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ِِِِِِِِِژاك دريدا فيلسوف فرانسوي از جمله متفكراني است كه تاثيري شگرف و عميق نه تنها بر جريان هاي فلسفي بلكه بر 

روش . ه ي دوم قرن بيستم نظير آموزش و پرورش داشته است گفتمان هاي موجود در حوزه هاي غير فلسفي محض نيم

در روش ساختار زدايي به طور عام زبان . ساختار زدايي است-فرض اگر بتوان آن را يك روش منسجم خواند–دريدا 

و حدود آن البته  براي درك تلقي دريدا از زبان بايستي آن را از تلقي متعارف درباره ي زبان. نقشي بنيادين ايفا مي كند

همان طور كه . دريدا نظريه سوسور درباره ي زبان و نشانه را به مفهومي عامتر به نام متن بسط وتعميم مي دهد . فراتر ببريم

از جهت اهميت ماهيت متن براي دريدا . زبان به زعم سوسور وجهي نشانه شناختي دارد متن نيز متشكل از نشانه ها است 

واين كه چگونهبايستي با يك متن مواجه . ريدا به چيستي حدود و نحوه ي تقرر متن مي پردازد است كه بسياري از آثار د

ساختار زدايي چنان كه .شويم كه هيچ وجهي از آن را ناديده نگيريم و هيچ آوايي پنهاني در آن را مسكوت نگذاريم 

ك متن بايستي فرايندي دو مرحله اي را دريدا اشاره مي كند از خوانشي مضاعف بهره مي برد يعني كه براي خوانش ي

اين عمل شبيه قدم . مرحله ي اول خوانش بافت هاي متن مطابق با معيارهاي متعارف تو صيف مي شود. پشت سر بگذاريم

. اول در پديده شناسي هوسرل است كه رويكردهاي طبيعي به مثابه وضع موجود مورد ارزيابي و كند وكاو قرار مي گيرند 

اين به تعليق در آوردن به گونه اي البته با . سايي احكام منطوي در رويكردهاي طبيعي به تعليق آنها مي پردازيمپس از شنا

در مرحله ي دوم خوانش دريدايي احكام و . تفاوت هاي بسياري همان مرحله ي دوم خوانش ساختار زدايانه است 

در ابتدا متني را به مثابه يك ساختار مورد مالحظه قرار مي وقتي . ساختارهاي موجود در يك متن به پرسش گرفته مي شود 

دهيم اولين قدم بازشناسي تقابل هاي دوگانه ي به كارگرفته توسط متن را بازشناسي مي كنيم سپس طريقه ي آرايش 

مثابه كانوني در اين مسير ازيكي از طرف هاي تقابل هاي دوگانه كه به . سلسله مراتبي اين تقابل ها را به چالش مي كشيم

به زعم دريدا جريان ساختار گرايي گرچه در مقابل سوژگرايي و جوهر . در ساختار متني قرارگرفته كانون ذدايي مي شود 

گرايي و ذات گرايي موضع گرفت و بر نسبت ميان اجزا تاكيد كرد اما با اين همه چنان ساختاريت ساختار به مثابه كانوني 

در كالس به مثابه يك متن و ساختار استاد در نسبت با دانشجو . د را به انقياد در مي آوردسخت حواشي و اجزاي فرعي خو

ومحتواي درسي از پيش تعيين شده در مقابل هرگونه گفتمان تكثرگراي شكل گرفته از استاد و به ويژه دانشجويان به شكل 

در معرض تفسير ".هيچ چيز بيرون از متن وجود ندارد"بيان مشهور دريدا كه .  كانون هاي غير قابل نقد و تغيير در مي آيند

هيچ چيز بيرون ـمتني وجود "اين عبارت به گونه اي ديگر نيز روايت شده است كه . هاي گوناگوني قرار گرفته است 

اين عبارت متن را از حدود و چهاچوب مرسوم متن به . گزاره ي نخستين وجهي هستي شناختي به متن مي دهد".ندارد 

ثابه امري نوشتاري فراتر مي برد و تمامي چيزها و رويدادها را هم چون متن تلقي مي كند كه همه ي مناسباتي كه بر يك م
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به اين ترتيب تابلو نقاشي فضاي مجازي خانواده . متن نوشتاري مترتب است بر اين متون غير نوشتاري نيز صدق مي كند

با گزاره ي اولي در تضاد و تقابل "هيچ چيز بيرون ـ ـمتني وجود ندارد "ه ي اما گزار. حتي يك انسان مي تواند متن باشد 

به درون مايه ي نشانه "بيرون ـ متني "عبارت. بلكه در ساحتي معرفت شناختي ـزبان شناختي به بسط آن مي پردازد . نيست 

دريدا در تلقي از زبان و نشانه . است سوسور مطرح شده "دوره زبان شناسي عمومي "شناختي زبان اشاره دارد كه در كتاب 

نقطه ي عزيمت دريدا در طرح نظريه ي ساختارزدايي نقد او به مفهوم نشانه در نظريه ي . به طور عميق وامدار سوسور است

نشانه ي سوسور از دو قطب وابسته به هم مدلول و دال تشكيل شده است كه . زبان شناسي ساختارگراي سوسور است

در اين ساختار نشانه شناختي مدلول به مثابه يك كانون صلب عمل . صورت آوايي اين مفهوم است،مفهوم و دال،مدلول

استيالي مدلول و مفهوم در  لباس معناي ذاتي و . مي كند طوري كه دال يعني صورت آوايي را به انقياد خود درمي آورد

اس ساختاري دوگانه متن را حول محور  مفاهيم دوگانه ي كالن تري اين تلقي از نشانه بر اس. حقيقي خود را نشان  مي دهد

صورتبندي مي كند كه يكي از طرفين اين مفاهيم ....... بيرون/درون،محسوس/معقول،حاشيه/كانون،مجاز/ از جمله حقيقت

سته نيز اين مغاهيم در كالس به مثابه يك متن ساختاري صلب و ب. دوگانه به لحاظ ارزش شناختي بر فراز قرار مي گيرند

كه مفاهيم . تسري پيدا مي كند..... غياب/حضور،مردودي/ قبولي،دانشجو/دوگانه در ساحاتي آموزشي از جمله استاد

دريدا با . متن كالس را به كنترل خويش در مي آورند،به عنوان شبكه اي از مدلول هايي انقيادآور ... قبولي و حضور،استاد

و با تاكيد بر دال به عنوان عنصري سيال نقش طرف هاي ،امكان تحقق مدلول در ساختار يك متنچالش گرفتن جايگاه و

با تعميم اين نگرش نشانه شناختي به عناصر كالس به مثابه نشانه هاي متني . دوگانه ي مسكوت مانده را برجسته تر مي كند

طريق نه تنها محتواي درس بلكه نحوه ي مواجهه ي بدين. فرصت رابطه اي هم پا و چند جانبه ايجاد خواهد شد ،سيال

اين مقاله استلزامات كالس به مثابه متني . استاد و دانشجو و حتي ساختار و چينش فيزيكي كالس نيز تغيير خواهند يافت

.سيال را مورد تامل قرار خواهد داد

دريدا،ساختارزاديي،كالس،كانون:كليدواژه

.
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