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 : المفهوم، السياق، الخصائصوما بعد الحداثة ما بعد البنيوية أوال:
 

 مفهوم ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة:* 

. وأحيانا يطلق على نفي سلبيالحداثة( مصطلح  "مصطلح )ما بعديقول عبد الوهاب المسيري: 
مصطلح )ما بعد الحداثة( تعبير )ما بعد البنيوية(، باعتبار أن فلسفات ما بعد الحداثة قد ظهرت بعد 

. )التفكيكية( ويكاد مصطلح )ما بعد الحداثة( يترادف ومصطلح  (. الفلسفة البنيوية) وسقوطظهور 
، أما )التفكيكية( فهي الرؤية الفلسفية العامةما بعد الحداثة( هي وللتمييز بينهما، يمكن القول إن )

منهج لقراءة ، كما أنها بتفكيك اإلنسان. فهي تقوم مالمح وأهداف هذه الفلسفة أحد  بالمعنى العام 
 1يستند إلى هذه الفلسفة." النصوص

، نفي سلبيلح مصطلح ما بعد الحداثة/ فهو مصططبيعة يثير النص جملة من القضايا، منها:  -
التي قام عليها،  نفي فكر الحداثة وتقويض مقوالته وقيمهألن فكر ما بعد الحداثة يقوم في الغالب على 

، العقل والعقالنية، التقدم، اإلنسان واإلنسانية، الحقيقة، النسق، الجوهروالمتمثلة أساسا في: 
، وال يطرح أي بديل لهذا الفكر بديالال يطرح نفسه باعتباره وفي الوقت نفسه  ...المعنى ،الموضوعية

 الذي يقوم بتقويضه.

لها في كثير  مرادفلحركة ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية، بل هي  مظهرا نقدياليس التفكيك إال  -
، فهو يدل على ما بعد الحداثة أعممن الكتابات النقدية والفلسفية. غير أنه يمكن القول إن مصطلح 

 .وللنقد ما بعد البنيوي للتفكيكيةالمؤطرة  عامةالرؤية الفلسفية ال

، وهو التاريخ الذي شارك فيه الفيلسوف 1966هناك إجماع على أن التفكيكية ظهرت عام  -
 ألقىبالواليات المتحدة األمريكية؛ حيث  جونز هوبكينزالفرنسي جاك دريدا في مؤتمر أقيم بجامعة 

". فهذه المحاضرة لعالمة، واللعب في خطاب العلوم اإلنسانيةالبنية، وامحاضرته المشهورة الموسومة بـ "
، وهي مرحلة إعالنا عن ميالد مرحلة جديدة أطلق عليها مرحلة ما بعد البنيوية أو التفكيكيةتشكل 

 مغايرة يمكن حصرها في: بخصائصتختلف جذريا عن المرحلة السابقة، وتتميز 

                                                           
1
 .81الحداثة وما بعد الحداثة، ص  
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 اإلبداع/الكّليانية -
 البناء/ النسق -
 دف/ الغايةاله -
 الصالبة -
 الحضور -
 التمركز حول الذات -
 النوع األدبي/الحدود -
 التأويل/القراءة-
 أحادية المعنى/ تعددية المعنى -
 القرائي/الصوت المنطوق -
 األصل -
 الجسد-
 الذاتية/ الموضوعية -
 العقالنية/ التقدم/ العقالنية األداتية -
 روتستانتية(الخلفية المسيحية )الكاثوليكية والب -
 

 الإلبداع/التفكيك -
 التشظي/ التشتيت/ التبعثر -
 غياب الهدف/ العدمية/ العبث -
 السيولة -
 الغياب -
 الالتمركز -
 النص/ التناص -
 ضد التأويل/إساءة القراءة - 
 ال نهائية المعنى -
 الكتابي -
 اإلرجاء/األثر -االختالف -
 الجنس -
 التعددية/ التنوع/ االختالف -
 الالعقالنية/ العقالنية النقدية -
 الخلفية القبالية اليهودية -
 

 

التي كانت وراء االنتقال من مرحلة الحداثة إلى  العواملما هي السؤال الذي يفرض نفسه هو:  -
 مرحلة ما بعد الحداثة، ومن مرحلة البنيوية إلى مرحلة التفكيكية وما بعد البنيوية؟

ت وراء هذا التحول الذي شهده الغرب. ويمكن الحديث هنا عن ال شك أن ثمة عوامل عديدة كان
 :هي ،جملة من العوامل

من الداخل، حيث عرف  العلمالتي شهدتها مؤسسة  الهزات النظريةيتمثل في  العامل العلمي: -
لها،  وقائداللعلوم األخرى  نموذجا، الذي كان خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، الفيزياءعلم 
العلماء إلى إعادة النظر في ، وهو ما دفع تيةنوالفيزياء الكوا النسبيةتين علميتين دشنتهما كل من ثور 

صياغة الجهاز المفاهيمي الذي تأسس عليه العلم الحديث بعدما كشف عن عجزه وقصوره عن استيعاب 
 .هذه التطورات
 التي وضعت فيه. ة المطلقةثقستنتفي الالقدسية التي أحيط بها العلم، و  ستهتزحينئذ 
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ات القرن يفي ثالثين فرانكفورت تتمثل خاصة في ظهور مدرسةالعوامل الفكرية الثقافية:  -
رأى أعضاء هذه المدرسة  . لقدولمشروع الحداثة ،وجهت نقدا عنيفا ألفكار عصر األنوار والتيالعشرين، 

اإلنسان الغربي  تحرير من أجل الذي جاء العقل )ماكس هوركهايمر، تيودور أدورنو، هربرت ماركيوز( أن
، شأنه في ذلك شأن العلم الذي قوة قمعيةمن سلطة الكنيسة وكهنوتها، انحرف عن مساره وتحول إلى 

تمارس سلطتها على اإلنسان، وهكذا تم تعويض سلطة الكنيسة  جبريةتحولت منتجاته التكنولوجية إلى 
 .وتشييئهاإلنسان  لقهر أداةالهما تحول إلى ، فكسلطة العقل والعلمهي  بسلطة أكثر هيمنة وقمعا،

، وهو خطاب ال والتفكيكية "ما بعد الحداثة" لبروز خطاب الطريق وقد مهدت مدرسة فرانكفورت
 الشامل الذي أصبح يشكل سمة العصر الحالي. الشكيمكن الحديث عنه إال في سياق 

مع بداية القرن  ى والثانية؛ إذاألول الحربين العالميتينيتمثل أساسا في  العامل السياسي: -
ستمكن كان يعتقد بأنها التي مؤسسة العقل والعلم، استفاقت  –خاصة  منه العقد الثاني –العشرين 

 ،اإلنسان من تحقيق السعادة النهائية والرفاهية المطلقة، ومن السيطرة على الطبيعة حتى يكون سيد الكون
انتصار  تسببت، نتيجة الحرب العالمية األولى التي لعتفقد اندعلى إيقاع زلزال عنيف رج أركانها، 

تدمير شامل ألوربا، وكشفت عن أوهام العلم بتحقيق  فيالعقالنية الغربية وتطبيقات العلم التكنولوجية، 
حسب على الحضارة الغربية بعدما كان شرفا ومجدا لها  عارالطمأنينة والسعادة لإلنسان فتحول بذلك إلى 

. وانتهت الحرب العالمية األولى، ولم يمر إال زمن قصير حتى 1919ول فاليري عام عبارة شهيرة لب
"وفجأة،  :جاك جولياريقول  .فزادت الفاشية األلمانية من تعميق الجرح ،اندلعت الحرب العالمية الثانية

حرب ث هذه القفزة الكبرى في بحر الهمجية األكثر قدما، إنها الومع مرور زمن ليس بالطويل، تحد  
لم نتمكن من استيعاب وهضم هذا التوقف الفجائي للحضارة،  –نحن األوربيين  –الكبرى. وبالنسبة لنا 
. ولم تمض خمسة عشر سنة بعد مقبرة لآلمال العالقة بالعقل البشري (Verdun)وبهذا كانت فردان 

فيرساي التي عقدت  على الهدنة التي لم تحل أي مشكل ) بين الدول المتحاربة (، وعلى توقيع معاهدة
ر، وأن يكون البلد األمر أكثر حتى ظهر فجأة هتلر ليطلق رصاصة الرحمة على ديانة القرن التاسع عش

. ("Auschuoitz)واشويتز  (Dachou)وبيتهوفن واينشتاين هو نفسه الذي أنجب داشو هالذي أنجب جوت
 (1975 – 1955) وحرب الفيتناميخ، ألول مرة في التار للقنبلة الذرية  أضف إلى ذلك استخدام أمريكا

وما خلفته في نفوس األوربيين واألمريكيين من حقد ويأس. كل هذه األحداث كان لها وقعها الخاص 
والخطير في نفس اإلنسان الغربي، إذ ولدت لديه حالة من اليأس والشك في عصر التنوير ومشروع 
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… بما في ذلك العقل واإلنسان، وفكرة التقدم والتحررالحداثة بجميع قيمه ومبادئه واألسس التي قام عليها، 
نجازاته، وقد كانت  تعبيرا  (1968عام ) ثورة الطالب الفرنسيينبل والثورة عليه ورفضه بكل مراحله وا 

 صارخا عن هذا الشك والرفض.

 لكن هل هذا يعني أن ما بعد البنيوية تشكل قطيعة مع البنيوية؟ أم أنها استمرار لها؟

: "إن حركة "ما بعد البنيوية" التي ظهرت في منتصف ف وغليسي عن هذا السؤال بقولهيجيب يوس
، إنما هي في ليست قطيعة في المسار البنيويستينيات القرن الماضي )أي في عز الرواج البنيوي( 

ار وتأملها في مس مراجعة البنيوية لنفسهافي منحى الدالة البنيوية، تعبر عن  نقطة انعطافأقصى تقدير 
ما بعد البنيوية  فممثلو، التهكم الذاتيتطورها... إن سخرية ما بعد البنيوية من البنيوية إنما هي نوع من 

إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي ". )هم بنيويون اكتشفوا خطأ طرائقهم على نحو مفاجئ
 .(335الجديد، ص

 تيارات نقدية ما بعد بنيويةثانيا: 
 .المعاصر العربي النقدمفاهيمها، امتداداتها في  يعتها،طب: التفكيكية .1

 طبيعة التفكيكية: . 1.1

. وأكد، في الوقت "critiqueنقدا " ، أو"analyseتحليال "دريدا أن يكون التفكيك نفى جاك  -
وختم حديثه عن طبيعة ". ليس فعال أو عملية"و"، يمكن تحويله إلى منهج ال"منهجا و  ليسنفسه، أنه 

 2بالقول: "ما الذي ال يكون التفكيك؟ كل شيء! ما التفكيك؟ ال شيء!"يك التفك

تتقاطع مع شخصية التي يتسم بها مفهوم التفكيك  السيولةوقد الحظ كثير من الباحثين أن هذه  -
دورا في  يهوديته، وقد لعبت هامشية، شخصيته قلقة، فهو بال هوية واضحة، وتنسجم معها؛ دريدا

يهودي  –تتجاذبها عوالم مختلفة. يقول "محددا هويته": "أنا يهودي جزائري. يهودي ال ، مشتتةتعميقها، 

                                                           
أن التفكيك ليس فلسفة، وال مجموعة من األطروحات، وال . والشيء نفسه يكرره دريدا يف موضع آخر، حيث يؤكد 63-60، صفالكتابة واالختالجاك دريدا:  2

 انظر: سؤاَل وجود، وال يمكن أن يكون نظاما وال منهجا. كما أنه ليس تقنية وال تطبيقا للقواعد!

-  Jacques Derrida: Qu’ est-ce que la Déconstruction, pp.2-3. 
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الذي أتحسس ه داخل الثقافة الفرنسية. لست منسجما إذا جاز  الع ْسربالطبع. ولكن هذا كاٍف لتفسير 
 3شمالي بقدر ما أنا فرنسي". –التعبير. أنا أفريقي 

انة، فرنسي الجنسية، أمريكي الهوى والمقام فترة من الزمن. فهو جزائري المولد، يهودي العرق والدي
 وهذا يعني أنه ال هو هذا وال هو ذاك.

... يوقع بعض دراساته بالحاخام دريساإال أنه  ونفوره من الميتافيزيقا علمانيتهكما أن دريدا رغم 
مضطرون إلى استخدام  ، وأنناويعترف في مناسبات كثيرة بأنه ال يمكن اإلفالت من قبضة الميتافيزيقا

 لغتها ومفاهيمها...

بأي اهتمام من  لم تحظ تفكيكيتهأضف إلى ذلك أنه رغم جنسيته الفرنسية، وانتمائه إلى أوروبا، 
 ، بخالف ما حظيت به في أمريكا، أي في غير موطنها األصلي.الفرنسيينقبل 

ه من وصف التفكيك غير أن هذه السلبية والسيولة التي يتسم بها خطاب دريدا، لم تمنع
 4.أن تتفادى الوقوع في فخ الثنائيات الميتافيزيقة المتعارضة، التي تحاول االستراتيجية العامة"بـ"

، وتحديد طبيعته باعتباره محاولة تعريف التفكيككما أن هذه السلبية لم تمنع بعض الباحثين من  -
عن تعارضات التي تسعى إلى الكشف  اتالخطو "، يقوم على مجموعة من منهجا" أو "طريقة في القراءة"

محاوال تقديم تعريف للتفكيك: "والحق  كريستوفر نوريس. وفي هذا السياق يقول الفكر الغربي وتقويضها
" إلى حد كبير، وهي أشبه بـ"المنهجأنه ليس من العسير إدراج التفكيك في صيغة مختصرة تجعله يبدو 

 5عند دريدا."التفكيكية النمطية ببعض الخطوات صيغة يمكن من خاللها وصفه 

استراتيجية ، وثانية يكون موقفا فلسفيا: مرة يبدو مظاهر عديدة: "يتخذ التفكيك جوناثان كلرويقول 
. وبالطبع، ينشغل دارسو األدب ونظريته انشغاال طريقة في القراءة، ومرة ثالثة يبدو سياسية أو فكرية

 6".ة والتفسير والتأويلالقراءفي  منهجاأكبر بقوة التفكيك بوصفه 

                                                           
3
 .56الكتابة واالختالف، ص  

4 Jacques Derrida : Positions, p56. 

 .242-241، صالفلسفة/ األدبكريستوفر نوريس:   5

 .257، صفي التفكيكجوناثان كلر:  6
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 ؟ما هي الخطوات المنهجية لهذه االستراتيجيةوالسؤال الذي نطرحه هنا، هو: 

، فهو يرى أنه ال وجود ألي غياب التجانس عن النصينطلق دريدا في قراءته النص، من مبدأ 
تبر يقول: "فأنا ال أع .يجب تقويضها موضوعة الهوتية، في نظرهمتجانس، بل إن التجانس، نص 

في ، حتى كل نص، هناك في ليس هناك من نص متجانس، امتجانس االنص، أي نص، مجموع
. هناك دائما قوى عمل هي في الوقت نفسه قوى تفكيك للنص، النصوص الميتافيزيقية األكثر تقليدية

 7".استنطاقه وجعله يتفكك بنفسهما يساعد على  تجد في النص المدروس نفسهإمكانية ألن 

للنص، والعثور  «غير المتجانسة»البنية  اإلقامة داخلاستراتيجية التفكيك على  عملمن هنا، ت
تجعل النص يقرأ نفسه من  «تناقضات»أو  «توترات» ما يسميه دريدا هذا النص نفسه، على داخل

 .نفسه بنفسه قوضخاللها، وي

كتابة، الكالم/ثل: ال، مالمتعارضة اتالثنائيمن  جملة على لقد الحظ دريدا أن الفكر الغربي قام
 ، الشكل، الصورة/ المضمون، المادة، المتعالي/ التجريبي،محسوسالمعقول/الجسم، الروح/المادة، المثال/ال

 ويحط من قيمة الطرف الثاني. للطرف األول،االمتياز  وأن هذا الفكر كان، عبر تاريخه الممتد، يمنح 

، تها النقدية إال باإلقامة داخل مجال الميتافيزيقاال تضمن فعالي التي تدعي أنها، يةن التفكيكغير أ
، وتقويض هذا اإلرث الميتافيزيقي الذي تشكل هي جزءا هذه المفاهيم ضرورية لممارسة التفكيرترى أن 

 8".بإنتاج قوة تفكيك تنتشر عبر كامل النسق، وتصدعه في جميع االتجاهات»منه، وذلك 

قلب البناء »ـ، يقوم، أوال، ب«علما مزدوجا»، أو "دوجةمز  حركة  "القيام بهذه العملية يستدعي و 
ذات أهمية قصوى، وعليه، ال ينبغي  ، يرى دريدا، أنهاوهي عملية للثنائيات الميتافيزيقية.« التراتبي

ما كان ستمكن وعملية القلب والتفكيك هذه، التي  .الثنائياتبتفكيك بناء تلك إهمالها عند القيام، ثانيا، 
 9تفكيكه.ونظام ما نريد  مجال داخل، يلزمها، لتنجح في مهمتها، العمل صير أعلىأن ي من أدنى

                                                           
 . 49، ص:الكتابة واالختالفدريدا:  7
 .154، صالكتابة واالختالفدريدا:  8

9
 Jacques Derrida : Positions, p57. 



9 

 

الميتافيزيقية:  الثنائياتفي منظومة  انقالب جذريوسينتج عن هذه االستراتيجية العامة للتفكيك، 
 ؛...(دالالمدلول/المادة، الروح/المحسوس، المعقول/: اليتصل بهاالذي نظام الومعها كل ، )الكالم/الكتابة
، وذلك عن طريق القيام بعملية مضادة، من احتالل مركز الصدارة الثنائيةالثاني من  لطرفإذ ستمكن ا

ونفيه، واإلعالء من قيمة الطرف الذي كان منحطا في خطاب  الطرف األولستهدف القضاء على ت
إلى الدال  االعتبارعادة وإل "،موت الكالم"يجب اإلعالن عن  ،لتولد الكتابة من جديدالميتافيزيقا. وهكذا، 

بوصفه وضد التاريخ المحدد ، وغائية يامتعال مدلوالبوصفه سلطة المعنى  إلىكان البد من توجيه النقد 
 10؛ أي التاريخ في صورته المثالية الميتافيزيقية المتمركزة حول اللوجوس.للمعنى اتاريخ

تقويض كل أسس المركزية العقلية ولمنح الشرف لكل ما هو محسوس ومادي )الدال(، كان البد من 
تفكيك وحدة المركزية العقلية هو تفكيك "فإن  لذلك،و  ".أساسا نزعة مثالية، بل هي رحم المثالية"التي هي 

 11أشكالها".للمثالية أو للروحانية في كل 

 . مفاهيم التفكيكية:2.1

األساس الذي قامت  كل ما كان يشكل مركزا في الفلسفة الغربية، وخاصة سعى دريدا إلى تقويض
تحكمت فيها الرغبة في التمركز حول  ،أن حقبة الميتافيزيقا الغربية يرىو  الكلمة والعقل.أي سلطة  ؛عليه

التمركز حول " . وبوساطة مقولتي  والعقل ، أي التمركز حول الصوت(logocentrisme) اللوجوس
يمكن النظر إلى أعماله على  ،هنا من .تقويض هذه المركزية يحاول "،التمركز حول العقلو" ،"الصوت

 وتقويض لهما.، أنها استكشاف لمركزية الكلمة وميتافيزيقا الحضور

 نزعة التمركز حول الصوت المنطوق في التراث الفلسفي الغربي:  .1
تحط من قيمة الكتابة، تعلي من شأن الكلمة المنطوقة، و لقد الحظ دريدا أن الميتافيزيقا الغربية 

القضية  هذه وترجع جذور. وتمثيله وظيفة ثانوية وأدواتية: مجرد ترجمة الكالمحدود وتبقي عليها في 
كما  (socrate) محاورات سقراط إلى فجر الفلسفة الغربية، وترتبط باألساس بالمحاورات األفالطونية، أو

 Jean) روسووجان جاك  (،Aristote(، كما أنها حاضرة عند أرسطو )Platon) نقلها إلينا أفالطون

Jacques Rousseau،وغيرهم من الفالسفة واللغويين الغربيين (، وفرديناند دي سوسير. 
                                                           

10 Ibid, p67. 

11 Ibid, p70. 
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 * موقف سقراط/أفالطون من الكتابة:
ففي هذه المحاورة ؛ (phèdre) محاورته الشهيرة "فايدروس" في من الكتابة يتضح موقف سقراط

بة فنا أو من يظن أنه قد تلقاه معتقدا أن معتبرا "أن كل من يظن أنه قد ترك بالكتا يحط من قيمة الكتابة،
وأنه  الكتابة تنطوي على تعليم مؤكد فال شك أن مثل هذا الشخص هو رجل على قدر كبير من السذاجة،

إذ يتصور أن البحث المكتوب أكثر من مجرد وسيلة السترجاع ما قد سبق  ()مونآالبد جاهل بنبوءة 
  (12)".علمه

 ؛في الحقيقة ميتة وصامتة رغم أنهاتصوير الذي تبدو فيه الصورة حية، فن البالكتابة  سقراط شبهوي
ه إليها السؤالألنها ال تقدر على الجواب لو و   كذلك الكتابة، فهي كائن ميت ال يملك القدرة على و  ،جِّ

 "وللكتابة يا :مخاطبا فايدروس يقول سقراط هو ترديد الشيء نفسه. ،القيام به االجواب، وكل ما بإمكانه
وذلك ألن الصور المرسومة تبدو كما لو  فايدروس تلك الصفة العجيبة التي توجد أيضا في التصوير،

إنك  وكذلك الحال في الكالم المكتوب. ولكنها تظل صامتة لو أننا وجهنا إليها سؤاال، كانت كائنات حية،
مر ما فإنه يكتفي بترديد لتظنه يكاد ينطق كأنما يسري فيه الفكر ولكنك إذا استجوبته بقصد استيضاح أ

 (13)".نفس الشيء

، وهي أحكام تكشف، الكلمة المنطوقةالكتابة و  حولوتتضمن هذه المحاورة عددا من األحكام  
مقابل إيجابية المشافهة في عملية توليد الحقيقة وتعليمها بالطرق  ،جميعها، عن مدى سلبية الكتابة

تفترض الحضور المباشر لطرفي الحوار، وتمكن  فباإلضافة إلى أن المشافهة ؛الصحيحة السليمة
، واالستعانة بالحجج والبراهين التي حوارالمتحاورين من إدخال التعديالت التي يفرضها السياق أثناء ال

 وهي يولدها السياق باستمرار، فإن الكالم، يمتلك قوته في ذاته، في حين تغيب هذه الشروط عن الكتابة،
 ى الروح والنشاط.بذلك صيغة ميتة تفتقد إل

(، هذه اللفظة التي تعني السم Pharmakonالفارماكون )تشبه  ،أفالطون إن الكتابة، في نظر
والدواء في الوقت نفسه، يجب الحذر منها بالقدر الذي يجب الحذر من الكتابة، أو من األفضل االستغناء 

                                                           

()-  آمون" هو أحد اآللهة الذين حكموا مصر في إحدى األساطير اليونانية، وهو الذي تنبأ بخطورة الكتابة، فرفضها حين عرضها عليه"
 اإلله المصري "تحوت"، مخترع الفنون والعلوم والقوانين والكتابة. انظر:

 . 110-109، ص:2000رة حلمي مطر، دار غريب، القاهرة، "محاورة فايدروس"، أفالطون، ترجمة وتقديم: أمي -

 . 111المرجع نفسه، ص: -(12)

 . ويشّبه أفالطون عجز السفسطائيين عن اإلجابة عما يوجه إليهم من أسئلة بعجز الكتب. انظر:111المرجع نفسه، ص: -(13)

 .104، ص:2001ة والنشر والتوزيع، القاهرة، "محاورة بروتاجوراس"، أفالطون، ترجمة وتقديم: عزت قرني، دار قباء للطباع -
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 فإنه يجب إدانتها ،و"مثيرا للشر" ،بئيسا"باعتبارها "ابنا  ،ومادامت الكتابة تعارض األب: "اللوجوس" .عنها
بعادها عن مدينة أفالطون المثالية، والزج بها في سجن أبدي. يقول روجي البورت ،احتقارهاو   la) وا 

porte Roger):إن الكتابة تتعارض مع اللوجوس كما يتعارض  ، ملخصا نظرة أفالطون إلى الكتابة"
تابة لنفس أسباب الحذر من السوفسطائيين، إن أفالطون يقابل الظاهر مع الحقيقة، وينبغي الحذر من الك

ر، أو إعادة جمع أو ذاكرة داخلية أو حضور أمام ذك  بين ذاكرتين، الحسنة والقبيحة، الذاكرة الحية، ت  
الذات، ومن جهة أخرى، ذاكرة خارجية، ميتة، تحاكي المعرفة المطلقة وتأخذ اسم الكتابة، فمن األفضل 

ن الكتابة، بل من األفضل عدم اللجوء نهائيا إلى هذا الفارماكون، هذا الدواء الذي أتى ليخفي االستغناء ع
وبذريعة تعويض الذاكرة، فإن الكتابة تسقط أكثر في  ،ألنه ،ضعف الذاكرة الحسنة، ذاكرة الذات نفسها

 (14)."الشر «تثير»و «تحرك»النسيان، إنها 

، وخاصة نظريته فلسفتهمن الكتابة إال في إطار فهم شامل لوأعتقد أنه ال يمكن فهم موقف أفالطون 
األول وهمي وال يحتوي على  ؛حول "المثل"، والتمييز الذي يقيمه في إطارها بين عالم الحس وعالم المثل

عالم الحس  .األول خارجي، أما الثاني فهو داخلي .أي حقيقة، أما الثاني فهو الوجود الذهني الحقيقي
سمو كل ما هو حقيقي  ،من هنا .ل وانعكاس مشوه لعالم المثل، عالم الحقيقة المطلقةمجرد شبح وتمثي

 ذاتي مرتبط بالروح )الصوت(، وانحطاط كل ما هو خارجي مرتبط بعالم الحس )الكتابة(.

 * موقف أرسطو:
الصوت  أنفهو يذهب إلى  ؛عن موقف سلفه أفالطونمن الكتابة،  أرسطوموقف  ختلفي ال
الصلة المباشرة  ،من هنا. مجرد تمثيل للصوتفهي  الكتابة،أما  ، ودال على آثارها.سبالنف موصول

نتاجه ألولى الرموز ،"حالة الروح"ـللصوت ب وهو ما يعني، بكل بساطة، أسبقية الصوت على  (15).وا 
نية، في مرتبة ثا الكتابة رمز الصوت، ما يضع الكتابة، وأفضليته عليها، وثانوية وظيفتها: مجرد تمثيل

يمثل حالة النفس ويدل عليها. يقول أرسطو: "إن ما الصوت، الذي هو فهي رمز يأتي ليترجم رمزا آخر 
 (16)يخرج بالصوت دال على اآلثار التي في النفس، وما يكتب دال على ما يخرج بالصوت".

                                                           

"مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، تفكيك الميتافيزيقا واستحضار األثر"، روجي البورت، وسارة كوفمان، ترجمة: إدريس كثير، وعز  -(14)

 .  18، ص:1991، 1الدين الخطابي، أفريقيا الشرق، المغرب، ط

 .  110ص: م.س، "الكتابة واالختالف"، جاك دريدا، -(15)

 .99، ص:1نقل: إسحق بن حنين، في: "منطق أرسطو"، م.س، ج ،"كتاب العبارة" ألرسطو -(16)
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 موقف جان جاك روسو: *
 لها،حيث لم يخف فيه إدانته  "محاولة في أصل اللغات"، :يحدد روسو موقفه من الكتابة في كتابه

"إن الكتابة التي يبدو من مهامها تثبيت اللغة، هي عينها  بالكالم. يقول روسو: ملحق واعتبارها مجرد
فالمرء يؤدي مشاعره عندما  .التي تغيرها، فهي ال تغير كلماتها بل عبقريتها، إنها تعوض التعبير بالدقة

ل كل األلفاظ على معناها العام، ولكن الذي حم  تابة ملزم بأن ي  يتكلم وأفكاره عندما يكتب، فهو عند الك
وال يمكن للغة نكتبها فقط أن تحتفظ ... نها مثلما يحلو لهيتكلم ينوع من الدالالت بواسطة النبرات، ويعيِّ 

... إذا المرء أضحى كل شيء يقوله كما لو كان يكتبه لم يغد إال طويال بحيوية تلك التي نتكلمها فقط
 (17)"ئا يتكلم.قار 

بمعناها  الكتابةأو سيئة: األولى هي  قبيحةوأخرى  ،كتابة حسنةروسو بين كتابتين: ويميز 
"الخط اإللهي في ـوموصولة ب ،مرتبطة بالروح"، وهي اإللهية والحية" "،الطبيعية" ، وهي الكتابةالمجازي

، فهي الكتابة الثانية الكتابة أما ق بله.و"بالصوت وبالنفس"، وهي كتابة ممجدة من  ،القلب والروح"
، أو هي الكتابة "الفاحشة، المصطنعة، التقنية أو المنفية في سة"التمثيلية، المنحطة والثانوية والمؤس  "

 (18).ألنها تميت الكالم ،برانية الجسد"، وهي كتابة مدانة

 * موقف دي سوسير:
يعتبرهما  لعالماتا من نظامينروسو، فهو يميز بين  موقفدي سوسير عن  موقفختلف يال 

الكتابة ما هي إال نظام ثانوي وظيفته ، ويؤكد أن écriture والكتابة Langue اللسان متباينين، هما
موضوع علم اللسان العام هو الكلمة المنطوقة وجوده هو تمثيل الكالم، وبأن  سبب، حيث إن تقنية
ن من العالمات؛ والسبب الوحيد لوجود اللسان والكتابة هما نظامان مختلفا" . يقول دي سوسير:فقط

الكتابة هو تمثيل اللسان، وال يمكن تحديد موضوع اللسانيات بالجمع بين الكلمة المكتوبة والكلمة 
 19."الكلمة المنطوقة وحدها هي التي تشكل موضوع هذا العلمالمنطوقة، إن 

"الصورة  في أن ،صوتعلى الوتفضيلهم لها  ،أسباب ميل البعض إلى الكتابة دي سوسير ويلخص
تؤثر فينا كما لو أنها شيء دائم وصلب، وأكثر مالءمة من الصوت لتشكل وحدة لسانية الخطية للكلمات 

                                                           

 .45-44، ص:1985"محاولة في أصل اللغات"، جان جاك روسو، ترجمة: محمد محجوب، الدار التونسية للنشر، تونس،  -(17)

 . 118-117"الكتابة واالختالف"، جاك دريدا، م.س، ص: -(18)
19

- Cours de linguistique générale, F. de Saussure, Éditions Payot et Rivages, Paris, 2005, p:45. 
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كما أن "االنطباعات البصرية هي أكثر صفاء وبقاء من االنطباعات السمعية لدى أغلب  20عبر الزمن".
ذا "انتهت الصورة الخطية بأن فرضت الناس. ولهذا فهم يفضلون ما هو بصري على ما هو سمعي"، وهك

 22.أعطت أهمية غير مستحقة للكتابة اللغة األدبيةأن  ،أضف إلى ذلك 21نفسها على حساب الصوت."

، وأنه يجب على الكتابة "أجنبية" عن اللسانوالخالصة التي ينتهي إليها سوسير، هي أن 
قسم المالحظة في قسم خاص: وهو تحت  تحريفات صوتية اللسانيات أن تضع ما ينتج عن الكتابة من

 23.الحاالت الغريبة

، في نقد ميتافيزيقا الحضور –باعتراف دريدا نفسه –وهكذا، وبرغم الدور الذي قام به سوسير  
، وتأكيده من خالل ربطه المطلق لوجهي الدليل: الدال والمدلول، Logocentrisme اللوجوسمركزية و 

، في الوقت نفسه، تأكيدا هألدوار النقدية الحاسمة، فإن دريدا وجد عندللغة، وغيرها من ا االختالفيالطابع 
ارتباط الفكر والصوت، والمعنى وتكريسا للتقليد الميتافيزيقي، وذلك من خالل حديثه عن  ،لهذه المركزية

 "لقد اضطر سوسير، وألسباب ميتافيزيقية أساسا، إلى منح الحظوة . يقول دريدا:ارتباطا طبيعيا، والصوت
الترابط »... يتحدث سوسير أيضا عن Phonéللكالم، أي لكل ما يربط الكالم إلى الجوهر الصوتي 

 –الفكر »، بل يذهب كذلك إلى الحديث عن وبين المعنى والصوت Voixبين الفكر والصوت  «الطبيعي
 (24)".«الصوت

حضارة »ا يسمى محكوم بم"، ألنه في نظره الذي أسسه سوسير، علم اللغةانتقد دريدا  ،من هنا
 (25)."غوسو حضارة اللأي  …حضارة الكتابة المسماة صوتية التي نسكنها،« الكتابة

 الفونولوجيإنما تم "بسبب أساسه  ،واعترافهم بعلميته ،الجميع بهذا العلمأن اهتمام  ذهب إلىكما 
 (26)".)الصوتي(

                                                           
20

- Ibid, p:46. 

21
- Ibid, pp:45-46. 

22
- Ibid, p:47. 

23
- Ibid, p:54. 

 . 36ص: م.س، "مواقع"، جاك دريدا، -(24)

 .  133ص: م.س، "في علم الكتابة"، جاك دريدا، -(25)

 . 100ص: المرجع نفسه، -(26)
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الذي أشار إليه  ميولوجياعلم العالمات أو السي حلم إحالل "علم الكتابة"إلى  ،بالمقابل ،ودعا
 . يقول دريدا، مرددا عبارات سوسير: "دروس في علم اللغة" سوسير في كتابه:

... وبما أنه لم يوجد بعد، ال يمكن أن نعرف ما سيؤول grammatologie"سنسميه ]علم الكتابة[ 
. إن هذا العلم العام علم اللغويات ليس إال جزءا منإليه، ولكن له الحق في الوجود. ومكانه محدد سلفا. 

أن "أهمية وادعى  (27)القوانين التي سيكتشفها ]علم الكتابة[ سوف تكون قابلة للتطبيق على علم اللغة."
هذا اإلحالل ال تكمن فقط في إعطاء نظرية الكتابة القوة الالزمة ضد القمع النابع من مركزية اللوغوس 

برغم امتداده  )علم العالمات( نفسه، شروع السيميولوجيولكنها كذلك ستحرر الم وضد االرتباط باللغويات،
 (28)".من أن يظل محكوما باللغويات فيحدد نفسه طبقا لها ولمركزها وغايتها في آن الكبير،

وحبيسة التمركز  ،الميتافيزيقا الغربيةأسيرة  ،حسب رأيه ،ألنها بقيت ،بشكل عام البنيوية وهاجم
"لقد  قائال: ،نظرا لتوجهها الصوتي ،ليفي ستروس بشكل خاصكما هاجم بنيوية  (29).وسجحول اللو 
وصيغت لتثير  ،جميلةفهي  ؛صفحات قليلة عن الكتابة لكنها ممتازة من وجوه شتىشتراوس  كتب ليفي

االستبعاد وهي  اإلعجاب وتعلن في صيغة المفارقة والحداثة معا اللعنة التي يتمسك الغرب باجترارها،
وتعرف به على نفسه منذ محاورة فايدروس وحتى كتاب دروس في اللغويات الذي تشكل الغرب عبره 

 (30)".العامة

 :التمركز حول اللوجوس. 2
أو الصوت،  الكلمة المنطوقة(، في الموروث الفلسفي اإلغريقي، Logosتعني كلمة لوجوس )

ت؛ فمركزية . من هنا، يربط دريدا بين التمركز حول اللوجوس والتمركز حول الصو والحضور والعقل
 ،êtreوالوجود  voixتقارب مطلق بين الصوت البشري اللوجوس "هي أيضا مركزية صوتية تتمثل في: 

 (31)."وبين الصوت ومعنى الوجود، والصوت ومثالية المعنى

                                                           

 . 132-131المرجع نفسه، ص: -(27)

 .  132ص: المرجع نفسه، -(28)

 . 218ص: المرجع نفسه، -(29)

 .222المرجع نفسه، ص: -(30)

 . 73"في علم الكتابة"، جاك دريدا، م.س، ص: -(31)
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، بخالف الكالم المنطوق هامشية ثانويةلقد نظر الفالسفة الغربيون إلى الكتابة على أنها ممارسة 
 سب هذا التصور لخطاب أكبر، متعالالكالم المنطوق هو انعكاس بحوالسبب هو أن  .سيداالذي اعتبر 

 ومتجاوز، هو اللوجوس، الكالم اإللهي أو كالم العقل بما هو كالم تدبرته ذات إلهية متعالية.

وقد أخذ الفكر المسيحي، الذي تشكل أساسا نتيجة تأثيرات الفلسفة اليونانية، مفهوم اللوجوس 
، ومبدأ الخلق األول في اللوغوس معادال للعقل اإللهي، فأصبح "بتسويته بكلمة اهللوقام اإلغريقي، 

 (32)الكون."

وكان الكلمة ( في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل 1من هنا جاء في افتتاحية إنجيل يوحنا: ")
 الحياة( فيه كانت 4ا كون.)( كل به كون وبغيره لم يكن شيء مم3( هذا كان في البدء عند اهلل.)2) اهلل

 (33)( والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه."5الناس ) نوروالحياة كانت 

( فإنه قد اتضح أنكم رسالة المسيح التي 3وجاء في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنتس: ")
من  لواح القلوبأمن حجر بل في  ال في ألواح. بل بروح اهلل الحي ال بمدادخدمناها نحن وقد كتبت 

( ال أنا فينا كفاءة ألن نفتكر فكرا بأنفسنا كأنه من أنفسنا بل 5( فهذه الثقة لنا بالمسيح لدى اهلل )4لحم.)
ال الحرف بل الروح ألن الحرف يقتل  العهد الجديد( الذي جعل فينا كفاءة لخدمة 6كفاءتنا من اهلل )

حروف في حجارة هي ذات مجد حتى لم يستطع كانت خدمة الموت المنقوشة ب( فإن 7.)والروح يحيي
فكيف ال تكون باألحرى  (8)بنو إسرائيل أن يتفرسوا في وجه موسى بسبب مجد طلعته الذي يبطل 

 (35)"والروح هنا، هو "النفس الذي تستقله الكلمة المنطوقة. (34)."خدمة الروح ذات مجد

 (36)."ن السماع والسماع بكلمة اهللفاإليمان إذن م( 17وجاء في رسالة بولس إلى أهل رومية: ")

. من هنا "وّلدت الكتابة والموت، وبين الكلمة والحياةثمة إذا، حسب العهد الجديد، صلة وثيقة بين 
المسيحية موقف ارتياب مبدئي تجاه الكلمة المكتوبة، ونظرت إليها بوصفها شرا ضروريا، وسببا في 

 (37)في إدراكه، الالمعصوم من الخطأ، إلرادة اهلل." طبيعة اإلنسان غير المتخلص من الخطيئة وسببا

                                                           

 . 134د البازعي، م.س، ص:"دليل الناقد األدبي، إضاءة ألكثر من خمسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا"، ميجان الرويلي وسع -(32)

 . 154(، ص:5-1/1، )يوحنا:1983الكتاب المقدس )العهد الجديد(، دار المشرق، بيروت،  -(33)

 . 314-313(، ص:8-3/3المرجع نفسه، )بولس:  -(34)

 . 153"الشفاهية والكتابية"، والتر ج. أونج، م.س، ص: -(35)

 . 277-276(، ص:10/17الكتاب المقدس، م.س، )بولس:  -(36)

 . 173"نيتشه، فرويد، ليفيناس: حول أخالقيات التفكيك"، كريستوفر نوريس، م.س، ص: -(37)
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ولقد تنبه دريدا إلى دور المسيحية في تعزيز تمركز الحضارة الغربية حول اللوجوس والكلمة 
المنطوقة، واحتقار الكتابة. يقول: "إن حقبة اللوغوس تضع الكتابة في منزلة سفلى وتراها واسطة لواسطة 

لى هذه الحقبة ينتمي االختالف بين الدال والمدلول، أو على األقل تنتمي وسقوطا في خارجية المعنى. وا  
إليها تلك الفجوة الغريبة "لتوازيهما" ولخارجية كل منهما بالنسبة لآلخر. هذا االنتماء قد تم تنظيمه وترتيبه 

ة الكبرى في إطار تاريخ معين. االختالف بين الدال والمدلول ينتمي بصورة عميقة وضمنية لمجمل الحقب
التي يغطيها تاريخ الميتافيزيقا، وينتمي بصورة أكثر وضوحا وتحديدا من الناحية المنهجية إلى الحقبة 
األقصر زمنيا الخاصة بنزعتين مسيحيتين، هما نزعة الخلق والنزعة الالنهائية، حين اقترنتا بمنابع 

دا الفهم لذلك، سعى إلى ت (38)اليونانية." conceptualitéمنظومة المفاهيم  قويض هذه المركزية، معتم 
دائما للنص التقليد اليهودي ال يرى فاصال بين الكلمة والشيء، والقيمة توهب اليهودي للوجوس؛ "إذ 

نما يسبق التكوين الكوني نفسه... الذي من هنا جاء اهتمام دريدا  ال يسبق الكلمة المنطوقة وحسب وا 
نما تقوم على االختالف فقط، واالختالف ليس بالكتابة خاصة أنها ال تعتمد على لوغوس ي منحها وجودا وا 

المدلول المتعالي »له وجود مادي بل يفرز كل مادية وجودية. ومن هنا سعى دريدا إلى تقويض واستبعاد 
      (39)ليرسي أهمية االختالف." «المثالي

 :الحضورتقويض ميتافيزيقا  .3
، وعلى تعريف الكائن باعتباره حضورا. وقد د والحضورالوجو درجت الفلسفة الغربية على الربط بين 

فكر اإلنسان ، وتجعل من ال تعترف بشيء خارج الوعيهيمنت هذه الفكرة على الفكر الغربي، وهي فكرة 
 الصوت . من هنا، ارتباط فكرة الحضور هذه بالتمركز حولمركز الكون، وتختزل الذات في الوعي

مفردات أخرى شكلت األساس الثابت إلى جانب  ،و إحدى مرادفاتهامواكبتها للوجوس الذي هو العقل، و 
 والحقيقة، واألصل، والغاية. ،والماهية ،والوجود ،الجوهر :، مثلالغربي للموروث الميتافيزيقي

 :تحت عنوان ،وقد استأثرت هذه الفكرة باهتمام دريدا، وكانت إحدى أهم محاور برنامجه النقدي
حديثه عنه بثنائيتي االختالف/التأجيل،  ارتبطصطلح استعاره من هايدجر، و وهو م .ميتافيزيقا الحضور

"هكذا بدأنا  قترن لديه بالتمركز الصوتي الذي طبع الفكر الغربي. يقول دريدا:انه أكما  .الحضور/الغيابو 
 مع جميع التمركز الصوتي يمتزج بالتحديد التاريخاني لمعنى الوجود بعامة، بما هو "حضور"نهجس أن 

                                                           

 . 74"في علم الكتابة"، جاك دريدا، م.س، ص: -(38)

 . 137، م.س، ص:2"دليل الناقد األدبي،"، ميجان الرويلي وسعد البازعي، ط -(39)
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التحديدات المتباينة التي تنبع من هذه الصيغة العامة، والتي تنظم فيها، أي في الصيغة، نسقها وتسلسلها 
... حضور بما هو جوهر/ماهية/وجود ،)حضور الشيء أمام النظر بما هو شكل مثاليالتاريخاني 

متعاضد مع تحديد  هذا يعني أن التمركز اللوغوسي ...وحضور "الكوجيتو" في ذاته، والوعي، والذاتية
 (40)".وجود الكائن كحضور

وميتافيزيقا الحضور، أي تعيين كينونة ما هو  هناك، إذا، ارتباط بين نزعة التمركز حول الصوت
الغربي، لم يكن اختيارا يمكن تفاديه،  التراث الفلسفيكائن باعتبار حضورا، فاالمتياز الممنوح للصوت في 

، وبما يسميه الوجود والذاتالتصور مرتبط بتحديد نمط العالقة بين  أن هذاب، ذلك ضروريابل كان أمرا 
إنصات الذات  أي ،"le système du "s'entendre parler ميتكل -هنفس   -نظام سماع المرءدريدا 

 (41).إلى نفسها أثناء حديثهاواستماعها 

تقني للصوت(،  لقد جاء الحط من قيمة الكتابة وحصرها ضمن وظيفة آلية وثانوية )مجرد تمثيل
فاالمتياز الممنوح للكلمة  ؛حتمية إلدراك الوجود بوصفه حضورا، وإلرادة اإلنصات إلى الذاتنتيجة 

لزامي للمتكلم )الحضور اإل الحضور المتزامن لطرفي التواصلبوضوح، كيف أن  ،المنطوقة، يصور
كسب الكلمة المنطوقة قيمة عليا ة صدور الكالم(، يمنح الفعل التواصلي القوة والحيوية، ويظوالمتلقي لح

ال تفترض حضور  بحيث ؛وامتيازا كبيرا على حساب الكلمة المكتوبة التي تفتقر لمثل هذه المواصفات
 لزم متلقيا حاضرا، مما يجعلها صورة مشوهة من الكالم.ستالكاتب وقت صدور القول، وال ت

، وتم منح االمتياز احضور اعتباره بجنب مع تصور الوجود  لىسار اختزال الكتابة جنبا إ ،هكذاو 
هذه  لعالقة التي تربطه بهذا الحضور، أي العالقة المباشرة بين الذات المتكلمة والصوت،بسبب اللصوت 

 مالمتكل "أنا"ألن الكالم يجسد حضور  ؛المرء من سماع نفسه في الوقت الذي يتكلم فيه تمّكنالعالقة التي 
فالكلمات "؛ ومثوله تام للمعنىاللحضور لالصوت مناسبة ل إضافة إلى ذلك، يشك .معاالمتلقي و 

المتحاورين وهي التعبير ذو  proximité، فهي تعكس تجاور المنطوقة كلمات تحمل قصديتها بشفافية
االمتياز، والوجه الخارجي والجسم الذي يعبر عن مدلول داخلي، وهي الروح أو الوعي الذي يتواصل، 

، والحضور في ذاته من وحضور المعنى في الوعي، حضور الموضوعهو ، ففالصوت هو الحضور التام
                                                           

 . 112"الكتابة واالختالف"، جاك دريدا، م.س، ص: -(40)

. ويربط دريدا بين اعتبار الفلسفة الغربية الكالم حيا وبين الحضور للذات؛ ألن الكالم يفترض أن الذات 105المرجع نفسه، ص: -(41)

 المتكلمة تنصت لنفسها في الحاضر. انظر:
كز الثقافي العربي، "الصوت والظاهرة، مدخل إلى مسألة العالمة في فينومينولوجيا هوسرل"، جاك دريدا، ترجمة: فتحي إنقزو، المر -

 .128، ص:2005، 1الدار البيضاء/بيروت، ط
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المتكلم امتياز معرفة ما الكلمة المنطوقة تمنح كما أن  (42)".ومن خالل وعي الذات العبارة الحيةخالل 
، ألنه حاضر أمام ذاته، ومعرفة ما إذا كان الفهم قد تحقق كامال لدى المتلقي أم ال، يقوله، وفهم نفسه

 اضر أمامه.ألنه ح

غير أن استراتيجية دريدا الهادفة إلى الكشف عن تلك التصدعات المخبوءة في الميتافيزيقا الغربية، 
تفكك نفسها بنفسها، ترى بأن هذا الحضور لم يتحقق لها أبدا،  -الميتافيزيقاأي – قصد إبراز كيف أنها

نما كان   ، في نظر دريدا،ة الحضور أمام الذاتن فكر أل، واعت ق د أنه تم تحقيقه، لم بهمجرد وهم ح  وا 
ص في البداية وبجرة قلم عنيفة، فكر دريدا: إن الحضور، خ"لنل مستحيلة التحقيق. يقول روجي البورت:

، إن هذا الحضور قد تم حلمه اللهم تحققه بشكل أسطوري في اإللهوبعيدا أن يكون قد تحقق بإطالق، 
ي يعوض اإلشباع الحقيقي للرغبة، فإن ميتافيزيقا الحضور فقط، وكما أن الحلم يشبع الرغبة رمزيا، أ

تعوض رغبة الحضور، كرغبة من المستحيل إشباعها، وبما أنه كان من الالزم انتظار عصرنا لكي يتم 
 (43)".الشروع في الخروج من حلم ربما لن ينتهي أبدا، يجب إذن االعتراف لهذا الحلم بكل قوة الخدعة

ذا كانت مهمة استراتي تشكل مركزا يمكن أن  سلطة أيتقويض جية دريدا تتحدد في السعي إلى وا 
، فإنه يسعى إلى تأكيد استحالة خارجيا تتم اإلحالة إليه، ليضمن الحقيقة، ويمنح األفكار معناها وقيمتها

"إذا كانت اللحظة ـف ؛هذا الحضور "تمزيقـ"ل اي سيتوسل بهتال وسيلةوستكون الكتابة هي الالحضور. 
هذا  فذلك ألنها تهدد الجوهرية، بوصفها حضورا أمام الذات، لصوتية تهدد التاريخ وحياة العقل،غير ا

إنها تصف عالقات  الكتابة غير الصوتية تحطم االسم،. االسم الميتافيزيقي اآلخر للحضور وللموجود..
 (44)".هذه الوحدات تنمحي في الكتابة الخالصة االسم والكلمة، وليس مسميات.

ذا ك انت الميتافيزيقا الغربية قد حافظت على هذا التراتب: كالم/كتابة، مع منح االمتياز للكالم، وا 
موت هذا الكالم الذي يعزى له الحضور من أجل اإلبقاء على إمكانية الحضور قائمة، فإن دريدا يعلن 

تد إلى جميع ، ولتمتشمل اللغةليفتح المجال أمام الكتابة سوهذا اإلعالن عن موت الكالم  .الكامل

                                                           

"من الهرمينوطيقا إلى التفكيكية"، ف. هالين، ف. شويرويجن، في كتاب: "نظريات القراءة من البنيوية إلى جمالية التلقي"، م.س،  -(42)

 . 50ص:

. وانظر أيضا: "في علم الكتابة"، جاك دريدا، م.س، 23"مدخل إلى فلسفة جاك دريدا"، روجي البورت، وسارة كوفمان، م.س، ص: -(43)

 . 234ص:

)ما وراء االنوجاد أو   epekeina tes ousias. ويقول أيضا: "... الكتابة )هي( 93"في علم الكتابة"، جاك دريدا، م.س، ص: -(44)

 الحضور(."
 .129د.ت(، ص:ترجمة: كاظم جهاد، دار الجنوب للنشر، تونس ) جاك دريدا، "صيدلية أفالطون"، -
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 والفكر والحركة الفعلالمجاالت والحقول األخرى. فإذا كانت اللغة، يقول دريدا، "تطلق على كل من 
، الخ..."، فإننا "نواجه اليوم نزوعا إلطالق تسمية "كتابة" والعاطفة والتجربة والالوعي والوعي والتفكير

نما  نية التي تستدعيها الكتابة: ال لتسمية الحركات الجسماعلى هذه األشياء جميعا وسواها فحسب، وا 
عليه نفسه"،  المدلولكذلك على كل ما يجعلها ممكنة، ومن ثم، وفي ما وراء الجانب الدال، على الجانب 

 (45).لخإ... عسكريةكتابة و  ،سياسيةوكتابة  ،رياضيةوهكذا سيمكننا الحديث عن كتابة 

ذا كان روسو قد اعتبر الكتابة مجرد ملحق بالكال فعالية هذا الملحق الذي من م، فإن دريدا يرينا وا 
فكم من ترجمة تتجاوز النص األصلي؟  ؛شأنه أن يقلب نظام ما ينضاف إليه، وأن يحل محله أحيانا

  (46)وكم من حاشية تكشف لنا عن التناقضات أو المغالطات التي يجهد المؤلف في إخفائها في المتن؟

، وتنطوي على عن مؤلفه األصلي االستقالل له منحتو ، نصتحرر ال ، في نظر دريدا،الكتابةإن 
 التي تحدث عنها فوكو (47)الكتابة والموتنظرا للعالقة الوثيقة بين  ه،رغم غياب صاحب تهإمكانية سيرور 

إن ما تخونه الكتابة نفسها في لحظتها غير الصوتية هو " والتي يؤكدها دريدا بقوله: سابقا، وبارت
ابة تهدد أيضا العقل والتاريخ بوصفه عالقة للعقل مع ذاته. إنها تمثل نهايته، إن هذه الكت. الحياة

فالكتابة ال تفترض  ؛التأويالت والتفسيرات النهائيةيفتح النص أمام وهو ما  (48)".والنهائية والشلل
وحتى إن كان النص  .تجسد غياب الفرد المتكلم، من ذلك حضورا مباشرا للمؤلف، بل هي، على العكس

 وأخرىفثمة نصوص تنسب إلى جماعة،  ؛نسب إلى الفرد المؤلف، فإن هذه النسبة ليست باألمر المحتومي
سمه، فإن النص يكون قد تحرر امجهولة المؤلف. أما في حالة نسبة النص إلى مؤلف فرد، فرغم ذكر 

ك قد سلمه والكاتب ال سلطة له على ما كتب ونشر ألنه يكون بذل. قد يكون ميتاألنه " ،من مؤلفه
للغرباء وللمستقبل. وهذا يعني أن المعاني التي سيتمخض عنها النص ليس من الضرورة أن تتطابق 
والمعاني التي يعتقد أنه وضعها فيه: فهذه المعاني ستعتمد على من يقرأه وعلى ظروف القراءة. أي أن 

                                                           

 . 107"الكتابة واالختالف"، جاك دريدا، م.س، ص: -(45)

مكانة متميزة في كتابات دريدا، وهو، كغيره من  supplémentويحتل مفهوم الملحق أو المكمل . 28المرجع نفسه، ص: -(46)

 . انظر:وإنما هو لعبة الحضور والغيابمفاهيم التفكيك، "ال شيء"؛ فال هو حضور وال هو غياب، وال هو مادة اإلنسان وال هو جوهره، 
وتتعايش داخل هذا المفهوم، كما يؤكد دريدا، داللتان متناقضتان؛ فهو من جهة، . 447"في علم الكتابة"، جاك دريدا، م.س، ص: -

حل محل. إنه "يضاف، إنه فائض، امتالء يثري امتالء آخر، إنه أوج الحضور." ومن جهة أخرى، فهو "ينوب عن، إنه ال يضاف إال لي
يتدخل أو يتسلل حاال محل؛ وإذا كان يمأل فكما نسد فراغا. وإذا كان يتمثل ويكون صورة فذلك بسبب فقدان سابق لحضور." فهو، إذا، 

 .288. المرجع نفسه، ص:حضور وال حضور

 بيل المثال:وذلك عكس الكلمة المنطوقة التي غالبا ما وصفت بـ"الحية" في الفلسفة الغربية. انظر على س -(47)

 .112"محاورة فايدروس"، أفالطون، م.س، ص: -
 .9"محاضرات في علم اللسان العام"، فردناند دي سوسير، م.س، ص: -

 . 93-92"في علم الكتابة"، جاك دريدا، م.س، ص: -(48)
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نت عندما كانت المعاني تنتقل من دائرة المعاني ستقلُّ طاقتها على التوصيل ألنها لم تعد مباشرة كما كا
 (49)".المتكلم إلى المستمع، أي من حضور جسماني واحد إلى آخر

 

 

 

 الثالث اآلتية: الكتابة الخصائصيعطي دريدا 

 سياق التي تطلقها في بغياب الذاتهي عالمة يمكن تكرارها ليس فقط  المكتوبة إن اإلشارة -1
 .لمتلق معينمعين، بل أيضا 

بغض النظر  ،وأن تقرأ في سياق مختلف ،ة المكتوبة يمكن أن تخترق "سياقها الواقعي"إن اإلشار  -2
 .، ويمكن لخطاب في سياق آخر أن "يطعم" بسلسلة من اإلشاراتعما نواه كاتبها منها

بمعنيين: األول، أنها منفصلة عن بقية التنحي[  -]اإلبعاد إن اإلشارة المكتوبة عرضة لالنزواء -3
)أي أنها تشير إلى شيء ال  ؛سلسلة معينة، والثاني، أنها منفصلة عن "اإلحالة الحاضرة"اإلشارات في 

 (50).يمكن أن يكون حاضرا فيها واقعيا(

للكلمة  اتاريخباعتباره موت الكالم، ولحظة تحول في التاريخ  يجسد خطاب دريدا لحظة إعالن
لتي ال نهاية لها، لغياب مركز يوقف عملية اللعبة للمدلوالت ا كتابة وتناسالباعتباره إلى التاريخ  ،وللمعنى

ولذلك، فإن قيام الكتابة هو قيام للعب الحر الذي سيعمل على تدمير مفهوم العالمة كما هي محددة  .هذه
"التراتب العنيف" في ـلم يعمل إال على دعم وتثبيت ما يسميه ب من هنا، فإن دريدا في التراث الكالسيكي.

ورغم الحذر الذي يحيط به  .بية، في الوقت الذي اعتقد فيه أنه يعمل على تقويضهالميتافيزيقا الغر 
 مركزتمركز بت تعويضلم يعمل فيه على مجرد  ؛في فخ تراتب أعنف فإنه يقع -كما يزعم– استراتيجيته

نما  ،التمركز حول الكلمة بالتمركز حول الكتابة تعويض آخر؛ مع اإلبقاء على الطرف اآلخر حيا، وا 
الحضور، الذي كان الكالم يمثل إطارا له،  إللغاءب إلى حد نفيه واإلعالن عن موته. وهو يفعل ذلك ذه

                                                           

 .24م.س، ص: "البنيوية وما بعدها "، جون ستروك، -(49)

، 1996، 1، ترجمة: سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط"النظرية األدبية المعاصرة"، رامان سلدن -(50)

 . 133ص:
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نما للوصول إلى نقطة ليس فيها حضور وال غياب، نقطة السيولة  ،الغياب بدال منه ولكن ليس إلثبات وا 
 والعبثية الشاملة.

ونقطة  ،تشكل مركزا مرجعيا ثابتا إن دريدا يتعامل مع عالم "ماتت" كل "آلهته" التي يمكن أن 
ومات . الذي يشكل األساس أو المبدأ األول المتجاوز الديني مع نيتشه، "إلهه"مات ؛ متجاوزة ونهائية

 ومركز الكون، ،في النزعة اإلنسانية التي نظرت إلى اإلنسان على أنه مقياس كل شيء اإلنساني "إلهه"
، مع بارت وضامن وحدته وداللته، تبر نقطة ارتكاز النص،ومات المؤلف الذي كان يع مع ميشال فوكو.

موت سلطة العقل  والكامن في اإلنسان، الحالّ  "اإلله"ويعلن موت  وجاء دريدا ليدق آخر أجراس الموت،
 ونهاية ميتافيزيقا الحضور. وميالد الكتابة، ،من خالل إعالنه موت الكالم وس،وجوالل

لتغيب  سواء كانت دينية أم مادية، على كل أنواع الميتافيزيقا، ،، كما يدعي دريدايتم القضاء هكذاو 
حتى ال تعود هناك أي إمكانية لتفسير اإلنسان  ويغيب المطلق والمتجاوز واإلنساني، المرجعية والمعيارية،

فيتحول من  "جزءا ال يتجزأ من الطبيعة/المادة يرد في كليته إليها، ويصبح في إطار غير طبيعي مادي،
خاضع  إلى كائن مادي يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية األولية، ،إنساني متجاوز للطبيعة/المادة كائن

 (51)".غير قادر على تجاوزها أو التحكم فيها، لحركة الطبيعة والمادة

 (:nceadiffér) الفـوم االختـمفه -5
تطورا، وال بنائيا وال وال مثابتا  وأنه ليس 53كلمة،ال و  52يؤكد دريدا أن االختالف ال يشكل مفهوما،

جعله فريدا ورئيسيا أو متعاليا. فهو ال  حاولنا جاهدين كما أنه "ليس كائنا حاضرا مهما 54تاريخيا.
يسيطر، وال يتحكم في أي شيء، وال يمارس أي سلطة في أي مكان. كما أنه ال يبدأ بحرف كبير. وليس 

عى إلى تدمير كل مملكة. وهذا بالتأكيد ما األمر فقط أن االختالف ال مملكة له، بل إن االختالف يس
يجعله مهدِّدا ومثيرا للخوف لدى كل من يرغب في مملكة في داخلنا، سواء أكانت حاضرة في الماضي أم 

                                                           

 . 145-144"الحداثة وما بعد الحداثة"، عبد الوهاب المسيري، م.س، ص: -(51)
 انظر: 52
 .40ص .مواقعجاك دريدا:  -

- Jacques Derrida: Marges de la Philosophie, pp.7-11. 
53 ibid, p.7. 
54 ibid, p.13. 
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إنه، ببساطة، ال شيء، رغم أنه  56."ال يمكن تصوره وال إدراكهوهو بعد كل هذا،  55في المستقبل."
 !"أساس" كل شيء

ألنه ال وجود له بهذا الشكل في قاموس اللغة  ؛( كلمة وال مفهوماnceaférdifال يشكل االختالف )
( الذي nceediffér" )e" عوض حرف "aالفرنسية، بل هي كلمة جديدة اصطنعها دريدا، وكتبها بحرف "

" مساحة كبيرة أثناء كل حديث عن الكلمة، ويكثر التساؤل aحرف "التكتب به في اللغة الفرنسية. ويحتل 
 .وأبعاده لتهحول دال

ال ، ولكن يكتب ويقرأ aألنه الحظ أن الحرف  ،eعوض  aبحرف  différance وقد كتب دريدا الـ
نما يبقى  57،سماعه يسمع وال يمكن أن الفرق بين  مما يعني 58.صامتا وسريا، وخارج نطاق الفهموا 

مقاربة هذه الكلمة، خاللها من مكننا يأن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة التي فقط، و  كتابي eو aالحركتين 
دعائم هدفه من القيام بهذا العمل واضح، هو تقويض و  ه يتعذر على السمع إدراك الفرق بين الحرفين.ألن

ومقوالت وضوح الكلمة وأسسها القائمة على التمركز حول الصوت المنطوق،  ،ميتافيزيقا الحضور
يؤكد أهمية  ،وبالمقابل قيقة الحية وتداولها.، وخطر الكتابة على الصوت في نقل الحالمنطوقة وحضورها

الكتابة ووضوحها، ويقوي من فعاليتها الداللية والفلسفية. إن دريدا، بهذا اإلجراء، يقلب المعادلة التقليدية، 
وهو ما  ،النطق هو الثانوي قياسا إلى الكتابة، ألنه كشف عن عجزه على إظهار الصوت حيث يصبح

 تابة. وكل هذا سيوجه اهتمامنا نحو كل ما هو مكتوب.يشكل خطرا على الك يجعله

فهي تدل على  ؛ذات معنى واحد e( "différence)أن كلمة االختالف بحرف " كما الحظ
إنها ذات بعد  ،االختالف بمعنى التمايز وعدم التطابق، وتفتقر إلى معاني اإلرجاء والتأجيل واإلحالة

فهي، أوال، تدل على االختالف، بمعنى  ؛معنيين اثنينعلى  différanceكلمة  تدلفي حين  .مكاني فقط
 المغايرة وعدم المطابقة، وتدل، ثانيا، على اإلرجاء والتأجيل والتأخير.

 ، إذا، معنى مزدوج، فهو أوال:différanceلالختالف 

                                                           
55 ibid, p.22. 
56 ibid, p.20. 

 أيضا:انظر . و 14ص .مواقعجاك دريدا:  57

- Jacques Derrida: Marges de la Philosophie, p.4. 
58 ibid, p.4. 
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ابا إلى ما بعد، وأخذ الزمن والقوى بعين االعتبار، في عملية تتضمن حس التأجيلفعل يراد به  -1"
اقتصاديا، دورة، مهلة، تأخيرا، احتياطا، وكلها مفاهيم يمكن أن ألخصها في كلمة: التأجيل 

temporisation. 

 )باين(، هو األكثر شيوعا واألكثر قبوال للتحقق: أال يكون مطابقا... différer ـالمعنى اآلخر ل -2
الالزم أن يحدث بين العناصر األخرى،  من غيرية من التباين أو من النفور والسجال... أال يكون آخرا...

 Espacement."(59)وبشكل صريح وديناميكي، فاصل، مسافة، فسحة 

 .المغايرة والتمايز، وترتبط به معاني مكانين: ان متعارضايكون لمفهوم االختالف بعد ،وهكذا
الحاضر  ... وهي مفاهيم تتعارض فيما بينها تعارضاإلرجاء والتأجيل، وترتبط به معاني زمانيو

والمستقبل، اإليجاب والسلب، الذات واآلخر... بل وتصل إلى حد التناقض الصريح، وهو ما يجعل الكلمة 
 (60)".مسرحا لحرب داخلية"

يتحدد االختالف عند هايدجر بأنه اختالف أنطولوجي بين الكائن والكينونة، وهو ما يعني إرجاع 
أصل الوجود والموجود، كلمة يصح التفكير فيها بمثابة  أي مجرد االختالف بين ؛المفهوم إلى كلمة واحدة

 لهايدجر، أما دريدا، فيحدد االختالف على نحو مخالف .ومنطلق إلدراك العالقة بين الوجود والموجود
ال يمكن أن يكون أصليا على نحو مطلق، بل "إن  األنطولوجيّ  – االختالف األونطيّ  حيث يذهب إلى أن

مادام « أساسا»وال  «أصال»، ولكننا لن نتمكن من دعوته «أصلية»أكثر  االخـ)ت(الف وكفى سيكون
الوجودية، أي إلى النظام الذي يعمل كمحو  –ا إلى تاريخ الالهوتانية يهذان المفهومان ينتميان أساس

 (61)".لالختالف

فليس ثمة من بداية تكون مطلقة،  ؛البداية المطلقةإن ما يقف االختالف ضده ويعارضه، هو 
يقول دريدا:  يمكن االنطالق منه لتحديد األشياء، وكل ما هو أساسي هو االختالف. أصل يس ثمة منول
أين ومتى يبدأ....؟ سؤال عن األصل، في حين أنه ال يوجد أصل، بمعنى أصل وحيد: إن األسئلة عن "

 (62)."األصل تحمل معها ميتافيزيقا للحضور

                                                           

 . 38-37"مدخل إلى فلسفة جاك دريدا"، روجي البورت، وسارة كوفمان، م.س، ص: -(59)

 .41المرجع نفسه، ص: -(60)

 .126ف"، جاك دريدا، م.س، ص:"الكتابة واالختال -(61)

 . 173"في علم الكتابة"، جاك دريدا، م.س، ص: -(62)
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دراكولكنه "أصل" يت ،إن االختالف هو "األصل"  ، وال يمكن العثور له على اسم في هعذر معرفته وا 
إال باالستناد إلى "النسخة" التي تليه  أصالباعتباره ألنه أقدم من الوجود ذاته، وألنه ال يتحدد  اللغة،

 «األصل»ولمفهوم  ،سة للميتافيزيقا الغربيةيه للمفهومات المؤسِّ إن دريدا، و"بتصدّ  .لتدعمه في "أصليته"
l’origine التالية له، التي « النسخة»إال باستناده إلى « أصليا»ال يكون « األصلي»، بخاصة، يرينا أن

. ال يكون «األصل»أو  «األصلي» يسود الزعم أنها تأتي لتنسخه وتكرره، ضامنة له بذلك حيازة تسمية
، نقول «أول»و نفسه بما ه «األول»سا، أي يقيم في جوهر أوال إال باالستناد، استنادا مؤسِّ « األول»

هو )في نظر « األول»ومن هنا... فإن «. أوليته»في  «األول»الذي يدعم ذلك  «الثاني»االستناد إلى 
دريدا(، أول/ثان، والثاني ثان/ثاٍن ]كذا ولعل الصواب: ثالث[، إلخ... هذا يعني أنه ليس ثمة من أصل 

ية، بمجرد أن يتشكل كأصل، فيجد نفسه ، أو االبتعاد عن مقام األصل«التلوث»محض، وأن األصل يبدأ بـ
 (63)"«.أصليته»المتتابعة لت عّدله في « اآلثار»مجبرا على أن يمهد لمسار تأتي فيه 

هما، يصل باالختالف بين الدال والمدلول واالنفصال بين عالمي  على ما سبق، يتضح أن دريدا  بناء
تسمح بقيام اللعب  ألنهالمنظور التفكيكي، مقولة االختالف في ا خطورة ،إلى أقصى نقطة ممكنة. من هنا

تبديد فكرة الحضور التي تحكم كل محاولة للبحث عن معنى محدد تعمل على و للدوال،  ياهنالحر والالمت
يعني أنه ال وجود لمعنى يكون نهائيا وحاضرا، بل إن كل معنى هو مختلف ومدلول نهائي، وهو ما 
مرجعي خارجي ثابت ونهائي يمكن اإلحالة إليه، يوقف  وذلك لغياب مركز ،وغائب ومؤجل باستمرار

. يقول دريدا: "...إذا كانت القراءة ال تكتفي بأن تعيد النص عملية اللعبة، ويكون ضامنا للحقيقة والداللة
)واقع مرجع وتكرره، فإنها ال تستطيع بصورة مشروعة أن تتعدى النص إلى شيء آخر مختلف عنه، إلى 

، واقع نفسي، بيولوجي.. إلخ.( أو إلى مدلول خارج نص يحدث مضمونه، أو يمكن ميتافيزيقي، تاريخي
لمضمونه أن يحدث، خارج اللغة، أي بالمعنى الذي نعطيه هنا لهذه الكلمة، خارج الكتابة بوجه عام. 
ولهذا السبب فاالعتبارات المنهجية التي نجازف بها هنا من خالل أحد األمثلة تعتمد بشكل وثيق على 

وتتعلق بغياب المرجع أو المدلول المتعالي، ال يوجد ما هو خارج ايا عامة قد بلورناها فيما سبق، قض
 (64)."النص

                                                           

 .31-30مقدمة كتاب: "الكتابة واالختالف" لجاك دريدا، كاظم جهاد، م.س، ص: -(63)

 .307"في علم الكتابة"، جاك دريدا، م.س، ص: -(64)
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 األثر:. 5
يرتبط مفهوم األثر لدى دريدا بمفاهيم االختالف والكتابة والحضور؛ ذلك أن االختالف ال يمكن 

ن كانت ليست هي  (66)ه.ألن األثر الخالص هو اإلرجاء نفس (65)التفكير فيه بدون األثر، والكتابة، وا 
أما عالقة األثر بالحضور فهي عالقة تعارض؛ إذ إن  (67)األثر نفسه، فهي "تمثيل لألثر بصفة عامة."

كل ما يستعصي على أن يلخص وظيفة مفهوم األثر هي محو الحضور. من هنا، يحدد دريدا األثر بأنه "
 (68)."في حدود الحضور وحده

تحديد"، فإن دريدا يؤكد أن األثر، مثله مثل االختالف، "ال شيء"، ألنه، لكن، وبرغم هذا "ال
وال يمكن أن يوجد، ألن الوجود يعني الحضور. يقول دريدا: "واألثر نفسه  (69)..."،ليس موجوداببساطة، "

 (70)ال وجود له. فأن توجد معناه أن تكون، أي أن تكون موجودا، أي موجودا حاضرا ...".

؛ فاألثر، كما يؤكد دريدا، "متناقض وغير ثر الحضور فهو يعارض مفهوم األصليعارض األ وكما 
في الخطاب الذي نتبناه  –مقبول في منطق الهوية. إن األثر ال يعني فقط اختفاء األصل، إنه يعني هنا 

 ،أصل، أي األثر-مقابل الالأن األصل لم يختف، إذ إنه لم يتكون يوما إال في  -والمسار الذي نتبعه
 (71)الذي يصبح هنا أصل األصل."

هكذا، يتضح كيف أن األثر يعمل على إلغاء الحضور واألصل ليحل محلهما، "وهذا يعني استحالة 
الوصول إلى الحضور الكامل والمدلول المتجاوز الذي يقع خارج نطاق الحسية المباشرة والنص، كما 

محدد وال يمكن التوصل إليه. وهذا ال يعني استحالة الوصول إلى أي معنى، فالمعنى متناقض غير 
يختلف كثيرا عن مفهوم الشريعة الشفوية حيث حل التفسير محل األصل والنص المقدس ولم يبق منه 

 (73)ويؤكد البازعي أن األثر "مفهوم قبالي خالص." (72)سوى أثر."

                                                           

 .140"في علم الكتابة"، جاك دريدا، م.س، ص: -(65)

 .149ه، ص:المرجع نفس -(66)

 .323المرجع نفسه، ص: -(67)

 .154المرجع نفسه، ص: -(68)

 .174المرجع نفسه، ص: -(69)

 .323المرجع نفسه، ص: -(70)

 .147المرجع نفسه، ص: -(71)

 .427، م.س، ص:5"موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، عبد الوهاب المسيري، مج -(72)

 .367سعد البازعي، م.س، ص: "المكون اليهودي في الحضارة الغربية"، -(73)
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 تناثر المعنى )التشتيت(:. 6
األثر؛ فهو، أيضا، "ال يعني شيئا" وال يمكن يشبه مفهوم التشتيت، عند دريدا، مفهومي االختالف و 

 (74)تعريفه بوضوح.

النص أمام النهائية ، وفتح تشتيت المعنى داخل النص ومنع تحققهووظيفة هذا المفهوم هي 
ال يمكن اإلمساك به  -كما يؤكد دريدا -ألن المعنى، إلغاء المعنى والمرجعية؛ أي الداللة وليس تعددها

 (75).ية له، كما أن العالمة ال تحيل إلى أي خارجال نهاأو إيقافه، فهو 

ويرى دريدا أن االهتمام المتزايد بالتعدد الداللي خطوة متقدمة باتجاه تجاوز خطية الكتابة وواحدية 
المعنى. ولكنها، في نظره، غير كافية، ألن "التعدد الداللي من حيث هو كذلك ينتظم ضمنيا في أفق 

جدلية غائية وذات منزع كلياني تمكن في لحظة معينة ولو بعيدة من جمع  انبثاق وحيد للمعنى، بل وفي
كلية النص في حقيقة معناه لتحيله إلى تعبيرات وتصويرات، ولتعدم فيه، بالتالي، التحرك المفتوح والمنتج 

ينقاد للسلسلة النصية... أما التشتيت، فلكي ينتج عددا غير منته من اآلثار الداللية فإنه ال يترك نفسه 
التشتيت "تعدد توليدي وغير ولذلك، يؤكد أن  (76)إلى حاضر بسيط األصل وال إلى أي حضور أخروي."

 (77)."فصل "رأس النص عن جسده وظائفه"، وأن من أهم قابل لالختزال

 النص:. 7
يتم التمييز في خطاب ما بعد الحداثة بين النص والعمل، على أساس أن النص منفتح وال حدود له، كما 
ل محلها  أنه ال يشير إلى مؤلفه، بل هو على العكس من ذلك يهون من فاعليته، ويبعده عن مركزه، لي ح 
فاعلية القارئ وسلطته. ولذلك، فهو منفلت من كل تأويل نهائي ومن كل تحديد لمعناه. كما أنه ال يحيل إلى 

لتماسك واالنسجام واالنغالق. كما أي مركز مرجعي خارج عنه، بل هو مرجعية ذاته. أما العمل، فهو يتسم با
أنه يشير إلى مؤلفه وصانعه األول. إنه بذلك جامد، عكس النص المعزول عن مؤلفه، والذي سقط في عالم 
الصيرورة الكاملة، عالم فقد مركزه المرجعي الثابت والنهائي الذي يضمن له المعنى واالنسجام. ولذلك، فهو 

لمستحيل االتفاق على معنى له، ألن "كل قراءة هي إساءة قراءة". كما يتعذر متعدد المعاني تعدد القراء، ومن ا
                                                           

 .45"مواقع"، جاك دريدا، م.س، ص: -(74)

 .430"في علم الكتابة"، جاك دريدا، م.س، ص: -(75)

 .46"مواقع"، جاك دريدا، م.س، ص: -(76)

 .46المرجع نفسه، ص: -(77)
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ألن الحقيقة هي في باطن النص وال وجود ألي شيء خارجه. وهذه التعددية  ،الوصول إلى "أصل" أو "حقيقة"
لشرك إلى عند جاك دريدا، وغيره من ما بعد الحداثيين، تنظر إليها سوزان هاندلمان على أنها "محاولة لنقل ا

نكار إمكانية التجاوز. بحيث يحل تعدد المعنى محل تعدد اآللهة، وتصبح تعددية المعنى إنكارا  عال م الكتابة، وا 
نكارا للتواصل بين البشر، أي أن تعددية المعنى هي في واقع األمر إنكار لمقدرة اإلنسان على  للمعنى وا 

نكار لظاهرة اإلنسان نفسها."  (78)التجاوز وا 

عادة إنتاجه، ولقد أ عطى ما بعد الحداثيين القارئ حرية مطلقة في استنطاق النص، وتوليد الداللة منه، وا 
حتى أصبح النص ال وجود له إال من خالل فعل القراءة، وهذه الحرية الممنوحة للقارئ تشبه تلك الممنوحة 

رادة الحاخام هي أثر للحاخام المفسر في المنظومة القبالية، حيث "يفرض أي معنى يشاء على التور  اة... وا 
يجري فرضه على التوراة، والتفسير الذي يطرحه هو قراءة تجب النص اإللهي وتحل محله، ومن ثم حل 

 (79)التلمود )وهو كتاب تفسير التوراة( محل التوراة نفسها."

 فتفسير الحاخام أصبح أهم حتى من النص المقدس نفسه، وهذا يشبه حلول نص القارئ محل النص 
المقروء في خطاب ما بعد الحداثة، وعبارة "ال يوجد شيء خارج النص" تعني في واقع األمر أنه ال يوجد 
شيء خارج المفسر )الحاخام(، هذا القارئ "السوبرمان". وهذا يعني "موت اإلله"، و"موت النص"، ومولد 

ذي يتحدث عنه روالن بارت. ولكن الحاخام في المنظومة القبالية، وهذا شبيه بموت المؤلف وميالد القارئ ال
نما عدة حاخامات، وهكذا  الحاخام "قد ينطق عن الهوى، وقد يناقض نفسه، كما أنه ال يوجد حاخام واحد، وا 

  (80)تهيمن التعددية المفرطة."

النص، إذا، ال وجود له إال بوجود القراءة، مثلما أن الكتاب المقدس ال وجود له إال من خالل تفسيرات 
مات. وهكذا، يحل النسبي محل المطلق، والمتغير محل الثابت، والغائب محل الحاضر... أي تحل الحاخا

 قراءة القراء وتفسيراتهم التي هي غائبة ومتغيرة ونسبية، محل النص الحاضر والثابت والمطلق.

                                                           

 . 431المرجع نفسه، ص: -(78)

 . 432المرجع نفسه، ص: -(79)

 .102الوهاب المسيري، م.س، ص: "اليهودية وما بعد الحداثة"، عبد -(80)
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 :امتدادات التفكيكية في الفكر النقدي العربي المعاصرثالثا: 

 عبد اهلل الغذامي: .1
اهلل الغذامي من النقاد األوائل الذين تناولوا التفكيكية من منظور النقد األدبي، كما يعد من يعد عبد 

من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية، وقد اقترح ترجمته بـ  (Déconstruction)األوائل الذين ترجموا مفهوم 
أمام هذا المصطلح، وتردده بين عدة كلمات عربية، مثل  -يقول الغذامي –تشريحية"؛ إذ إنه بعد حيرته "ال

النقض، والفك، والتحليلية، ثبت أخيرا على مصطلح "التشريحية". يقول: "احترت في تعريب هذا المصطلح 
ثل )النقض/والفك(، ولم أر أحدا من العرب تعرض له من قبل )على حد اطالعي(، وفكرت له بكلمات م

ولكن وجدتهما يحمالن دالالت سلبية تسيء إلى الفكرة، ثم فكرت باستخدام كلمة )التحليلية(، من مصدر 
)حل(، أي نقض، ولكنني خشيت أن تلتبس مع )حلل( أي درس بتفصيل، واستقر رأيي أخيرا على كلمة 

لنص من أجل إعادة بنائه، وهذه وسيلة تفتح )التشريحية أو تشريح النص(. والمقصود بهذا االتجاه هو تفكيك ا
 المجال لإلبداع القرائي كي يتفاعل مع النص."

غير أن هذا المصطلح المقترح من قبل الغذامي، يبدو أنه لم يلق قبوال لدى النقاد والمثقفين العرب، 
 على الغذامي وحده. -حسب علمي -فاقتصر استخدامه 

يحية" التي يتحدث عنها الغذامي في الفقرة السابقة تختلف كليا وال شك أن القارئ قد الحظ أن "التشر 
، وهذا يتنافى (81)عن "تفكيكية" دريدا، فالتشريحية عند الغذامي تسعى نحو "تفكيك النص من أجل إعادة بنائه"

ذلك أن التفكيك عند دريدا ال ينطوي على إمكانية إعادة  -إن كانت لها أصال مبادئ -مع مبادئ التفكيكية 
البناء، فإعادة البناء، في نظره، فكرة غائية ميتافيزيقية ال تختلف عن الفكر الذي يسعى إلى تقويضه، وبذلك 

 يكون إعادة البناء بعد التفكيك أكبر عمل تحريفي يمكن أن نقوم به.
ه ويزداد األمر تعقيدا حين يبين الغذامي، بعد أن يستعرض أهم مفاهيم التفكيك عند دريدا، أن تشريحيت

تختلف عن تشريحية دريدا، وأن تشريحية دريدا ال تعني الدارس األدبي في شيء، ألنها تشريحية تسعى إلى 
 (82)"نقض منطق العمل المدروس من خالل نصوصه" ، لذلك لم يعمد إليها، ألنها ال تنفعه في هذه الدراسة.
                                                           

يقضي القارئ على )التمركز  يؤكد الغذامي ذلك يف موضع آخر من الدراسة نفسها. يقول: "والتشرحيية تعتمد على بالغيات النص لتنفذ منها إىل منطقياته فتنقضها، وبذا -81
. وهذا هو السبب الذي جعل  البازعي يؤكد أن التشريح "تسمية 58إعادة البناء..." ص:املنطقي( يف النص كما هو هدف ديريدا. ولكن الغرض أخريا ليس هو اهلدم، ولكنه 

(. وأن هذا الفهم " للتقويض على أنه تفكيك ال يعين أكثر من حل النص مث إعادة تركيبه، إن فهما كهذا هو الذي 229خاطئة حبد ذاهتا". )"استقبال اآلخر"، م.س، ص:
 .231غري موفقة". املرجع نفسه، ص:« تفكيك» جيعل ترمجة املصطلح الغريب إىل

 .86عبد اهلل الغذامي: "اخلطيئة والتكفري"، م.س، ص: -82
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 فما هي، إذا، سمات تشريحية الغذامي؟
ؤال: "ولقد أميل إلى نهج بارت التشريحي ألنه ال يشغل نفسه بمنطق يقول الغذامي مجيبا عن هذا الس

النص )وهو شيء ال يعني الدارس األدبي بحال(، وألنه يعمد إلى تشريح النص ال لنقضه ولكن لبنائه، وهذا 
 (83)هدف يسمو بصاحبه إلى درجة محبة النص والتداخل معه بكل تأكيد."

نما يتضح، إذا، أن أهم سمات تشريحية الغذ امي تتحدد في أنها ال تجعل الهدم غاية في حد ذاته، وا 
مجرد وسيلة، الهدف منها بناء النص، وهي تباشر النص باعتباره "جسدا حيا"، فتسعى إلى تفكيك جزئياته 
عادة تركيبها من جديد، قصد الوصول "إلى كل عضوي حي لها، ولكنه يختلف عن )الكل( األولي من  وا 

ة نتجت عن القراءة االبتكارية للنص المشرح، بينما الكل األولي كان حتمية إنشائية حيث إن لألخير فعالي
 (84)مفروضة على العمل ولو ظاهريا".

 . محمد مفتاح:2
يعد محمد مفتاح من النقاد المغاربة األوائل الذين كتبوا عن التفكيكية، وأشاروا إلى خلفيتها القّبالية 

 أعمالهم. اليهودية، وصرحوا بتوظيفها في بعض
، وذلك في 1990فقد تحدث مفتاح عما أسماه "التيار التفكيكي" في كتابه "مجهول البيان" الصادر عام 

سياق حديثه عن التأويل عند المحد ثين؛ حيث رأى أن هذا "التيار" يعتمد "على أسس فلسفية رافضة للثنائيات 
وحصر منطلقه األساس في كون النص،  85ة."القديمة، وعلى مفاهيم سوفسطائية وتراث قّبالي وفلسفة عدمي

نما يقبل التأويالت المتناقضة التي يلغي  من منظور هذا التيار، ال يقبل تعدد التأويالت واختالفها فحسب، وا 
 86بعضها بعضا.

 عدة "تعاليم"، أجملها فيما يأتي: -بحسب مفتاح -وقد ترتبت عن هذا المنطلق 
 جه التعبيري.* يجب أن ي هدم النص حتى يتهاوى نسي

نما تجربتنا في القراءة هي * إن النص ال يتحدث عن خارجه  )مرجعه(، بل إنه ال يتحدث عن نفسه، وا 
                                                           

 .87المرجع نفسه، ص: -83

 .86نفسه، ص: -84

 .101محمد مفتاح: مجهول البيان، ص 85

 .101المرجع نفسه، ص 86
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 التي تحدثنا عنه.
* إن النص يمكن أن يقرأ بتجاوز لمعناه التواضعي االصطالحي ، وهذه القراءة هي نوع من اللعب 

 87الحر.
قدمتهم دريدا، وبارت في أعماله األخيرة، "تستقي من وخلص مفتاح إلى أن خلفيات التفكيكيين، وفي م

لى األخذ  لى تفضيل الشكل، وا  تيارات فلسفية تهدف إلى تحطيم البنيات العتيقة بمختلف أشكالها وأنواعها، وا 
 88بنسبية مطلقة قد تصل إلى العدمية."

عرض مقتضب، وال  غير أن ما يالحظ على هذا العرض الذي قدمه مفتاح لـ"التيار التفكيكي"، هو أنه
 يعطي القارئ فكرة واضحة عنه.

ذا كان مفتاح قد نبه في بداية حديثه عن  ، إلى أنه سيكتفي بتقديم "خالصة تركيبية «التأويل الحديث»وا 
فإن  89آلراء المؤولين المحدثين"، وتصنيفها إلى "تيارات أساسية"، مع تجنب التفاصيل واإلحالة إلى المراجع،

نه اعتمد في عرض آراء "التفكيكيين"، اعتمادا كليا، على دراسة واحدة ال يتجاوز عدد ما يسجل عليه هو أ
صفحاتها خمس عشرة صفحة، فاكتفى بتلخيص هذه الدراسة، ولم يحل إلى أي مرجع آخر من مراجع 
التفكيكية كما وعد بذلك، وال إلى أي كتاب من كتب التفكيكيين أنفسهم، وفي مقدمتها كتب دريدا، زعيم 

 التفكيكيين، كما تقضي بذلك األعراف العلمية.
أما اإلشارة الثانية المهمة التي وردت لدى مفتاح عن التفكيكية، فنجدها في كتابه "النص: من القراءة 

وذلك في سياق حديثه عن "نظرية التناص"، حيث رأى أن هذه النظرية تفرعت عنها "نزعتان  90إلى التنظير"،
« ككريستيفا»ومن تأثر به « باختين»تان. إحداهما أدبية، وتتجلى في آثار متضادتان ولكنهما متكامل

في آخر « بارت»و« دريدا»في بداية أمره... وثانيتهما فلسفية تتجلى في التفكيكية التي يمثلها « بارث»و
ذا كانت نظرية التناص، لدى ممثلي النزعة األولى، ق 91وغير هؤالء".« هارتمن»و« بول دومن»أيامه و د وا 

                                                           
 .101المرجع نفسه، ص 87

 .102-101نفسه، ص 88

 .100نفسه، ص 89

 .2000صدر عام  90

 .24صمحمد مفتاح: النص: من القراءة إلى التنظير،  91
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فإن سند  92"نمت وترعرعت في خضم نزعة احتجاجية واعتراضية ساخرة من المتوارث في السياسة والثقافة"،
هذه النظرية، لدى ممثلي النزعة الثانية، هو "الثقافة القبالية اليهودية، والفلسفات السوفسطائية والعدمية، 

  93وبعض الممارسات الشعبوية".
شاعت مقولة "موت المؤلف"، وذاعت "الدعوة إلى نسف كل كما ذهب مفتاح إلى أنه بسبب هذا 

وخلص في األخير إلى أن التفكيكية "نزعة" تقوم "على منطق المفارقة  94مؤسسة، ومنها المؤسسات األدبية."
أو منطق اإلحراج، فهي ترفض تراث المركزية األوروبية، ولكنها تقبل الفكر القبالي اليهودي بخلفياته 

ترفض اإلبداع وفي نفس الوقت تدعو إليه، وهي تنظر إلى النص باعتباره شتاتا وترفض  الميثولوجية، وهي
 95المؤسسة، ومنها مؤسسة الجنس األدبي، ولكنها تنظر له وتؤسسه".

غير أن مفتاحا، رغم وعيه بهذه الخلفيات، وكشفه عنها، فإنه يصرح بأنه قد وظف بعض أطروحات 
له؛ حيث يقول: "إن هذا االتجاه ]التفكيكي[ واسع االنتشار في كل أصقاع التفكيكية "اإليجابية" في بعض أعما

الدنيا. فقد تبنيت أطروحاته الفلسفية وطبقت تحليالته اللغوية، ولكنه يخضع اآلن لتحليالت دقيقة كشفت 
 ومع ذلك، فقد وظفنا بعض«. العقالني الناشئ»خلفياته واستراتيجيته وأبعادها بل وخطورتها على الفكر 

والعمل السابق المشار إليه  96أطروحاته اإليجابية مع االحتياط، في بعض أعمالنا السابقة وفي هذا العمل."
 97هنا هو كتابه "تحليل الخطاب الشعري"، كما أشار إلى ذلك مفتاح نفسه في الهامش.

ذا كان مفتاح قد بين، في إحدى حواراته، طبيعة هذه األطروحات اإليجابية التي وظفها  في كتابه وا 
 األول، وهي "تفكيك أسماء األعالم"، فإنه في الكتاب الثاني لم يفعل ذلك.

                                                           
 .24صالمرجع نفسه،  92

 .25نفسه، ص 93

. غير أن الناقد يتجاهل هنا أن هذه المقولة قد شاعت قبل ظهور التفكيكية، وأن دور التفكيكية قد اقتصر على تعزيزها 25نفسه، ص 94
كن هي التي دعت ابتداء إلى موت المؤلف، وإنما ظهرت مع البنيويين قبل ظهور وترسيخها ال على إشاعتها. إن التفكيكية كما هو معلوم، لم ت

 دريدا. انظر بخصوص هذا المقولة:
 .50 -36علي صديقي: "مدخل لدراسة التفكيك عند جاك دريدا"، ص -

 25صمحمد مفتاح: النص: من القراءة إلى التنظير،  95

 .102محمد مفتاح: مجهول البيان، ص 96

ويؤكد مفتاح، في سياق . 102اح على هذه اإلشارة قائال: "وقد فاتت هذه الخلفية بعض القراء المحترمين". مجهول البيان، صوقد علق مفت 97
كشفه عن المناهج التي وظفها في كتابه: "تحليل الخطاب الشعري"، توظيفه بعض مفاهيم التفكيكية قائال: "كما أن هناك استثمارا لبعض 

لم أكن قد أشرت إلى ذلك في المقدمة. وعدم اإلشارة أدى إلى سوء تفاهم بين ما يقصد إليه الكتاب وبعض القراء.  المفاهيم التفكيكية وإن
 فاستثمار بعض المبادئ التفكيكية، يتجلى في تفكيك أسماء األعالم". انظر:

 .163محمد مفتاح: في سبيل فهم جديد للنقد، )حوار(، ص -
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ويقودنا صنيع مفتاح إلى طرح جملة من األسئلة التي يصعب أن نجد لها جوابا في كتاباته النقدية، من 
لفيات قبيل: كيف يمكن تخليص هذه األطروحات اإليجابية، على فرض وجودها في التفكيكية، من هذه الخ

التي أشار إليها؟ وكيف يجيز لنفسه التركيب بين تيارات تنتمي إلى الحداثة وأخرى إلى ما بعد الحداثة، مع ما 
 98بينها من فروق؟

إن جمع مفتاح بين القول بتحيز المناهج النقدية الغربية، والتسليم، في الوقت نفسه، بكونيتها وتعاليها 
 99بين اآلراء المتباينة المتعارضة من سمات خطابه النقدي.« التركيب»على خصوصياتها، وسعيه إلى 

 
 . حميـد لحمدانـي:3

حيث خصص لها  100تناول حميد لحمداني "التفكيكية" في كتابه "الفكر النقدي األدبي المعاصر"،
الفصل األخير الموسوم بـ"التفكيكية منهج نقدي أم آلية للهدم". وقد استهل حديثه عنها بإبراز خلفياتها 

مصادرها التي حصرها في صنفين؛ أولهما الخلفيات والمصادر الفلسفية، المتمثلة أساسا في فينومينولوجيا و 
إدموند هوسرل، وفي الفلسفات التي شيدها عدد من الفالسفة الغربيين، وفي مقدمتهم مارتن هايدجر وميشال 

ي ازدهرت خالل القرن العشرين، نتيجة فوكو وجيل دولوز. وثانيهما االتجاهات األدبية والمناهج النقدية الت
التطور الهائل الذي حدث في اللسانيات، ومنها البنيوية والتحليل النفسي ونظريات التأويل والقراءة. وانتقل بعد 

 101ذلك إلى إبراز خصائصها المتمثلة أساسا في الغموض الناتج عما سماه "الطابع الشعري" لكتابات دريدا.
صطلحات التفكيكية، وأبرز أهدافها، وعالقتها بالقيم. وختم دراسته برصد واقع ثم عرف بعد ذلك بأهم م
 التفكيكية في العالم العربي.

                                                           
التحيز إىل النقد قشة مستفيضة، ملسألة الرتكيب يف النقد العريب املعاصر عامة، ويف أعمال مفتاح خاصة، يف: علي صديقي: جيد القارئ حتليال مفصال، ومنا 98

 .140 -90الغريب يف النقد العريب احلديث، املنشور بعنوان: التحيز العريب للنقد الغريب، ص
ديقي: حممد مفتاح: بني إدراك حتيز النقد الغريب والتسليم بكونيته. يف: مشروع حممد مفتاح، ملزيد من التفصيل ينظر، إىل جانب البحث السابق، دراسة علي ص 99

 .74 -47دراسات يف املنهج واملصطلح واملرجع، ص
انية اليت ، ويف طبعته الث2009العنوان الكامل للكتاب هو: الفكر النقدي األديب املعاصر، مناهج ونظريات ومواقف. وقد صدر يف طبعته األوىل عام  100

 .2015. مث أعيد طبعه عام 2013اعتمدناها يف هذا البحث عام 

، ويرجح ذلك قوله: "ومعظم املقاالت اليت بدأ 2004غري أننا نرجح أن يكون ما كتبه عن التفكيك كتبه قبل هذا التاريخ بكثري، ورمبا يف حياة دريدا، أي قبل عام 
 .222أزمة فكرية حادة." ص يكتبها دريدا يف الوقت احلايل تبني أنه يعيش

 .199صمحيد حلمداين: الفكر النقدي املعاصر،  101
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 . في ترجمة مصطلحات التفكيكية والتعريف بها:1
عناية خاصة، وهذا ما يتجلى من خالل اقتراحه  -ترجمة وتعريفا –أولى لحمداني مصطلحات التفكيكية 

اولته تقديم تعريف لها. وذلك رغم ضيق الحيز الذي خصصه لهذه المصطلحات، مقابالت عربية لها، ومح
غفاله جملة منها.  ورغم اقتصاره على بعضها، وا 

 déconstruction":102"التفكيك  .1.1
.  déconstructionيعد التفكيك المصطلح العربي الذي اختاره لحمداني ليقابل به المصطلح الفرنسي

التفكيك الذي شاع استخدامه في النقد العربي المعاصر لدى عدد من  وهو ال يذكر سبب اختياره مصطلح
النقاد، لكنه، بالمقابل، يرفض الترجمة التي اقترحها بعض النقاد لهذا المصطلح، وهي "التقويض"، حيث يرى 

عة أن هذه الترجمة غير دقيقة، وأن هناك اختالفا كبيرا بين كل من التفكيك والتقويض، لكن دون أن يحدد طبي
هذا االختالف. يقول: "يبدو أن هذه الترجمة غير دقيقة لمصطلح دريدا، ألن المقابل الفعلي للتقويض هو 

destruction ".103وهناك اختالف كبير في المعنى بين التقويض والتفكيك 
، déconstructionغير أن ما يدعو إلى الدهشة، هو أن لحمداني رغم اعتماده التفكيك مقابال لـ 

إلى أن "المعنى العام للتفكيك هو  -وفي الصفحة نفسها –صطلح "التقويض"، إال أنه يذهب ورفضه م
إال أنه عاد في آخر الكتاب ليترجم  destruction،104التقويض"! ثم إنه رغم اعتباره الهدم ترجمة لمصطلح 

 105بالهدم! déconstruction الـ 
ءة تشتغل من داخل النصوص الفلسفية على "نوع من القرا -بحسب لحمداني -يدل مصطلح التفكيك 

أو األدبية على خلخلة أبنيتها المعتمدة على الثنائيات الضدية مثل الصوت والصمت، الخير والشر، اللسان 
والكتابة، الدال والمدلول، المحسوس ]و[ المعقول، التعاقب ]و[ التزامن، السكون ]و[ الحركة..الخ، وبيان أن 

جاذبية قائمة بين قطبيها وهو ما يلغي مركزية أحدهما وهامشية اآلخر، ويضع هذه الثنائيات ذات عالقة ت
القطبين معا في وضعية حاجة أحدهما لآلخر، أي في وضعية مغايرة لذاتهما، فالصوت في حاجة ضرورية 

                                                           
 .204حميد لحمداني: الفكر النقدي. ص 102

 .37الهامش 205المرجع نفسه، ص 103

 .204صنفسه،  104

 .238صنفسه،  105
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 106للصمت والعكس صحيح، وكذلك الشأن بالنسبة لجميع الثنائيات الضدية األخرى."
فهي، تارة، "آلية" لتعرية المركزية األوروبية "في صميم مبادئها  deconstructivismeأما التفكيكية 

عادة بنائها بطريقة تسير  107الميتافيزيقية والعقالنية والعرقية"، وهي، تارة أخرى، "آلية لتفتيت النصوص وا 
 عكس منطلقاتها. إنه ]كذا[ قراءة لتاريخ الفلسفة الميتافيزيقية من خالل التركيز بشكل خاص على

 108فينومينولوجيا هوسرل."
نما بتحديد طبيعتها؛ حيث  وهنا، يتضح أن التفكيكية تطرح مشكال آخر ال يتعلق هذه المرة بترجمتها، وا 
لم ي سلم لحمداني من االضطراب والسيولة المفرطة في استعمال األلفاظ الواصفة لها، والدالة على طبيعتها. 

 و"المنهجية"، و"االستراتيجية"، و"الممارسة"، و"العملية"، و"االتجاه".ومن هذه األلفاظ: "اآللية"، و"القراءة"، 
وقد يكون لحمداني معذورا في هذه المسألة، فاالضطراب والمراوغة والسيولة من أهم سمات التفكيكية. 

نه ". وفي الوقت نفسه، يؤكد أcritique، وال نقدا analyseثم إن دريدا نفسه ينفي أن يكون التفكيك "تحليال 
ليس "منهجا وال يمكن تحويله إلى منهج"، كما أنه "ليس حتى فعال أو عملية". ليختم بالقول: "ما الذي ال 

 ومثل هذا القول يوقع الباحثين في اللبس والحيرة. 109يكون التفكيك؟ كل شيء! ما التفكيك؟ ال شيء!"
 dissémination:"110. "التش تُّت 1.2

بـ"التشت ت"، لكنه يستعمل، أحيانا،  disséminationكيكي يترجم حميد لحمداني المصطلح التف 
 111"التشتيت" و"البعثرة".

 112ويرى أن هذا المصطلح يعد "أحد أهم المصطلحات المعتمدة من قبل دريدا في قراءته التفكيكية".
                                                           

 .204صنفسه،  106

 .193نفسه، ص 107
 .194-193نفسه، ص 108

نفسه يكرره دريدا يف موضع آخر، حيث يؤكد أن التفكيك ليس فلسفة، وال جمموعة من األطروحات، وال سؤاَل . والشيء 63-60جاك دريدا: الكتابة واالختالف. ص 109
 وجود، وال ميكن أن يكون نظاما وال منهجا. كما أنه ليس تقنية وال تطبيقا للقواعد! انظر:

-  Jacques Derrida: Qu’ est-ce que la Déconstruction, pp.2-3. 
 .206ص: الفكر النقدي. محيد حلمداين 110

 .206صاملرجع نفسه،  111

 .206صنفسه،  112
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وقد ال حظ لحمداني أن غموض هذا المصطلح، يرجع إلى أن دريدا يلجأ عند تحديده له إلى استعمال 
ثم يعلق على ما قدمه دريدا من "تعريفات" لهذا المصطلح و"توضيحات" حوله  113ستعارة" و"الكالم العام"."اال

بقوله: "وال تزيد هذه "التوضيحات" المقدمة كما نرى األمر إال غموضا بسبب اللغة االستعارية المستخدمة في 
اني هو أن الغموض والسيولة غير أن ما غاب عن لحمد 114موضوع نقدي يتطلب عبارات محددة ودقيقة."

من سمات التفكيكية، وأن "التحديد" و"الدقة" مقولتان ميتافيزيقيتان ال تستقيمان والتوجه التقويضي لدريدا، 
 ولذلك ينفر منهما، ويسعى إلى تقويضهما.

يفه إن التشتيت، عند دريدا، يشبه تماما مفهومي  االختالف واألثر؛ فهو "ال يعني شيئا"، وال يمكن تعر 
ووظيفة هذا المفهوم هي تشتيت المعنى داخل النص ومنع تحققه، وفتح النص أمام النهائية  115بوضوح.

ال يمكن أن نرصده، وال أن نوقفه، فهو  -كما يؤكد دريدا -ألن المعنىالداللة؛ أي إلغاء المعنى والمرجعية؛ 
 116ال نهاية له، كما أن نظام العالمة ليس له أي خارج.

االهتمام المتزايد بالتعدد الداللي خطوة متقدمة باتجاه تجاوز خطية الكتابة وواحدية  ويرى دريدا أن
المعنى. ولكنها، في نظره، غير كافية، ألن "التعدد الداللي من حيث هو كذلك ينتظم ضمنيا في أفق انبثاق 

من جمع كلية النص وحيد للمعنى، بل وفي جدلية غائية وذات منزع كلياني تمكن في لحظة معينة ولو بعيدة 
في حقيقة معناه لتحيله إلى تعبيرات وتصويرات، ولتعدم فيه، بالتالي، التحرك المفتوح والمنتج للسلسلة 
النصية... أما التشتيت، فلكي ينتج عددا غير منته من اآلثار الداللية فإنه ال يترك نفسه ينقاد إلى حاضر 

ؤكد أن التشتيت "تعدد توليدي وغير قابل لالختزال"، ولذلك، ي 117بسيط األصل وال إلى أي حضور أخروي."
 118وأن من أهم وظائفه فصل "رأس النص عن جسده."

وقد أدرك لحمداني هذه الدالالت التي يعطيها دريدا للتشتيت، فرأى أن "الهدف األساسي دائما من هذه 
لخطاب وقيامه على المعنى البعثرة هو إظهار الطبيعة المتشتتة للنص رغم مزاعم القصدية واالنسجام في ا

                                                           
 .206صنفسه،  113

 206صنفسه،  114

 .45جاك دريدا: مواقع. ص 115
116 Jacques Derrida: De la grammatologie, p.332. 

 .46جاك دريدا: مواقع. ص 117
 .46املرجع نفسه، ص 118
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 119الواحد."
 120(":différence différance. "االختالف )1.3

يبدو، من خالل هذا العنوان الفرعي الموضوع من قبل مؤلف الكتاب، أن لحمداني يجعل اللفظ العربي 
فسه، ". وفي موضع آخر من الكتاب نdifférance" و"différence"االختالف" مقابال للفظتي ن الفرنسيتين "

وكأن  121" بين قوسين،différance" باالختالف، ثم يجعل اللفظة "différenceيترجم اللفظة الفرنسية "
" différanceالثانية مجرد بديل عن الثانية، أو كأنها تفسير لها! وبالمقابل، نجده، في موضع ثالث، يترجم الـ"

وكأن  122ي "تتلبس" بمفهوم "االختالف"!بـ"المغايرة"، ويجعل هذا المصطلح من المصطلحات "األخرى" الت
 différanceمفهوم "االختالف" مباين لمفهوم "المغايرة". غير أن لحمداني يعود، في موضع رابع، ليترجم 

 123باالختالف!
واالختالف، بحسب لحمداني، مفهوم يشرحه دريدا "في إطار كالمه عن الصوت والظاهرة في 

على الفارق األساسي بين حالتين متعارضتين، لكنهما في نفس الوقت الفينومينولوجيا لدى هايدكر اعتمادا 
متكاملتين، بحيث ال يمكن أن تستغني الواحدة عن األخرى، فالصوت باعتباره يمثل هوية الحضور الذاتي 
للمتكلم في حاجة إلى الصمت، أي إلى نقيض الصوت، وهذا في حد ذاته إشارة إلى ضرورة الالذات، أي 

 124غياب لتأكيد الحضور الذاتي."إلى ضرورة ال
ويؤكد لحمداني أن هذا الصوت قد نظر إليه "في الميتافيزيقا على أنه تعبير خالص عن الحضور الكلي 
للذات من أجل ذاتها، بمعنى أن الصوت ليس في حاجة إلى الصمت إلثبات حضوره. ولهذا السبب قيل بأن 

الفينومينولوجي الدال على حضور الذات لذاتها، إنه الصوت هو ذلك الدليل األصلي الذي يتمتع بالشرف 

                                                           
 .207صمحيد حلمداين: الفكر النقدي.  119

 .207صاملرجع نفسه،  120
 .199نفسه، ص 121

وما يتلبس به من مفاهيم  االختالف(: "نرى دريدا يصل مجيع املعطيات البنائية والسيميائية بأحد أهم مفاهيم التفكيكية وهو مفهوم 198يقول حلمداين )ص 122
 ".différance  املغايرةأخرى مثل 

 جسد مغايرة األصل عن أصليته".جمددا لي différance(: "هنا يأيت مصطلح االختالف 208يقول حلمداين )ص 123
 .207صاملرجع نفسه،  124
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يعبر عن بنية الدال الباطني المحض. وقد جاءت التفكيكية بمفهوم االختالف كما رأينا لتبيان بطالن هذا 
 125الزعم الميتافيزيقي حسب تصورها الخاص."

" différenceن "ونخلص من حديث لحمداني السابق عن مفهوم "االختالف" إلى أن الباحث ال يميز بي
(، وأن دريدا "شرح" مفهوم االختالف في سياق حديثه عن "الصوت a" )بحرف différance(، و"e)بحرف 

على "الحضور الذاتي للمتكلم" هو  -في الميتافيزيقا الغربية –والظاهرة"، وأن نقيض الصوت، الذي يدل 
ت الذي كان منحطا في الميتافيزيقا الصمت، ولذلك صاغ دريدا مفهوم االختالف إلعادة االعتبار للصم

 الغربية، والذي يحيل إلى الغياب!
وهكذا يظهر أن لحمداني لم يدرك ما بين "االختالفين" من فروق، مع أن الفرق بينهما شاسع جدا. إن 

يكتب ويقرأ،  a، ألنه الحظ أن الحرف eعوض  aلفظة اصطنعها دريدا، وهو يكتبها بحرف  différanceالـ 
نما يبقى صامتا وسريا، وخارج نطاق الفهم. 126يسمع وال يمكن سماعه، ولكن ال مما يعني الفرق بين  127وا 

كتابي فقط، وأن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكننا من خاللها مقاربة هذه الكلمة، ألنه  eو aالحركتين 
اضح، وهو تقويض دعائم يتعذر على السمع إدراك الفرق بين الحرفين. وهدفه من القيام بهذا العمل و 

ميتافيزيقا الحضور، وأسسها القائمة على التمركز حول الصوت المنطوق، ومقوالت وضوح الكلمة المنطوقة 
وحضورها، وخطر الكتابة على الصوت في نقل الحقيقة الحية وتداولها. وبالمقابل، يؤكد أهمية الكتابة 

ن دريدا، بهذا اإلجراء، يقلب المعادلة التقليدية، حيث ووضوحها، ويقوي من فعاليتها الداللية والفلسفية. إ
يصبح النطق هو الثانوي قياسا إلى الكتابة، ألنه كشف عن عجزه على إظهار الصوت، وهو ما يجعله يشكل 

 خطرا على الكتابة. وكل هذا سيوجه اهتمامنا نحو كل ما هو مكتوب.
معنى واحد؛ فهي تدل على االختالف  ( ذاتdifférence) eكما الحظ أن كلمة االختالف بحرف 

بمعنى التمايز وعدم التطابق، وتفتقر إلى معاني اإلرجاء والتأجيل واإلحالة، إنها ذات بعد مكاني فقط. في 
على معنيين اثنين؛ فهي، أوال، تدل على االختالف، بمعنى المغايرة وعدم  différanceحين تدل كلمة 

 ء والتأجيل والتأخير.المطابقة، وتدل، ثانيا، على اإلرجا

                                                           
 .207صنفسه،  125

 . وانظر أيضا:14جاك دريدا: مواقع. ص 126
- Jacques Derrida: Marges de la Philosophie, p.4. 
127- ibid, p.4. 
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 ، إذا، معنى مزدوج، فهو أوال:différanceلالختالف 
فعل يراد به التأجيل إلى ما بعد، وأخذ الزمن والقوى بعين االعتبار، في عملية تتضمن حسابا  -1"

اقتصاديا، دورة، مهلة، تأخيرا، احتياطا، وكلها مفاهيم يمكن أن ألخصها في كلمة: التأجيل 
temporisation. 

)باين(، هو األكثر شيوعا واألكثر قبوال للتحقق: أال يكون مطابقا... أال  différerالمعنى اآلخر لـ  -2
يكون آخرا... غيرية من التباين أو من النفور والسجال... من الالزم أن يحدث بين العناصر األخرى، وبشكل 

 Espacement."128صريح وديناميكي، فاصل، مسافة، فسحة 
لمفهوم االختالف بعدان متعارضان: مكاني، ترتبط به معاني المغايرة والتمايز. وزماني،  وهكذا، يكون

ترتبط به معاني اإلرجاء والتأجيل، وهي مفاهيم تتعارض فيما بينها تعارض الحاضر والمستقبل، اإليجاب 
حرب والسلب، الذات واآلخر، بل وتصل إلى حد التناقض الصريح، وهو ما يجعل الكلمة "مسرحا ل

 129داخلية."
ثم إن لحمداني حين يذكر أن دريدا "شرح" مفهوم االختالف في سياق حديثه عن الصوت والظاهرة في 
الفينومينولوجيا لدى هايدجر، ثم يحيل القارئ إلى الترجمة العربية لكتاب "الصوت والظاهرة" التي أنجزها 

ن كان قد تحدث عن هذا المفهوم في فتحي إنقزو، فهذا يؤكد، أوال، أن لحمداني غاب عنه أن دريدا ، وا 
مجموعة من المواضع من كتاباته، إال أنه خصص له دراسة مطولة، أغفلها لحمداني إغفاال تاما، تحمل 

ويؤكد، ثانيا، أنه لم يطلع مطلقا على هذا الكتاب، ال في ترجمته العربية، وال  la différance."130عنوان: "
أن الكتاب، سواء في أصله الفرنسي، أو في ترجمته العربية التي يحيل  في أصله الفرنسي، ولذلك غاب عنه

 .David Bإليها، ال يتضمن الدراسة التي تضمنها في ترجمته اإلنجليزية، التي قام بها دافيد أليسون 

                                                           
 أيضا:. وانظر 38-37روجي البورت، وسارة كوفمان: مدخل إىل فلسفة جاك دريدا. ص 128

- Jacques Derrida: Marges de la Philosophie, p.8. 
 

 .41روجي البورت، وسارة كوفمان: مدخل إىل فلسفة جاك دريدا. ص 129
 نشرت الدراسة يف كتابه: 130

- Marges de la Philosophie, pp.1-29. 
عياد من اإلجنليزية إىل اللغة العربية، بعنوان: االختالف املرجأ، ، وقد ترمجتها هدى شكري 1968وهذه الدراسة يف األصل حماضرة ألقاها دريدا باجلمعية الفرنسية للفلسفة سنة 

 .67-52، ص1986، 3، ع6ونشرهتا مبجلة فصول، مج
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Aliison 1973، عام. 
 132كلمة.ال و  131ال يشكل مفهوما،وقد حاول دريدا في هذه الدراسة بيان طبيعة هذا المفهوم، فأكد أنه 

جعله  حاولنا جاهدين كما أنه "ليس كائنا حاضرا مهما 133وأنه ليس ثابتا وال متطورا، وال بنائيا وال تاريخيا.
فريدا ورئيسيا أو متعاليا. فهو ال يسيطر، وال يتحكم في أي شيء، وال يمارس أي سلطة في أي مكان. كما 

ف ال مملكة له، بل إن االختالف يسعى إلى تدمير كل أنه ال يبدأ بحرف كبير. وليس األمر فقط أن االختال
مملكة. وهذا بالتأكيد ما يجعله مهدِّدا ومثيرا للخوف لدى كل من يرغب في مملكة في داخلنا، سواء أكانت 

إنه، ببساطة، ال  135وهو بعد كل هذا، ال يمكن تصوره وال إدراكه." 134حاضرة في الماضي أم في المستقبل."
 س" كل شيء!شيء، رغم أنه "أسا

أضف إلى ذلك أن نقيض الصوت الذي كان يعزى إليه الحضور الكامل في الميتافيزيقا الغربية ليس 
نما هو الكتابة. فقد  الحظ دريدا أن الميتافيزيقا الغربية، منذ هو الصمت، كما ذهب إلى ذلك لحمداني، وا 

ن قيمة الكتابة، وتبقي عليها في حدود أفالطون إلى مارتن هايدجر، تعلي من شأن الكلمة المنطوقة، وتحط م
وظيفة ثانوية وأدواتية: مجرد ترجمة الكالم وتمثيله. كما رأى أن نزعة التمركز حول الصوت المنطوق هذه، 
مرتبطة بميتافيزيقا الحضور، أي بتعيين كينونة ما هو كائن بوصفه حضورا، ذلك بأن االمتياز الممنوح 

ي، لم يكن اختيارا يمكن تفاديه، بل كان أمرا ضروريا، ألن هذا التصور للصوت، في التراث الفلسفي الغرب
 le يتكلم -نفسه -مرتبط بتحديد نمط العالقة بين الوجود والذات، وبما يسميه دريدا نظام سماع المرء 

système du s'entendre parler136إنصات الذات واستماعها إلى نفسها أثناء حديثها. ، أي 
ستكون هي الوسيلة التي ا إلى إعادة االعتبار للكتابة التي تحيل إلى الغياب، والتي من هنا، سعى دريد

 سيتوسل بها لـ"تمزيق" هذا الحضور.
                                                           

 انظر: 131
 .40جاك دريدا: مواقع. ص -

- Jacques Derrida: Marges de la Philosophie, pp.7-11. 
132 ibid, p.7. 
133 ibid, p.13. 
134 ibid, p.22. 
135 ibid, p.20. 

. ويربط دريدا بني اعتبار الفلسفة الغربية الكالم حيا وبني احلضور للذات؛ ألن الكالم يفرتض أن الذات املتكلمة تنصت لنفسها يف 105. صالكتابة واالختالفيدا: جاك در  136
 احلاضر. انظر:

 .128جاك دريدا: الصوت والظاهرة. ص -
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ذا كانت الميتافيزيقا الغربية قد حافظت على هذا التراتب: كالم/كتابة، مع منح االمتياز للكالم، من  وا 
يعلن موت هذا الكالم الذي يعزى له الحضور الكامل. أجل اإلبقاء على إمكانية الحضور قائمة، فإن دريدا 

يقول: "رغم هذه المظاهر، فهذا الموت للكتاب ال يعلن، بدون شك )وعلى نحو ما دائما(، إال عن موت الكالم 
 137)كالم، بحسب ما يقال، ممتلئ(، وعن تحول جديد في تاريخ الكتابة، وفي التاريخ بوصفه كتابة."

كالم سيفتح المجال أمام الكتابة لتشمل اللغة، ولتمتد إلى جميع المجاالت وهذا اإلعالن عن موت ال
والحقول األخرى. فإذا كانت اللغة، يقول دريدا، "تطلق على كل من الفعل والحركة والفكر والتفكير والوعي 

ه األشياء جميعا والالوعي والتجربة والعاطفة، الخ..."، فإننا "نواجه اليوم نزوعا إلطالق تسمية "كتابة" على هذ
نما كذلك على كل ما يجعلها ممكنة،  وسواها: ال لتسمية الحركات الجسمانية التي تستدعيها الكتابة فحسب، وا 
ومن ثم، وفي ما وراء الجانب الدال، على الجانب المدلول عليه نفسه"، وهكذا سيمكننا الحديث عن كتابة 

 138رياضية، وكتابة سياسية، وكتابة عسكرية... إلخ.
ذا كان روسو قد اعتبر الكتابة مجرد ملحق بالكالم، فإن دريدا يرينا فعالية هذا الملحق الذي من شأنه  وا 

 أن يقلب نظام ما ينضاف إليه، وأن يحل محله أحيانا.
 ":trace. "األثر 1.4

بقوله:  يعد مفهوم األثر آخر المفاهيم التفكيكية التي توقف عندها لحمداني، وقد قدمه إلى القارئ العربي
"يرتبط مفهوم األثر الذي استعمله دريدا في سياق شرح طبيعة االختالف أيضا بما يتركه كل طرف من تلك 
الثنائيات المذكورة سلفا في الطرف المقابل له من تغيير سالب ومانح في نفس الوقت. ويتحدث دريدا عن 

فيه العناصر األخرى في السلسلة أو  األثر كما يلي ))إن كل عنصر يتأسس انطالقا من األثر الذي تتركه
النسق(( لكل هذا يعتبر مفهوم األثر في الواقع مكمال لمفهوم االختالف وشارحا لمضامينه. على أنه يمكن 
ربط العالقة بين مفهوم األثر ومصطلح التناص الذي ال شك أن دريدا كان يعتقد به دون أن يهتم باستعماله 

النصية وتشتت دالالت المفردات المستعملة في الكالم وتأثير رصيدها  مع أنه تحدث كثيرا عن العالقات
 139الداللي عبر التاريخ الذي يصعب إلغاء أثره في النصوص المكتوبة حديثا."

هذه هي الفقرة التي خصصها الناقد للتعريف بمفهوم األثر، وقد تعمدنا إيرادها كاملة حتى يدرك القارئ 
                                                           

137 Jacques Derrida: De la grammatologie, p.18.  
 . 107: الكتابة واالختالف. صجاك دريدا 138
 .209محيد حلمداين: الفكر النقدي. ص 139
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مفهوم األثر غموضا. لقد حاول لحمداني تقديم تعريف لألثر دون الرجوع إلى تواضعها، وتواضع ها هذا يزيد 
أي مصدر من مصادر التفكيكية، واكتفى بالعودة إلى مقدمة كاظم جهاد التي نقل منها قولة دريدا الموضوعة 

 بين أقواس في الفقرة.
لكنه لم يبين طبيعة هذه  ثم إنه أشار إلى وجود عالقة بين مفهوم األثر ومفهومي  االختالف والتناص،
 العالقة، ولم يشرح كيف يكون األثر "مكمال لمفهوم االختالف وشارحا لمضامينه".

إن العالقة بين األثر واالختالف، عند دريدا، عالقة جدلية، بحيث إن مفهوم األثر ال ينفصل عن 
ألن  141االختالف بدون األثر،كما أنه ال يمكن التفكير في  140 االختالف، واالختالف ال وجود له بدون أثر.

 142( هو االختالف الذي يتيح إمكانية الظهور والداللة.pureاألثر )الخالص 
نما بغيره من مفاهيم التفكيكية كذلك، غير أن  هذا المفهوم ال يرتبط لدى دريدا باالختالف فحسب، وا 

ن لم تكن هي األثر نفسه، فهي "تمثل أما  143األثر بصفة عامة." كالكتابة والحضور واألصل. فالكتابة، وا 
عالقة األثر بالحضور فهي عالقة تعارض؛ إذ إن وظيفة مفهوم األثر هي محو الحضور. من هنا، يحدد 

 144دريدا األثر بأنه كل ما ال يسمح لنا بتلخيصه في حدود الحضور وحده.
، ألنه، ببساطة، لكن، وبرغم هذا "التحديد"، فإن دريدا يؤكد أن األثر، مثله مثل االختالف، "ال شيء"

وال يمكن أن يوجد، ألن الوجود يعني الحضور. يقول دريدا: "واألثر نفسه ال وجود له.  145"ليس موجودا"،
 146)فأن توجد يعني أن تكون، أي أن تكون موجودا، أي موجودا حاضرا(".

وض وكما يعارض األثر الحضور فهو يعارض مفهوم األصل؛ فاألثر، كما يؤكد دريدا، "متناقض ومرف
في الخطاب الذي نتبناه والمسار  –في منطق الهوية. إن األثر ال يعني اختفاء األصل فحسب، إنه يعني هنا 

أصل، أي األثر، الذي يصبح -أن األصل لم يختف، إنه لم يكن مؤسَّسا أبدا إال في مقابل الال -الذي نتبعه

                                                           
140 Jacques Derrida: Marges de la Philosophie, p.19. 
141 Jacques Derrida: De la grammatologie, p.83. 
142 ibid, pp.92-95. 
143 ibid, p.238. 
144 ibid, p.97. 
145 ibid, p.110. 
146 ibid, p.238. 
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 147كذلك أصل األصل."
 . في نقد التفكيكية:2

فا إلى التفكيكية، حيث وسم ما سماه "التصور التفكيكي" بـ"الغموض"، وهذا وجه لحمداني نقدا عني
الغموض، في نظره، ليس ناتجا عن عمق هذا التصور، وال عن ذكاء صاحبه المفرط الذي قد يفوق ذكاء 
المتلقين، والدليل على ذلك هو هذا العدد الكبير من الباحثين والفالسفة الذين وصفوا ما كتبه دريدا 

 148موض.بالغ
لكن ما سبب هذا الغموض؟ يجيب لحمداني عن هذا السؤال بالقول: "ولعل الطابع الشعري لكتابته يمثل 
أحد العوامل األساسية لغموض أفكاره، وقد اعتبر دريدا اللغة الشعرية وسيلة أساسية لممارسة التفكيك والتعبير 

ن كانت عن أفكاره: فالعملية التفكيكية لها بعد شعري وهي في نهاية  المطاف نوع من البويطيقا حتى وا 
النصوص الخاضعة للتحليل ذات طابع فلسفي، واالتجاه التفكيكي يزاوج بهذا الشكل بين النقد األدبي والتحليل 

 149الفلسفي، ألنه يبحث دائما عن تلك النصوص األدبية التي تحتوي على مضامين فلسفية."
نما يرميها كذلك بـ"العدمية" و"السفسطة"؛وال يكتفي لحمداني باتهام التفكيكية بالغم حيث  150وض، وا 

يؤكد، في سياق مقارنته بين "النقد التفكيكي" و"النقد التأويلي"، أن "أهم عالمة فارقة بينهما هي أن التفكيك 
يريد إبقاء نتائج قراءة النصوص في العتمة الدائمة للتشتت والتعارض واإلرجاء، وهو ما يسير بقراءة األدب 

موقف عدمي شديد الضرر بالمعرفة وباعث على الضياع والتيه. أما التأويل لدى معظم منظريه فهو  إلى
مدرك لحدود المدلوالت المستخلصة من األعمال األدبية ولطابعها النسبي، ولكنه مع ذلك ال يلقي بها في 

 151ي."عتمة العدمية بل يعتبرها في المرحلة اآلنية صالحة للتداول والتوظيف االجتماع
ومما يؤكد عدمية التفكيكية وخطورتها، غياب أي أهداف إنسانية لدى دريدا، وتشكيكه الدائم في جميع 

                                                           
147 ibid, p.90. 

 .198صيد حلمداين: الفكر النقدي. مح 148

 .199صمحيد حلمداين: الفكر النقدي.  149
 .201صاملرجع نفسه،  150

(: "ونظن بعد االطالع على فكره )دريدا( وممارساته التفكيكية أنه ميثل أحسن متثيل "فلسفة" العجز والعدمية اليت كان 225 -224. ويقول أيضا )ص213صنفسه،  151
 نتشه".يشعر هبما أحيانا سلفه 
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المطلقات الفكرية، سواء كانت ميتافيزيقية أم وضعية، وفي جميع القيم اإلنسانية التي يسعى إلى هدمها 
  152ونفيها.

ا سماه "أسلوب التلخيص الشارح"، وهذا ما كما يرى لحمداني أن التفكيك غالبا ما يلجأ إلى استخدام م
يجعله يشبه "النقد الكسول الذي يعتمد بشكل "طفيلي" على مضامين النصوص األخرى من أجل بناء خطابه 

واستدل لحمداني على ذلك بطريقة قراءة دريدا نصوص جان جاك روسو، حيث يكتفي بعرض  153الخاص".
باإلكثار من إيراد أقواله، وهذا  األمر ال يفيد سوى في جعل أفكار روسو باستعمال خطاب ناثر أو شارح، و 

 154نص دريدا أكبر حجما.
أضف إلى هذا، وقوع التفكيك في التناقض، وفساد نقض التفكيكية للميتافيزيقا الغربية، ألن التفكيكية 

 155ومفاهيمها. تنقض نفسها بنفسها حين تؤكد أنه ال يمكن تفكيك الميتافيزيقا الغربية إال باستخدام لغتها
هذه هي أهم االنتقادات التي وجهها لحمداني إلى التفكيكية، وهي انتقادات ال يردها إال مكابر أو معاند، 
غير أننا نعقب عليها ببعض المالحظات التي عّنت لنا ونحن نستعرضها، وفي مقدمة هذه المالحظات أن 

بدعوى أن مجال النقد مجال "يتطلب عبارات الباحث رغم أنه يعيب على دريدا الطابع الشعري لكتاباته، 
فإنه يوظف اللغة الشعرية في عدد  157كما "يتطلب الحجاج والتحليل النصي المنطقي"، 156محددة ودقيقة"،

من المواضع، منها قوله: "ومع ذلك كله فإن الخطاب النقدي التفكيكي الذي أقامه دريدا حول رسالة روسو في 
يبدو غارقا في نصه، أي غارقا في موضوعه، ومن شدة اختناقه في  أصل اللغات وغيرها من النصوص،

عوالم النصوص نراه يصعد بين الحين واآلخر إلى األعلى ليلتقط أنفاسه، ويلوح لنا بيديه عالمة على أنه ال 

                                                           
(، أن التفكيكية "تنهي املناهج الفلسفية 225(: "إن ما تعلن عنه كتاباته جيعله منظرا صامتا للهدم وموت القيم". ويؤكد، يف موضع آخر )ص221يقول حلمداين )ص 152

 واألدبية وتنهي العقل والقيم".

 .202صنفسه،  153

 يف قراءة نص روسو بـ"املغرضة".( هذه االسرتاتيجية 209. وقد وصف يف موضع آخر )ص202صنفسه،  154
 .224-223صنفسه،  155
 .206نفسه، ص 156

انظر على سبيل  . وهذا الرأي غري دقيق، فقد صار احلديث عن التمثيل واالستعارة يف اخلطاب الفلسفي والعلمي أمرا ذائعا يف أوساط الباحثني املعاصرين.216صنفسه،  157
 ات اليت حنيا هبا. فؤاد بن أمحد: متثيالت واستعارات ابن رشد، ومنزلة التمثيل يف فلسفة ابن رشد.جورج اليكوف، ومارك جونسن: االستعار املثال: 
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 158يزال يقاوم فيها غرقه المحتوم."
يتنافى مع المبدأ الذي ألزم به  كما أن لحمداني استهل حديثه عن التفكيكية بنقدها، وختمه بنقدها، وهذا

الذي يقضي بعدم تحيز الباحث إلى أي منهج أو  159نفسه في مقدمة الكتاب، وهو مبدأ "الحياد الوصفي"
ذا كان هذا المبدأ ال يمنع من انتقاد المنهج انتقادا "معرفيا مبررا" مؤسسا على تحليل عميق للمنهج،  ضده. وا 

ار لكفاءته اإلجرائية في قراءة النصوص، فإن ما يالحظ هو أن لحمداني ومساءلة كافية لمدى فعاليته، واختب
كان متحيزا تحيزا واضحا ضد التفكيكية، حيث خصص عدة فقرات لنقدها؛ حتى إنه قدم نقدها وحديثه عن 
غموضها على بيان خصائصها، والتعريف بمصطلحاتها، وتوضيح استراتيجيتها. وحتى حين تحدث عن 

ثه عن هذه الخصائص بنقدها، وهذا األمر لم يقم به حين تعرض لباقي المناهج النقدية خصائصها، مزج حدي
الغربية، حيث نالحظ أنه اكتفى في أغلب الحاالت بالعرض دون النقد. بل إن هذا النقد يوحي به العنوان 
الذي وضعه للفصل الذي خصصه للحديث عنها، حيث يالحظ أن عنوان الفصل يتضمن نقدا، ولو من 

 160طرف خفي، لها، وذلك بخالف عناوين الفصول األخرى التي جاءت "محايدة".
ونشير، أخيرا، إلى أنه رغم وجاهة االنتقادات التي وجهها لحمداني إلى التفكيكية، فإنه لم يعتمد في 

نم ا هي نقدها على ما توصل إليه من نتائج قاده إليها تحليل التفكيكية في مصادرها ومساءلتها في أصولها، وا 
وهذا  ما يجعل نقده للتفكيكية يندرج ضمن  161 انتقادات ينقلها عن غيره من النقاد، ويكتفي بتلخيص آرائهم.

 ما سماه لحمداني "النقد الكسول".
 . في أسباب انتشار التفكيكية في أمريكا:3

يات المتحدة تساءل لحمداني عن سر انتشار التفكيكية ورواجها في مجال النقد األدبي، وخاصة في الوال
األمريكية، وذلك رغم ما تتسم به من "تعقيد فلسفي"، فأجاب بقوله: "إن التفكيك يحتوي على مصطلحات كثيرة 

واالختالف  itérationوالتكرار  remisageذات قدرة فائقة على الحركة والتناور، مثل: اإلرجاء 

                                                           
 .204. وانظر أيضا ص202محيد حلمداين: الفكر النقدي األديب املعاصر، ص 158

 .7املرجع نفسه، ص 159
لوجي"، "األدب من منظور التحليل النفسي"، "األدب وااللتزام )جان بول سارتر("، هذه العناوين هي: "األدب من وجهة النظر التارخيية"، "األدب من املنظور السوسيو  160

 "األدب من منظور الشكالنية والبنيوية"، "األدب من وجهة نظرية مجالية التلقي".
 وما بعدها. 198انظر: ص 161
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différence (différance والتشتت )dissémination مرنة وقابلة لالنفراط والتطوير.  . وهي مصطلحات
كما يعزى الترحيب بالتفكيكية في الواليات المتحدة األمريكية إلى أن هدفها األساسي هو تقويض النزعة 
المركزية األوروبية التي تجلت في مبادئ العقل والقيم المثالية ذات األساس الميتافيزيقي، بغض النظر عن 

 162أن التفكيك يحمل خلفيات فكرية تتالءم مع إرادة القوة والهيمنة." تعقيدها أو بساطتها، هذا فضال عن
غير أن السؤال الذي نطرحه هنا، هو: هل تكفي هذه األسباب التي ذكرها لحمداني لتفسير انتشار 

 التفكيكية بين نقاد الواليات المتحدة األمريكية؟
ين الذي نجده بين فرنسا وأمريكا، ليس لإلجابة عن هذا السؤال، نعتقد أنه البد من استحضار ذلك التبا

نما في استقبال البنيوية كذلك. لقد استقبل النقاد األمريكيون البنيوية بفتور  في استقبال التفكيكية فحسب، وا 
ظاهر، ولم تنتشر في أمريكا انتشارها في فرنسا. وتفسر إديث كيرزويل ذلك بما نجده بين المزاجي ن الثقافيين، 

كي، من اختالف جوهري، يتمثل في اختالف التقاليد التي ينطلقان منها، وتباين األهداف التي الفرنسي واألمري
. ولذلك، فهي ترى أنه ال يمكن للبنيوية أن تحظى بنفس االستقبال الذي حظيت به في يسعيان إلى تحقيقها

ح يتزايد انتشارها التي أصب« الموضة»موطنها األصلي: فرنسا، وذلك رغم اعترافها بأنها صارت من قبيل 
بين صفوة كثير من الدوائر األكاديمية. والسبب، حسب قولها، هو أن األمريكيين "أقرب إلى التجريبية، أما 

 163الفرنسيون فأقرب إلى التفلسف، ونحن نشيد أنساقا نظرية للتجريب، وهم يبنون أنساقا للفكر الخالص."
منطلق اإلبداع لديه، « الحرية الفردية»و« الذات»ويمكن أن نضيف إلى ذلك، أن األمريكي الذي تشكل 

قد رأى أن جبرية البنيوية وشموليتها تماثل جبرية الماركسية. يقول عبد العزيز حمودة: "لقد كانت تلك التركيبة 
الثقافية للعقل األمريكي وراء ذلك االستقبال الفاتر للبنيوية في الواليات المتحدة. إذ إنهم يعتبرون أن آراء 

 164نيويين حول اللغة على وجه التحديد هي جبرية تماثل جبرية الماركسية التي يرفضها العقل األمريكي."الب
لكن، ومقابل هذا الفتور الذي قوبلت به البنيوية في الواليات المتحدة، هناك ترحيب بالتفكيكية، ويمكن 

يوية، وجعلت من الشك في فاعلية تفسير هذا الترحيب، بكون التفكيكية التي قامت بوصفها رد فعل على البن

                                                           
 .200-199صنفسه،  162

 .260-259إديث كريزويل: عصر البنيوية. ص 163
. ويقول أيضا يف الصفحة نفسها: "ويرفض األمريكيون... حتكم القوى االقتصادية يف حركة التاريخ، وهلذا اتسم استقباهلم للبنيوية 77ايا احملدبة. صعبد العزيز محودة: املر  164

على هذا األساس هي اجلربية اجلديدة املقابلة بفتور واضح العتقادهم بأن جربية القوى االقتصادية استبدلت هبا يف املشروع البنيوي أنساق اللغة املستقلة عن الذات، وأن اللغة 
 جلربية القوى االقتصادية اليت حتدد مصري اإلنسان وتصنع تارخيه يف الفكر املاركسي".
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النموذج البنيوي نقطة انطالقها، قد اتخذت من تقويض "الشمولية" و"الكلية" و"الجبرية" ورفض الواحدية، أولى 
أهدافها. و بالمقابل، ارتكزت على االختالف والتنوع، والتعددية المفرطة، وجعلتها أساس الوجود. وهذا بالذات 

ى التفكيك، وعلى فلسفة جاك دريدا؛ إذ إن التعددية التي تمسك بها األمريكيون في ما جعل األمريكي يقبل عل
هذه الفترة لمواجهة "الشمولية" في االتحاد السوفياتي، قد أصبحت، في أمريكا، "أفيون المثقفين الواهمين"، 

 165و"أيديولوجية عصر بال أيديولوجية."
والتنوع، قد أصبحت في الواليات المتحدة، خالل هذه  ويؤكد راسل جاكوبي، أن أفكار التعددية الثقافية

للدفع ألي شخص وبأي مبلغ، دون معنى « قابلة« »شيكات على بياض»الفترة، أفكارا "مقدسة، لقد أصبحت 
 166أو مضمون."

أما سعد البازعي، فيرى أن سر اهتمام األمريكيين بالتفكيكية أكثر من غيرهم، وانتشارها بينهم، يعود إلى 
ن اثنين؛ "العامل األول هو التركيبة أو البنية الثقافية األمريكية، وهي تركيبة أو بنية يشترك في صنعها عاملي

المذهب البروتستانتي من المسيحية، من ناحية، واالقتصاد الرأسمالي، من ناحية أخرى. أما العامل الثاني 
طويل ولكن بشكل خاص منذ العقود األولى  فهو كثافة التجمع اليهودي السكاني في الواليات المتحدة منذ أمد

من القرن العشرين وعلى نحو أكثر تزايدا بعد الحرب العالمية الثانية، وكان لهذين العاملين مجتمعين دور، 
نما آلخرين كثر، منهم فرويد  على ما يبدو، في توسيع وتعميق التلقي األمريكي ليس لدريدا وحده فحسب، وا 

 167الن ببعضهما البعض نتيجة للتقارب الشديد بين البروتستانتية واليهودية."]...[ هذان العامالن يتص
 . في رصد واقع التفكيكية في العالم العربي:4

ختم لحمداني دراسته عن التفكيكية برصد واقعها في العالم العربي، حيث أشار إلى ما لقيته من اهتمام 
لى ضعف تأثيرها واسع من قبل الباحثين والدارسين العرب، كما أشار إل ى تباين مواقف هؤالء تجاهها، وا 

"الفعلي في الرؤية الفكرية العربية والنقد األدبي تنظيرا وممارسة"، وذلك رغم وجود من يدافع عنها وينبهر 
وذكر الباحث مجموعة من النقاد والباحثين العرب المعاصرين الذين تأثروا بالتفكيكية، وحاولوا  168بها.

ريف بها، واالستفادة منها في أبحاثهم، أمثال عبد الكبير الخطيبي، ومحمد أركون، ومطاع التنظير لها والتع
 صفدي، وعبد اهلل الغذامي، وعبد السالم بنعبد العالي، وبختي بن عودة، وعلي حرب، وغيرهم.
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وقد اعتمد الناقد في رصده واقع التفكيكية في العالم العربي، وفي إصدار أحكامه على طبيعة حضور 
دريدا عربيا قراءة التفكيك في التفكيكية في الحقل الثقافي العربي، على دراسة محمد أحمد البنكي الموسومة بـ"

مع أن هذه  170حيث أشاد بقيمتها العلمية، واكتفى بتلخيصها وباستثمار نتائجها، 169"،الفكر النقدي العربي
التفكيك عبد الحليم عطية بعنوان: " الدراسة مسبوقة بدراسة أخرى ال تقل عنها أهمية، قام بها أحمد

استعرض فيها أثر التفكيكية في الفكر والنقد العربيين.  171"،دريدا والفكر العربي المعاصر واالختالف: جاك
غير أن لحمداني أغفل دراسة عطية، واقتصر على دراسة البنكي، كما أنه لم يكلف نفسه عناء العودة إلى ما 

عن التفكيكية، مع أن أصول البحث العلمي تقتضي القيام بذلك قبل إصدار أي كتبه الباحثون العرب أنفسهم 
أحكام على مواقفهم تجاه التفكيكية، وهذا ما جعله يغفل عددا من النقاد والباحثين العرب الذين تأثروا 

لملك مرتاض، بالتفكيكية وأفادوا منها في كتاباتهم، أو انتقدوها وكشفوا عن تحيزاتها وخلفياتها، أمثال: عبد ا
وسعد البازعي، وميجان الرويلي، وعبد العزيز بن عرفة، ومحمد علي الكردي، وأسامة خليل، وعبد اهلل 
إبراهيم، وغيرهم. ودفعه إلى إصدار الكثير من األحكام غير الدقيقة، كتلك التي أصدرها في حق عبد العزيز 

 172حمودة.
يقوم أساسا على فضح  173ري األكثر طموحا"كما غاب عنه أن ما سماه "مشروع عبد الوهاب المسي

التفكيكية وبيان تحيزاتها الالهوتية وخلفياتها القبالية اليهودية، غير أن الباحث لم يشر إلى هذه المسألة، مع 
 أن ذلك هو بالذات ما يجعل هذا المشروع "أكثر طموحا"!
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