نگاهی به کتاب «نوشتار و تفاوت» اثر ژاک دریدا

چه دیر! چه زود!

نیما پرژام
انتشار کتاب «نوشتار و تفاوت» دریدا با ترجمه یکی از مترجمان کاربلد و خوشنام البته خبر خوبی برای دوستداران دریداست .این کتاب
خواندنی حاوی نخستتتین متونی استتت که دریدا نوشتتتهم متونی که در آنها با آثار متفکرانم شتتااران و هنرمندانی نظیر فوکوم دکارتم
لویناسم هگلم فرویدم لوی استتتتروسم باتایم ادموند ژابسم آرتو و  ...درگیر میشتتتود و آرامآرام ستتتبا فار البال و ریزبینانه خود را
میآفریند و پرورش میدهدم سبکی که به تحقق غایی سنتی میماند که نیچه «آهستهخوانی» مینامید .شاید نکاتی که دریدا اندکزمانی
پس از نگارش این متون مطرح میکند گواهی از همین فرای ند آفر یدن و پرورشدادن یا پروژه فلستتتفی استتتت .در مقدمه مترج
میخوانی «دریدا در یادداشتتت کوتاهی که در پایان کتاب آمده استتت سدستتامبر  )١٩٦٦دو نکته را روشتتن میکند :نخستتت اینکه در آن
تاریخ که هنوز زمان چندانی از نگارش این متون نمیگذرد با آنها فاصلهای نامساوی داردم و دیگر اینکه هرچند تبدیل این متون به یا
ن ظام به ک ما نوای «دوختن» غیرممکن نبوده استتتتت ا ما با «کوکزدن» ه میتوان م یان آن ها پیو ند های معنیداری برقرار نمود».
ازاینروست که چهبسا اداای مترج در مقدمه کتاب «طبیعی» به نظر میرسد« :این کتاب مدخل طبیعی دریداست».

اما خبر خوب انت شار این کتاب ساحتماالً مثل هر خبر خوش دیگری) پر سشبرانگیز ه ه ست .مثالً انتخاب دریدا با توجه به ترجمههای
پیشتتین این مترج قدری دور از ذهن و غافلگیرکننده استتتم از ستتوی دیگر این انتخاب در شتترایطی که به نظر میرستتد دوران رونق

بازیهای زبانی در فلسفه سیعنی آنچه اغلب در گفتوگوها به «دریدابازی» تعبیر می شود!) بهسر رسیده است چندان بدیهی یا «طبیعی» به
نظر نمیر سد .افزون بر این مترج خود به یا نابهنگامی ا سا سیتر نیز ا شاره میکند .به زا اوم این متنها «برای خوانندهای که در جو
فکری دهههای میانی قرن بی ست نزی سته با شد» د شوار «و گاه ب سیار د شوار» ا ست چراکه «پیکره این متنها سرا سر از آن آبوهوا متأثر
استتتت» آن ه در شتتترایطی که «خود دریدا در اغلب موارد فرهیختگی خواننده و آگاهی او از محل نزاع را مستتتل میگیرد ».پس چرا
دریدا؟ چرا اکنون؟ چرا این کتاب دریدا؟ اگرچه میتوان گفت انتخاب یا اثر برای ترجمه لزوماً از تصتتتمی های پیشتتتینی و فکورانه
نشتتأت نمیگیرد و خیلی از مواقع چیزی نظیر مواجههای تصتتادفیم میلی ناخودآگاه یا حتی روحیه تنوعطلب یا مترج نقش مه تری
بازی میکندم با وجود این اثری که نهایتاً ترجمه و در ف ضای نمادین منت شر می شودم هرقدر ه «بیدلیل» انتخاب شده با شدم گریزی از
درگیرشتتدن با چنین پرستتشهایی نداردم پرستتشهایی که نهایتاً با پیشفرضهای ترجمه و انتشتتار یا اثر از یاستتو و نحوه رویکرد
خوانندگان به اثر از سوی دیگر درگیر میشوند .به همین دلیل قابل تصور است که خواننده فرضی این کتاب به شکل «طبیعی» در مقدمه
مترج به دنبال پاستتخ چنین پرستتشهایی بگردد .با اینهمهم خواننده در مقدمه کتاب تنها اباراتی معدود و نهچندان راهگشتتا مییابد که
اغلب تنها به نحوی تلویحی به موضع مترج درباره این پرسشها مربوط است .اما باید توجه داشت که مخاطب این پرسشها نه سصرفاً)
مترج که بی شتر جماات بالقوه یا بالفعل خوانندگان کتاب است .این همان پرسشی است که هر خواننده بالقوه کتابم با توجه به االیق
و پسزمینههای مطالعاتی خویشم هنگام مواجهشتتتدن با کتاب از خود میپرستتتد .چرا باید دریدا بخوان ؟ دریدا به چه معنا معاصتتتر من
است؟ چرا این کتاب از دریدا؟ چرا حاال؟

وقتی آلن بدیو مینوی سدم «منکر نمی شوم که کثرتی از بازیهای زبانی وجود دارد .اما این امر فل سفه را وامیدارد تا  -اگر بخواهد میل
به کلیت را حفظ کند -خود را در جایی غیر از محدوده این کثرت مستتتقر ستتازد تا تابع بیچونوچرای آن نشتتود» [ ]١پیشتتاپیش پایان

اصتتری از تفکر فلستتفی را ااالم میکند که به «چرخش زبانی» شتتهره استتت .دورانی که ستتنتهایی نظیر هرمنوتیام فلستتفه تحلیلیم
ساختارگراییم نشانه شناسی و پساساختارگرایی را دربر میگیرد و بهزا بدیو بر اساس دو اصل بنیادین شکل گرفته است :نخست اینکه
متافیزیا حقیقت ناممکن شده است و ما میبای ست کثرت معانی را جایگزین ایده حقیقت کنی م و دوم اینکه زبان در مقام یگانه ارصه
تفکرم افق مطلق تفکر فل سفی است و فل سفه اساساً تعمقی در باب زبان است .گذر از این اصر در کار فیل سوفانی نظیر بدیو و ژیژک به
معنای نوای بازگ شت به اقبم به پیش از این دورانم نی ستم بلکه حا صل فرارفتن از محدودههای این ا صر ا ست بیآنکه این تجربه و
نتایج برخاستتته از آن نادیده گرفته شتتود .هدا از این گذار صتتورتبندی تازهای از حقیقتم کلیت و ستتوژه در این پذیرش نتایج این
چرخش زبانی و بدون درافتادن به محدودیتهای تلقی ستتتنتی و متافیزیکی از این مقوالت استتتت .اما دریدا در این میان کجا ایستتتتاده
ا ست؟ آیا در متن فل سفه قارهای نمیتوان او را نمونه تاموتمام این و سواس دوران ساز فل سفه به زبان نامید؟ جوابی که بالفا صله به ذهن
میآید یا آری قاطع استتت :مگر همین دریدا نبود که میگفت «چیزی بیرون متن نیستتت»؟ مگر دریدا فلستتفه را به شتتاخهای از ادبیات
بدل نکرده بود؟ مگر او فیل سوا ن سبیگرای ار صه تفاوتها نی ست؟ اما این جواب قدری شتابزده مینماید .اگرچه دریدا اموماً درون
چارچوبی که بدیو به این اصتتر فلستتفی نستتبت میدهد میماند سیعنی از یاستتو در کار او نمیتوان نظریهای در باب امر کلیم ستتوژه و
حقیقت یافت و از ستتوی دیگر ستتبا نوشتتتار او و نحوه برخورد وستتواسگونش با زبان شتتهره اام و خاا استتت)م بااینهمه رویکرد
رادیکال او در مواجهه با پیشفرضهای این دوران نستتبتش را با این دوران پیچیده و پرتنش میستتازد .دریدا در مصتتاحبهای دراینباره
میگوید« :نخ ستین گام من در م سیر آنچه پی شنهاد کردم «وا سازی» بنامی م بهپر سشک شیدن اقتدار زبان شنا سیم اقتدار لوگوسمحوری
بودم و از اینرو این ااتراضی بود الیه «چرخش زبانی» که همان موقع ه تحتانوان «ساختارگرایی» به راه خویش ادامه میداد .آیرونی
 -گاه دردناک  -ماجرا این ا ست که اغلبم به خصوا در ایاالت متحدهم از آنجا که من نوشته بودم «چیزی بیرون متن نی ست»م از آنجا

که ایده «رد» س )traceرا پیش ک شیده بودمم برخی پندا شتند که میتوانند آن را به منزله فکرکردن به زبان تف سیر کنند سدقیقاً اکس آن
استتت) .واستتازی در متن «چرخش زبانی» درج ش تد درحالیکه فیالواقع ااتراض تی الیه زبانشتتناس تی بود [ »]٢دریدا به وضتتوح دغدغه
فرارفتن از افق زبان داشت ولو اینکه این فرارفتن خود الجرم از درون زبان و به میانجی متن ممکن شود .این رویکرد در مفاهی محوری
دریدا نظیر دیفرانسم مکملم شبحم خا ستگاه و نظایر آن یافتنی ا ست و به انوان یا ا ستراتژی تکرار شونده به ا شکال مختلف در متون
دریدا نمود مییابد .یکی از نمونههای ب سیار از این حرکت به ورای «چرخش زبانی» را میتوان در مقاله «ادموند ژابس و پر سش کتاب»
از همین کتاب یافت .دریدا در نقد این ااتقاد ادموند ژابس شاار که «وجود نوای دستور زبان استم و جهان سرتاسر نوای رمزنوی سی
است که باید به وسیله ثبت یا نوای رمزگشایی شاارانه تقوی یا بازتقوی شودم که کتاب آغازین استم که هرچیز پیش از وجودداشتن
در کتاب استتت و  »...مینویستتد ...« :اگر وجود به گونهای ریشتتهای بیرون از کتابم بیرون از حروا آن باشتتد چه؟  ...اگر جهانبودنم
ح ضور آنم معنای وجود آن خود را تنها در ناخوانایی  -در نوای ناخوانایی ری شهای  - ...آ شکار کند چه؟  ...این ناخوانایی ری شهای نه
خردستیزی است نه ضد آنم نه دقیقهای درون کتابم در اقل یا لوگوسم بلکه خود امکان کتاب است »...توصیف بدیو از نسبت دریدا
و زبان به این فرارفتن از زبان به میانجی زبان تعینی ویژه میبخ شد ...« :ه صدا با همه ساختارگراهای دهه ش صتم مثالً ه صدا با می شل
فوکوم دریدا قبول داشتتت که تجربه جهان همواره نوای تجربه اجبار گفتاری استتت .بودن در یا جهانم همانا مشتتخو و نشتتانشتتدن
توسط گفتارهاستم از جمله نشانشدن روی گوشتم روی بدن و الی آخر .نظریه دریدام نظر دریدام منبع میل دریدا این است کهم شکل
اجبار گفتاری هرچه که باشدم نقطهای هست که از این اجبار میگریزد و میشود اسمش را گذاشت نقطه فرار ...از این لحظه به بعد کار
پایانناپذیر تفکرم یا نو شتار این ا ست که محل این نقطه را م شخو کندم م شخوکردن محل نقطه به معنای گرفتن و به چنگ آمدنش
نیست .برای اینکه گرفتن آن مساوی است با ازدستدادنش.»...

به این ترتیب چنین مینماید که دریدا ه در پسزمینه این دوران باقی میماند ه پیشفرضهای پسزمینهای را که بدان تعلق داشتت تا
نهایت منطقی خود به پر سش میک شد و با این پر سشگری آه ستهم رو شمند و من سج مف صلهای شان را یکییکی از ه میگ شاید .او
فلسفه زبانمحور را تا آستانههایش پیش میبرد بیآنکه به تمامی از این آستانهها بگذرد .نحوه درگیری دریدا با «ساختارگرایی» نمونهای
از این امر استتت .او در مقاله «نیرو و معنا» از همین کتاب دراینباره مینویستتد« :در لحظه تهدید استتت که ملتفت ستتاختار میشتتوی م در
لحظهای که قریبالوقوع بودن خطر نگاههای ما را روی سنگ بنای یا نهادم روی سنگی که امکان و شکنندگی نهاد را جمع و فشرده
میکندم متمرکز میکند .از این رو میتوان روشمندانه ساختار را تهدید کرد تا آن را بهتر مشاهده کردم نه فقط در شیرازههایش بلکه در
این مکان مخفیای که در آنم ستتاختار نه برپابودن استتت نه ویرانیم بلکه بیثباتی استتت ».شتتاید به همین دلیل استتت که به نظر میرستتد
دریدا در خط ستتیر فیلستتوفانی نظیر بدیو و ژیژک نقش نوای میانجی محوشتتونده را بازی میکند .این در حالی استتت که این هر دو به
درستتتی آثار متاخر ژاک الکان را مرجع اصتتلی خود میدانندم یعنی دورانی که الکان از فلستتفه ستتاختارگرا فراتر میرود .اما اگرچه در
مراجع اصلی و نقل قولهای کلیدی موجود در آثار این دو فیلسوا اغلب نامی از دریدا نی ستم ظاهراً مواجهه با آثار دریدا برای هر دوم
هرچند به شیوهای متفاوت از یکدیگرم مرحلهای مه مح سوب می شود .از اینروم شاید ح ضور چ شمگیر برخی مفاهی و ا صطالحات
آشتتتنای دریدا نظیر رد و مکمل در نظریه حقیقت بدیو را بتوان رد بهجامانده از این میانجی محوشتتتده دانستتتت .استتتالوی ژیژک نیز در
«گشودن فضای فلسفه» از دو «تغییر جهت کلیدی» در آغاز مسیر فلسفی خویش یاد میکند که به ترتیب ابارت از آشنایی با آثار دریدا
و الکان ا ست .ژیژک نقل میکند که چطور در جوانی شیفته آثار دریدا بوده ا ست« :در اوایل سال  ...١٩٦٨آ شنایی با دریدا برای تغییر
جهتی کلیدی و کشفی اظی بود ...خاطرم هست که اگرچه به سختی فرانسه حرا میزدمم به همراه چندتا از دوستان که زبانشان بهتر
بودم شتتروع به خواندن «از گراماتولوژی» دریدا کردی  ...واقعاً ستتاختاری شتتبیه به وحی و انکشتتاا در کار بود سهرچند بعدها از دریدا

روی برگرداندم)م «خود شه!» ورد زبانمان بود ...اگر دریدا نبود چه ب سا یا هایدگری باقی میماندم .دریدا ک سی بود که ازم و نیروی
اولیه را برای گسستن از هایدگر به وجود آورد ]٣[ ».سرانجام تکرار همین تجربه «کشف اظی » است که حدود ده سال بعد او را به آثار
ژاک لکان میرستتاند که اموماً به نقطه شتتروع مس تیر ژیژک در فلستتفه تعبیر میشتتود .با اینهمهم بخش ااظ نوشتتتههای ژیژک درباره
دریدا به نقد دریدا و جریان واسازی اختصاا داردم چراکه هدا او آ شکارا ابور از دریدا و آستانهای است که دریدا در آن میماندم
هرچند رد تأثیر ایجابی دریدا باقی استتتت .به انوان مثال میتوان به مقاله ژیژک با نام «کوگیتوم جنون و مذهب» با انوان فرای «دریدام
فوکو و سپس الکان» اشاره کرد .مضمون مرکزی این مقاله بحثهای میان دریدا و فوکو حول مضمون کوگیتو و سوژه دکارتی استم
بحثهایی که با مقاله مشهور «کوگیتو و تاریخ جنون» از همین کتاب «نوشتار و تفاوت» آغاز می شود [ ]٤در اینجا نقش دریدا و نسبتش
با تفکر ژیژک تا حد زیادی قابل مشتتتاهده استتتت .ژیژک در مقالهاش ضتتتمن صتتتحهگذاشتتتتن بر نقد دریدا میکوشتتتد به میانجی آن
صورتبندی تازهای از کوگیتو بر مبنای آرای الکان و هگل ارائه کند و بدینگونه از آستانهای بگذرد که دریدا در آن میماند.

بدین ترتیب شاید بتوان در پاسخ به پرسش «چرا دریدا؟» از چارچوبی معاصر برای خواندن دریدا سخن گفتم چارچوبی که به میانجی
گسست از چرخش زبانی در بخشی از فلسفه معاصر شکل میگیرد و در آن آثار دریدا نه صرفاً بخشی از فلسفه زبانمحور دوران خویش
که در این حال حاوی شور شی الیه آن و قدمی قاطع به سوی گذر از مرزها و سرحدات آن ا ست .ا سالوی ژیژک در مقدمه کتاب
«منظر پارالک سی» پس از صورتبندی مفهوم محوری «تفاوت کمینه»م به انوان ادم انطباق هر چیز با خودشم مینوی سد« :اگرچه پی شتر
الیه کار دریدا مطالب زیادی نو شتهامم اکنون  -در زمانی که سبا شایع دریدایی رو به افول ا ست  -شاید زمان آن ر سیده ا ست تا با
ا شاره به نزدیکی این «تفاوت کمینه» با آنچه او دیفرانس مینامد  -این ا صطالح تازه که نفس بدنامی آنم پتان سیل بی سابقه ماتریالی ستی
آن را مبه میکند  -یاد او را گرامی داری ».

***
«این کتاب مدخل طبیعی دریداست» :این نخستین جمله مقدمه مترج «نوشتار و تفاوت» است و نیز اگر از اناوین و فهرست و تقدی نامه
بگذری نخ ستین جمله کتابم یعنی این جملهم مدخل طبیعی مقدمهای ا ست که خود مدخل طبیعی کتابی ا ست که مترج آن را مدخل
طبیعی دریدا مینامد .این آینههای تودرتوی خودارجاای نه صرفاً حا صل یا بازی زبانی بلکه ن شاتگرفته از تن شی ا ست که در بطن
یا «آغاز» نهفته است .یا آغاز؟ مگر نه اینکه دریدا بیش از یا دهه است که در ایران شناخته شده است؟ چنانکه میدانی تا سالها
پس از ورود دریدا به زبان فار سی اکثر آنچه از او و درباره او به چاپ میر سید متونی به شدت مغ شوش و غیرقابل فه بود و امروزه نیز
با وجود نمونههایی معدود از ترجمههای قابل قبول از دریدا یا از متونی درباره دریدا در زبان فارستتتیم خوانندهای که بخواهد دریدا را
صرفاً در زبان فار سی مالقات کند چندان راه به جایی نخواهد برد .آیا از اینرو ست که مترج به دنبال فراه کردن یا «مدخل» برای
خواندن دریدا است؟

آیا واژه «مدخل» به معنای نادیدهگرفتن هر آن چیزی استتت که تاکنون به فارستی از دریدا یا درباره او منتشتتر شتتده استتت یا اینکه آن را
میبایستتت اشتتارهای به بیرونآمدن و از نو واردشتتدن یا به ابارت دیگر یا تغییر منظرم یا تفاوت کمینه در زاویه دید بدانی ؟ مگر نه
اینکه وقتی بدیو میگوید فلسفه میباید «خود را در جایی غیر از محدوده این کثرت مستقر سازد» از یا تغییر منظر حرا میزند؟ چرا
مترج این کتاب را « مدخل طبیعی در یدا» می نامد؟ اگرچه با توجه به کیف یت اکثر آثار ترجمهشتتتده از در یدا یا درباره در یدا میتوان
حدی از اصتترار بر روشتی قاادهمند و شتتبهآکادمیا را برای مطالعه دریدا درک کرد با این حالم این تلقی از وجود یا مدخل طبیعی
پر سشبرانگیز میماند .مگر نه اینکه به قول خود مترج «دریدا با بدبینی ن سبت به نقطه آغازی مطلق که ت ضمین در ستی م سیر نظرورزی
فل سفی یا نقدی ما با شد و با این باور که خود آغاز همی شه آغاز شده ا ست فیل سوا و منتقد را همی شه در میانه راه و بر ردی میبیند که

آغاز و پایانش در ت صرا ما نی ست؟» اینها پر سشهایی هنوز بیپا سخ ا ست که نه صرفاً رویکرد مترج به اثر و پیشفرضهایش را از
پسزمینهای که اثر در آن منتشر می شود به پرسش میگیرد که در این حال به نحوه خواندن و فه اثر و متعاقباً حتی به سرنوشت کتاب
نیز گره میخورد .این کتاب از یا سو دیر منتشر شدهم در روزگاری که دیگر تبوتاب دریدا فرو نشسته و از سوی دیگر شاید در این
کتاب با دریدایی به زبان فار سی سروکار دا شته با شی که هنوز نیامدهم دریدایی که شاید آثار احتمالی آینده آن را به شکل رو به اقب
بیافرینند .این آغازی ا ست که از پیش آغاز شده و با این حال هنوز در راه ا ست .بدیهی ا ست آینده این کتاب «نابهنگام» همچون آینده
خود دریدا در زبان فارستتتی آیندهای باز استتتتم آیندهای که به خیلی چیزها از جمله بخت و اقبال نابم وضتتتعیت اجتماای یا حوادث
تاریخی وابسته است ...و البتهم کسی چه میداندم شاید ه تا حدی به مواضع ما خوانندگانی وابسته است که در مواجهه با این کتاب از
خود میپرسی  :چرا دریدا؟ چرا این کتاب از او؟ چرا اکنون؟ چرا این همه دیر؟ چرا این همه زود؟

پینوشتها:

[« ]١میل فلسفه و جهان معاصر» ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگانم از مجمواه آلن بدیو :فلسفهم سیاستم هنرم اشقم رخداد نوم ١٣٨٩

]٢[ Jacques Derrida and Maurizio Ferraris, A Taste for the Secret, Polity; 2001.
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