دريدا و گفتمان علوم انسان


حسن فتحزاده
تاریخ دریافت7937/71/71 :
تاریخ پذیرش7937/9/71 :

چکيده
هيچ گفتماني خودبسنده نيست ،چراکه بر زمينۀ مفاهيم و اندیشههاي پيش از خود ،بنا شده است .دریدا گفتمان علوم
انساني را ميراثبر مفاهيمي ميداند که با خود نظامهاي متافيزیکي را حمل ميکنند .در نظر او ما وقتي متوجه این
مهم شدیم که به ساختاربودن ساختار اندیشيدیم .ساختارهاي متافيزیکي همواره دربرگيرندۀ «پيراموني» هستند که
حول یک «مرکز» قوام یافته است و این مرکز جلوي بازي نامتناهي پيرامون را ميگيرد .دریدا با واسازي تقابل مرکز/
پيرامون ،بازي را به گفتمان علوم انساني باز فرا ميخواند .مرکز ،موقعيت ممتاز خویش را از ساختار ميگيرد و این
مرکززدایي ما را با ناتماميتي ابدي مواجه ميسازد که الزمۀ آن سکونت هميشگيمان در ميانه است .ما همواره با
تفسيري از تفسيرها سروکار داریم ،نه تفسيري از واقعيت.
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مقدمه
همواره بر نياز سایر علوم به فلسفه تأکيد شده است و حتي برخي عدم توجه به این مهم را عامل انحراف
علوم و بحرانهاي موجود در تمدن غرب به شمار آوردهاند .این نياز ممکن است از دم دستيترین علوم و
فنون تا انتزاعيترین حوزههاي علم بشر ،همچون منطق و ریاضيات ،را در برگيرد .در اینجا تفاوتي
اساسي ميان یک مکانيک و یک ریاضيدان نيست و هر دو ممکن است با غرق شدن در حرفۀ خویش از
بينشهاي عميق مربوط به رشتۀ خود محروم شوند .هوسرل در توصيف چنين وضعيتي مينویسد:
«در اینجا باید توجه داشته باشيم که ریاضيدان در واقع نظریهپرداز محض نيست ،بلکه ميتوان گفت
تنها تکنسين ماهر و سازندهاي است که با توجه صرف به همپيوستگي صوري ،نظریۀ خود را همچون
اثري هنري بنا ميکند .همانگونه که یک مکانيک بدون نياز به بصيرتي نهایي از ذات طبيعت و قوانين
آن ماشين را ميسازد ،یک ریاضيدان نيز بدون داشتن بصيرتي نهایي راجع به ماهيت نظریه به طور
کلي و ماهيت مفاهيم و قوانيني که شروط آن هستند ،نظریهي اعداد ،کميات ،قياسات و منيفلدها را
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ميسازد».

علت این امر استفادۀ غيرانتقادي (غير فلسفي) از ابزارهاي اندیشهورزي به ميراث رسيده است؛
ابزارهایي که دیگراني پيش از ما آفرینندهشان بودهاند و طنز تلخ ماجرا این است که آن آفرینش نيز
مبتني بر استفادۀ غير انتقادي از ابزارهاي اندیشهورزي به ميراث رسيده بوده است .از معدود مواردي که
متخصصين یک علم را به بازاندیشي در ميراث علمي خویش واميدارد ،پارادوکسهایي است که همراه با
تعریفهاي دقيق و صریح پا به عرصه ميگذارد.
در این ميان رجوع به فلسفه ميتواند به گونهاي اصولي ،پيش از آنکه علم با سيلي گاه و بيگاه
پارادوکسها و ناسازهها به خود بياید ،به اهل علم بصيرتهاي عميقي راجع به ابزارها ،روشها و
اهدافشان عرضه کند .البته چنين بصيرتهایي لزوماً به دست کشيدن از ابزارهاي اندیشهورزي به ميراث
رسيده ،نميانجامد ،حتي اگر عدم کفایت یا بيمبنایي آنها را آشکار سازد .چراکه هيچ کس در علم به
معناي مطلق ،آغازگر نيست و براي شروع باید پاي بر زميني از پيش تثبيت شده گذاشت .لوي استراوس
براي توصيف این وضعيت از واژۀ بریکوالژ  Bricolageاستفاده ميکند .بریکوالژ یعني استفاده از
وسایل در دسترس ،وسایلي که پيشاپيش در اطرافمان هستند .ابزارهایي که با آزمون و خطا تنظيم
ميشوند ،از مبادي و زوایاي مختلف برميخيزند و در صورت لزوم بي هيچ تردیدي تعویض ميشوند.
اغلب چندین مورد از آنها با هم بهکار گرفته ميشوند ،حتي اگر فرم و خاستگاه متفاوت و ناهمگني داشته
باشند .لوي استراوس منطق حاکم بر آنها را منطق ابزاري به شمار آورده و آنها را به مثابه «ابزارهاي
روششناختي» 1در نظر ميگيرد 9.تنها اصل حاکم بر بریکوالژ این است که این ابزارها «همواره ممکن
است یک روزي به درد بخورند 1».بریکوالژ ضرورت شروع از مواد دردسترس است.
«بریکولر در انجام کارهاي متنوع فراواني زبردست است؛ اما برخالف مهندس ،هيچیک از آنها را تابع
دسترسپذیري مواد خام و ابزارهایي که با نگاه به طرح تحقيقاتي در نظر گرفته و فراهم ميشود ،قرار
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نميدهد .جهانٍ ابزارآالت او بسته و قواعد بازياش همواره ناظر به این است که با «هرچه دم دست
است» بسازد ،یعني با مجموعهاي از وسایل و موادي که همواره متناهي و نيز ناهمگناند».

هيچ اندیشۀ وحدتبخش کامل و نظام فلسفي تمامعياري وجود ندارد که پيشاپيش و یک بار براي
هميشه ،به طریقي منسجم و جهانشمول ،نقشۀ راه علم را فراهم کند .کواین نيز وقتي وجود چشمانداز
ممتاز بيروني را نفي ميکند ،شبيه چنين نظري را دارد:
«من فلسفه را نه دانشي پيشين مي دانم و نه زیربناي علم ،بلکه آن را در پيوستگي با علم ميدانم .من
فلسفه و علم را سوار بر یک قایق ميدانم ،قایقي که بنابر تمثيل نویراث 1تنها در دریا و در همان حال
که روي آب شناور هستيم ،ميتوانيم آن را بازسازي کنيم .هيچ چشمانداز ممتاز بيروني و هيچ فلسفۀ
اوليهاي وجود ندارد».

کواین در جایي دیگر این چشمانداز ممتاز بيروني را «تبعيد کيهاني» 3مينامد 7 ،اصطالحي که معادل
نسبتاً دقيقي براي «مهندسي» به نظر ميرسد .انکار تبعيد کيهاني یعني اینکه «هرگز امکان ندارد نقطۀ
عزیمت را بهطور مطلق توجيه کرد 77».این نوع اندیشهورزي را ميتوان به پيروي از ژیل دلوز «اندیشۀ
ایلياتي» 71ناميد .تجربه به ما آموخته است که دفاع از یک موضع ميتواند فرد را به جزميت وا دارد ،چرا
که مواضع تمایل شدیدي به صلب شدن دارند .اندیشۀ ایلياتي اندیشهاي است که هر بار تصادفي و به
صورت بيروني ،با موضع مورد دفاعاش جور ميشود .در اینجا ثبات یک موضع نباید بر اندیشه تحميل
شود ،بلکه ثباتي هم اگر هست ،باید برآمده از بازگشت دائمي ،اما از پيش تعيين نشدۀ اندیشه باشد .چنين
اندیشهاي با هيچ امر بيرون از خود ،خواهرخواندگي ندارد .اندیشۀ ایلياتي در اکنون ميزید و برآمده از یک
خاستگاه اصيل نيست .چنين اندیشهاي هرگز نگهبان یک خاستگاه نميشود ،بلکه تنها از پویایي ،انسجام
و فراگير بودن خود نگهباني ميکند .اندیشۀ ایلياتي به این معنا خودبنياد است« .همهچيز پيشاپيش آغاز
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شده است».
بريکوالژ از نظر دريدا
دریدا این اندیشۀ لوي استراوس را تا آنجا پيش ميبرد که مينویسد:
«اگر بریکوالژ را ضرورت وام گرفتن مفاهيم از متن یک ميراث کموبيش منسجم یا ویرانشده در نظر
بگيریم ،باید گفت که هر گفتماني بریکولر است و در مقابل بریکولر ،مهندس کسي است که تماميت
زبان ،نحو و واژگاناش را خود بنا کرده است .به این معنا ،مهندس یک اسطوره است».
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مهندس سوژهاي است که خاستگاه مطلق گفتمان خود است و بنا به تعریف ،آن را از هيچ آفریده است.
در این معنا است که دریدا آن را یک ایدۀ االهياتي به شمار ميآورد .وي اندیشه را ذاتاً امري تاریخمند
دانسته ،بر حفظ سنت به عنوان تنها سرمایۀ اندیشهورزيمان تأکيد ميکند .اما حفظ سنت نه به طریقي
ساده و سرراست ،بلکه همراه با حذف و برکشيدن توأمان آن صورت ميگيرد ،امري که آشکارا طنين
هگلي را به خاطرمان ميآورد.
«البته مسأله «کنار گذاشتن» این انگارهها نيست :آنها ضرورياند و دستکم در حال حاضر هيچ چيز
بدون آنها براي ما قابل تصور نيست .بلکه نخست باید همبستگي نظاممند و تاریخي مفاهيم و
حرکتهاي اندیشه را ،که اغلب گمان ميشود به سادگي ميتوان آنها را از هم جدا کرد ،نشان داد...از
آنجا که این مفاهيم براي متزلزل کردن ميراثي که خود به آن تعلق دارند ،حياتي و ناگزیر اند ،ما
امکان صرفنظر کردن از آنها را نداریم».
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در اینجا است که دریدا از لوي استراوس ميگذرد و «بریکوالژ» را تا سرحد «واسازي»  7پيش ميبرد.
این که تنها سرمایۀ ما سنت است ،یعني منابع ضروري براي واسازي ميراث بر جاي مانده را نيز باید از
خود آن ميراث به عاریت گرفت .اساساً در اندیشۀ دریدا دستگاه شناخت برخالف نظر کانت ،چارچوبي
مهندسيشده نيست ،بلکه همان سنت به ميراث رسيده است .از این پس «فهم» را باید معادل «هضم
کردن» 71دانست ،و هضم کردن یعني جذب مادهاي بيروني و تبدیل آن به بافتهاي بدن .سوژه ،دیگر
یک دریچه رو به جهان نيست ،سوژه یک ساختار سيال معرفتي است .این تلقي از سوژه به نفي هرگونه
شناخت پيشين ميانجامد .از آنجا که هر تجربهاي مسبوق به سنت خواهد بود ،پس خود این سنتٍ به
ميراث رسيده در آغازگاه خویش از جنس شناخت نيست ،چراکه فهم آن مستلزم فرض سنتي پيش از آن
است .به همين دليل باید همآوا با روانکاواني همچون لکان ،تاریخ تولد سوژه را مدتي پس از تولد
بيولوژیکي آن دانست.

7

لوي استراوس هنگامي که از بریکوالژ سخن ميگفت ،چندان توجهي به این وجه واسازانۀ آن نداشت
و این دریدا بود که آن را در جایگاهي انقالبي قرار داد و به وسيلۀ آن ،کل تمدن غرب را به چالش کشيد.
بریکوالژ در متون لوي استراوس اندیشهاي است غير انتقادي که با خود متافيزیک را بيکموکاست حاضر
ميسازد .از آنجا که مفاهيم به ميراث رسيده از متافيزیک عناصر یا اتمهایي منفرد نيستند و از یک
ساختار نحوي و یک نظام رسوبیافته گرفته شدهاند ،هر استفادۀ موردي و غير انتقادي از آنها ،با خود
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 – Deconstruction . 7دریدا دو واژۀ  destructionو  deconstructionرا در جاهاي مختلفي ازجمله در از گراماتولوژي و نوشتار و
تفاوت در کنار هم به کار ميبرد .وي در نخستين چاپ از گراماتولوژي همهجا از واژه  destructionبه جاي  deconstructionاستفاده کرده
بود ،که همين تغيير آگاهانه در چاپهاي بعدي نشان از تفاوت مهم آنها براي دریدا دارد .تفاوت ) destruction (de + structionو
) deconstruction (de + con + structionدر افزوده شدن پيشوند  conاست .این پيشوند جهت تأکيد و تشدید به کار ميرود ،مانند
 .confirmیعني هم وجه ایجابي مسأله مهم است و هم وجه سلبي .ما ساختار را بهکار مي گيریم ،بدون اینکه به تأکيد و تأیيد مجدد آن بيانجامد.
در فارسي تکواژۀ «وا» هم به معناي «تجدید و دوبارگي» است و هم به معناي «باز و گشاده» ،پس هر دو وظيفۀ سلب و ایجاب را با هم انجام
ميدهد .به همين دليل «واسازي» برگردان مناسبي براي  deconstructionبه نظر ميآید.
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. Assimilation
 .7البته تولد سوژه تولدي یکباره نيست و براي آن نميتوان تاریخي دقيق و روشن متصور شد .باید به شيوۀ داروینيستي به آن اندیشيد.

تمام متافيزیک را نيز به همراه ميآورد .براي روشنتر شدن نظاممند بودن مفاهيم ،نمونهاي ميآوریم .در
تعریف مفهوم «عدالت» به «قرار دادن هر چيزي در سر جاي خودش» ،براي هر امري جایي مشخص و
از پيش تعيين شده در نظر ميگيریم و این یعني مفهوم «عدالت» ،که همراه با خودش متافيزیکي که به
آن تعلق دارد را نيز به همراه ميآورد .البته این حاضرسازي متافيزیک در تمام واژگان زبان امري است
گریزناپذیر و دریدا نيز گریزي از این زبان فراگير متافيزیک ندارد .اما در عين حال تالش وي این است
که قدرت فراگيرندۀ آن را عليه خود آن بهکار گيرد:
«متزلزل کردن متافيزیک بدون استفاده از مفاهيم متافيزیکي بيمعنا است .ما هيچ زبان ،هيچ نحو و
واژگاني نداریم که خارج از این تاریخ [تاریخ متافيزیک] باشد؛ ما نميتوانيم حتي یک گزارۀ
ساختارزدا 73را اظهار کنيم ،مگر این که پيشاپيش به قالب ،منطق و اصول ضمني آنچه دقيقاً در پي
مخالفت با آن است ،بازگردد».

همانطور که پيش از این گفتيم منابع الزم براي واسازي یک ميراث ،از خود آن ميراث گرفته ميشود
و این ویژگي دوران گذار به دورهاي است که هنوز نامي ندارد.
«در درون یک زمينه ،با حرکتي غير مستقيم و همواره مخاطرهآميز ،و پيوسته در معرض دوباره فرو
غلتيدن در دام همان چيزي که از آن واسازي ميشود ،باید با گفتماني محتاط و باریکبين ،مفاهيم
انتقادي را احاطه کرد ،شرایط ،محيط ،و حد و مرزهاي کارآمدي این مفاهيم را مشخص کرد و به دقت
رابطۀ عميقشان را با دستگاهي نشان داد که امکان واسازياش را فراهم ميآورند؛ و در همين حال،
شکافي را نشان داد که از خالل آن ميتوان به کورسوي فراسوي زمينه که همچنان نامناپذیر است،
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نگاهي انداخت».

یکي از مفاهيم متافيزیکي که دریدا به عنوان اهرمي براي متزلزل کردن متافيزیک از آن استفاده
ميکند ،مفهوم «نشانه» است .با این حال به نظر دریدا هنگامي که نشان دهيم ،هيچ مدلول استعالیي
وجود ندارد و بنابراین قلمرو بازي داللت هيچ حد و مرزي ندارد ،این اهرم نيز از دستمان گرفته ميشود.
گویي با همان نردبام ویتگنشتاین روبهرو هستيم ،با این تفاوت که قرار نيست یکبار براي هميشه پا بر
پشت بام مطلوبمان بگذاریم و نقدمان حالتي رفت و برگشتي به خود ميگيرد.
مفهوم نشانه در طي فرایندي طوالني و نفسگير و شاید تمامنشدني ،مدام باز ميگردد ،تا متافيزیک
حضور را به زیر بکشد .اگر تفاوت ریشهاي ميان دال و مدلول را کنار بگذاریم ،این خود کلمۀ «دال» است
که به عنوان مفهومي متافيزیکي باید کنار گذاشته شود .کافي نيست بگویيم هر دالي ،دالِ یک دال است
و از پذیرش مدلول شانه خالي کنيم ،چراکه هر دالي با ارجاع به دال دیگر ،معنایي (مدلولي) را حاضر
ميکند که الزمۀ سخن گفتن از آن ،استفاده از زبان و اندیشۀ متافيزیکي است:
«جوهر زباني تنها از طریق پيوند دال با مدلول موجودیت ميیابد .هرگاه تنها یکي از آنها را در نظر
بگيریم ،جوهر زباني از دست ميرود».
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اساساً در اندیشۀ ریشهاي دریدا مدلول استعالیي مدلول نيست ،بلکه شرط داللت است؛ «...کلمهاي
استعالیي که امکان کلمه بودن را براي تمام کلمههاي دیگر تضمين ميکند 11».مدلول استعالیي خود
دال بر چيزي نيست ،بلکه غيابِ داللت را منتفي ميکند و تضميني است بر حضور در داللت .نشانه هم
متضمن این حضور است و هم متزلزلکنندۀ آن.
«ما نگران آن چيزي هستيم که در مفهوم نشانه ـ که هيچگاه بيرون از تاریخ فلسفۀ (حضور) نه وجود و
1
نه کارکرد داشته است ـ ،همچنان به گونهاي نظاممند و تبارشناسانه توسط این تاریخ تعيين ميشود».

مثالً لوي استراوس براي فرا رفتن از تقابل محسوس ـ معقول ،به نشانه متوسل ميشود ،اما با وجود
ضرورت و مشروعيت و قدرت کار وي ،نباید فراموش کرد که خود مفهوم نشانه از تقابل ميان محسوس و
معقول برنميگذرد و در آن ميماند؛ مفهوم نشانه از این تقابل برميخيزد .اما بدون مفهوم نشانه تفاوت
دال و مدلول به نفع مدلولي که دال را در خود فروکاسته یا از خود بيرون رانده است ،پاک ميشود .البته
اگر نخواهيم آن را به دالي ميانتهي فرو بکاهيم و صدا را به صوت تبدیل کنيم« .پارادوکس این است
که تقليل متافيزیکي نشانه ،به آن تقابلي که تقليلاش ميدهد ،نياز دارد 1 ».آنچه دربارۀ نشانه گفتيم،
دربارۀ تمام مفاهيم متافيزیکي صادق است و بدین ترتيب دریدا به دریافت جدیدي از بریکوالژ ميرسد
که به نوعي همان کار خود وي -واسازي -را نشان ميدهد .دریدا در تعریف بریکوالژ چنين مينویسد:
«...حفظ تمام مفاهيم قدیمي در قلمرو اکتشاف تجربي همراه با اعالم گاه و بيگاه محدودیتهاي آنها،
و به کار بردن آنها به عنوان ابزارهایي که هنوز قابل استفادهاند .دیگر هيچ ارزش صدقي به آنها نسبت
نميدهيم؛ هميشه حاضرایم در صورت لزوم آنها را رها کنيم و از ابزارهاي مفيدتر دیگر استفاده کنيم.
در این اثنا ،از کارایي نسبي آنها بهرهبرداري ميشود ،و آنها در ویران کردن ماشيني قدیمي که به آن
11
تعلق دارند و خود جزیي از آن هستند ،به کار گرفته ميشوند».

دریدا بریکوالژ را عنصري حاضر در هر گفتماني ميداند ،ازجمله گفتمان خود لوي استراوس .براي
برگذشتن از تقابلهاي متافيزیکي نميتوان از تقابل بریکولر ـ مهندس استفاده کرد و باید آن را «در
معرض حذف» یا  Under erasureقرار داد .در معرض حذف قرار دادن آنچه غير دقيق است و در
عين حال ضروري؛ این شيوه اي است که دریدا در مواجهه با مفاهيم کاراي به ميراث رسيدهاي همچون
نشانه ،ساختار ،تجربه و...به کار ميگيرد.
«مانند هر کلمۀ "مفيد" دیگري ،بریکوالژ نيز باید در معرض حذف قرار گيرد .زیرا آن را تنها ميتوان
1
به واسطۀ تفاوتش با متضادش ـ «مهندس» ـ تعيين کرد».

مانند وقتي که بپذیریم هيچ «هدفي» نيست ،و آنگاه هيچ تصادفي نيز نخواهد بود .هنگامي که باور
به مهندس و گفتماني خودبنياد و غير تاریخي را کنار بگذاریم و بپذیریم که هر گفتماني نوعي بریکوالژ
است و مهندس نيز خود نوعي بریکولر است ،آنگاه خود ایدۀ بریکوالژ نيز محو ميشود ،چراکه تفاوتي که
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از آن معنایش را ميگرفت ،در هم ميریزد .بریکوالژ خود اسطورهاي است ،مفهومي برآمده از ميراث
متافيزیکي ،که در این دوران گذار ،گریزي از آن نيست.
با این مقدمات ميپردازیم به رهيافت مرکزگریز دریدا به گفتمان علوم انساني.
غياب مرکز
به زعم دریدا ساختارگرایي در گفتمان علوم انساني نقش انتقاديِ کامالً تعيينکننده و سرنوشتسازي ایفا
کرده است 13.آنگاه که ساختاریت ساختار مورد توجه و تأمل قرار گرفت ،مرکز از جایگاه امن و پيشاپيش
پذیرفتهشدهاش بيرون خزید و به قلمرو پروبلماتيک گفتمان معاصر قدم گذاشت .واقعيت این است که
«مفهوم یک ساختارِ فاقد هرگونه مرکز خود نمایانگر امري غير قابل تصور است 9 ».طرفه آنکه
مرکززدایي یا  Decentringجز در قالب ساختارهایي که بر مرکز بنا شدهاند ،ممکن نيست .دریدا لحظۀ
اندیشيدن به ساختاریت ساختار را ،که نه تنها به ساختارگرایي ،بلکه به نامهایي چون نيچه ،فروید و
هایدگر نيز اشاره دارد ،چنين توصيف ميکند:
«از آن پس ميبایست چنين اندیشيده ميشد که هيچ مرکزي وجود ندارد ،که مرکز را نميتوان به
صورت موجودي حاضر درک کرد ،که مرکز جایگاهي طبيعي ندارد ،که مرکز مکاني ثابت ندارد بلکه
یک عملکرد است .نوعي بيمکاني که در آن تعداد بيشماري جانشيني نشانهها در جریان و مشغول
بازي است .این لحظهاي بود که در آن زبان پروبلماتيک کلي را به تسخير خود درآورد ،هنگامي که در
غياب مرکز یا خاستگاه ،هر چيزي به گفتمان تبدیل شد ...یعني نظامي که در آن مدلول مرکزي ،مدلول
آغازین یا استعالیي هرگز بيرون از یک نظام از تفاوتها به صورت مطلق حاضر نيست .غياب مدلول
97
استعالیي دامنه و بازي داللت را تا بينهایت گسترش ميدهد».

چنانکه از این گزیده مشخص است ،وقتي دریدا ميگوید هيچ مرکزي نيست ،منظور غياب مرکز
است و نه فقدان آن .مرکز همواره در بطن ساختار به کنترل آن مشغول بوده و همچون نقطهاي ثابت به
خنثيسازي و تقليل تاریخي ساختار پرداخته است .براي نمونه دریدا در نقدش بر لوي استراوسِ
ساختارگرا ،مدعي ميشود که او جوامع غير اروپایي (به ویژه جوامع بدوي) را به مثابه «مرکز» در نظر
ميگيرد ،به مثابه نمایهاي از طبيعت پنهان خير ،همچون «درجۀ صفري» که با ارجاع به آن ميتوان
خطوط کلي «ساختار» جامعه و فرهنگ غرب را ترسيم کرد 91.عملکرد مرکز همچون اصلي تنظيمي
عالوه بر سازماندهي و جهت دادن و متوازن کردن ساختار ،در اصل تحدید سازي ساختار بوده است.
«مرکز ساختار با جهتدهي و سازماندهي به انسجام ساختار ،اجازه ميدهد که بازي عناصر ساختار در
99
درون فرم کلي آن انجام شود».

این بازي دیگر بازي کامل و تمامعياري نيست و از بيرون توسط مرکز اداره ميشود .انگار مرکز ،بازي را
براي رسيدن به تعادل ،همچون روشي براي نيل به تثبيت ساختار ،تحمل ميکند .ساختار گشایش مرکز
است و مرکز نقطهاي است که در آن بازي دیگر مجاز شمرده نميشود .مفهوم ساختار داراي مرکز
همچون بازي اي است که بر یک زمينۀ ثابت و بيرون از بازي قرار گرفته است؛ بازياي که امکان خود را
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از بنا شدن بر بنياني ثابت ميگيرد که بازي را تنها به شرط نشاندناش در قلمرویي ثابت و پرشده تحمل
ميکند .مرکز بر اضطراب تنيده در بازي فایق آمده ،بر آن لگام ميزند .به همين دليل هر مبدأشناسي
یا فرجامشناسي  9چيزي نيست جز تقليل ساختارمندي ساختار به مرکز ،به «حضور»ي در وراي بازي؛
مرکز هم آغاز است ،هم انجام.
تاریخ مفهوم ساختار از منظر متافيزیکي سلسلهاي از جانشيني مرکزها است ،مرکزي به جاي مرکز دیگر،
همچون زنجيرهاي پيوسته از تعينهایي از مرکز؛ گویي تاریخي است از تعينهاي مختلف همان امر واحد:
لوگوس ،ایدوس ( ،)Eidosآرخه ( ،)Archeتلوس ( ،)Telosانرژي ( ،)Energeiaاوسيا (،)Ousia
ذات ( ،)Essenceوجود ( ،)Existenceسوژه ،حقيقت ( ،)Aletheiaامر استعالیي
9
( ،)tality Transcendenآگاهي ( ،)Consciousnessخدا ،انسان. ...

91

تاریخ گشایش و انحرافي است ميان دو حضور :آرخه و تلوس .بازي ،فرصتي است ميانۀ آغاز و انجام ،تا
روح هگلي مانع و بهانهاي براي فرا رفتن داشته باشد .مرکز ،بازي را تنها به شرط نشاندناش در قلمرویي
ثابت و پرشده تحمل ميکند ،همچون آزادي مقيد در یک حصار؛ چراغ سبز همداستان با چراغ سرخ
است.
چنين اندیشههایي وقتي حاصل شد که به ساختاریت ساختار اندیشيدیم .دریدا این وضعيت را حادثهاي
چشمگير در تاریخ اندیشۀ غرب ميداند و تالش ميکند آن را تا نهایتِ خودویرانگرش دنبال کند.
واسازيِ ساختارگرایي نقطۀ اوج کار دریدا است ،و او این مهم را با پرداختن به رابطۀ ميان مرکز و
ساختار (مدلول و دال) پي ميگيرد .دریدا بر آن است که مرکز را به بازي برگرداند ،دریدا ميخواهد بازي
را پيش از مرکز بياندیشد .مرکز براي او جالب توجه است ،نه به خاطر تفاوت ماهوي با دیگر عناصر
ساختار و بيرون از ساختار بودناش ،بلکه به خاطر موقعيت نامتعارف و غير عادياش در درون ساختار.
تفاوت ماهوي تنها در ضمن ساختار قابل اندیشه است ،بيرون درون است« .هيچ بيرون از متني وجود
ندارد 91».و «تنها زمينههایي بدون هيچ مرکز یا تکيهگاه مطلقي وجود دارند 9 ».مرکز موقعيت ممتازش را
از خود ساختار ميگيرد .مرکز مرکزیت خود را از پيرامون ميگيرد .مرکز /پيرامون تقابلي است متافيزیکي
که نشان از سلطهاي تاریخي دارد ،چرا که
«تقابل ميان مفاهيم متافيزیکي (براي مثال گفتار /نوشتار ،حضور /غياب و )...هرگز رابطهاي رودررو و
همسطح نيست ،بلکه یک پایگانمندي 93و یک سامان فرمانبرداري است».
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آگاهي از این که حاشيه متن را ميسازد و رابطۀ مرکز ـ پيرامون همچون دیالکتيک هگلي خدایگان و
بنده است ،ضرورتاً به وارونگي 17این تقابل ميانجامد .اما این هنوز ميانۀ راه است .باید مرکز را در معرض
حذف قرار داد و از تقابل متافيزیکي مرکز /پيرامون برگذشت .اینجا است که باید ساختار را همچون
بازي ،مقدم بر مرکز و پيرامون دانست .ساختار (بازي) با انحصارطلبي و تماميتخواهي مرکز سر سازش
ندارد.
«بازي هميشه بازي حضور و غياب است ،اما اگر ریشهايتر بياندیشيم ،بازي را باید پيش از انشقاق
حضور و غياب فهميد».

دریدا براي به زیر کشيدن سلطۀ حضور ،به غياب متوسل ميشود .اما غياب ،غيابِ یک حضور است.
در اینجا جاي متن و حاشيه عوض ميشود و حضور دوباره بازميگردد تا سلطۀ غياب را به زیر بکشد.
دریدا متوجه است که خود غياب نباید دوباره به بازسازي تقابلهاي متافيزیکي بيانجامد .پس حضور نيز
در مقابل به مثابه غيابِ غياب معرفي ميشود .نه غياب اوليه است و نه حضور ،بازي بر این دو مقدم
است .پيرامون نفي مرکز است و نفي مرکز باز نفي پيرامون را در بر خواهد داشت .پس ساختار (بازي)
نافي مرکز و پيرامون ،هر دو ،است؛ نه مرکز را مسلط ميکند و نه پيرامون را .اما ساختار یک خاستگاه
نيست ،چون تنها از طریق مرکز و پيرامون (بازي حضور و غياب) تقرر ميیابد.
راهبرد واسازي «به معناي اجتناب توامان از خنثاسازيِ صرف تقابلهاي دوتایي متافيزیک و نيز تن
19
دادن صرف به حوزۀ بستۀ این تقابلها و در نتيجه تأیيد آن است».
نتيجهگيري
به نظر دریدا افق معنایي گفتمان علوم انساني به واسطۀ مداخلۀ نوشتار مختل شده است ،نوشتاري که
1
«در تحليل نهایي به خوانش هرمنوتيکي و رمزگشایي معنا و حقيقت نميانجامد 11».اکنون با ناتماميت
ناشي از بيمرکزي ،و نه نامتناهي بودن قلمرو ،روبهرو هستيم؛ با بازي نامتناهي و ناتمام جانشينيها در
یک قلمرو متناهي ،در قلمرو متناهي زبان .دریدا ميگوید:
«چرا باید سوگوار از دست رفتن مرکز باشيم؟ آیا مرکز ،غياب بازي و تفاوت ،نام دیگري براي مرگ
نيست؟»

دیگر هيچ اصل و خاستگاهي نيست که از بيرون بازي را کنترل کند ،بازي از جایي درون خودش
فرمان ميبرد ،بازي آن اصلي است که دیگر همچون خاستگاهي حاضر در نظر گرفته نميشود .دریدا این
اصل غير اصيل هر اصلي را «رد» ( )Traceمينامد 11.رد به مدلولي در واقعيت ،الحاق طبيعي نيافته
است؛ رد به این معنا ناانگيخته  1است .ناانگيختهگي 13رد امکان هر پایگانمندي و ترتيب «طبيعي»
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ميان دالها را از دور خارج ميکند .امروز گفتمان علوم انساني به ناانگيختهگي رد ،به تاریخمندي ذاتي
خود ،خوشآمد ميگوید:
«در فقدان ارجاع به طبيعت ،ناانگيختهگي رد ،همواره در حال شدن است .در واقع هيچ رد ناانگيختهاي وجود ندارد؛
رد به طریقي نامعين ناانگيختهـ شدن خودش است ...نه نمادي وجود دارد و نه نشانهاي ،بلکه تنها نشانهـشدنِ نماد
وجود دارد».

و چنين است که همواره در ميانهایم و دسترسي به چيزي جز متن (سنت) نداریم .ما همواره با تفسيري از
تفسيرها سروکار داریم.
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