) در ز ا

براسزا  سزا ر  .بنزا زنز  زا لسسزفه را  مفهزوم  توا زمی ززه اس  «اارجی مرج    »  عنی

. اسزز  درکقابزز  مقا سززه شززود، ها شززا هبززا سززا ر  آ کززهشززهود  بزز ون  ،  شززا  ها شززا ه

 «2مرزززر» شززهود  ها  شززان ا زز). گیززردمی سرچشززمه اززودش از آن معنززی، د یرلبارتبززه

ززه اگزر  ززرد وتحسی تجر زه سزاارار  تزوان می را معنزی مرززر ا ز). زنن می ا جاد را معنا

 .دادمی دس  از مرزر لنوانبه را اود بود جا یاه چنی)ا )

 «مراززر»هما نز   ززه اسز  ززرده ا جزاد را اصزطساحاتی غربزی مرالیر   در  ا، گفر  به 

 هززاآ  از  زز  هززر. ...  و «بشززر  » ،«حقیقزز » ،«مبزز  » ،«دلیزز » م اللنوانبززه ،زننزز می لمزز 

ززار ه بز شزهود   شزا   لنوانبزه بروا نز  تزا زننز می لمز  منشل اود ،مفهومی لنوان تح 

 دهیسززازمان و تعززادل، گیر جهزز  لقززط بززرا  مرزززر لمسکززرد ،در زز ا از ظززر. برو زز 

 اصزز  زززه اسزز  دسززریابی بززه ا زز) اطمینززان ،هززاا ) همزز  از تززرمه  بسکززه  یسزز  سززاارار

 بنززامی ، محزز ود زنزز  سززاارار بززاز  اسزز  ممکزز) را زززه مززا آ چززهسززاارار،  دهیسززازمان

 همززز  تعر زززم بزززرا  سزززاارارگراها ززززه اسززز  معرقززز  او. (122. ص، 2112 در ززز ا،)

در  ازود امزا ،زنز می اداره را سزاارار مرززر ا ز)». گرد ز می مرززر  ز  د بال به ساارارها

 دهزز می  شززان او. (000. ص، 0011 سززس ن،) « یسزز  سززاارار  وتحسی تجر ززه معززر 

  زا سیسزر   ز  در لمسکزرد  لنزوان تحز  تزوانمی را سزاارار مفهزوم تار لچز  زز  زه

ا زز) مفززاهی  مشززررک اسزز ، وجززود ا زز)  در همزز  آ چززه. زززرد مشززاه ه مرالیر زز  سززاارار

، سزاارار» در در ز ا. ا  شز ه سزاما  هی مرززر  ز  اطزرا  در ر اسز  ززه سزاارارهاتصوّ

 لنوانبزززه را «مرززززر» اصزززطسا ، «1ا سزززا ی لسزززوم گفرمزززان در بزززاز  و گزززرار لسام 

                                                             
1. transcendental signified 

2. center 

3. Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences 
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 لیززهاوّ چیر زز  هرگززر زززه زززرد ادلززا آ جززا در او. زنزز می تعر ززم 0«حضززور» زنن ۀتضززمی)

 مرزززر  زز  ازآ جازززه و [مرزززر] بززوده اسزز  آن از پززیش زززه چیززر  همیشززه  زز ارد، وجززود

 توضززی  ،ا ز) بززر لسزاوه و .  زز ارد وجزود واقعززی مرززر هززی  بنزابرا )، دارد وجززود لیزهاوّ

 مرعسزح مرززر ا ز) ازآ جاززه، حزالباا ) ؛ واسز  زز  مرزر ز  در مرززر ا ز)» ززه دهز می

 در زز ا. (122. ص، 2112 در زز ا،) «دارد د یززر  جززا  در را اززود مرزززر،  یسزز  ززز  بززه

 از سززر   زز  صززورتبه... سززاارار مفهززوم تززار   ززز  بززه با زز »: گو زز مززی همچنززی)

 مرزززر  داشززر) بزز ون بنززابرا ) (122. ص) «شززود  یززاه مرزززر بززرا  مرزززر هززا جا یر نی

 جهزا ی و مفهزومی اسزرا  ارد توا ز  می د یزر معنزا، مبز   اسزرا  ارد  از بزاور هی  ثاب  و

 وتحسی تجر ززه مرزززر د زز گاه از را سززاارار معمولززاً مززردم، در زز ا گفرزز  بززه. شززود تسقززی

 در زز ا هزز  . (000. ص 0111 ،سززس ن) «زنزز می تضززمی) را حضززور»مرزززر  ز ززرا زننزز می

 بزا مرززر، بزه تما ز  ،«لقز  حازمیز » در ز ا، اصزطسا  در. بزود مرززر ا ز) برلکس زردن

 چززرا زززه دهزز می توضززی  ا زز) امززر. اسزز  همززراه معنززا بززه لززور  دسررسززی بززه تما زز 

 :گو زز می (11، ص. 0111) 2لرزززا. اسزز  غیززا  در حضززور امریززاز بززر مبرنززی مرالیر زز 

 معسزولی و  لسّز تمزا ر 1زنز می  قز   را ی ترتیزم لسّزمراتبسسسزسهتضاد  ساارارشکنی»

معسززول لرلززی و . و اصزز  باشزز  منشززل زمززا ی و منطقززی از ظززر  ،لسّزز زززه شززودمی بالزز 

 .«  اس وابسره به لسّ

 «0دوگا ززه هززا تقاب » از سیسززرمی بززر مبرنززی غربززی مرالیر زز  زززه اسزز  معرقزز  در زز ا

،  وشزرار در مقابز  گفرزار، بزرا  م زال. دارد برتزر  د یزر  بزر اصطسا    آن در زه اس 

 طورمعمولبززه لاوّ اصززطسا ،  ادشزز ه هززا م ال در، و  گفرزز  بززه. غیززا  در مقابزز  حضززور

 صززورتبه دوم اصزطسا  زززهدرحالی شزودمی قزیتسّ برتززر و ازالص، اصززی  چیزر  لنوانبزه

با ززز  دوگا زززه  هزززا تقاب او معرقززز  اسززز  . شزززودمی قزززیتسّ مشزززرح و هثا و ّززز چیزززر 

. زنزز   قزز  را دوگا ززه هززا تقاب  تززا زنزز می تسززاش ساارارشززکنی. شززو   2ساارارشززکنی

                                                             
1. the presence. 

2. Culler 

3. the deconstruction reverses the hierarchical opposition of the cause scheme. 

4. binary opposition 

5. be deconstructed. 
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و  ز رمجمولزه ری ززهسزنّ اصزطسا  و شزو   رد با ز  تضزادهاا ز)  ززه زن می پیشنهاد در  ا

ززرد و معنزی   قز را دوگا زه  هزا تقاب بنزابرا ) او جا یزاه ؛  ابز  برتر  با   اس  هثا و ّ

 و معزا ی همز  ززه دهز می  شزان و  ززار، ا ز) ا جزام بزا. را از منظر ج     تفسزیر ززرد

 از توا نز می -هسزرن  غربزی مرالیر ز  بزر مبرنزی ززه هزا یآ  و وهبزه- ریسزنّ و معربر لقا  

 .برو   بی)

 اصززطسا  از او زززار، ا زز) بززرا . اسزز  تضززادها بززی) مززرز زززردن  زز ا پززاکهزز   در

/  گفرزار ما نز  دوگا زه هزا تقاب  در لناصزر بزی)  اپا ز ار رابطز  دادن  شزان برا « 0مکم »

 و« الززرودن» معنززا  بززه «supplement»زسمزز  ، لرا سززو  در. زنزز می اسززرفاده  وشززرار

 وجززود دارد هززا یمکم چنززی) ، دوگا ززه هززا تقاب  در همزز . اسزز  «جززا یر ) زززردن»

 .(11. ، ص2111برسسر، )

 :زن می اساصه طورا ) را ساارارشکنی اصسی  کات( 221، ص 2111) 2نتا سو 

 ممکز) معزا ی مز اوم طوربزه و اسز   اپا ز ار و مزبه ، پو زا زبان -0 ،در ساارارشکنی

 -1؛  زز ارد یثززابر  زمینزز و پا زز ار معنززا  ،موجود زز  بزز ون مرزززر -2 ؛زنزز می منرشززر را

 زززه هسززرن  ها یا زز ئولوژ  رقابزز  بززر سززر بززرا  ا شزز هتقسی   بززرد ها میزز ان هاا سززان

 .زنی می باور را هاآ  و زنی می ااررا  ما زه اس  ها یهمان هاآ  « هو ّ» تنها

 بروا زز  پووهشززیرتززا  شزز ه المززالبززر  زز  رمززان  ساارارشززک)در بلززش ز ززر  قزز   

 ،( شزا ه و  شزا یر بزی) دلبلزواهی رابطزه)  اپا ز ار معنزا   عنزی: ساارارشکنی ها و وگی

 شزز هاب ا  هزا  هو ّ( و مرزززر حازمیز   فززی /مرزرگرا زی  فززی) موجود ز  بزز ون مرززر

 .المال زن  مک)هرگر رها   را در رمان  (گا هدو ها تقاب )

  

                                                             
1. supplement 

2. Tyson 
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 روش پژوهش. 3

( 2112 ،0گززوروا شززی) مکزز)هرگززر رهززا   داسززران رمززان  ر زز یپدر ا زز) بلززش ابرزز ا 

قززرار  موردبررسززی زز ا در ا زز) رمززان در سززرس مفززاهی  ساارارشززکنیِ. اسزز  شزز ه ارائززه

 .گیردمی

 داستان پیرنگ

  ززام بززه ا یسززیس در روز شززبا ه م رسززه  زز  در انآمززوزدا ش مززورد در داسززران

 ز زز گی داسزران ززه اسز  سزالهو  سی دارزر  زرزی، روا ریزر داسزران. اسز  2«هیسشز »

 اوقاتبعضززی هززاآ  ،زنزز می بززازگو سززالیی بززه بعزز  01را از سزز)  ها شهمکساسززیاززود و 

 شلصززی  سزه بزر داسزران ا ز). هسزرن  دوسزز  بزاه گزاهی  و زننز می دلزوا  کز  یر بزا

  فسالرمادبززهاسز  زززه تزامی پسززر   وجززوان . و تززامی روت زرززی،اسز :  مرمرزززر اصزسی

روت  ازجمسززه اززود ها همکساسززی توسززط اغسززم او، داسززران طززول در. داردبسززیار زمززی 

زرزی  ،رلرارهزاا ز) .  ز ارد او بزا بزاز  بزه ا لساقزه زسهزی  و گیزردمی قرار تمسلر مورد

 ،سزززالیی وزده سززز) در. لزززاطفی حما ززز  زنززز  از ظزززرتزززا او را  زنززز میرا تشزززو ح 

 و لضززو اهز ا  بزا آشزنا ی بزرا  و شزو  می تقسززی  ملرسفزی هزا گروه بزه آمزوزاندا زش

  ززادگیر  ملرسززم هززا مکان بززه پرسززرار  بززرا  زمزز  بززه اه ازننزز گان،  ززادگیر  حرلزز 

 قزرار بزه شزرو  روت و دار ز  قزرار گزروه  ز  در اصزسی شلصزی  سزه. شزو  می الزرام

 زرززی و شززو  می ا رلززا  اه ازننزز ه لنوانبززه تززامی و روت. زنزز می تززامی بززا گراشززر)

 زرززی ،ازآنپززسو  میززردمی لضززو  اهزز ا از پززس روت. شززودمی ا رلززا  پرسززرار لنوانبززه

 تززوانمی زززه ا  شزنی ه هززاآ  ،م رسزه زمززان در. زنزز می آغزاز تززامی بزا را ا لاشززقا ه رابطز 

  کز  یر بزا سزال سزه تمز ّ بزه گیر ز می تصزمی  هزاآ . ا ز اا  تعو ح به را لضو  اه ا

 تزا رلرنز  بزود، هیسشز  مسز ولی) از  کزی ززه امیسزی، ازا    رد به هاآ  بنابرا ) زنن ، ز  گی

 ما زز ن ز ز ه  ززا و تعو زح جهز هزی  امکززا ی  زززه لهمی  ز امزا ؛ زننزز  تعو زح دراواسز 

 .دار   وجود اس  زه هاا سان ااطر به لقط هاآ  و   ارد وجود اه ازنن گان برا 

                                                             
1. Ishiguro 

2. Hailsham 
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 پژوهش یهاافتهی. 4

 دال و مدلول() بین نشانگر و نشانه دلبخواهی ۀرابط

 هزا0«زسزون» ززه روز شزبا ه م رسزه عنزی همزان  ،هیسشز ، مکز)رمان هرگر رهزا   در 

 شز هدادهززه بزه ا ز)  شزا یر  سزب   ا  شزا ه. اسز اصزسی   شا یر ،ا   الرهپرورش آن در

 ها شززا ه سززا ر بززا تززوانمی را  شززا یر  زز ا ا زز)از د زز گاه در. اسزز  آمززوزشمکززا ی بززرا  

 بررسززی و  یهزز ار ، ارز ززابی هززازسون زززه جززا ی) لسمززی آزما شززیاه ما نزز تفسززیر زززرد، 

 سرپرسز ، امیسزی ازا   توسزط هزازسون ززه جزا ی) بزاارزش مکزا ی صزورتبه، (شو  می

را  هزازسون ززه جزا ی)  عنزی وغر زملجیممکزا ی  لنوانبزه زا  (شزو  می ت ر س م رسه

 مرتزم طوربزهرا  هزاآن ،  قاشزیگو نز میازا می ززه بزه او مزادام  و زنن می پرشکی معا نه

 پیشززنهاد   ها شززا ه سززا ر بززا  شززا ه ا زز) معنززا ، اسززا  ا زز) بززر. (زنزز می آور جمزز 

 تززوان می ا زز) تفززاوت، بززه توجّززه بززا و زنزز میمزز اوم تغییززر  طوربززهاسزز  و  مرفززاوت

 وغر ززملجیم مکززان  زز   ززا  شززیاهآزما ،آمززوزش  مززاد هیسشزز  آ ززا زززه گفزز  وضززو به

 .اس 

 مرکز زدایی

. زنز می  قز  را غربزی مرالیر ز    کرارچز معنزا  رد ززرده ورا  مرزرگرا زی   ا ا ز ۀدر

 «مرزززر»، زنززی  معکززو  را یمراتبسسسززسه هززر لناصززر ی تززوا می مززا زززه زنزز می اسززر لال او

 معناسزز  بزز ان ا زز). زنززی  ا جززاد را ج  زز   مراتمسسسززسه و دهززی  «2تغییززر»را  مززورد ظر

 د ز گاه ا ز) بزه پا زان در مرزرگرا زی  فزی ا ز) باشز  و غیرمرمرززر  توا می مرزر  هر زه

 .  ارد وجود مرزر  اصساً زه شودمی منجر

مززردم   عنززی همززان هاا سززاناز طر ززح  مرزززر زدا ززی، ا زز) مکزز)هرگززر رهززا   در رمززان 

 عنزی  ،لضزو و مزردم شزهر اه ازننز گان ،هزازسون ز ز گی رمزان ا ز). شزودمی آشکارشهر 

 هززاآ  و ز زز گیدر ا زز) رمززان مززردم شززهر . زشزز می تصززو ر بززه لضززو را زننزز گاندر ال 

 شز ه را ز هبزه حاشزیه  گیزردمیقزرار  هزاآ در مقابز   آ چزهو هزر  اسز  ش هدادهمرزر قرار 

                                                             
1. clones 

2. decenter  



 020                                 ...                                             در رمان  ی ا در  ی مادها و مفاه یتساق 

 

  زار  و لقسا یز ، گرا یااسزاق، تمز ن از رو زی ا ز) رمزان  مزاد  لا ز در  هاا سان. اس 

بززر . ا  شزز ه ا جززاد هززاآ  ز زز گیزززردن  ترطولززا ی بززرا  ا حاشززیه  هززازسون و هسززرن 

 توا نز می هزاآ در حقیقز  . د ز ا قزرار مرززر در ا سزان، در ز ا مرززر زدا زی مفهزوم اسا 

 .لاس  و ملر  باشن  ،ب سیرتوحشی،  هابه زسون سب  

 وگانهد هایتقابل

مشلصزی اطسزاق   شزیبزه  غالبزاً ادبیّزات در « مزاد» اصزطسا  شز  بیان قبساً زه طورهمان

. زنزز می مززنعکس را ملرسفززی معززا ی و دهزز می  شززان را ا ررالززی ها ا زز ه زززه شززودمی

 بززاز دوگا ززه  هززا تقاب در  مهمززی  قززش  مادهززا زززه دهزز می  شززان ،مززر) وتحسی تجر ززه

 در ززه اسز دوگا زه  هزا تقاب  سیسزر  بزر مبرنزی غربزی مرالیر ز  در  ا، گفر  به. زنن می

دوگا زه  هزا تقاب  ا ز) در ز ا، تعبیزر بزه. دارد برتزر  د یزر  بزر همیشزه اصطسا    ، آن

 معکزو  رادوگا زه  هزا تقاب  لناصزر ی تزوا می بزود ززه مزا معرقز  او .باشن   با   مرمرزر

.   دوطرلززه بسززیار  وجززود دارد مادهززا مکزز)هرگززر رهززا   در رمززان . زنززی  واژگززون()

، در زا، گمشز ه   یمز، معسز  ما نز   ی مادهزا  قزش ززه دارد وجزود زسمزاتی، د یرلبارتبزه

 هززا تقاب  قززش   مادهززاا زز) . زنزز می بززاز  را دشزز  و سززاح ، اورشززی ، قززا ح، ر زز 

 وایفزز  معسمززان یطورزسّبززه. اسزز  در رمززان معسزز  ، مززاد لززی)اوّ .زننزز میرا بززاز  دوگا ززه 

 و ا رقزال بزرا  رسزی ن بزه  ها ز  دا زش و  زادگیر  لرصز  و تسزهی  راهنمزا ی، ت ر س

. دار زز له هرا بززر  اززاص ها زمینززهو  بززه دا ززش مربزز و جهززا ی دا ززش از مراقبزز 

 زززه هسززرن  وحشززرنازی مززادرانِ ،هیسشزز  مسزز ولی) ساارارشززک)از د زز گاه  حززالباا )

 بززرا  لضززو اه ازننزز ۀ لنوانبززه را هززاآ  ز ززرا، زشززا ن می مززر  و تززار کی بززه را هززازسون

زسزا ی هسزرن  ززه قربززا ی  اه ازننز گان ،درواقزز . دهنز می پزرورش هاا سزان جزان  جزات

 گمشز ه  یمز   مادهزا از د یزر  کزی .بمیر ز  بشزر    جزات و با   بزرا  شو  مید یران 

 تززوانمی  اصززسی داسززران را هاشلصززی روت  کززی از . د  دارداسزز  زززه معززا ی مرعزز ّ

  یمزز  امززا؛ ، در  ظززر گرلزز هیسشزز چسفری م رسززه وپادسزز ، پسززر تززامی  یمزز  گمشزز ۀ

ز ززرا تنهززا او اسزز  زززه در ؛ اسزز  ،شلصززی  اصززسی داسززران ،زرززی تززامی واقعززی ۀگمشزز 

 مززاد  از  لنوانبززهجنیزز   یززر  ،یطورزسّبززه .زنزز میاز تززامی حما زز   روز شززبا ه م رسزز 
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اطززرا  م رسززه  ها دشزز اگرچززه . اسزز  شزز ه گرلرززهز بززا ی بکززر و بهشزز  در  ظززر 

بززرا  م ززال زرززی . اسزز  شزز هلیمعرّ انآمززوزدا شمکززا ی مرمززوز و  اشززنااره بززه  لنوانبززه

 :زه زن می ق  

تی قبزز  از مزز ّ ،سززابقاً. داشزز  وجززود جنیزز  دربززارۀ وحشززرناک ز ززاد  ها داسززران

لزرار ززرد  هیسشز پسزر  بعز  از دلزوا و مرالعزه بزا دوسزرا ش از  بیزا ی  هیسش ا نکه ما به 

بزود،  شز ه بسزرهبزه درارزی  یدر حزال اردشز هها ی وپادسز جسز ش بزا  بع  و دو روز

در جنیز  سززرگردان  دارزر  شزب ززه  گفز مید یزر   یزر  شزا ع . پیز ا شز   در جنیز

 آنبززود زززه روز  بززرا  ا نکززه بفهمزز   هیسشزز  م رسزز  انآمززوزدا شاو  کززی از . اسزز 

 ،سززمی(گززورو ) ا شززی) بیززرون چززه شززکسی اسزز  از حصززار بالززا رلرززه و لززرار زززرده بززود

 بززه ،روت تززامی و، زرززی ،اصززسی شلصززی  سززه، رمززان قسززم  آاززر ) در.(21. ص ،0110

 رمزر  توا زمی در زا، حزالباا ). اسز  آلزر نش  مزاد سزاح  زنزار در در زا. رو  می ساح 

 تلیسززی مکززان شززهرآرمان.دهزز   شززان لضززو اه ازننزز ۀ لنوانبززه را هززازسون ا جززاد راز و

: زنزز می ادلززا (2112) 0آد سززه شززیاه. و  قززص اسزز  لیززمبی چیززر همززه، آن در زززه اسزز 

 زبا شناسززی تعر ززمدر  ز ززرا، اسزز  اودمرنززاق  شززهر آرمان لضززا  اسززرعارۀ، درواقزز »

 «اسز   شز ه واقز  جزاز هزی  در ز زرا؛ ذززر  شز ه اسز  مکزا ی ملرصاتهی   شهرآرمان

 ا زز لروزرده هاهبچّززمسزز ولی) م رسززه ا زز) تفکززر را در ذهزز) . (1. ص 2112شززیاه، آد سززه )

م رسززه  یززر از د یززران  انآمززوزدا شاسزز  و  رؤ ززا ی شززهر آرمان ،هیسشزز  زززه م رسزز 

: اسز  واضز  ززالی ا ز ازۀبه یمقصزود زسّز»: گو ز می امیسزی ازا  ، برا  م ال. برتر هسرن 

امززا در ؛ (21) «هسززری  هیسشزز  م رسزز  انآمززوزدا ش چززون، هسززری  اززاص بسززیار مززا همزز 

 آمزوزاندا ش ز زرا ،اسز  آمزوزانبزرا  همزه دا ش 2آبزاد ززابو  هیسشز  حقیق  م رسز 

 ،هاا سزان بزه ازود بز ن حیزاتی الضزا  اهز ا  بزا تزا ا ز  الرهپرورش ا نجزا در( هزازسون)

 .زنن  قربا ی اود را

  

                                                             
1. Adiseshiah 

2. dystopia 
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 گیرینتیجهبحث و . 5

 و شززودمیمحسززو   آناز  ا شززااهو  دارد سززاارارگرا ی در ر شززه ساارارشززکنی

 مفزززاهی  پیشزززبرد در در ززز ا هززز  . آوردمزززی لزززراه  را ج  ززز   زامسزززاً ا  ازچشززز 

  محزور اصزول لنوانبزه ززه اسز  شزمار بی اصزطساحات ززردن ارزشبزی، ساارارشکنی

، «آگززاهیحززس »، «هزز  »، «پا ززان»، «آغززاز»، «شززک »، «حقیقزز »، «ذات»، «وجززود» ما نزز 

تحز   هزاآ از  غربزی مرالیر ز  ززهاصزولی هسزرن   ،هزاا ) همز . زننز می لم  و ... «بشر»

 در مزورد سوسزور هزا ت ور  از او ززار ا ز) ا جزام بزرا . زنز می زاد  معنا «0مرازر»لنوان 

 و زنزز می اسززرفاده « شززا ه» و«  شززا یر» بززی) دلبلززواهی و  اپا زز ار رابطزز   عنززی زبززان

 ا جزام هزاتفاوت اسزا  بزر ززه اسز  سیسزرمی زبزانمبنزی بزر ا نکزه  حک  اود در ها  

 در شزز ه داده  شززان از اصززطساحاتبرازی  بززه او اززود پاسزز . گیزردیمرا بززه زززار  شزودمی

 بزا.. .و «0حازمیز  لقز »، «1دوگا زه هزا تقاب »، «2مز لول شزهود » ما نز  غربزی مرالیر  

چزه  م سزاً. ا اسز در ز « 1اگزرِ شز میچزه » سزاالد فزرا س . بزود «2د فرا س» اصطسا  ارائ 

ی  تزوا میمزا  ،سزاالاگر هی  م لول شهود  وجزود   اشز ؟ بزا مطزر  ززردن ا ز)  ش می

 .موجود را رد زرده و موارد ج     را بساز   ها مراتمسسسسه هم 

  تفکززر ها پا ززه زززه اسزز  سززاارارگرا ی در مهزز   کرزز   زز ا همچنززی) ملززالم دودر

ززه در  اسز  سوسزور ها ا ز ه ،و  ملالفز  لاوّ جنبز . دهنز میرا تشزکی   رو کزرد ا )

 د یززر جنبزز . هسززرن  ورق  زز  طززر  دو ما نزز  مسززازم  کزز  یر و  شززا یر و  شززا ه آن

  شزا ه  ز  بزه  شزا یر ازاص هزر ززه زنز می ادلا سوسور زه اس  جا ی ،در  ا ملالف 

 ززه زنز می ادلزا،  شزا ه و  شزا یر بزی) دلبلزواهی ارتبزا  دلی  به در  ا. دارد اشاره ااص

مززر)  ،ملالفزز  ا زز) در ریجززه. باشزز   شززا ه داشززره چنزز  )  توا ززمی اززاص  شززا یر  زز 

. شزز  سززل  اواهزز  دسززریابی بززه معنززا ،د  باشزز  و در ریجززهمرعزز ّ معنززا  دارا  توا زز می

                                                             
1. centers 

2. transcendental signified 

3. binary oppositions 

4. logocentrism 

5. différance 

6. what if question 
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 ا زز) از  کززی. دارد سززروزاردر مززر) دوگا ززه  هززا تقاب بززا  ساارارشززکنیلسززاوه بززر ا زز) 

 زا  مرزرگر زر ساارارشزکنی در برتزر  ا ز). دارد بزر د یزر  برتزر  ریسزنّ طوربه هاتقاب 

 تمززام 2 قزز  بالزز  تقر بززاً لمزز  ا زز). شززودمی جززا یر ) مکمزز  بززا و اسزز  0غیرمرمرزززر

 مرزرگزرا مرالیر ز  بزر مبرنزی لسسزفه مبزا ی شز  و همچنزی) همز  اواه  ا سان ها ارزش

 زنز می غیرمرمرززربلزش برتزر را  ساارارشزکنی دوگا زه هزا تقاب در . زنز می تلر زم را

 سززب .زنزز می جززا یر ) مکمزز  بززا را آن، ج  زز  مرزززر  زز  ا جززاد از جسززوگیر  و ضززم)

. اسز  مزاثربسزیار  و دقیزح، تمیزر،  ظیزربی مکز)رهزا    هرگررمان  در ا شی گورو  وشر)

 دوسزرا ش بزا را ازود ززودزی ازاطرات ززه اسز  جزوان دارر  رمان ا ) راو  ازآ جازه

جمسزاتی بزا سزاارار  از گزاه  و سزن ه و  یسز  رسزمی رمزان ا ز) در زبزان، آوردمزی  اد به

، پرداز شلصززی . زنزز می اسززرفاده ا محززاوره اصزطساحات  ززا لامیا ززه  ادرسزز ، دسزرور 

را بززه اثززر   مکزز)هرگززر رهززا   روا زز  و  مززادگرا ی لوامزز  زسیزز   هسززرن  زززه رمززان 

 تزا رودمزی لقزم بزه مرورزمانبزه روا ز  ا ز). ل بزرا  ملاطزم تبز    ززرده اسز آا  ه

طززرز براززورد و رلرززار . سززازد آشززکار را هززازسون ز زز گی از یتززوجّهقابزز   جرئیززات

 در.زنزز می بینززیپیش را( لضززو اهزز ا ) آ نزز ه رو زز ادها  ،هززابززه زسونسرپرسززران  سززب  

 مکز)هرگزر رهزا    رمزان در  مادهزا پیچیز گی پووهشزیر روشز) سزاار) قص  مقاله، ا )

 بززی) دلبلززواهی رابطزز »ما نزز   ساارارشززک) مفززاهی  از طر ززح بررسززی لمزز ا زز) . بززود

 اصزسی  مادهزا . اسز  شز ها جام «دوگا زه هزا تقاب » و «مرززر زدا زی» ،«و  شزا ه  شا یر

 گمشز ه وجزود،  یمز  سرپرسزران،. زننز می بزاز  رادوگا زه  هزا تقاب   قزش رمزان ا ) در

 چنز  )شزا یر اصزسی بزا   هیسشز . ا ز) رمزان هسزرن  اصسی  مادها  هیسش  و در ا جنی ،

 اپا زز ار بززی)  دهن ۀ رابطزز  شززانا زز) امززر .  شززا ه اسزز  زززه بززا  کزز  یر ارتبززاطی   ار زز 

 تحصززی ، مکززا ی بززرا   شززا یر، لنوانبززه روز شززبا ه م رسزز .  شززا یر و  شززا ه اسزز 

مرزززر . زنزز میتزز الی  انآمززوزدا ش بززرا  را وغر ززملجیم مکززا ی و لسمززی آزما شززیاه

ا زز) رمززان ز زز گی . شززودمی آشززکار عنززی همززان مززردم شززهر  هاا سززاناز طر ززح  زدا ززی

                                                             
1. decentralized 

2. reversing 
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مززردم شززهر  عنززی گیر زز گان لضززو را بززه  وز زز گیلضززو  اه ازننزز گان عنززی  هززازسون

تمرززر شز ه اسز   هزاآنبزر رو  مزردم شزهر و معنزا  ز ز گی  ازهمهلاوّ. زش میتصو ر 

در ا نجززا . رسزز میبززه  ظززر   یّززاهمّبیو  ا حاشززیه زامسززاً هاسزز آ چززه زززه در مقابزز  و هر

 لا ز در  زمز  و لقسا یز ، گرا یااسزاق، تمز ن از  مزاد  هاا سزان ززه اس  ا ) بر لر 

از د ز گاه . ا  ا جادشز ه هزاآ  بقزا  بزرا  تنهزا حاشزیه  هزازسون و هسزرن  رمان ا ) رو ی

 ،ب سزیرت وحشزی، هزابزه زسون  سزب  توا نز می هزاآ  ،درواقز .   ا بشر مرزرگر ر اسز در

 بززاز  رادوگا ززه  هززا تقاب   قززش رمززان ا زز) در اصززسی  مادهززا . باشززن  ملززر  و لاسزز 

بززرا  م ززال . د  داشززرن معززا ی مرعزز ّ ساارارشززکنی  ظر ّزز بززر اسززا    مادهززا. زننزز می

را پززرورش  انآمززوزدا شزززه با زز   قززش معسمززا ی را داشززره باشززن  زززه  هیسشزز  مسزز ولی)

. زشززا ن می مززر  و تززار کی بززه را هززازسون زززه هسززرن  وحشززرنازی مززادران ،دهنزز می

 اسزز ، تززامی بززرا  ا گمشزز ه  یمزز  روت زززه برززر رد اسزز  حاضززر اوا نزز ه زززهدرحالی

 در هزز  تزامی از زرزی زززه رمززان ا رهزا  تززا ابرز ا همززان ازززه  دهزز می امززر  شزان واقعیز 

گمشزز ه واقعززی  ،  یمزز زنزز می حما زز  سززالیبرر  در هزز  و آمززوزدا ش لنوانبززه زززودزی

 امزا، شزودمی گرلرزه  ظزر در  قصبزی و باشزکوه مکزا ی یطورزسّبزه جنیز  اگرچه. او اس 

 هیسشزز  انآمززوزدا ش بززرا  اطر ززاک و تار زز  مرمززوز، مکززا ی  مززاد در ا زز) رمززان ا زز)

بزه در ا نجزا  ساارارشزکنی  ظر ّز اسز  امزا بزر اسزا   آلزر نش  مزاد اگرچزه در زا. اس 

 هیسشز  اگرچزه سزرا جام. اشزاره دارد لضزو اه ازننز ۀ لنوانبزه هزازسون ا جزاد رمزر و راز

 بززرا  لززالی مکززا ی و رؤ ززا ی  عنززی سززرزمینی لاضززسه، م  نزز  ۀزننزز منعکس  توا ززمی

 همززه اسزز  بززرا  آبززاد زززابو  هیسشزز  م رسززه حقیقزز  در، باشزز  ا ش،آمززوزدا ش

 ا نجزززا در( هزززازسون) انآمزززوزدا ش ز زززرا؛ زننززز میز ززز گی  آنا ی ززززه در آمزززوزدا ش

. زننز  قربزا ی را ازود هاا سزان بزه ازود بز ن حیزاتی الضزا  اهز ا  بزا تا ا   الرهپرورش

 در ساارارشزکنی لناصزر از برازی از اسزرفاده سزعی داشزره اسز  بزا حمحقّزدر ا ) مقالزه 

 پیو ز  مز رن هزا ت ور  بزا ادبزی اثزر  ز  چیو زه ززه دهز   شان مک)رها    هرگررمان 

 . اب می
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 هنویسنددربارة 

 

ت لسمی و لضززو هیل  ا یسیسززی ادبیّاتزبان و  رشززر  ار اسززراد زهرا خزاعی راوری

جهان  بیّاتادو  بیسر رمان قرن  ا شاناس . لسا ح تحقیقاتی دا شیاه شهی  باهنر زرمان 
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