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استاد دانشگاه وارویک انگلستان  ،نوشتۀ پروفسور لزلی هیل« مقدمه کمبریج بر ژاک دریدا»کتاب 

حق کپی رایت آن  ،علمی فرهنگی مؤسسه انتشاراتینوشته شد و  2007این کتاب در سال است. 

ی که دانشگاه کمبریج در معرف استجلدی  21 این کتاب از یک مجموعۀرا خریداری نمود. 

گردی قرن بیستم منتشر کرده است. کتاب با ترجمه معصومه شاه بزرگترین تأثیرگذاران بر ادبیات

  خوانیم. که معرفی آن را در زیر می اخیراً به چاپ رسیده است
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 گفتارشیپ

 

 ،قدر وسیع است که با هر برآوردی آن 1دریدا و حجم کلی کار ژاک ،محدوده ،مفاهیم

را ها  آن همۀاندازۀ کافی به  توانو نمیبسیار فراتر از کتابی مقدماتی از این دست است 

به یک  فقطدالیلی دیگر، من خودم را  . به این دلیل و بهقرار دادبحث مورد در اینجا 

های او دربارۀ ، یعنی برداشتاممحدود کرده سری از مطالب متعدد و فراوان آثار دریدا

شود. شناخته می« جهانِ ورای ادبیات»هایی که برای مخاطبان با عنوان آن بخش از نوشته

ب در درجۀ اول )که البته امیدوارم فقط همین گروه نباشند( دانشجویان مخاطب این کتا و

کلی همۀ خوانندگانی هستند که  طوره های ادبی و سپس بمند به نظریههادبیات عالق

طور  پایان ادبیات و فلسفه بیشتر بدانند؛ همانگوی مفصل و بیوخواهند دربارۀ گفتمی

 هم دچار وقفه و هم بسیار طوالنی است.  ،گو در آثار خودِ دریداوکه این گفت

دانند، دریدا فرض را بر این گذاشته است که خوانندگانش ها میهمان طور که خیلی

هایش فشرده و بعضی اوقات دلیل که نوشته این ای را دارند. نه فقط بهاطالعات اولیه

اساسی متون کلیدی سنت که آشنایی اولیه با اصول  دلیل این مبهم هستند و نه فقط به

فرض فلسفی غرب از افالطون، کانت، و هگل تا هوسرل، فروید و هایدگر را پیش

مفهوم مشخص فلسفی،  آنتأثیر  اینکه کارش عمیقاً تحت دلیل و نه فقط به گیردمی

هایی از آن جنبه وعقالنی و ادبی است که تاریخِ پیچیده و مشخص خودش را دارد 

 این دلیل به زبان دریدا بیگانه باشد و حتی نهانندگان غیرفرانسویممکن است برای خو

گیرد که بعضی نحوی به کار می منابع زبان و اصطالحات فرانسوی را به ،که این روش

                                                           
1. Jacques Derrida 



اما چیز دیگری نیز وجود دارد:  ،ها درست استترجمه است. همۀ این اوقات غیرقابل

هایی فرضیه از بسیاری دربارۀ دیگر بار تا دکشمی چالش به را خوانندگان او کار اینکه

 بر حاکم که ی که حتی فرضیاتی رایتا جا ها به ارث رسیده است،که به آنکنند  فکر

 بر نیز دررا  هستند زبان و نوشتار اندیشه، آمدن وجوده ب ایریشه و اساسی اصول

   .گیردمی

ادرست، درک و ارائۀ ن با عدمتردید جسارت و بنیادستیزیِ کار دریدا، اگر نگوییم بی

رخالف برو بود؛ هرچند خوانندگان جدید دریدا باید بدانند که هکم با مقاومت روبدست

ی شود، دریدا از همان ابتدا مخالف سرسخت خردستیزادعا می اوقات چیزی که گاهی

هایش یتولای بود که مسئپرستی در تمام اشکال فراوانش بود؛ او همچنین نویسندهو کهنه

ار کس آث هرگرفت. فکرِ مردمی جدی میعنوان یک متفکر، یک معلم و یک روشن را به

سندگان های خیلی دقیق در میان باشد، نویداند که وقتی پای استداللاو را بشناسد می

 قدم، دقیق، موشکاف وشماری وجود دارند که به اندازۀ دریدا شفاف، ثابتانگشت

 بابصیرت باشند. 

ای که خودش برای اولین بار آن را ابداع کرد تردید شهرت دریدا برای همیشه از واژهبی

عنوان یک  ناپذیر است. این واژه که بعدها جاافتاد و در نهایت با اکراه و صرفاً بهجدایی

مثل  یواساز. 2«یواساز» ۀواژ جزبرای آثارش پذیرفته شد چیزی نبود « توضیح محتمل»

های استراتژیکِ تفکر یک شیطان در تمام جزئیات وجود دارد. این کتاب به ضرورت

های او بسیاری از جزئیات مخصوص به استنباط ،بر آن افزوندریدا خواهد پرداخت، اما 

کنند در فهم کار دریدا از ادبیات و دیگر متون را هم برای همۀ کسانی که احساس می

                                                           
2. deconstruction 



د کرد. ممکن است در ابتدا تصور شود که آیا اصالً نیازی سردرگم هستند بررسی خواه

نامۀ کار دریدا قبالً کارآمدترین معرفی اساساً به کتابی برای معرفی وجود دارد؟ و اینکه

نوشته شده است: و آن همان اثر خود اوست که خواننده با خواندن آن دائماً و حقیقتاً  

ست دشوار باشند. پس یک کتاب مقدماتی برد. اما بعضی از این آثار ممکن الذت می

تر کنیم، آیا فهم تواند کمکی در این زمینه باشد. اما برای اینکه دریدا را قابلمانند این می

تر، یعنی همیشه تر تمرکز کنیم یا روی تصویر کوچکبهتر است که روی تصویر بزرگ

برانگیز محدود کنیم یا وارد جزئیات پیچیده ای از توضیحات سؤالخودمان را به مجموعه

 شویم؟  تخصصیترِ متون کنندهو کامالً روشن

تا  کردهحل نداشته است، اما تالش انتخاب روشنی بین این دو راه ،نهایت این کتاب در

یقت، فهم بودن، حق نهایت معتقد به این است که قابل ای را ارائه دهد و درروش میانه

چیزی  بعالوه،ای از این دست اهمیت دارند. یک به سهم خویش در پروژه و وفاداری، هر

کند به خوانندگان جدید دریدا و همچنین به همۀ خوانندگان کمک می ،که به بهترین وجه

نه یک مطالعۀ خالصه و نه یک چکیدۀ فشرده است، بلکه این است که از ابتدا صبور 

خواهد داشته سانۀ شهری واسازی )این عبارت هر معنی که میباشیم، نه نسبت به اف

بخشی از رویدادهای ، زیرا ای که نام ژاک دریدا را با خود داردبلکه نسبت به نوشته ،باشد(

 گذاری کرده است. مهم تاریخ اندیشۀ مدرن را پایه

ناپذیر تنابخیانت اجدرنتیجه خوشبختانه یا متأسفانه، وفاداریِ کامل واقعاً غیرممکن و 

ناپذیری و اطمینان دادن همین اجتناب نشان ،تردید یکی از وظایف این کتاباست. بی

و از سوی دیگر پذیرفتن مسئولیت  روشاین  پذیرفتن جز ایکه چارهاست  دادن به این

 ندارد. مرتبط با آن وجود



یار یت بسمایلم که در اینجا از همکارانم در دانشگاه وارویک قدردانی کنم که حما

سیاری بپایان برسانم. همچنین مدیون  ارزشمندشان به من کمک کرد تا این کتاب را به

طالعات از دانشجویان دانشگاه در رشتۀ فلسفه و ادبیات، فلسفه، مطالعات فرانسه و م

ن هایی کردند که شاید درکش با خواندسال گذشته همکاری انگلیسی هستم که در ده

 ن ملموس نباشد. رو چنداصفحات پیشِ

زودی بزرگ ه هم ب هاآن تقدیم کنم که 3ژولیت و در آخر مایلم این کتاب را به سوزی

  .خواهند شد و کتاب من را خواهند دید

  

                                                           
3 .Susie and Juliet :ــ م. لیه یآقا دختران . 



 دوم فصل

 4هامتن یهااقیس

 

 

 5هادربارۀ آغاز کردن

 در ادبیات و فلسفه عرصۀ کرد شروع دانشگاهی را فعالیت دریدا که 1950 دهۀ اوایل در

 به خصوص و پساجنگ اگزیستانسیالیزم تسلط تحت زیادی بسیار حد تا هنوز فرانسه

 طورهم در آن زمان به  هنوز که کسی بود؛ سارتر پلژان پرصالبت چهرۀ تسلط تحت

 بود، مبارزات متفکران تریناز برجسته و پیشتاز معاصر و فیلسوفان از یکی نه تنها جدی

 ادبی تفکر ریشۀ. بود ای همبلندآوازه ادبی منتقد و نویسنامهنمایش نویس،داستان بلکه

 با اشمواجه او فکری تحول مهم عطفنقطۀ  اما. بود متنوع و عمیق سارتر فلسفی و

 بود. 1994-1993در  ،جنگ از قبل هوسرل، همه از ترمهم و آلمانی پدیدارشناسی

زیادی  تأثیر و یافت ادامه هایدگر و هگل کارهای کنار در کارش هوسرل کسی بود که

ایجاد اختالل در کار  خاطر به او به درستی گذاشت، گرچه پساجنگ سارتر تفکر روی را

. شدمی متهم نبودند دفاعقابل راحتیبه  هم همیشه که های شخصیها به واسطۀ روشآن

 دیدگاه دنبالبه  که دریدا که نبود آورتعجب شاید و باقی ماند شاخصی چهرۀ سارتر

با  سارتر و ازطریق بود پساجنگ فلسفی پیچیدۀ هایدیدگاه بین خودش در شخصی

 دو این متفاوت کامالً تأثیر به بایستمی اول گام در بود، شده درگیر هوسرل و هایدگر

                                                           
4. Contexts 
5. Beginnings 



 خودش پای که روی بود مصمم دریدا وجود این، با. کردمی توجه فلسفی مهم چهرۀ

 انجام هوسرل علم فلسفۀ روی تمرکز با زمان آن رایج رسم برخالف را کار این و. بایستد

 .داد

 آثار که در بود انقالبی متفکری خودش قواعد با و غریب و عجیب آدمی هوسرل

 عظیمی پیچیدگی و تناسب ظرافت، کارهایی را بابعد مجموعه به 1900 از چشمگیری

 کرد استدالل او. بود ساده نسبتاً کلی قالب در حداقل او زیربنایی تفکر. آورد وجود به

 هایمدلمجموعه با و است کرده گم را راهش بعد به نوزده قرن نیمۀ از فلسفه که

 به قادر حتی که است شده مشوش علمی تحقیق از دومیدست و ناهمگون کننده،خسته

 به تازه حیات تکلیفْ دمیدن هوسرل، گفتۀ به. نیستند هم خودشان ادراکی روند توجیه

 جدید، یک مبنای ارائۀ و اشاصلی رسالت و هشیار کردن دوبارۀ آن نسبت به فلسفه

 شروع که چالش جدیدی بود قرار ابتدا همان از. بود تفکر برای یکدست و جانبههمه

 از) کرد پدیدارشناسی جدید انتخاب بلندپروازانۀ اقدام این برای هوسرل که نامی و شود

 او. بود( شوندمی پدیدار حواس برای که طورآن  چیزها معنیبه  6پدیده یونانی ریشۀ

 عینی و دقیق جزئیات با که بود این آن و تعریف کرد، پروژه را هم اولین هدف این

 آگاهی او که چیزی با فردی، شناسیروان بر مقدم تجربه، جهان چگونه دهد، توضیح

 شرایط امکان تجربه بود،نامید، که به طور کلی روشی برای توضیح فلسفی  7استعالیی

 شناسیروش شناخت، ترایپایه و بنیادی سطح این به دسترسی برای و. شودمی فهمقابل 

کنار  معنینامید که به  9اپوخه یا 8پدیدارشناسانه تقلیل را آن و طراحی قدرتمندی را

                                                           
6. phainomena 

 ــ م. .تجربه شدن ریپذامکان یبرا الزم طیشرا یفلسف نییتب یبرااست  یروش. آگاهی استعالیی  7
8. phenomenological reduction 

9 .epoch´e :است. ــ م. قضاوت انداختن قیتعو به یمعن به یونانی یاواژه از 



 شامل گویا که بود ای11یعیطب نگرش 10دادنِ قرار پرانتز داخل یا گذاشتن، قطع کردن،

 اولین از یکی ،12لویناس امانوئل. شدمی جهان دربارۀ من قبلی فرضیات یا دانش همۀ

 است فعالیتی پدیدارشناسانه تقلیل بنابراین»: کرد اظهار چنین فرانسه، در هوسرل مدافعان

 تا آوردیدرم قیتعل حالت به موقتاً را 13وجود یعیطب یۀنظر اعتبار آن به واسطۀ ذهن که

 نه گرید خودشۀنوببه که آورده وجود به را آن که کند مطالعه یتفکر در را آن یمعن

 اولیه در 14ییدایخودپ به بازگشت نیا در من. است آن بر مقدم بلکه جهان، از یبخش

 را جهان در حضورم واقعی معنای و دانشم کل ارزش و یکباره، منشأبه روش، این

 [.i] «یابمبازمی

 حکایت. جهان وجود دارد در موضوع حضور جذابی نسبت به واقعاً کشش که معلوم شد

 دوستش، که چیزی با سارتر دهد کهمی نشان کرده نقل 15دوبوآر سیمون که مشهوری

 گفت، چگونه هوسرل دربارۀ 1933 یا 1932 در پاریس در ایکافه در ،16آرون ریموند

 یک تواندمی پدیدارشناسی که حرف او این بود .[ii]شد  زدهشگفت و و مبهوت مات

 فلسفی هایتحلیل برای عاملی به را زردآلو مربای مانند عینی اما اهمیتکم ظاهراً موضوع

بیرون رفت و کتابی را که لویناس خالقانه  با عجله نتیجه این بود که سارتر. کند تبدیل

 ادامه در بوآر که طورآن  و خریداری کرد و و برای معرفی در این زمینه نوشته بود تهیه

 کار نحوۀ در را ایتازه انگیزۀ آگاهی، کلیدی اهمیت از هوسرل تبیین دهد،می توضیح

                                                           
 ــ م.. گذاشت پرانتز داخل را آن هوسرل که طور همان . 10

11. natural attitude 
12  .Levinas Emmanuel: ــ م.. دانستیم یاول فلسفه را اخالق که است یتوانیل ۀزاد( 1995 -1906) یِفرانسو یِهودی لسوفیف 

13. natural thesis of existence 
14.  self-evidence 
15. Simone de Beauvoir 
16. Raymond Aron 



 سارتر، گفتۀ به که به واسطۀ آن، حرکتی کرد؛ ایجاد وجودی فلسفۀ پروژۀ در سارتر خود

 ایستا مفهوم هر مغایرت با در و 17نشدهسرکوب خالق عاملیک  من به صورت آگاهی

 من اگر چون کند.می جهان بروز در شودانسان گفته می طبیعت دربارۀ کهآوری ماللت و

 هایینامهنمایش و فلسفی در آثار سارتر که طور همان باشم، آزاد ذاتاً وجود خودم در

آن  است، استدالل همین در پیِ( 1948) 19آلوده هایدست یا( 1943) 18هامگس چون

 همان موقعیت در دیگران آزادی و آزادی خودم آزادی، آن تصدیق من، الزامی وظیفۀ گاه

 زیربنایی اجباری تعهد همچنین همان این. کنممی پیدا آنجا در را خودم که است عینی

بر  نوشتار شدۀریزیبرنامه اخالقیـیوجدان مفهوم حفظ و چپ سیاسی تفکر به سارتر

 در 21ست؟یچ اتیادب تأثیرگذارش بیانیۀ در که بود 20ارتباط شناسی ازیک زیبایی پایۀ

  .[iii]کرد  بیان 1945

 جوابگوی قدرت تمام با که بود کنندهقانع و قدرتمند ایآموزه آزادی دربارۀ سارتر نظریۀ

 هرچند. نظامی با آن مواجه بودند اشغال در اثر فرانسوی متفکران هایی بود کهدغدغه

 اغلب چون بود، روشن سیاسی حوزۀ در این دربارۀ آن وجود نداشت. کلی آرایاتفاق

 آزادی علت به تعهد در پیامدهای عملی سیاسی دربارۀ تریتند نظرهایاختالف آن در

 جوان دریدای ژاک و 22بالنشو موریس نویسداستان و منتقد مثل افرادی. داشت وجود

 ادبیات حوزۀ در سارتر نظریۀ تجویزی تضمنات براساس را عمیقی تأمالت که بودند هم

 سارتر تالش با گرچه. نبود سارتر تفکر مخالف اصالً زمان آن در دریدا .[ii] داشتند

                                                           
17. uninhibited creative agent 
18. Les Mouches (The Flies) 
19. Les Mainssales (Crime Passionel) 
20. aesthetics of communication 
21. Qu’est-ce que la litt´erature? (What is Literature?) 
22. Maurice Blanchot 



نبود،  موافق اخالقیـیوجدان و ایدئولوژیکی تلقین برای ایوسیله به ادبیات تبدیل برای

 که بعدها این همان طور کرد؛ پیدا فیلسوف این آثار در تجلیلی قابل بیشتر چیزهای اما

 مجلۀ تأسیس سالگرد پنجاهمین مناسبت به 23لنزمن کلود به طوالنی اینامه در را مسئله

N; 213 -167, PM ,257-) داد توضیح 1946 در سارتر توسط 24مدرن هایزمان

292.)  

 و داشت وجود بود جالب دریدا برای همچنان سارتر آثار چرا اینکه برای مهم یک دلیل

 ادبیات میان نزدیک وگویگفت همیشگی یک اهمیت از حاکی سارتر کار که بود این آن

 دریدا اصلی هایدغدغه از یکی 1950 دهۀ اواسط در این از قبل مسئله این. بود فلسفه و

 1980 در او. نکرد کامل هرگز او که باشد ایدکتری رسالۀ اصلی موضوع بود قرار و بود

 و علم ادبیات، و فلسفه میان» که شودمی مربوط اتفاقی به اساساً تفکر این که کرد اظهار

 ,DP) دهدمی رخ «ادبیات و کاویروان و ادبیات، و االهیات ادبیات، و سیاست ادبیات،

443; TT, 38 .)که شد باعث ضمنی طور به فقط هم بیشتر و تا حدی اظهارنظر این 

 توضیح مسئله همین. کند متمرکز سارتر تفکر با ارتباط در را ادبیات دربارۀ تأمالتش دریدا

 نوعی عنوان به یا اتفاقی طوربه  بارها، و بارها آتی هایسال در دریدا که چرا دهدمی

به  نامشان که کرد اشاره نویسندگانی همان به دقیقاً سارتر، پیشگویی به نسبت احترام

یعنی : بود آمده 1950 دهۀ تا 1940 دهۀ از سارتر ادبی مقاالت اولین در عمده طور

 .28ژنه ژان و 27ماالرمه استفان ،26پونژ فرانسیس ،25باتای ژرژ بالنشو، موریس

                                                           
23. Claude Lanzmann 
24.  Les Temps modernes 
25. Georges Bataille 
26. Francis Ponge 
27.  Stéphane Mallarmé 
28. Jean Genet 



 اصالت ینییآراست و او میان هوسرل، با دریدا درگیری وسعت و شیوه اما 

 ارزش فیلسوف این روی اول او مهم کار ویژگی دو. انداخت حاکم فاصله29یِوجود

 نسبت جدی تعهدی کرد پیدا هوسرل در دریدا که چیزی اینکه، اول. دارد را تأکید کردن

 کلیات خیلی با که نبود فیلسوفی هوسرل مثل دریدا. بود مبسوط دقیقاً فلسفی پژوهش به

. آمدمی شوق سر منطقی و دقیق صبورانه، هایتحلیل با بلکه او شود، وسوسه وسیع

 صورت به تواندمی که آورد دست به هوسرل از را خاصی تفکر دریدا سبک  همچنین

 بلکه همچنین جهان، در نحوۀ آشکارگی اشیا دربارۀ تنها نه شود، داده توضیح یک دغدغه

 نوشتن از دریدا قصد. کندپذیر میامکان را هاآن که شرایطی دربارۀ تراساسی و حتی

 بر چه چیزی داللت یا چیست کالً ادبیات اینکه دربارۀ پرسش جایبه  ادبیات، دربارۀ

 شرایط دربارۀ تریگسترده پرسش طرح منظور به قضاوت انداختنتعویق به  کند،می

 مثل شود، داده که پاسخی اگر ــ حتی بود ادبی اصطالحمتون به  پذیریدقیق امکان

 خالص کلمه دقیق معنیبه  هرگز دستاز این  پذیریامکان هر نوع که باشد این همیشه

 حوزه از امکان این صرفاً جدا کردن در هر صورت اینکه و است نشده ارائه مطمئن و

 ممکن دیگر مراتبی،سلسله مدل یک در معین، موضوع یک پیچیدۀ یناهمگن نظری از

 .نبود

 ،30ایپولیت ژان چگونه که گویدمی 1980 در اشنامهپایان از جلسۀ دفاع در دریدا 

 باشد دریدا نامۀپایان راهنمای استاد کرد قبول 1957 در که فرانسوی، برجستۀ شناسهگل

 دانسته است کهنمی اصالً زمان آن در که کرده بود اعتراف او نزد بعد سال ده حدود

 وششسی حدود دریدا(. DP, 442; TT, 36-37) شد ختم خواهد کجا به دریدا پروژۀ

                                                           
29. existentialist orthodoxy 
30. Jean Hyppolite 



خاطر به  هوسرل دربارۀ خودش نامۀاولین پایان بازبینی هنگام 1990 در بعد سال

 متأخر خودش، و متقدم سبک فکری استثنائی روییکنواختی(  نگوییم ایستادگی )اگر

. شدتر میروشن دریدا کار مسیر هوسرل بود با هر اتفاقی که مرتبط با آثار. شد زدهشگفت

 قرار که هوسرلی پدیدارشناسی که شده است معلوم نهایت در که کرد اعالم 1967 در او

 در دیگری خوردۀشکست تالش باشد، سنتی متافیزیک در اساسی بازنگری یک بود

 داشت قصد آتی هایسال در دریدا(. M, 187- 207; 157- 173) است متافیزیک احیای

شده است  که فلسفه به واسطۀ پدیدارشناسی دچار آن را دشواری این وضعیت جزئیات

 سنتی متافیزیک پایۀ بر را خودش بنای توانستمی نه چون کند، بررسی بیشتر هرچه

 . بگذارد کنار است رسیده او به که را میراثی توانستمیو نه  محکم کند

( نشان داد که پدیدارشناسی با مشکالت خاصی در 1973) 31دارهایپد و گفتاردریدا در 

ارتباط با زبان مواجه شده است. هوسرل با پافشاری بر چیزی که ریشۀ عمیقی در سنت 

ها را یونانیان داشت با بازشناسی و تالش شروع کرده بود تا دو مدل یا دو جنبه از نشانه

 خودشی به آگاه یِکینزدحضور و  واسطگی،از یکدیگر متمایز کند: یکی که دالِ بر بی

و دیگری که دالِ بر ثانوی بودن، غیبت و فاصله بود. اما دریدا اعتراض کرد که هر 

شد، حد و مرز مربوط می 32دست ناپایدار است. تا آنجا که به نشانهتفکیکی از این 

شد؛ در واقع، هر دو نسبت به حضور با غیبت و حد و مرز غیبت با حضور تعیین می

گذارد )و از که هم در زمان و هم در فضا تأثیر می 34و تفاوت 33حرکت پیشینی تعویق

                                                           
31. Speech and Phenomena 
32. sign 
33. deferral 
34. difference 



شدند: چیزی که دریدا با استفاده از دهند( ثانوی محسوب میها را شکل میرو آناین 

  35(. ,3M-29 ;3- 27نامید ) diff´eranceازی مشهوری سواژه

سازی دریدا وجود داشت که نه واقعاً یک واژه و نه واقعاً یک چندین دلیل برای این واژه

(. فعل Po, 16- 20; 8- 11مفهوم بود و او کامالً روی این مسئله تأکید داشت )

diff´erer  در فرانسوی )که از ریشۀ التینdis دا، به عالوۀ معنی ج بهferre  معنی به

صورت متعدی با یک مفعول کردن گرفته شده است( دو معنی اصلی دارد: اگر به  حمل

صورت الزم و  انداختن است و اگر بهتعویق تأخیر یا به معنی به  مستقیم به کار رود، به

 ریدا در ابداعبودن است. دداشتن یا متفاوت معنی تفاوت بدون مفعول به کار رود، به 

)برخالف استفادۀ متعارف در  aمعنی بود و با حرف که بی diff´eranceواژۀ 

differenceشود، حداقل سه نکته را در ذهن داشت. اول، تأکید بر بُعد ( نوشته می

زمانی لویناس در بررسی  تقریباً همان طور که یک فعالِ حرکت تعویق یا تفاوت بود؛

را پیشنهاد کرده  essanceنوشتن  essenceجای نوشتن چگونگی ترجمۀ هایدگر به 

صورت احتمال این  تأکید کند، چون در غیر این be-ingبود تا روی ویژگی پویای 

جایی که  عنوان یک حقیقت ساکنِ صرف فهمیده شود. دوم، ازخطر وجود داشت که به 

شنیدن نیست، این  در تلفظ فرانسوی قابل diff´eranceو  diff´erenceتفاوت بین 

کرد که تاکنون چیزی در خود سازی دریدا توجه همگان را به این حقیقت جلب میواژه

و حضور صدا  خود بهواسطگی ظاهری، نزدیکی گفتار مؤثر بوده است که فراتر از بی

                                                           
ار توشدر سطح ن فقط difference تیهو ای. معنا ستین دنیقابل شن eبا حرف  differenceو  aبا حرف  یعنی differance ۀدو واژ انیتفاوت م .35

نوشتار  دیگویرا که م یندو قدرتم ریانکارناپذ ۀدیا نیامر ا نیدر سطح نوشتار وجود دارد. و ا فقطواژه  نیا شودیاست که گفته م لیدل نیوجود دارد، به هم

 .118، ص 1392پارسا،  یمهد ۀترجم ،دایفرهنگ واژگان در؛ کندیمختل م دیآیبعد از گفتار م



تقلیل به یک واقعیت نویسی و غیرقابل گر، حتی زبانی بدون نشانهدی عبارت بوده است. به

 ی یا آواشناختی بود. دهان

دلیل مهم سومی هم وجود داشت. از آنجا که این واژه از فعلی که هم متعدی و هم الزم 

توانست برای داللت بر حرکتی که خودش می diff´eranceبود به دست آمده بود، واژۀ 

طور که بر  بر این تضاد است استفاده شود، دقیقاً همان 36نه فعال و نه منفعل، بلکه مقدم

تضادهای دوسویۀ مشابه فراوان دیگری هم مثل: حضور و غیبت، محسوس و معقول، 

مثل یک نام  diff´eranceطبیعت و فرهنگ، فاعل و مفعول و غیره مقدم است. و اگر 

نامید، موقت برای چیزی بود که دریدا فضایِ شدن برای زمان یا زمانِ شدن برای فضا می

توانند با آن تولید شوند، پس طور کلی می کرد که مفاهیم بهپس به حرکتی اشاره می

یک مفهوم باشد )در غیر این صورت، چیزی که  «نیا از شیپ»تواند خودش نمی

پیش از این معلوم بود(. پس این یک نام موقت برای چیزی بود درصدد توضیح آن بود 

 تعریف نبود.   درستی قابلبه  «کلمه قیدق یمعنا به»که نامی نداشت و بنابراین 

که برای تمام تفکرات بعدی دریدا کلیدی بود نه با کلمات،  diff´eranceهمچنین  

شد و به پایان رسید گذاری شروع می، عالمت یا عالمت38یا ردیابی 37بلکه با نوعی رد

شناختی نبود ممکن تنها کلمات، بلکه هر چیز دیگری که واقعاً زبانکه بدون آن نه 

فرض نه یک نظریۀ زبانی و نه یک نظریۀ ادبیات را پیش  diff´eranceشد. بنابراین نمی

ها نداشته ری را برای هر دوی آنگیرد )ولی نه به این معنی که نتواند نتایج چشمگیمی

ها بود و به این ترتیب از مرزهای باشد(، بلکه برعکس مقدم بر امکان منطقی هر یک از آن

                                                           
36. prior 
37. trace 
38. tracing 



داد، که به زبان )زبان انسانی( امتیاز خاصی نمیکرد. در حالی ها تجاوز میهر دوی آن

ها به نوعی که همۀ آن بود 39هاییها و عالمتترِ نشانهحاکی از حضورِ فراگیر بسیار کلی

ترین از طرز بیان سیال و افتراقی اشاره داشتند که غیرقابل تقلیل به حضور، اما در گسترده

 ناپذیر بودند. مفهوم ممکن، از خود زندگی جدایی

نویسد که همۀ فیلسوفان مهم یک فکر همیشگی دارند که روی هر هایدگر در جایی می

 گذارد. اگر این درست باشد )مطمئناً هیچدهند تأثیر میگویند یا انجام میچیزی که می

رحمانه بخشیده سبب این اشارۀ بی چیز قطعی نیست(، پس در مورد دریدا )البته اگر به

وقت یکی نبوده است، بلکه همیشه حداقل دو  چیزی هیچشوم( آن فکر این است: هیچ 

اینکه چیزی باشد که هست،  ای برایتا بوده است؛ چون هر رد، یا عالمت یا نوشته

معنی ای به حداقل باید دو نمونه از آن وجود داشته باشد. هیچ آغاز یا خاستگاه یگانه

شود به دقیق کلمه تاکنون موجود نبوده است، اما اگر تکرار آن چیزی است که باعث می

م به فکر کنیم، این امکان فقط تا زمانی وجود دارد که تفاوت ه 41یا همانندی 40تشابه

ناپذیر و نتایج گسترده جدایی 43تفاوتو  42رشدی وجود داشته باشد. تکرارنحو روبه

تعریف  44یهماننیاپذیر شدن آید که دقیقاً خودِ شرایط امکاننظر می هستند. از این رو، به

تواند همانی هرگز نمیدیگر، اینعبارت  کند. بهآن را نه تضمین، بلکه غیرممکن می

 همانی باشد. معنی دقیق کلمه این تواند به، یعنی هرگز نمیصددرصد باشد
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  ــ م. اشاره کرد. استیس و یریپذحافظه، تجربه، جامعه ها،انسان دست
40. sameness 
41. identity 
42. Repetition 
43. otherness 
44. identity 



همچنین از آنجا که تکرار و تفاوت میان یک اثر و اثر بعدی وجود دارد، آالیش هم  

شود و هر تضاد کامل یا ناپذیر و الزامی است. هر چیزی از خودش جدا میاجتناب

یابد. چیزی را که یک اثر به معرض یهمواره با درجۀ حداقلی از تفاوت تداوم م ایدوگانه

برد و برعکس و به این نحو جایی برای اعتبار هر گذارد، دیگری از بین مینمایش می

گیرد که ماند. دریدا نتیجه میو ثباتِ مطلق یا موضوعی باقی نمی 45نوع حضور، موقعیت

معنی دقیق کلمه است که مقدم بر حضور و غیاب و مقدم بر بودن به  differanceاین 

 وجود دارد. 

 46بعد از ساختارگرایی

تواند جز با پذیرفتن اینکه شروع کردن این استدالل که هیچ شروع کردنی هرگز نمی

غیرممکن است تصور شود، اصالً چیز جدیدی نبود و ضرورتاً هم نیست؛ اما درک این 

در تفکر معنی دقیق کلمه که به طور ضمنی به  47دسترس بودنِ اصلغیرقابل 

differance های کلیدیِ وجود داشت، بازتاب قدرتمندی را حداقل در یکی از دغدغه

 1950های جنبش مهم فکری بعدی یعنی ساختارگرایی داشت که در فرانسه در طول دهه

به شهرت رسید. ساختارگرایی که در ادامۀ کار پدیدارشناسی و شدیداً مدیون  1960و 

های فرهنگی یا ادبی شناسی و تحلیلشناسی، زبانه در انسانهایی کآن بود، در پیشرفت

، منتقد ادبی روالن 48استروسشناس کلود لویای همچون انسانهای برجستهو با نام چهره

اتفاق افتاد کامالً سهیم بود. ساختارگرایی عمدۀ  50گر ژاک الکانتحلیل، و روان49بارت
                                                           
45. positionality 
46. structuralism 
47. origin 
48. Claude Levi-Strauss 
49. Roland Barthes 
50. Jacques Lacan 



شناس سوئیسی فردینان دو مدیون کار زبانرا جنبش عنوان یک بخشی خود به الهام

های اش، براساس نوشته52یعموم یشناسزبان در ییهادرسبود؛ کسی که اثر  51سوسور

پس از مرگش چاپ شد. این کتاب  1916دانشجویانش در دانشگاه ژنو، اولین بار در 

اساساً تالشی برای استفاده از نظریۀ زبانی روی طیف وسیعی از پدیدارهای 

بود؛ از قوانین شباهت گرفته تا نقاشی چهره  54یا بر پایۀ زبان 53یفرازبانفرهنگیِ ـماعیاجت

 ها و متون ادبی.های محلی تا تبلیغات، فیلمو از افسانه

ای از طرز کار زبان انسان ساخت درک تازهچیزی که این گستردگی عظیم را ممکن می  

بود. در مدت زیادی در قرن نوزده، مطالعۀ زبان در سیطرۀ موضوعات مربوط به ریشۀ 

های فعلی طور کلی چگونه و در چه زمانی آغاز شده بود، زبان زبان بود: اینکه زبان به

اند. این ها یا اصطالحات خاص اولین بار در کجا پیدا شدهژهاند و واچگونه رشد کرده

وجو برای ریشۀ تر و تأثیرگذارتری انجام شود. اگرچه جستباعث شد تا کارهای مهم

های اول قرن حاضر به وجود آمد؛ فایده از آب درآمد، اما تغییر مهمی در سالزبان بی

نیست، یعنی  55گذاریستم نامیعنی زمانی که سوسور استدالل کرد که زبان یک سی

کنند، ها اشاره میشوند که به آنهایی که اول از همه به اشیائی مربوط میفهرستی از نام

صورت  روند، اما در عوض بهیا به سایر لغاتی که برای اشاره به همان شیء به کار می

 کنند. یک سیستم یا ساختار عمل می

                                                           
51. Ferdinand de Saussure 

52 .Course in General Linguistics :مــ ترجمه و در نشر هرمس چاپ شده است.  یبه فارس یکتاب توسط کورش صفو نیا یآلمان ۀترجم. 
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افتاده، حتمالی زبان و نه حتی تاریخ واژگان دورچیزی که اکنون اهمیت داشت نه ریشۀ ا

تر بگوییم درآوردی )یا دقیقسو، رابطۀ منبلکه ارتباط بین اجزای یک ساختار بود: از یک 

یی زنمایا با 56غیرموجهی( که نه مبتنی بر ذات، بلکه مبتنی بر عرف میان تصویر آواشناختی

نامید( و سیاق  58کنندهدال یا داللت )چیزی که سوسور آن را با انتخاب خوبی 57گرافیکی

ها بود که سوسور (، و از سوی دیگر، ارتباط بین نشانه60نشانه )یعنی مدلول 59مفهومی

است. معروف است که او این طور نوشت: « تفاوت»معتقد بود این ارتباط اساساً روابط 

دیگر، برای  عبارتبه  [.i] «وجود دارد ‘یمثبت لحن بدون’ها در زبان فقط تفاوت»

فهم معنا یا مفهوم یک اصطالح خاص در یک زبان الزم است که آن را در درون شبکۀ 

کند. سوسور استدالل کرد که زبان در ای قرار دهیم که آن را تعریف میروابط افتراقی

ها به این خصوص بیشتر شبیه بازی شطرنج است. اینکه چه موادی برای ساختن قطعه

شرطی ها به اند یا حتی چه شکلی هستند، همۀ اینگونه ساخته شدهها چکار رفته و آن

شده بتوانند با هم متفاوت باشند هیچ اهمیتی ندارند. در ها براساس قوانین توافقکه قطعه

عوض، اهمیت یا عملکرد هر قطعه فقط به وضعیت حرکت در بازی بستگی دارد؛ به 

شود ممکن موجود در هر خانه سنجیده میهای مجاز یا قانونی این نحو که با کل حرکت

[ii.] 

طورکلی باعث  شناسی بود و بهمعنی واقعی کلمه، بسیار فراتر از زبان تأثیر سوسور به

فرهنگی شد و خیلی ـهای اجتماعیعالقۀ مجدد به هنجارها و قواعد حاکم بر فعالیت

خ این مواجهه میان زود ادبیات هم از همین منظر بررسی شد. یک چهرۀ شاخص در تاری
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بود. حرفۀ او در نیمۀ  62رومن یاکوبسن 61شناس و شاعرشناسعلم زبان و نقد ادبی، زبان

اول قرن بیستم، او را از زادگاهش مسکو به پرو و سپس از اسکاندیناوی به نیویورک و 

در نهایت به هاروارد آورد. در هر مرحله از این مسیر، یاکوبسن که دانشجویی بود که 

از  ای را بر تعداد زیادیکنندهمند بود تأثیر تعیینهم به هوسرل و هم به سوسور عالقه

رفته مثل یک کتابچۀ راهنما در نظریۀ همها و مؤسسات اندیشه داشت که رویجنبش

، نهضت نقد نو 65شناسی مکتب پراگ، زبان64گرایی روسیبودند: صورت 63ادبی مدرن

 68استروسشناسی لوی و همچنین انسان 67گرای فرانسویشعر ساختار ، فن66امریکایی

 .69کاوی الکانیو روان

 71نه ادبیات در کلیت آن، بلکه ادبیت 70مسئلۀ تخصص ادبی»نوشت:  9211یاکوبسن در 

شاید بتوان  .[iii]« سازدیک اثر ادبی می ·است، یعنی چیزی که از یک اثر خاص

دیگر به دنبال « ادبیت»گفت که نظریۀ ادبی مدرن با همین کلمات متولد شد. چون مفهوم 

تواند داشته باشد یا نویسندۀ آن ی میشناسایی این نبود که یک متن ادبی معین چه معنای

چه نظرات یا احساساتی داشته است یا اینکه آن متنْ محیط اجتماعی یا فرهنگی خود را 

 بهکند، بلکه به دنبال این بود که چه چیزی باعث شکل گرفتن آن چگونه منعکس می
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گرای برجستۀ روسی ویکتور پرداز صورتشود. چهار سال بعد، نظریهادبیات می عنوان

مهم نیست که شیء »استدالل کرد که هنر یک وسیله است و توضیح داد:  72شکلوفسکی

« مدنظر چه چیزی باشد، در هر حال، هنر روشی است برای تجربۀ فریبندگی یک شیء

[iiii] دات معمولی است که با توصیف مشاه« انگیز کردنشگفت». همچنین ادبیات

های شاعرانه است به ای که ویژگی عمومی تمام زبانشناختی خودآگاهانهزبانی یا زیبایی

خاطر آید ــ چیزی که یاکوبسن بعدها آن را به عنوان: اهمیتی که به پیام، به دست می

کار ترین تجسمش را در شاهشود توضیح داد ــ و چیزی که باشکوهخودش داده می

بینیم که معروف است شکلوفسکی می 74یشند سترامیتر 73قرن هجدهمی الرنس استرن

 . [ii]است « بارزترین نمونۀ رمان در ادبیات جهان»دربارۀ آن نوشت:  1921در 

 منتهای چپ و راست جناح دو هر در پردازانایدئولوژی بیستم، قرن هایدهه در اولین

پیروان  ها را از بین ببرند؛ راهی کهآن پیروان و گرایانصورت کردند تامی را تالششان

تجزیه  شده بود. تبدیل شاهراه یک به 1960 دهۀ در اما کمی داشت و تحت محاصره بود.

 شعر، فنون داستان، طرح و تحلیلتجزیه  نویسی،داستان دستور زبان ها،افسانه و تحلیل

 رویکردهای اسامی از بعضی فقط هااین. شناسینشانه شناسی وداستان ساختاری، تحلیل

 موفقیت از بعد اول هایسال در که است دیگری متون و ادبیات به نسبت مختلف نظری

 ادبی مطالعات برنامۀ در ضروری بخشی حاضر در حال و شد مطرح گراهاصورت اولیه

 هایبرداشت این همۀ که چیزی جزئیات، در زمینۀ هاآن بسیارِ اختالفات با وجود. است

 یک که فرضیه این است؛ 75خودِ ادبیت میراث بودند سهیم آن در ادبی نظریۀ مختلف
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 توانمی دارد وجود چون که دارد وجود ادبی یا شاعرانه زبان نامبه  مستقل و متمایز ذات

 نشانه 76سوسوری مفهوم براساس تواندمی ذات این اینکه و کرد. سؤال آن چیستی از

 اند وگرفته شکل جامعه عرف براساس که قانونمندی گفتارهایمجموعه عنوانبه  یعنی

 موضوعی یا مفهومی سیاق و یک گرافیکی یا آواشناختی بازنمایی از ترکیبی به تقلیلقابل 

 و داده توضیح شده، شناخته مدلول یک و دال یک هستند، به عبارت دیگر، با عنوان

  .شود تحلیل

مبتنی  هایشناسیروش رشدی کهروبه گسترش این با مواجهه در 1960 دهۀ اواسط تا 

 این که شدمی الزم روزافزون طور شد، بهمی مربوط دریدا به که جایی تا زبان داشت، بر

عطفی را به  نقطۀ موضوع این در او دخالت. شود بررسی و نقادانه دقیق اجماع نظری

 دو مجدد بررسی با را کتاب این دریدا. بود 1967 در ینوشتارشناس چاپ که وجود آورد

 کرده است کمک معاصر ساختارگرایی پیدایش به که آثاریمجموعه ترینمهم از مورد

 پساجنگ ساختاری شناسیِمردم و سوسور بیستم قرن اوایل شناسیزبان: کرد آغاز

 سوسور هم که زدنی دیگریمثال و ترقدیمی شخصیت تا را هاآن دریدا که استروسلوی

 نویس،داستان فیلسوف، یعنی دانستندمی روشنفکری دِین یک را او استروسلوی هم و

 این هر تفکر روی کار با دریدا. داد ادامه روسو ژاکژان هجده نویس قرننامهزندگی و

 پیدا هوسرل در قبالً بود که برانگیز و یادآور چیزیشد که سؤال تضادی متوجه سه نفر

 و شودمی مشخص گفتار با که زبان 77خودآشکارِ مطمئن و شکل بین بود، چیزی کرده

 . نوشتار یعنی طفیلی آن بود و اطمینانغیرقابل  بدلِ آن که
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77. self-present 



 مراتب و همچنینآمیز از نظر سلسلهتعارض و دو وضعیت متضاد به زبان، تفکیک این

عبارتی  و رسیدمی یونانیان تا که داشت عمیقی هایریشه نوشتار، بر گفتار برتری

 مانند هم، زمینه این )افالطون در پیدا کرده بود افالطون وگوهایگفت در را زدنیمثال

 اما. شناخته شد( متافیزیک گذاربعنوان پدر بنیان دیگر، از همان ابتدا، موارد از بسیاری

 «هازبان منشاء» ناتمامی دربارۀ مقالۀ در و رسیده بود نوشتار بر گفتار برتری هم، به روسو

به  را نوشتار )و به دلیل همین غفلت، گویاتر است( است شدهکه تاکنون کمتر خوانده 

دیگری  جای مردود شمرد و در کننده،تحریف و غیرطبیعی مصنوعی، لزوماً عنوان چیزی

چیزی  عنوان به با معرفی نشانه همچنین سوسور. خواند «خطرناک 78مکمل» یک نیز آن را

 بر اصرار با که در زمانی درست دهد،یکدیگر پیوند می را به مدلول و دال یک که

 ناآگاهانه، مطمئناً و مشابه نحو به ها پشت کرده بود،به سنت دو، این ناپذیریتفکیک

 را دوباره 80صورت و 79سیاق بدن، و ذهن محسوس، و قدیمی بین معقول فلسفی تضاد

 متمردانۀ فریبکاری و گفتار واسطگیبی و دال بر مدلول تقدم بر نهایتاً که گرفته بود سر از

 ;Po, 28- 34. )کرد زد( تأکید حرف موسی با خدا دلیل هم بود که به همین نوشتار )که

  (. G, 25; 14) «شودمی مربوط االهیات به اساساً نشانه عصر» که گفت دریدا(. 23 -18

 افالطون، به آن ازطریق که ممتاز و بهتر نظرادعای یک  دریدا استراتژی با این حال،

 تأکید بلکه دهد نبود، نشان را هایشانروش خطاهای استراوسلوی یا سوسور، روسو،

 توأم و غیرمستقیم ضمنی، تأییدات ها،فعلی آن آثار از هر یک در که بود مسئله این روی

 منطقی لحاظ از گفتار، به شدهداده امتیاز که دارد وجود حقیقت این به نسبت اکراهی با

 پنهانی طوربه  تاکنون متافیزیکی سنت بردناز بین  هایروش کالم، یک در. است ناپایدار
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 دریدا که طور همان. بود مناسبی مثال «مکمل» منطقِ. است بوده فعال سنت آن خود در

 حالعین در  و متضاد امر دو شامل العادهفوق تأثیر برای داشتن اصطالح این کرد، اشاره

 خود که فرعی منبع نوعی یعنی بود، 81فراوانی نشان تنها نه مکمل یک. بود ناپذیرجدایی

 چیزی در ناقصی چیز هنوز که بر این بود دلیلی بلکه کند،می اضافه موجود فراوانی به را

 فوتبال در تعویض یک مثالً که طور ــ همان دارد وجود دارد شدنتکمیل  به نیاز که

 نشانۀ شاید یا برنده تیم عمق در موجود استقامت نشانۀ طرفانهبی کامالً است ممکن

یک  به نیاز گفتار اگر پس(. G, 208; 145) باشد امتیاز کسب در بازنده تیم ناتوانی

 داشت وجود مکمل این نیست؛ گفتار نامتناهی نشانۀ وجود صرفاً مکمل آن داشت، مکمل

  .کردنمی را آشکار شد خودشمی تصور که ایاندازهگفتار به  چون
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