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  :إشكالية المؤتمر
تاركا ورائه إنتاجا فلسفيا ضخما عرب فيه عن أصوله ومواقفه  جاك دريداعشر سنوات مرت على وفاة الفيلسوف 

دريدا من مواليد اجلزائر العاصمة حبي األبيار ومن أصول يهودية إسبانية عربية، ضل متمسكا . فية والسياسيةالفلس
ا أصل فلسفته اليت ترتكز على التأويل،خاصة . بأصوله ومل خيجل يوما منها إذ يذكرها كلما سئل عنها يذكرها أل

قراءة النصوص املقدسة يف التقاليد اليهودية ووفق مفهوم . يكيةأتى منها مصطلح التفك لنصوص املقدسة منها التوراة اليتا
النص حيمل عدة تأويالت اليت تشكل ترسبات غلفت املفهوم، أين يستلزم القيام بعملية التفكيك ) pardes(الباردس 

  .لفك الرتسبات قصد الوصول إىل املفهوم األصلي
  :فلسفيثالث تواريخ حددت ببليوجرافيا دريدا وبالتايل خطه ال

ظهور أول مؤلف الذي هو عبارة عن ترمجة لنص هوسرل حول أصل اهلندسة مع مقدمة تفسريية طويلة  1962 -
  ).Jean Cavaillès(مكنته من احلصول على جائزة جان كفاياس 

  .شكلت برناجمه الفلسفي) النص والظاهرة، علم الكتابة، الكتابة واالختالف(ظهور أول ثالثية  1967 -
وضحت أكثر برناجمه الفلسفي املتضمن أسلوبه ) مواقف، هوامش فلسفية، التفرقة( هور ثالثية ثانية ظ 1972 -

  .واملواضيع اليت متت معاجلتها
مفهوم . عملية معاجلة املواضيع وربطها ببعضها البعض شكلت مفهوم التفكيك الذي ارتبط ارتباطا عضويا بدريدا

أن استخدامه الفلسفي على الطريقة الدريدية اكتشف انطالقا من ترمجة كلمتني  غالبا ما يستخدم يف اللغة الفرنسية غري
). dissociation(واألخرى إىل فرويد مبعين الفصل أو التفرقة) destruction(تعود األوىل إىل هيدجر مبعين اهلدم 

ر املتصلب واجلامد، قد يكون بينما مفهومه عند دريدا ومثلما هو مشار إليه يفيد فتح أفق الفهم مع حترير حركة الفك
منه يطرح السؤال . التحرر كذلك من األحكام املسبقة املرتسبة على إثر الفهم اخلاطئ للنصوص خاصة النصوص الدينية

هل املنفي أم هذه الوالدة . الذي ظل يالحق دريدا حول إمكانية فتح  املستقبل الذي الزال غريبا وماذا ختبئ له احلياة
لقت رواجا إعالميا ؟ هل ميكن اعتبار دريدا فيلسوف الصداقة؟ وكيف كان موقفه من حرب التحرير  املتكررة اليت 

كفيلسوف شاب؟ هل يتقاسم نفس املوقف مع كامو وسارتر؟ اشتهر دريدا بكتاباته أين اجلزائر مل تكن غائبة خاصة يف 
عن سياسة بوتفليقة حول املصاحلة الوطنية، فهل  فيه يقدم تفسريا خاصا ) le siècle et le pardon(نصه الزمن والتسامح 

تباينها أخالقيا مع ابل املفهوم بالعملية السياسية و كان له نفس التصور أم أن هناك بعض االعرتاضات خاصة إذا ق
 ممارسة املصاحلة الوطنية على طريقة ديغول أو ميتريان ؟ أم أن خصوصية اجلزائر جعلتها تأخذ مسلكا مغايرا خاصة جتاه

  .فرباير؟  23قانون 
وجه هدف امللتقى ليجيب عن هذه السلسلة من التساؤالت املكونة إلشكاليته ومن مث فلسفة دريدا، فلسفة أراد 
منها أن تكون معربة عن مواقفه وارتباطه الوثيق بأصوله وبالتايل الكشف عن موقفه والتزاماته السياسية جتاه بلده األصلي 

  .اجلزائر 
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  المقدمة

  
شغل دريدا الفكر الفلسفي املعاصر بتفكيكيته اليت ترمي إىل تفكيك املفهوم والوصول إىل منبعه األصلي، تلك هي اإلجراءات 

يتافيزيقا وفلسفة احلضور اليت متتد املنهجية إن صح القول اليت امتدت إىل النقد األديب، بعدما ضربت يف عمق الفلسفة مفككة بذلك امل
ا . يف جذورها إىل الفلسفة اليونانية، خاصة مع أفالطون قراء نصوص دريدا جيدون متعة ال مثيلها خاصة التعبريات اجملازية اليت اتسمت 

جه التفكيكي الذي ورثه من الفلسفة املتعالية، خا. لغته صة بعد ترمجته لكتاب هوسرل فهو ال يبخل قرائه مبرادفات سامهت يف تطوير 
حول أصل اهلندسة، تتبع دريدا يف جممل كتبه جنده يفكك عدة تصورات ارتبط بالفلسفة والسياسة واألدب والفن، خاصة وأنه جيد متعة 

ذا املستوي ال جنده خيتلف عن مدرسة فرا نكفورت يف عندما يفكك مفاهيم ارتبطت باملركزية األوروبية حماوال ختليصها من هيمنتها، 
اعرتاف دريدا بفضل أدورنو أكد عليه يف خطابه . نقدها للهيمنة الناجتة عن احلداثة، واملستخدمة للعقل األدايت كميكانزمي حمقق للهيمنة

، عن هذا اخلطاب علق هربماس قائال بأن اجلدل  السالب والتفكيك  2001الذي ألقاه مبدينة فرانكفورت عندما تلقي جائزة أدرنو عام 
  .       المها نشاط، إنه نشاط صادر عن مقاوم يتم اكتشافه عندما نقرأ قراءة متمعنة لنصوصهك

الذي ترك ورائه إنتاجا فلسفيا ضخما عرب فيه  ،ها حنن اليوم وبعد عشر سنوات من وفاته نقف وقفة احرتام وتقدير هلذا الفيلسوف
اجلزائر العاصمة حبي األبيار ومن أصول يهودية إسبانية عربية، ضل متمسكا دريدا من مواليد . عن أصوله ومواقفه الفلسفية والسياسية

ا أصل فلسفته اليت ترتكز على التأويل، خاصة النصوص املقدسة منها . بأصوله ومل خيجل يوما منها إذ يذكرها كلما سئل عنها يذكرها أل
، النص حيمل عدة )pardes(التقاليد اليهودية ووفق مفهوم الباردس قراءة النصوص املقدسة يف . التوراة اليت أتى منها مصطلح التفكيكية

  .تأويالت اليت تشكل ترسبات غلفت املفهوم، أين يستلزم القيام بعملية التفكيك لفك الرتسبات قصد الوصول إىل املفهوم األصلي
مفهوم غالبا ما . عضويا بدريدا عملية معاجلة املواضيع وربطها ببعضها البعض شكلت مفهوم التفكيك الذي ارتبط ارتباطا

يستخدم يف اللغة الفرنسية غري أن استخدامه الفلسفي على الطريقة الدريدية اكتشف انطالقا من ترمجة كلمتني تعود األوىل إىل هيدجر 
ومثلما هو مشار إليه  بينما مفهومه عند دريدا). dissociation(واألخرى إىل فرويد مبعين الفصل أو التفرقة) destruction(مبعين اهلدم 

يفيد فتح أفق الفهم مع حترير حركة الفكر املتصلب واجلامد، قد يكون التحرر كذلك من األحكام املسبقة املرتسبة على إثر الفهم اخلاطئ 
ذا ختبئ له منه يطرح السؤال الذي ظل يالحق دريدا حول إمكانية فتح  املستقبل الذي الزال غريبا وما. للنصوص خاصة النصوص الدينية

هل املنفي أم هذه الوالدة املتكررة اليت لقت رواجا إعالميا ؟ هل ميكن اعتبار دريدا فيلسوف الصداقة؟ وكيف كان موقفه من حرب . احلياة
  التحرير كفيلسوف شاب؟ هل يتقاسم نفس املوقف مع كامو وسارتر؟ 

جمموعة من اجلوانب اليت شكلت فلسفته، اليت منها أن تكون لنثبت هذه الوقفة مع معاجلة  كتابمجعت أعمال امللتقي يف هذا ال
جملموع  متماسكا طيلة حياته بروح الكتابة الوفية للتقاليد اإلبراهيمية، عملية املعاجلةدريدا ظل . معربة عن مواقفه وارتباطه الوثيق بأصوله

  :التايل توزعت على الشكل أفكاره ومفاهيمه ومواقفه السياسية إىل أدواره السينمائية
من هذا اجلانب نوقشت بيوغرافيا دريدا انطالقا من عدة أوراق حبثية ركزت يف جمملها على : فلسفة دريدا من خالل البيوغرافيا  -

ا انقالبا معرفيا، يف مشاركته يف املؤمتر الذي عقد يف جامعة جونز هوبكنز عام  ميالد التفكيك الذي ظهر جليا يف احملاضرة اليت أحدث 
املركز، فكانت النسقية اهليجيلية والذاتية /، فكانت أول خطوة يف تفكيكيته هي التمرد على البنيوية، اليت أقامت فلسفة احلضور6196

هل الفهم اجليد للغة  :طرحت املداخلة الثانية جمموعة من التساؤالت نذكر منها السؤال التايل. ولويات اهلدم التفكيكي عند دريداالبنيوية أ
و فعال فهم جيد هلا، ومن مث هلذا اإلنسان؟ حاولت الباحثة من خالل اإلجابة عن هذه التساؤالت إبراز دور اللغة يف حياة دريدا معينة ه

ونشأته يف اجلزائر يف توجيه فكره حنو مواضيع شغلته يف أواخر حياته، فخلقت فيه صراعا فكريا جعلته يبحث عن دور أصوله العربية 
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ورقة البحثية اليت تبحث عن تقاليد األصل بني البينما ب. فيها بيت هويته األول، وعالقته باللغة والثقافة الفرنسية ثانيااجلزائرية اليت رأى 
احلكاية واللغز، طرق الباحث عدة مسائل شائكة ارتبطت برتمجة األصل والتعبري عنه يف مؤلفاته، شأنه يف ذلك شأن العديد من الفالسفة 

ما عدا أرسطو وفكر أرسطو ومات أرسطو و ولد " :إىل عبارة تعود إىل أرسطو 2002 ده يشري يف فيلمه املنتج عامالكتاب عامة، إذ جنو 
  .     "ذلك  هي جمرد طرف

الفلسفية للفيلسوف، إذ ارتكزت الورقة البحثية عن ا احملور عوجلت األصول األدبية و ذ: ةفلسفالدريدا يف عمق األدب و  -
قراءة دريدا . فلسفتهلالظاهرة الذي صدرا ضمن ثالثية شكلت اخلطوط العريضة قراءة كتاب الصوت و ية خاصة عند التأثريات الفينمولوج

متابعة النقد الفينمولوجي "واحملاورة، اليت تبتغي " املناظرة"صفة جند ، العبارة والداللة، من خالل فاحتتها البحوث المنطقيةملنت 
َ  َ للميتافيزيقا، إنه مشروع نقدي و س   ا اشتغلت على تفكيك  جاك دريداَ        م  أعمال                               املقوالت الفلسفية الكالسيكية  كلها، من حيث كو

ً              ، وحتديد ا بنية اللغة هوسرلمن ضمنها بنية اخلطاب الفينمولوجي عند . أنساقها املعرفيةو         ً             ، انطالق ا من منت اجلزء )معىن العبارة وداللتها(      
ّ  ويبني دريدا أن  . البحوث المنطقيةاألول من  ال ينفصل عن  مبدأ احلدس املمثل  للحضور احلي الذي قام عليه املنهج الفينمولوجي            

  . اللوغوس القائم على املبادئ املعيارية للمنطق
تتضح العالقة عند اعتبار الفلسفة كتابة  . باألدب بتوضيح عالقة كامو بدريداعالقة الفلسفة  الباحث  من جهة األدب استهل

عليه كانت الفلسفة بالنسبة لدريدا كتابة أدبية مميزة أحسنت استخدام التعابري لية اقرتبت بالفن واملسرح، و ية مجابينما األدب صيغ تعبري 
جاك دريدا من أبرز النقاد واملفكرين والفالسفة ف. الذي رفض أن يلقب بفيلسوف كامواجملازية بتحكمها بلغة فلسفية مميزة على عكس  

أنطونان أرطو، ذاك أن أرطو وحياته منسوجان بشكل جيعل من  ديب والفين، والفلسفي، واملسرحي الذي خلفهلقراءة اإلرث األ الذين انربوا 
مل يكن أرطو رجل مسرح . املستحيل الفصل بينهما، فإن أي حماولة لتقدمي أو فهم أرطو، ينبغي أن تضع يف االعتبار حياته كنقطة بداية

 68أججت كتاباته فتيل ثورة  -سينمائي، ورسام، وناقد، وأنثروبولوجي، وسياسيفحسب، بل هو أيضا شاعر جمرب، وفيلسوف، و 
ما يثبت هوس دريدا بأرطو الذي شكل بالنسبة إليه معينا ال ينضب، ومرجعية متعددة الرؤى . Visionnaireوصاحب رؤية  -بفرنسا

دولوز، وفليكس غاتاري، وموريس بالنشو، وكامي دي والتصورات، الشيء نفسه بالنسبة إىل فالسفة كبار من طينة ميشيل فوكو، وجيل 
والواقع أن هؤالء الفالسفة جمتمعني، وعلى رأسهم جاك دريدا، هم من متثلوا أرطو، وتنظرياته، وتنبؤاته الفلسفية والفنية، وعملوا  ...مولييه

ا قراءة فلسفية عميقة، جعلت من صاحبها مرجعا ال ميكن جتاو  ا، وقراء زية الغربية، زه يف الصيحات اليت مارست نقد املركعلى التعريف 
  . واحلداثة من الداخل

تمثالت عبد اهللا الغذامي ملقوالت لغري أن اإلسقاطات التفكيكية لإلنتاجات األدبية برزت من خالل الورقة البحثية اليت تعرضت 
                           ّ                             قاليد ثابتة ميكن رصدها، بل ميث ل تركيبة لغوية تنطوي داخلها    ّ                         ّ                              فالن ص يف منظورها بنية لغوية مت سقة منطقيا، ختضع لنظم دائمة وتالتفكيك، 

ائية هلا فلو تأملنا خارطة النقد .                                                      ّ                                  على تناقضات وصراعات وشروخ وفجوات وثغرات عديدة، جعل الن ص قابال لتفسريات وتأويالت ال 
على صدارة  »اخلطيئة والتكفري«كتابه ي من خالل  يوضع  الغذامالعريب، أللفينا الغذامي، وبإمجاع كثري من الباحثني والدارسني العرب 

ّ     ّ     الدارسني العرب مم ن تب نوا   لقد سعى الغذامي إىل تعريب مصطلح التفكيك بالبحث عن مرادف له . من منظور النقد األديب" التفكيكية"              
البحثية ملراجع الكتابة عند دريدا أن مشروعه مل تؤكد الورقة . وفلسفته مبا يوافق املنظور النقدي العريب" التشريح"باللغة العربية، فوجد كلمة 

ّ                     ّ        ّ           هو مواصلة للمشروع الل يفيناسي  القائم على سؤال اهلوي ة والغريي ة واملغايرةيولد من فراغ بل  ُ                          ّ          فرفض  االنصهار يف اآلخر باسم الغريي ة ال ينفي .                      ّ          
ُ                       ً    إمكان التواص ل، ألن  التباي ن، هنا، ي فارق  ليستلزم يف األثناء وفاق ا، ت     ُ         ُ       ّ      ُ ً          فامها، احرتام ا متبادال  باملنظور             ّ              ، حرص كل  من لفيناس و اإليتيقى          ً           ّ    در يدا        

ّ                   على نقد الل وغوس الغريب  بالسعي إىل تفكيكه  ا املدافعة عن و جودها             ّ                ّ                الدفاع عن اهلوي ة املنفتحة املتشب ثة بأصوهلا غري املكب          ّ           ُ      تفية بذا ّ  ضد                           
ّ  االستخدام اإليديولوج و ي    ِ  َ                  )idéologiste (فاليهودي ة حسب لفيناس ليست جمر د مرحلة مه دت للمسيحي ة. سبينوزا       ّ      للمسيحي ة منذ  ّ          ّ           ّ بل ،        ّ                    

تلفتان، ولكل  منهما وجود وتاريخ وخصوصي ة يف متث ل اإلله والوجود رغم التقارب املاثل بينهما ّ                         ّ      ّ                                        إن  اليهودي ة واملسيحي ة خم              ُ    ّ         ّ        ّ   .    
حضا من البقية حبكم عدد املداخالت اليت تعرضت إىل  يعد هذا احملور األكثر: ببيبليوغرافيا دريدا وميالد مفهوم التفكيك -
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         ببيبليوغرافيا دريدا مع الرتكيز على مفاهيم أخرى غري التفكيك، فالورقة البحثية اليت صيغت باللغة اإلجنليزية مشلت الرتمجة 
مجة، كذلك أعماله ترمجت إىل عدة لغات االختالف، كون عمل دريدا الفلسفي بين على أساس الرت ومكانتها يف ميالد معين التفكيك و 

ا التدريس بالواليات املتحدة ا دريدا . منها اللغة اإلجنليزية اليت باشر  ركزت الباحثة على عالقة الرتمجة باالختالف ضمن البنود اليت التزم 
قد سعى إىل رصد )  جاك دريدا( تفكيك فال ريب من أن أبرز فالسفة ال. االختالفليقوض مفاهيم مثل الغريية و عند اعتماده التفكيك 

، وتقديس مبدأ التعددية إمربيالية املعىنيف ، نقضه ملفهوم هيمنة احلضور و عالمات الغياب يف النص من خالل قراءته لإلرث الثقايف واملعر 
ا إشارة التزمت بعا الباحثة عندما أثارت جتاوز دريدا للمفهوم  التقليدي للنص مقر    ً       ً                        را  مفهوما  حمددا على حنو غري اعتيادي ومبدأ التفتت، إ

يتخطى دريدا . ما هو  مكتوب ليقرتب من النص يف مفهومه الواسع الذي يعىن الكتابة كفضاء عام من أجل التبادل الدالئلي"يتعدى 
بينما بالورقة . تافيزيقي لكلمة اخللق                                               َ               ّ                          القراءة اخلطية معيدا النظر يف قضية عالقة املؤلف  مبؤ لفه  باعتباره ميث ل األصل أو اخلالق باملعىن املي

ائية ثورة اليت قادها ضد املنهج التقليدي، مع خلق عناصر قوة معرفية يف النظام النقدي اجلديد، ااملوالية جند إشارة إىل ال لذي بين على ال 
تدرك تصورات التكتالت النقدية البائسة  ال هويت ينظر بعني ال" متنىبء" كل هذه املعطيات حولت دريدا من مفكر، أو ناقد إىل املعىن، و 

مث تعمد إىل كسر احلدود  منو  تعيق مسرية أنساقه،ف عيوب امليدان النقدي املعاصر و أو املتوارثة، إمنا تتجه حنو طرق فاعلة مشاكسة تكش
احملاورة اليت أقيمت  لعل. اإلجناسيةتغييب اهلوية نهج دريدا يف متييع اخلصوصيات، و يدخل هذا يف إطار ماملصطنعة بني األجناس األدبية، و 

أي الكشف عن الداللة اليت أرادها  ،حالة ينضبط فيها التأويل إىل البحث عن املقصود والنوايا: حالتنيدريدا إمنا ترتكز على بني بورس و 
، بينما احلالة الثانية، يدخل فيها التأويل جتربة     ِّ                                                                              ِّ املؤل ف ويف هذه احلالة فإن املعرفة التأويلية تأيت إىل الوجود بوصفها إعادة بناء ملقاصد املؤل ف

ائية السياق، وهذا ما يتم تسميه )اإلرجاء واملغايرة(قرائية رجئية                                                     ّ                                      ، يندرج فيها الفعل التأويلي ضمن مسريات داللية ممكنة تسل م بال 
فارق

 
    بالتأويل امل
ُ
           .  

وقوفه صديق دريدا لنتشه و جه الباحث ضمن هذه الورقة إىل تعند مقابلة نتشه بدريدا لفهم مضمون تفكيكه مليتافيزيقا احلضور يت
هيدغر  غري أن. معه دون أن يكون نيتشويا،  مع حرصه على حتريره من القراءات اليت أساءت إليه وجعلت منه فيلسوفا ميتافيزيقيا بامتياز

اية امليتافيزيقا، لكنه بقي سجني الثنائيات اليت جعلته  . ومتشبثا بسؤال الوجود   »ميتافيزيقا احلضور « خملصا لـعلمنا كيف نقرع نواقيس 
ا جاءت لتنقد البنيوية بعدما ثار طلبة اجلامعات  على العكس ما جنده يف الورقة املوالية اليت أثارت اسرتاتيجية التفكيك من حيث أ

، يف أن البنيوية كانت قائمة على النموذج )بنيوية ضد(يتمثل قول دريدا بأن حركة التفكيك  التسقط البنيوية، "ـ الفرنسية حاملني شعار ف
من هنا يتضح لنا الربط الذي حدث آنذاك، . اللغوي الذي أسسه األلسين سوسري، وهو أحد مناذج البنيات اليت اشتغل عليها التفكيك
تدشينا حلقبة جديدة ختتلف يف ) نيويةما بعد الب(خاصة يف الواليات املتحدة، ما بني االجتاه التفكيكي اجلديد وربطه باملصطلح اجلديد 

من هذا االجتاه قوض دريدا مقوالت دي . اليت وجدت نفسها موضوعة بذاك حتت طائلة التساؤل  -البنيوية–مالحمها عن سابقتها 
        ً      ً نت دائما  أساسا  نفي ميتافيزيقا احلضور اليت قامت منذ بدء الفلسفة بوجود ثوابت معرفية كا" الداللة ليصل إىل سوسري عن كيفية حدوث 

لإلحاالت املرجعية، يصل دريدا بقراءته اجلديدة للمعادلة السوسريية إىل أن النص يؤدي إىل حضور يف غياب وغياب يف حضور من دون 
اية املطاف ليس   ليس معىن حاضر، بلوهو ملعىن بل تأكيد لالختالف، )       ً تثييتا  (وجود حد فاصل أو ثابت بينهما، وما يقدمه النص يف 

  .معىن مؤجل
الذي أثري مبداخلة سابقة غري أن يف ختام هذا احملور أشارت الباحثة إىل وصول التفكيك إىل الناقد العريب كتأكيد لتجربة الغذامي 

جمرد منهجية للقراءة او  يف هذه املداخلة  تعامله مع آليات التفكيك، لقد بدت فلسفة دريدا عند الغذامي كيفية عرض  يفالفرق يكمن 
ال احرتت يف تعريب هذا املصطلح رية للنقد ال غري وقد ارجع اصوهلا اىل نظرية النظم عند العرب وكان متحريا يف تعريب التفكيك اذ قنظ
ما حيمالن دالالت  ى مل ار و  احدا من العرب تعرض له من قبل على حد اطالعي وفكرت له بكلمات مثل النقض والفك ولكن وجد

 فكرت باستخدام كلمة التحليلية من مصدر حل اي تقضى ولكنين خشيت ان تلتبس مع حلل اي درس سلبية تسيء اىل الفكرة مث
ذا االجتاه هو تفكيك النص من اجل اعادة بنائه وهذه وسيلة . بتفصيل واستقر رأيي اخريا على كلمة التشرحيية او تشريح النص واملقصود 
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   .تفتح اجملال لإلبداع القرائي كي يتفاعل مع النص
ذا احملاور املواقف السياسية لدرديا من خالل نصوصه الكربى، إذ تستهل الورقة : الفلسفة وااللتزام السياسي عند دريدا  - يعاجل 
ا ممارسة انسانية ارتبطت برتكيبته األنثروبولوجية باألساس، غري أن و  وىل على تبيان عالقة االلتزامالبحثية األ التسامح من حيث ا
يظهر احيانا جد متمسكا لفلسفته اجتاه وجي املشار هنا، هو تعلق دريدا برتكيبته الثقافية اليت أثرت يف ميالد التفكيك عنده، أين األنثروبول

ذلك هو ، من جهة أخرىتفكيكي ضروري غريه باعتباره ملتزما للتأويل الال أحادي من جهة، والستخدامه يف هذه العملية التأويل كمنهج 
باألصول دوغمائيته يف متسكة اما االصل الثاين الذي ميكن اعتباره نتيجة شبه ضرورية تربز  . ولوجي األول يف فلسفتهاألصل االنثروب

الفيلسوف   عن امكانية التمييز بني جاك دريداتساءل الباحث . اليت صنعت طريقة تفكريه املرتكزة اساسا على التأويل)اليهودية(الثقافية 
يف ثقافته،  ايف حني كان بنيويـــا يف حياته ونسقيـــ جه  البنيويني للتعبري عن عصر جديد، عصر ما بعد احلداثة،الذي وقف يف و   املمنهج

خاصة عندما مجع بني االدب والفلسفة والسياسية و وضع قانون اإلستضافة وااللتزام بالسياسة وفكرة التسامح الفعلي، وكما أكد بعض 
يف . ك الذي جاء به دريدا يعد شكال من اشكال االنتقال من فلسفة التمركز العقلي إىل التمركز اللغويالنقاد الذين يعتقدون أن التفكي

كل دول العامل أن تقتدي   إىليثري مسألة تصدير الدميقراطية كمبدأ عاملي ) Voyous(حني جند الباحث يف إشارته إىل كتاب دريدا املارقون
               ّ     ٌ                                                    ّ          ة املارقة على أ ا نظام  مونارشي يسعى حلماية مصاحله للحفاظ على سلطته أمام حتدي ات اخلارج، ، فهو يف هذا الوضع حيدد طبيعة الدولبه

ّ                 ّ من حيث أن السلطة هي امتالك القو ة خللق انزياح احلق                                 .  
ّ                                             لقد انصب  التفكيك بالدرجة األوىل على امليتافيزيقا مبا هي      ّ      ة الن ظر يف ، وذلك بقصد إعاد"إيديولوجيا اجملموعة العرقية الغربية "       

" مركزية الصوت"، و)Logocentrisme" (مركزية اللوغوس"إظهارها مبا هي تعبري عن مع  نبنت عليهاإاملفاهيم اليت 
)Phonocentrisme(مركزية القضيب "، و) "Phallocentrisme(.  ذلك هو مضمون الورقة البحثية اليت ناقشت معىن االلتزام

        . إىل تفكيك املفاهيم السياسية امليتافيزيقاالسياسي عند انزياح دريدا من نقد 
الذي يعترب نسدل الستار هلذا احملور بورقة حبثية حاولت ان تسقط تفكيك دريدا ملفهوم ما بعد الكولونيالية بكتابات ادوارد سعيد، 

خمتلف املثقفني الذين ينتمون إىل  امع بني جوانبهتجا يتال من مؤسسي نوع من اخلطاباتو قامة نقدية ضمن الساحة النقدية العربية،  
ميش للشعوب  ة جيتمع فيها املنفى واألمل والقهر واحلقد من االستعمار وما خلفه من ختلف و ثقافات هامشية، وعاشوا ظروفا متشا

ا األصلية، خلخلة املركز وتفكيكه  هبوالكل يعرتف إلدوارد سعيد بالتأسيس هلذا اخلطاب النقدي املتمرد، الذي حياول  املستضعفة وثقافا
حياول ادوارد سعيد يف قراءته الثقافية أن يعيد النقد إىل العامل، وذلك من أجل اقتفاء . وتفتيته، انطالقا من دراساته اليت تتعلق بالشرق

ثريا يف مقاربة النصوص عرب قراءة تأويلية تتفق متاما مع مفهوم االختالف عند دريدا الذي استفاد منه ك هر مبرو األثر السياسي للكتابة، 
  .خصوصا الروايات واملوسيقى،املختلفة 

دريدا حول مفهوم املوجود بني هربماس و يشري الباحث إىل التداخل : دريدا أمام مفاهيم مثل التسامح والصداقة والضيافة -
لنفسه كل واحد منهما اختذ اإلنتاج املعريف و كالمها غزيري   هربماس خاصة أنا، مقابلة فيلسوفني حبجم دريدا و الطرق املوصلة إليهاملصاحلة و 

نطالقا من املعطيات مقرتحات نابعة من صلب العامل املعيش، الذي يصور لدى هربماس ا. املقرتحات الفلسفيةمنهجا يناقش به املفاهيم و 
 ي ظل وفيا إىل الفينمولوجياعلى عكس دريدا الذ. فضاء عمومي قائم على الفعل التواصلي سالسياسية املوصلة إىل تأسياالجتماعية و 

املصاحلة أخذت هلا السند القانوين عند هربماس بينما عند دريدا ظلت مقيدة بالتقاليد اليهودية، على أن اهللا هو الذي . التقاليد اليهوديةو 
كم انتمائه إىل الديانة اليهودية، عندما أكدت على طيفية الدين عند دريدا حب املوالية هذا ما أكده الورقة البحثية. ما ال يغتفرر ويغفر و يغف

ا األصل من خالل تفكيك   صورة  املخلصكهي موجهة للغرب أساسا،  بالنسبة للتقاليد اإلبراهيمية و  تصوير دريدا للديانة اليهودية بأ
ميز بني روما ما للفيناس عند مفاهيم اليت أنتجتها املركزية الغربية اليت أخذت فلسفة األنوار إشعاعا، دريدا من هذا االجتاه بدى خملصا 

ا " قرشوم"مثل هذا االجتاه يتجلى عند مناقشة مسألة اللغة العربية اليت يقول عنها .. ر السالم كعاصمة للسلم و السالم ادالدموية و  ، أ
تلقي .. ن احلمولة الدينيةهي حمملة بإرث مقدس ال ميكن ختليصها منه، وبسببه ال ميكن أن تتحول إىل لغة علمانية مفرغة مو لغة العبادة 
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فلغته العربية، كيهودي، مل تعد، يف . بتجربته الشخصية مع اللغة من األثر الذي اتضح  بكثري" قرشوم"رسالة  هدريدا للخطاب الذي حتتوي
يغية  كجزائري، ليست لغة طبعتها األصلية، العربية املعيارية إن صح الوصف، بل لغة األم اليت متتد إىل عدة  قرون، لغته العربية أو األماز 

مرتبط بالغة  الصفح عندهمفهوم لذا كان .. أمه، لغته الفرنسية، لغة طفولته ومدرسته ومؤلفاته، ليست لغته، هي لغة اليت منحها له اآلخر
مييز بني دا، إذ جند األول دريالعفو عند كل من ريكور و  و حتاول الورقة التالية التمييز بني مفهوم الصفح. براهيميةاإلصول األ إىلالعربية و 

بحث عن يي ذمن جهة العفو يصدر عن احملكمة، غري أن العفو العام يصدر عن احلكم السياسي الفالعفو والعفو العام، والصفح، 
ا ال ينتمي ،كم الصفح ال ينتمي إىل املنظومة القضائية أو السياسية. الصدق كتعبري عنن األفراد   صادر م، إال أن الصفح املصاحلة الوطنية

  حسبإىل ما يسميه باقتصاد اهلبة أو العطاء، ليس لديه قيمة أخالقية فعند ريكور  إمنا يرتبط أكثر باإلحسان، إنه ينتميإىل مسألة احلق و 
ريدا من إنه السالم الذي أراده د.                                ُّ                                                       إمنا هو قيمة فوق أخالقية، ألنه يعد  سندا ضروريا للعدالة، وتأسيسا للحق، وإشعاعا لروح السالم 

  .خالل الغفران أو الصفح ، أي تغفر ما ال يغتفر، تلك هي التعاليم االبراهيمية لتأسيس السالم
 احلق يف التفلسف ثانيا،معين التفلسف أوال و ضمن هذا احملور نلتمس عدة مداخالت ترمي إىل حتديد : دريدا واحلق يف الفلسفة -

جهة التأسيس  من على املشكالت اليت عانت منها من اجلهتني،   شتغلشاقا ي و طويال عمال ذهب دريدا إىل اعتبار الفلسفة  لقد 
الفلسفة شيء وتعليمها شيء ألن . ةالبيداغوجي يف العمليةتداخل العوامل السياسية واالقتصادية والعلمية  يانكمدخل بيداغوجي، دون نس

يمن األفكار الفلسفة شيء والغايات السياسية اليت يراد هلا أن شيء آخر، كما أن  "لناسا"ـ آخر، مبادئ الفلسفة شيء وطرق توصيلها ل
 .إن مثل هذه التشابكات هي ما دفعت دريدا إىل إعادة ترتيب أوراق الفلسفة يف عامل ما بعد احلداثة. شيء خمتلفعلى فعل التفلسف 

د من األخطار االجتماعية والسياسية احلو وجه،  تمكن  من جتاوز الصعوبات اليت تقف يفيمن مث إىل البحث عن احلق يف الفلسفة لكي و 
ذا املستوي ميكن القول بان . ، بغية جعل الفلسفة متارس دورها الطبيعي يف اجملتمعات املعاصرة فعل التفلسفواالقتصادية اليت حتيط ب

يدا للدرس الفلسفي كفعل تربوي حر ذهبت الورقة الثانية إىل توضيحه من خالل تناول در ملثل عذا احلق . احلق يف الفلسفة حق طبيعي
جتاوز عقبات السلطة املمثلة يف املؤسسة الرتبوية، من الثانوية إىل اجلامعة، فهو يفكر يف حفريات املعرفة ليصل إىل  يتسم بالعفوية حماوال

إنه احلوار الذي يبحث  .ة املواليةالذي عربت عنه الورقة البحثيتفلسف قائم على احلوار والنقاش احلر .. تعلم التفلسف خارج أطر املؤسسة
ّ              ، إنه احلوار احلي  للفيلسوف ، العن موقع الفلسفة  ا :                    ّ                     موقع فلسفي الذي يتجل ى فيه نوعان من الفهم-               ٌ                           فهم  من داخل الفلسفة وبأدوا   

ٌ                               ّ                           اللغوية وفهم  من خارجها وبأدوات غري فلسفية مم ا يسمح بتكوين فهم أفضل، إذ  س احلوار، ولعبة األسئلة                        ّ من خالل التبادالت اليت تؤس  "           
ل إىل الفهم اجلي د ملعين الفلسفة من خالل موقعها داخل لغة حوارية تستكشف البنية األنطولوجية للعالقة اليت ِ              ّ                                                                                واألجوبة، ميكننا أن ن ص   َ                   

َ  احملاو ر(ّ             ص ها الفيلسوف ختربط  املفاهيم واالصطالحات بالكينونات اليت  ه، وهي اللحظة اليت    ّ    ُ                   يتكل م وي صغي إىل ما يتكلم عن ، الذي)   
ية يرتبط فيها كالمه بكينونته، تلك هي الكينونة اليت تكلم عنها هيدجر وجعلها ممتدة عرب الزمن واختذت هلا لغة، قد تأخذ هلا تعبريات فن

  .   معلق ذاته يف صورة مجالية معربة عن كينونته دريدا  توصلنا إىل مضمون احملور املوايل، أين جند
 ميالورقة األويل تقدبجند  أحادية دريدا،عربت عن كينونة و عدة صور مجالية ): أفالمبرامج تليفزيونية و (الكامريا ام دريدا أم -  

اية مثانينيات القرن العشرين، كتعبري رمزي ونظري يف آن واحد  تكرس تفكيكيةكصورة فنية   عنده فهوم العمارةمل نابع مصطلح العمارة يف 
ال تعد العمارة التفكيكية منطا  وحبسب دريدا. عرب التاريخترسخت يف املمارسة املعمارية العاملية اليت  ميمية تصالتجارب الن وصف جممل م

ومبعىن آخر تركز . معماريا، بل هي طريقة جلعل كل عنصر من عناصر التصميم املعماري أشبه باجملاز بصرف النظر عن الوظيفة اليت يؤديها
ا متاما أغراض الوظيفة واملنفعةالعمارة التفكيكية على الصور  ويضيف دريدا بأن التفكيكية ليست  .والعالمات وتسقط من حسابا

مألوفا لدى املرء يف ادراك اللغة واملعىن، وبني من يراه أو و بالضرورة تقويض املباين املبنية، وإمنا خلق تضارب بني ما بات امرا عاديا 
للحضور  افكرة الشبحية تفسري والية عن فيلم كان دريدا ممثل البطل، أين جنده يتخذ من عن فعل املشاهدة تتحدث الورقة امل. يشاهده
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املتصل على وجه العموم، الذي يستمد جذوره من املعىن اللغوي الذي حتمله كلمات أخرى  / املمثل، أو اإلنسان/ الشخصاين لإلنسان
ألن . التمثل، املندرجة يف أغلبها ضمن املفهوم العام ملصطلح الشبح الصورة، التصور،:    ُ                                 كثرية  االستخدام يف احلقل التواصلي البصري

                    ّ                                                                      حقيقة روحانية، فما يل ف الروح من هيئة جسدية ال يعدو عن كونه بنية خارجية قابلة لالنسالخ الطوعي  -يف األصل–احلقيقة البشرية 
ّ   ُ    ّ                           روحي  م تجلي ا يف أشكال أخري ختيل لنا كشبح     ّ                                                          والتام  عن الكينونة املادية مبجرد انقضاء احلياة األوىل، يف حني يستمر ال تلك هي الصورة  ،    

. اجملازية اليت نلتمسها من خالل هذه الدراسية، اليت تكتمل مع الدراسة األخرية من هذا الكتاب حول فيلم الوثائقي املعنون برقصة الشبح
. ري تاركا فينا انطباعات الدهشة والغرابة، أو اخلداع والـمخاتلةتعدد األلوان واملتغا الدارس عدة مفاهيم ارتبطت بالشبح كالطيف امللنيقدم 

أو     َّ                                                                                                               يتمي ز الشبح بكونه غري ساكن فهو دائم االنتقال واالرتداد مثل ظل اإلنسان الذي يتمدد أو يتقلص بتغري األوقات بني الصبح والظهرية 
  .مداخالت هذا الكتاب تلك هي شبحية دريدا من خالل تفكيكيته اليت طبعت جممل. العصر والـمغرب

  
 الدكتور عبد القادر مالفي                                                                       

  2014كتوبر أ 20في مستغانم 
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  الحفريات المعرفية لمفهوم التفكيك عند دريدا بين كتاباته ومصادره
 دراسة نقدية

  إسماعيل نقاز .د
   . سيدي بلعباس ،جامعة الجياللي اليابس،ة اآلداب واللغات أستاذ بكلي  

  : تمهيد
مصادره الظاهراتية والوقوف عند . لوغرافيا دريدا يأخذنا حنو الفراغات اليت كان يستدعيها يف بيان مفهوم التفكيكبيإن النظر يف  ب

امها وفضحها؛ يكون مبثابة الق ا، بعد ا راءة احلقيقية للمنتوج االنقاليب على أسوار السكوالستيكية اليت والبنيوية اليت مترد على أجبديا
ا مبيالد التفكيك، وهنا تظهر إشكاالت االنبعاث التفكيكي يف كتاباته، لتجيب عنها مصادره  ا، فقد أعلن وفا قربت فيها البنيوية ذا

  .وقراءاته قبل االنعتاق الفكري وبعده
إىل استلهام املستقبل القرائي اجلديد، . ل والتعددية القرائية جزء ركني أصيل يف جتاوز اآلين وقرارهويبقى البعد املنهجي يف رؤية التأوي 

  .التوراة، وكذا قراءة ما بعد الالهوتية/وهنا نقف مع دريدا ليجيب عن املقاربة بني القراءة العدمية وبني اخللفية الالهوتية
ب من بعيد ذلك الوميض الرفيع الذي فجر به دريدا فلسفة السائد لينتقل من األرض اليت ولد فيها املفهوم جعلت الناقد، يرق

  .، إىل تأسيس صرح يأىب السكون إنه التفكيكاألمكناملمكن إىل 
تبحث هذه الورقة يف ايتيمولوجيا املصطلح، ومالحقة أماكن االرحتال وفراغاته مرورا مبعامل التقويض ملختلف النسقيات الظاهراتية، 

  .اخل....البنيوية
  وانتهاء بسؤال ما هو التفكيك؟ هل هو رؤية أم منهج؟

  مث ماذا بعد دريدا؟ ما مصري التفكيك يف القراءات املعاصرة؟
  .جاك دريدا وسؤال اهلوية واالرحتال_ 
  مفهوم التفكيك عند دريدا_ 
  الرؤية السياقية ملفهوم التفكيك بني مصادر دريدا وكتاباته_ 
  رؤية يف القراءة؟ هل التفكيك منهج أم _ 
  .ماذا بعد التفكيك؟ رؤية نقدية _ 

  :جاك دريدا وسؤال الهوية واالرتحال
ودريدا . عاما بعد صراع طويل مع املرض 74عن سن يناهز  09/10/2004جاك دريدا رائد التفكيكية املعاصر الذي تويف يعترب 

مث . وعاش هناك حىت انتقل اىل باريس ألداء اخلدمة العسكرية. يف اجلزائرالفالسفة الذين نشأوا أصال مي اىل ذلك الرعيل من املفكرين و ينت
وقد استطاع ". هيجل"أحد كبار األساتذة املتخصصني يف فلسفة " جان ايبوليت"حيث تتلمذ على يد . التحق مبدرسة املعلمني العليا

" . ييل"حيث كان يقوم بالتدريس شهرا كل سنة يف جامعة  د تأثريه إىل أمريكاتميو . على احلياة الفكرية يف فرنسا دريدا أن يفرض امسه
ميشيل فوكو . الكانجاك . ليفي سرتاوس"البنيويني أمثال /الفالسفة البنائينيريدة ومتميزة من بني املفكرين و ودريدا يقف بوصفه حالة ف

اسات تدور يف غالب األحيان حول كتابات مها مقاالت أو در ظبكتابات يف مع. بفضل أعماله الغزيرة حقق شهرة واسعةو  "روالن بارت.
كما هو الشأن يف كتابه . إىل جانب عدة كتب يعاجل فيها بعض املوضوعات الفريدة .وأراء غريه من املفكرين والفالسفة واألدباء
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عن " "هوسرل" حني نشر ترمجة لدراسة الفيلسوف األملاين 1962 كان قد ذاع صيت دريدا عامو  ".حقيقة الصورة"."البطاقات املصورة"
ومع أن اسم دريدا يرتبط بالبنائية  ".كافييه"وحاز الكتاب على جائزة  صفحة150 وقدم هلذه الدراسة مبقدمة طويلة تعدت "أصل اهلندسة 

كالم ال. اجلراماتولوجيا"كتبه   كما أنه يف. والبنائيني فهو حيرص على إظهار ما تتضمنه آراء البنائيني اآلخرين من تناقضات ومفارقات
وبذلك فهو ميثل اجتاها جديدا ومهما . يعرب عن تشككه وعدم ثقته يف كل أشكال التفكري امليتافيزيقي"الكتابة واالختالف. الظاهرة و 

وقد توصل دريدا إىل أسلوبه اخلاص يف حتليل النص ونقده وهو أسلوب يطلق ". ما بعد البنيوية"داخل املدرسة البنائية يطلق عليه اسم 
هذا التفكيك خليق بأن يكشف و .بارة عن مركب من النصوص األخرىأي تفكيك النص إلظهار أنه ع".اسرتاتيجية التفكيك" عليه اسم

ا تركيب النص أول األمر   .يف الوقت ذاته عن الطريقة اليت أمكن 
الذي غريه من فقد ولد باسم إن أهم إشكالية يف حديث األصل واهلوية مع دريدا تتعلق بثنائية االنتماء والعرق، تبدأ من امسه 

األول، يعلق على ذلك  جاكي، وغريه إىل جاك، فقد غريه دون أن يتخلص منه متاما، فاالسم اجلديد ال زال حيمل تبعات وآثار االسم
  )1(.»االسم أشبه بعالمة اخلتان، إشارة متأتية من اآلخرين، وننصاع هلا بسلبية كاملة، وال ميكنها أن تفارق اجلسد «:دريدا

وهنا يلتف على مقابلة تغيري االسم باللغة، فتكون عملية التغيري غري ذي شأن مثل اللغة، ال يوجد ما جيعلها تنضوي حتت سقف 
ء،  املطلق والثابت، هذا االنزياح الذي يأيت من سؤال اهلوية ال يعرب عند دريدا عن أي قيمة مطلقة أو ثابتة، تقيم عرى اخلصوصية واالنتما

ا أقانيم ال بد من جتاوزها، فحديث اهلوية هو لعبة داخلية ال بد من تقويضها عن طريق اللعب خارج النسقكل ما يف ا   .ألمر أ
  :مفهوم التفكيك عند دريدا

رسالة "إن أهم موضع يفصح فيه دريدا عن مفهوم التفكيك صراحة هو ما أضافه يف الرسالة املوجهة إىل الربوفسور أزوتسو، ومساها 
يعزو دريدا البنية اللغوية ملفهوم التفكيك إىل الوعاء الفرنسي الذي  Déconstruction  )2(،"ياباين حول مفردة ومفهوم التفكيك على صديق

لدى نيتشه، لكن   démolition"اهلدم"ينتمي إليه، حيث تدل على اهلدم مبا هو تصفية واختزال سليب، تقرتب يف مفهومها من مصطلح 
، حيث كانت داللتها اللغوية والبالغية عنده مرتبطة باآللة، lettréK" ليرتيه"قريبا يبني عن املفهوم ما ورد يف قاموس ما وجده دريدا شفيعا 

  :، إىل مفاهيم ثالثةLemareأي تفكيك أجزاء املاكنة أو اآللة، وحتيل عند لومار

  .تفكيك أجزاء كل موحد، تفكيك قطع ماكنة لنقلها إىل مكان آخر_ 1
  .تفكيك األبيات وإحالتها شبيهة بالنثر عن طريق إلغاء الوزن: ويمصطلح حن_ 2
  .، فقدان الشيء بنيتهse déconstuiteالتفكك والتخلع _ 3

حييلنا دريدا مباشرة إىل احلركة اليت أحدث التفكيك عليها انقالبا أال وهي البنيوية، فهو يعتقد أن التفكيك إمنا هو حركة ضد 
  .ك ونزع رواسب البنيات اليت أسرت فيها البنيوية نفسهاالتفكيك؛ حيث يقوم على ف

، ومفهوم هذه املباينة قائم على املعىن االصطالحي analyseوال حتليال criyiqueإىل هنا يعتقد دريدا أن التفكيك ال يعد نقدا
وكذلك ليس نقدا ال باملعىن . بل ألي حلللتحليل، فتفكيك عناصر البنية يقول دريدا ال يعين الرجوع إىل العنصر البسيط، إىل أصل غري قا

  .العام وال باملعىن الكانيت، أي أن التفكيك يشمل اجملاالت النقدية املتعالية ويتجاوزها
فالتفكيك يقوم على حتديد املنطق األنطولوجي للمعاين، وهذا األخري ال يتحدد إال إذا أقمنا محولة التفكيك يف سياق معني حيل فيه 

ويف هذا املقام فإن دريدا وهو يقيم اجلسر االيتيموجلي للمفهوم  )3(،اخل"... اهلامش"، "األثر"، "االختالف"، "الكتابة"حمل كلمات مثل 
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ا، فقام هذا األخ ري فإنه يؤكد هامشية املفهوم رغم أنه أدى بعض األغراض التحليلية والنقدية يف تعرية أهم البنيات اليت انكفأت على ذا
  .بتحطيمها

ا انقالبا معرفيا، يف مشاركته يف املؤمتر الذي عقد يف جامعة جونز إن ميال د التفكيك عند دريدا ظهر جليا يف احملاضرة اليت أحدث 
وحترك دريدا يف هذا االجتاه هو هدم لكل البىن اليت   )4(، ، فكانت أول خطوة يف تفكيكيته هي التمرد على البنيوية1966هوبكنز عام 

وية أولويات اهلدم التفكيكي عند دريدا، فكل ما يتعلق باللوغوس ياملركز، فكانت النسقية اهليجلية والذاتية البن/رأقامت فلسفة احلضو 
اهلامش، وال بد من استعادة الالمركز وعدم اإلميان مبركزية الفكر، وهذا االجتاه أدى به /واملطلقات والثوابت عبارة عن إقصاء لفلسفة الغياب

يزيقا الغربية ونفي التمركز عن ذاتيتها؛ بل وتتبع كل أشكال امليتافيزيقا املزيفة اليت تتخذ من التاريخ وفلسفته ومن فامليتاإىل  القول بتقويض 
دمه وإزالة السقوف والعتبات   .الدين ومطلقيته أساسا لتربيرها، فتقوم التفكيكية 

  :ويف القاموس الدريدي جند صنفني من املصطلحات 
احلضور التمركز حول اللوغوس، التمركز حول ( عن الفلسفات اليت قام بتقويضها مصطلحات الثبات واملركزكل ما يعرب: األول

، واحلضور "الكليات الثابتة املتجاوزة"، "عامل املثل"، وهي مرادفة لـ présence" احلضور"، وأهم مصطلحات الثبات عند دريدا هو )املنطق
تفاعل الذات باملوضوع، وهو مصدر الوحدة والتناسق واملعىن يف الظواهر، وهو ال يتجاوز اإلنسان  مقولة أولية قبلية توجد يف البدء قبل

  .وواقعه احملسوس، ويتجاوز التفاصيل احلسية ويهرب من قبضة الصريورة
  .العاملية والشموليف نظر دريدا فكر حماط بلوثة امليتافيزيقا اليت تدعي لنفسها  centricity-logoفالفكر املتمركز حول اللوغوس 

، حيث يعتقد دريدا أن الرتاث الفكري الغريب يقوم على ثنائية centricity-phono"التمركز حول املنطوق"كذلك مصطلح 
املكتوب، وأولوية املنطوق على املكتوب ظاهر يف الثقافة الغربية، فالكالم هو السابق يف ذهن اإلنسان وهو يعرب عن الثبات /املنطوق

  .ألنا املتعايل، خبالف الكتابة فصاحبها غائب والتايل ال يتفاعل مع متلقيه، فهو شبه ميت، فهذه هي مركزية احلضورواحلضور وا
تأيت مصطلحات القاموس التفكيكي لدى دريدا معربة عن االنتماء اهلدمي الذي تقوم عليه فلسفته أمهها مصطلح  :الثاني
االختالف واإلرجاء، فاملعىن أن اختالف الدوال هو الذي حييل إىل غياب كل دال  ، وهو مزيج من لفظيتLa différenceاالخترجالف

وال ميكن أن يتقدم دال على آخر، وال إقصاء دال على حساب دال آخر فالكل  )5(رغم حضوره ألن كل دال خمتلف عن الدال اآلخر
  .غائب، وكل دال جديد هو قصف للدال الذي قبله وهكذا

ذه القوة ال بأي شيء خارج االخرتجالف، فال هوية للدوال،  فاالخرتجالف هو القوة الكامنة وراء كل الدوال، وقيمة الدال معتربة 
وهذه القوة تقوم دائما يتفجري بنية هذه الدوال، وانقسامها، واستحضار أي دالة هو يف احلقيقية استحضار لكل الدوال األخرى، فال مزية 

  .الدوال الغائبة، فالكل غائب والكل حاضر، واحلضور ال يعين سوى الغياب وهي فلسفة التفكيكللدال الذي هو أمامي عن غريه من 
وهو يعين  . أي أن معىن أي دال أو نص هو منتشر ومبعثر كبذور احلبوب "تناثر المعنى"وهذا حيلينا يف قاموس دريدا إىل مصطلح 

  " .اهلوة اليت القرار هلا"، كلمة يونانية تعين aporia ، وقد استلهمها دريدا من املفهوم األبوري"نفي المعنى"كذلك 
التناص، حيث إن التناص خيرتق النص خارجيا فيقوم بالتعرية والفضح للمعاين القارة / يقابل دريدا يف قاموسه بني االخرتجالف 

يقتضي أن كل نص يقيم بني  )6(ناصبكيانه، ويأيت االخرتجالف يقيم يف داخل النص الواحد فيقوم على زحزحة أقانيمه وأصنامه، فالت
مجلة كثرية من النصوص، وال ميكن قراءة هذا النص من دون استحضار التناص واستدعاء النصوص األخرى، يف حني يقوم االخرتجالف 

  .    بعمل تفجري داخلي لكيان النص
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  :الرؤية السياقية لمفهوم التفكيك عند دريدا بين كتاباته ومصادره
ا عبارة عن هزات ارتدادية ملعظم األفكار النسقية والبنيوية، أي أن إن كثريا من الن قاد يعتقدون أن تفكيكية دريدا طفيلية، حبكم أ

أصالة التفكيك تنبع من ردة الفعل اليت مارسها دريدا على خمتلف النسقيات السائدة، إن أهم ما ميكن أن جنده طريقا واضحا يف اجتاه 
ة خلفيات هيدغر ونيتشه وفوكو، إضافة إىل أن معظم األفكار اليت أحدث عليها انقالبا متثل فيضا من الفكر دريدا حنو التفكيك هو ثالث

الذي ترمجته دراساته، ويتجلى ذلك واضحا يف نقد وتفكيك النبوية وعلى رأسها ديسوسري، إضافة إىل النسقية اهليغلية اليت سجنت نفسها 
  .قول دريدا يف املطلق والثابت واملعيارية على حد

  :  دريدا قارئا لنيتشه
ينسب دريدا نفسه إىل نيتشه يف الكتابة واالختالف ، الذي يعتقد دريدا أنه أحل فكرة اللعب حمل مفهومي الكون واحلقيقة 

اللعب، والتأويل، ينبغي بال ريب إيراد النقد النيتشوي للميتافيزيقا، ملفهومي الكون واحلقيقة اللذين حلت حملهما مفاهيم « :املاورائيني
» ...واإلشارة

)7(  
فما مييز فلسفة نيتشه هو اجتماع الضدين، فنيتشه جيمع بني األطروحة والنقيض من دون أن يكون هناك تأليف ما، فينظر إىل املرأة 

ا  نيتشه مل  - صأن مستقبل الن« :هذه الرتاتبية جبيب عنها دريدا يف بعد تفكيكي. ، وأحيانا كقوة حقيقة"قوة كذب"مرة على أ
 )8(.» يقفل

  .ه وفق سياقات جديدةقابال للكتابة، وألن يعاد تأويل ذلك أن ازدواجات هذا النص، وتعددات معانيه جتعله
ومن هذا األساس الفلسفي الذي يشعه نيشته جند أن التصور الدريدي لفلسفة الغياب حاضرة يف النص النتشوي، حيث إن هذا 

  .إضايف/مدلول، رئيسي/وحيد املعىن القائم داخل تعارضات غري دياليكتيكية، مثل دال التصور يتملص من سلطة الكالم
وهنا يتوجه نيتشه إىل املقاربة البالغية حيث يشع مفهوم مجهرة االستعارات، ودريدا يف استلهام مفهوم التفكيك يستعيد هذه الفكرة 

ا عملية حتويل كاملة إىل تدع ما كونته هي « :استعارات منفتحة وال تقر يف الكينونة املغلقة للنص، أي النيتشوية بتصور الفلسفة كما لو أ
ا يسيطر عليها )9(.» ذا

لكن ومع ذلك فإن دريدا يتجاوز فكرة االستعارة فيقوم بقويضها وتفكيكها ليخرج عن نطاق النسقية واالحتواء،  
كيك من فجواته، حيث يتجاوز هذا األخري كثريا من األفكار األساسية وهنا نقف مع دريدا يف قراءة النص النيتشوي واستلهام معاين التف

ا يف اعتقاده تعترب مدخل إىل املبدأ األساسي للميتافيزيقا" إرادة القوة الفنية"اليت تشكل فكر نيتشه مثل مفهوم    .حيث يرفضها دريدا، أل
  :دريدا فاهما عن هيدغر

غري، ويتجلى ذلك واضحا يف أن النص النيتشوي قد كان حاضرا يف فلسفة دريدا، ال ميكن أن نفصل منت دريدا عن املصدر اهليد
املستوى وقد كان النقد اهليدغري للميتافيزيقا الغربية واضحا، حيث إنه يستند إىل رؤية نيتشه األوىل لكنه يتجاوز هذه احلتمية التارخيية على 

  )L’etre « .)10القته بتاريخ الكونجيري التفكري يف جتاوز امليتافيزيقا يف ع« :األنطولوجي
إن لغة « :فأنطولوجية هيدغر يف نقد امليتافيزيقا جتاوزت النقد الوجودي إىل اللغة حيث جيعلها يف ثنائية عبثية بني الدال واملدلول 

ساسية اليت طرحها دريدا يف إن هذا املعىن يؤكد كل اإلشكاالت األ )11( . » حماورتنا ال تنفك، مبقدار، خترب إمكانية قول ما نتحدث عنه
  .أنطولوجية اللغة

  :           وية أو االنفالت من األسر البنيوييما بعد البن
أن أهم ما جادت به أفكار دريدا يف تأسيس مفهوم التفكيك، إمنا جاء من وراء االنقالب الذي خرج به على  ننكرال ميكن أن 
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ا يف عملية التشريح هو بنائية دوسوسري، حيث إن دريدا جعل من بنيوية دوسوسري أساسا البنيوية ومبادئها، والنص الذي حيضر لدى دريد
أهم العالقات اللغوية اليت استند عليها  )12(،يف التقويض، ولعل أغلب األفكار الدريدية إمنا هي استلهام من النص السوسري نقدا وهدما

فاء القيمة الذاتية للعنصر اللغوي، واعتماده يف امتالكها على اختالفه مع العناصر يف التفكيك اعتباطية العالقة بني الدال واملدلول، وانت
  .األخرى يف السلسلة أو النسق

  :استنادا على هذين املبدأين يصل دريدا إىل عدة نتائج معرفية أمهها
أسبقية الكالم على الكتابة قد ورثت  يعتقد دريدا أسبقية الكتابة على الكالم، ألن الفكرة القائمة على: عالقة الكالم بالكتابة_ 

فلسفة احلضور والتمركز حول الظاهرة الصوتية، واألمر الذي مت فهمه وقراءته من قبل دريدا بصورة خمتلفة، هي أن مبدأ االختالف هذا 
دها فهم من قبل دريدا يؤثر يف كامل العالمة بوصفه شرطا للمعىن، أي أن ما قصده سوسري كاختالف بني الدوال، أو بني املدلوالت وح

إن لعبة االختالفات، متنع العالمات من أن « :على أنه اختالف بني العالمات نفسها اليت هي وحدة الدال واملدلول، يؤكد ذلك بقوله
  )13(. » تصبح يف أيه حلظة، وبأي طريقة، عناصر بسيطة، أعين حاضرة يف نفسها وبنفسها

جتاه النص السوسوري، أي هناك مغالطة وقع فيها دريدا عندما أقر بأسبقية الكتابة على هناك من يقر بإساءة الفهم لدى دريدا 
ا، وإمنا تتحصل كامل قيمتها مما جياورها من االختالفات   .الكالم، وفهم غلطا القراءة السوسورية يف أن العناصر ال حتمل أي قيمة يف ذا

عماد فلسفته التفكيكية، استنادا إىل مبدأي فهم سوسري للعالمة اللغوية، أي املالحظة الثانية إقامته ملبدأ االختالف الذي هو _ 
  .االعتباطية والتفاضل

  .ماذا تعين االعتباطية والتفاضل يف قاموس سوسري اللغوي، وكيف تعامل معها دريدا فلسفيا، هذا ما سنتوىل بيانه
ط بني عنصرين، وأن اإلشارة ذات طبيعة سيكولوجية، فهي تربط كيان ثنائي يتألف من الرب"يذكر اللغويون أن الوحدة اللغوية هي 

  .، أي بني الدال واملدلول"بني الفكرة والصورة الصوتية 
ت اليت تقوم بوظيفة الدال، فهذه الفكرة .خ.أن فكرة األخت ال ترتبط بأي عالقة داخلية بتعاقب األصوات أ"أما اعتباطية اإلشارة 

  )14(."ي تعاقب صويت آخرميكن التعبري عنها باستخدام أ
لكن ما ميكن قوله كيف نثبت قيمة العالمة إذا كانت االعتباطية قائمة بني الدال واملدلول؟ جييب سوسري، أن هذه اإلجابة تستند 

طبقا ة كل عنصر تتحدد ميعلى مبدأ التفاضل، أي أن كل عنصر من العناصر اللغوية يستمد قيمته من تقابله مع العناصر األخرى، وأن ق
إن القيم تستمد وجودها من النظام، حيث يضيف سوسري أن األفكار إمنا هي تفاضلية حيدد معناها ليس مبداها اإلجيايب، بل حيدد . حمليطه

  .سلبيا عن طريق عالقتها بغريها من العناصر يف ذلك النظام 
ن االختالف بينهما هو الذي يسبب حضورمها، وإن وهنا يستند دريدا يف رد هذه املسلمات انطالقا من فرضية دريدا اليت تقول بأ

 صفة احلضور اليت هلما ال تأتيهما إال من خالل عالقة االختالف بينهما، األمر الذي يعين أن االختالف بني عالمتني هو املعىن، انطالقا
، واليت سببت حدوث مثل هذا املعىن أو من احلقيقة األوىل اليت تقول بعدم امتالكهما ألية صفة قبل مسألة االختالف هذه اليت بينهما

  . بعبارة أخرى أن االختالف سابق على وجود العالمة كهوية ذات معىن وذات حضور ما. ذاك
ا البنيوية انطالقا من اللغة بوصفها الوعاء احلقيقي الذي تنطلق منه آلية التأويل عرب هكذا يقفز دريدا على كل العتبات اليت حدد

دلول، فمفهوم االختالف كان حاضرا حضور املنهاجية اليت ارتآها يف تقريب مصطلح التفكيك، الذي يعد أساسا يف ثنائية الدال وامل
  .تشكله
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  هل التفكيك منهج أم رؤية في القراءة؟
ينفي أن هذه مسألة نعرب من خالهلا إىل قراءة نقدية حنو مصطلح التفكيك عند دريدا، إن دريدا نفسه يف كتابه الكتابة واالختالف 

  )15(. » ليس التفكيك منهجا، وال ميكن حتويله إىل منهج «:يكون منهجا، بقوله

ويف الواقع ليس مذهبا والنسقا أو رؤية متكاملة، وهو إن كانت تنسب أبوته إىل هيدغر كما رأينا سابقا، بفعل التماثل بني مصطلح 
منهاجية التفكيك ونسقيته يف كون فيلسوف التفكيك ال يبغي النقض عند هيدغر وبني مصطلح التفكيك عند دريدا، وتظهر عدم 

التوصل إىل جمموعة من النتائج أو الرؤى البناءة، فهو ال يعمل فكره التقويضي إال من خالل بعض القراءات التفكيكية لنصوص الغري 
وحياول أن يبث فيه روح التناقض بني املقدمات اخل كما أنه ال يرتك جماال معرفيا إال ...لنصوص أفالطون، وهيغل، وهوسرل، وفريد وماركس

  .والنتائج
ليس يكفي القول إن التفكيك ال ميكن أن خيتزل إىل أدواتية : " والغريب أن دريدا ينفي عن التفكيك حىت أن يكون عملية أو فعال

  )13(."ليس حىت فعال أو عملية ن التفكيكجيب أن حندد أيضا أ...منهجية أو إىل جمموعة من القواعد واالجراءات القابلة للنقد

إن اجلديد الذي يطرحه دريدا يف مفهوم التفكيك من خالل نصوصه أن منطق التفكيك هو التفكيك بشكل ما مع نظام الفوضى 
  )17(.الذي تسعى إىل إثباته

لتفكيك ليس سوى ضرب رغم ما ينفيه دريدا من أن مفهوم التفكيك يبتعد عن فلسفة اللغة، فإن الذي ميكن أن يستخلص هو أن ا
جوا رؤيته، جعلوا . من اللعب باللغة   .من التفكيك منهجا ورؤية يف القراءة يبقى أن الشراح الذين تأثروا بدريدا و

لكن توظيف التفكيك عند دريدا على الفكر الغريب، قام على كشف التناقض املبدئي بني مسلمات الرتاث الغريب املسكوت عنه، 
طبق على أي تراث، وبني الواقع الفعلي للممارسات اخلطابية يف شىت جماالت املعرفة، ويهدف دريدا من وراء كل ذلك وهو األمر الذي ين

إىل جتاوز احلدود بني الفكر والفن، وهكذا نظل مع فيلسوف التفكيك معلقني يف الفضاء ال نعرف على أي قدم نرقص، كما ننخرط يف 
دينا يف الواقع إىل خطة عمل واضحة، شراك أالعيب اللغة اليت وإن قدمت وا جهة بشحذ الذهن ومضاعفة القدرات النقدية للعقل، ال 

  .              وال تفتح لنا جماال للبناء، وكأننا مع دريدا أمام بعث جديد حلركة الفكر السوفسطائي
  .ماذا بعد التفكيك؟ رؤية نقدية 

ا تقفز فوق كل العتبات، وتقضي بتصفية املؤلف، وتصفية النص كذلك  إن التفكيك يقوم على القراءة الالحمدودة للنصوص حيث إ
عن طريق تقويض كل التفسريات وجعلها يف سلسلة غري حمدودة من التأويالت، كذلك نسف كل العرى املركزية عن طريق استدعاء فلسفة 

ية، بعد أن كنا نتسامر على البنيوية أصبحنا نقرأ ما بعد اهلامش، والقضاء على كل األقانيم اليت تفرض نفسها يف الساحة الغرب/الغياب
  .البنيوية، وبعد أن فتنتنا احلداثة أصبحنا مبهورين برياح ما بعد احلداثة، وحديث بداية النهاية

ه إن ما جادت به الفلسفة التفكيكية يعترب آخر صرخة للوعي األورويب، ومل يبق يف أدبيات التفكيك سوى أن يقوم بتفكيك نفس
  .وبالتايل متاهة العدم

ال ميكن أبدا أن نفهم التفكيك خارجة املتاهة اهلرمسية اليت تقوم على اهلدم والتقويض دون أي معىن منطقي أو عقالين، وإمنا 
  .استنادا إىل الالهوت املزيف واألسطورة

ض أمام هذه املوج ض التفكيك، حيث أعادوا للنص اهلدمية فالسفة أصبحوا يشكلون مرحلة جديدة جاءت على أنقا ةلقد 
، مركزيته، وبالتايل إمكانية تأويله والوصول إىل مقاصده، وهنا يظهر لنا هريش يف مقاصديته وإعادة االعتبار ملقاصد النص ومقاصد املؤلف
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وكافح من أجل استعادة  نأيت كذلك بعد موجة التفكيك أمام مشروع أمربتو إيكو الذي استعاد التأويلية الرومانسية لشاليرماخر وديلتاي،
اث التأويل بوصفه آلية فعلية للوقوف على تفسري النصوص، وإمكانية الوصول إىل املعىن املراد، فقال حبدود التأويل، كذلك يظهر لنا االنبع

ملؤلف ونصه، بعد أن الفلسفي هلربماس الذي انقلب على التفكيكية العدمية، واستنهض اهلرمينوطيقا الفلسفية والرومانسية من أجل إحياء ا
  .قضت عليه التفكيكية

نقاذ من الزوال، هو تباشري احلياة وأملها، بعد أن أصبحنا يف زمن التفكيكية ننتظر موتنا مجيعا ما بعد التفكيك هو صيحة اإل
لها وتفسريها والفهم متاع بنشوة الوصول إىل تأويتوالذهاب إىل العود األبدي، فما بعد التفكيك استئناس بطول احلياة وعرضها واالس

  .عنها
ة ظكثري من النقاد إىل الفتنة اليت أملتهم يف وعاء التفكيك، فاستعادوا يق  ظيتجه هذا االجتاه، فقد استيق ولعل يف الثقافة العربية من
                .بعد سكر لطاملا ساروا يف غياهبه
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 العمارة نموذجا -تفكيكية دريدا وفنون ما بعد الحداثة

  بدر الدين مصطفى. د
 جامعة القاهرة -كلية اآلداب والفلسفة المعاصرة مدرس علم الجمال 

 "هو أن جيال جديدا قد  فإن ما جيب استخالصه, حني يلوح باألفق أن ميدان الصراع قد تغري
  كلود ديجون" أخذ املبادرة

 "ها تشيع يف العامل وحد الفوضى تنفك األشياء بعضها عن بعض، وال يسع املركز الثبات؛ "
  ييتس

  مقدمة
 ) 1 (               ايــة عصــر النهضــة             دراســة بعنــوان L.Mayer                                           ســتينيات مــن القــرن العشــرين، نشــر ليونــارد مــاير           يف أوائــل ال

 The End of the 

Renaissance (1963)   قــال فيهــا إن مفهوًمــا جديــًدا للجمــال يولــد آنئــذ، هــذا املفهــوم يتنكــر ملبــدأ الغائيــة و                                                     ً            يكــرس فنــا ال                   النزعــة الوظيفيــة و                 ً      
                                                                                  ديد، حسب ماير، مل يعـد اإلنسـان هـو املعيـار الـذي تقـاس بـه األشـياء واملوجـودات، ألنـه ببسـاطة مل                ويف علم اجلمال اجل  .            يهدف إىل شيء

                                                                                                                  يعد مركز الكون، كما ذهب فالسفة احلداثـة، وهلـذا فـإن علينـا أن نسـتعيد إحساسـنا باألشـياء مـن خـالل إعـادة اكتشـاف الواقـع واإلنصـات 
                                     وبشـر بـوالدة فـن دميـوقراطي جديـد بوسـعه أن   .                                مـا هـو، والوجـود واملوجـودات كمـا هـي                                االستمتاع بالصوت كمـا هـو، واللـون ك  .            اجليد للحياة

   .                                          ، وبوسعه تفكيك االستقاللية النخبوية للحداثةmass culture              وثقافة اجلماهري   high culture                                    يذيب اجلدر الغليظة بني الثقافة العليا 

                              جنـده ملموسـا عنـدما نقـارن األعمـال                         الفـن ويف تصـور اجلمـال، تغـري                            هنـا يشـري إىل تغـري كلـي يف مفهـوم   -      وآخرون  -                 ما يدعو إليه ماير
اية القرن العشرين مع تلك اليت سادت يف بدايته                                                              والواقع أن الوقوف على أسباب هذا التغري وتتبع مراحله مسألة رمبـا  .                                                             الفنية اليت ظهرت يف 

                                                      لثقافيــة واالجتماعيــة يف الغــرب أبــان الفــرتة املمتــدة مــن أوائــل                                                               تبــدو يف غايــة  يف التعقيــد والتشــابك مــع حتــوالت أخــرى عديــدة ضــربت البــىن ا
                                                                                     وقـــد جتلـــت نتـــائج تلـــك التحـــوالت يف النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن العشـــرين وخاصـــة يف جمـــال الفنـــون بأنواعهـــا   .                        القـــرن العشـــرين حـــىت منتصـــفه

     ) 2 ( .       املختلفة
ــا الغــرب يف النصــف الثــاين مــن                                                                 مل يكـن التحــول الــذي حــدث يف طبيعــة الفــن ســوى جــزء مــن حتــول عـام يف املرحلــة                                           التارخييــة الــيت مــر 

                                                                                                         القـــرن العشـــرين، أســـباب هـــذا التحـــول عديـــدة، وهـــي وموضـــع خـــالف بـــني املـــؤرخني واملفكـــرين، لكـــن التحـــول ذاتـــه ال ميكـــن التشـــكيك يف 
ـا مـا بعـد ا  .                                              حدوثه، إذ تشهد عليه النظريات واألفكار واملفاهيم       ، كمـا Postmodernity       لتحـديث                                             وقـد وصـفت تلـك املرحلـة وصـفا زمنيـا بأ

ا ما بعد احلداثة       .  Postmodernism                                           وصفت الثقافة املواكبة هلا بأ
بدأت ثقافة وقد . احتوت ثقافة ما بعد احلداثة على خليط غري متجانس من اجتاهات ومقاربات انطلقت من حقول معرفية متباينة

ت اليت طرأت على الساحة الفكرية الفرنسية نتيجة انتفاضة الطلبة يف مايو بعد التغريا -ما بعد احلداثة يف سبعينيات القرن العشرين
 R. Barthesومبعىن أدق جتد املناخ النظري املالئم هلا من خالل أعمال روالن بارت. تتالق مع املشروع الفرنسي ما بعد البنيوي -1968

  .ق هو البداية احلقيقية ملا عرف حبركة ما بعد احلداثة الفلسفيةوسيكون هذا التال. J. Lacanوجاك دريدا وفوكو وجيل دولوز وجاك الكان 
 هل مثة ثوابت؟: التفكيك وما بعد احلداثة

 )3(قد أبدى حتفظاته على مفهوم ما بعد احلداثة، J. Derrida (1930- 2004)اجلزائري جاك دريدا  - رغم أن الفيلسوف الفرنسي
ا إال أن التفكيكية يف واقع األمر كانت هي الف أكثر املشاريع "لسفة املعربة عن روح ثقافة ما بعد احلداثة أو كما وصفها البعض بأ
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 )5(لقد نشأت التفكيكية يف البداية كاسرتاتيجية تعمل على التخوم بني حقلي الفلسفة واألدب، )4(".              ً                    املنهجية ارتباطا  بفكر ما بعد احلداثة
ا سرعان ما متددت واختذت شكل االجتاه الذ يتجه التفكيك بشكل أساس . ي ظهر بعد ذلك يف العديد من احلقول املعرفية األخرىإال إ

نتج، وحتويل مسار السلطة الداللية إىل حركة الدال، 
 
                                              إىل نقد الطرح البنيوي، وإنكار ثبات املعىن يف منظومة النص، واختزال الفرد امل
ُ
وحتليل                                                                       

داخل النصوص، بوصفها صياغات تسهم يف الكشف عن ما ورائيات اللغة  اهلوامش والفجوات والتوقفات والتناقضات واالستطرادات
  .Meta-Languageوالرتاكيب 

ا تتقاطع مع التوجه ما بعد احلداثي العام الذي ي نادي بسقوط األيديولوجيات، والسرديات إذا تأملنا يف تلك اخلصائص لوجدنا أ
اية امليتافيزيقا، و  ياس معياري، وترسيخ مبدأ االنتماء الفردي، ورفض مقوالت وفرضيات عصر التنوير، طالب باخلروج عن كل قيالكربى، و

األمر الذي يدفعنا إىل احلديث عن جمموعة من الثوابت املشرتكة بني ثقافة  .وخطاب احلداثة املتمثل يف اإلميان املطلق بالعقالنية الشمولية
  .، حىت لو أنكر دريدا ذلك بنفسهما بعد احلداثة بصفة عامة واالجتاه التفكيكي بصفة خاصة

مثة صعوبة حقيقية يف تقدمي تعريف دقيق للتفكيك وإلجراءاته النقدية، رمبا ألنه يف حالة صريورة دائمة، ورمبا ألنه ليس باملنهج 
يدا مبفرده بل هو ورمبا ألن التفكيك  ال يتمثل يف شخص در  )stratégi(، )6أطلق عليه دريدا وصف االسرتاتيجية(الذي له خطوات حمددة 

 -1919) وبول دي مان  Harold Bloom (1930-    )اسرتاتيجية مفتوحة تطورت على يد بعض النقاد املهمني أيضا مثل هارولد بلوم

1983) Paul de Man .7(.رافيندران. على أن فهم دريدا ميثل اخلطوة األوىل عل طريق فهم التفكيك كما يقول س(  
عبارة عن ( قدية شاملة تبغي إعادة قراءة النصوص الفلسفية واملعرفية واإلبداعية املتنوعة، فالنصوصإن التفكيك اسرتاتيجية ن

ترسبات ثقافية وما تفعله القراءات املختلفة أشبه بعملية تقليب للنص حىت يتحرك ما يف القاع وتطفو تلك الرتسبات املختلفة على 
فكل النصوص معتدية بصورة أو بأخرى . عالقات النصوص املتناصة بعضها ببعضوالنصوص ختضع لعمليات معقدة ناجتة من  ).السطح

 ،ختالفوكل نص كذلك ميارس لعبة لغوية هي لعبة التباين واال ،فكل نص مركب من نصوص ،وال يوجد نص واحد ،على نصوص سابقة
على  De Saussure (1857- 1913)سوسريي دلوجه دريدا نقده  وهلذا السبب(تساق يف النص فكل نص يفكك نفسه اوهلذا ال يوجد 

صبح تفكيك النص تفكيكا للعقل وملركزيته، وأصبح النص خطابا أومن هنا  )8(.احلضور ومفهومساس أنه وقع يف اجتاه مركزية الكلمة أ
ت غري املقرتنة مبرجع، النص حلقة أو سلسلة متواصلة من الداال وغداوذابت الداللة املركزية وحتول احلضور إىل غياب والغياب إىل حضور، 

ال إلظهار النص ساحة إلظهار التناقضات والتباينات ، وبالتايل يصبح ستقرار وثباتاوالداللة تنقل من طبقة معرفية إىل أخرى دون 
  .املعلومات والبيانات

: بعد احلداثة، تتمثل يفنستطيع أن نستخلص من ذلك أن الركائز اليت اعتمدت عليها التفكيكية، وهي تتقاطع بصورة كبرية مع ما 
ورمبا  . فنقد السلطة بكافة أشكاهلا، الالمركزية، الالنسقية، دائرية املعىن، التمرد على كافة أشكال الثنائيات، اإلميان بقيم التعدية واالختال

لفة، بل هو يف املقام كان السؤال الذي يهمنا يف سياق موضوع هذه الدراسة ال يرتكز حول حماوالت تعريف التفكيك وإجراءاته املخت
األول ينصب حول تأثري تلك الركائز اليت تأسست عليها اسرتاتيجية التفكيك على التحوالت النظرية يف طبيعة التجربة اجلمالية يف مرحلة 

  .ما بعد احلداثة، وكيف يساعدنا ذلك يف فهم واستيعاب التجليات الفنية يف تلك املرحلة كما تتضح يف الفنون املختلفة
  .لتفكيك والتجربة اجلمالية ما بعد احلداثيةا

، أن هناك D. Harveyوديفيد هاريف  T.Eagltonوتريى إجيلتون F. Jamisonلقد رأى بعض النقاد، من أمثال فريدريك جيمسون 
: لقرن العشرينيف النصف الثاين من ا" الفن"صعوبات عديدة أمام إمكانية تأسيس نظرية مجالية تواكب التطورات اليت حلقت بطبيعة 
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عناصر (خلخلة مفهوم اإلبداع والتجربة اجلمالية مع التطور التقين، وتكنولوجيا الواقع االفرتاضي وتغليب عناصر الشكل على املضمون 
ار يف الصورة مع . ، باإلضافة إىل حماولة تقدمي عمل فين يفهمه اجلميع وخيلو من الرمز حىت يستطيع أن خياطب اجلميع دون متييز)اإل

ا أي . وآثارها على النظرية اجلمالية، إضافة إىل مفهوم التناص" موت املؤلف"الوضع يف االعتبار قضية  كل هذه التغريات سيصطدم 
اية اجلمايل نفسه أو علم اية احلداثة تعين بالتايل   منظر للفن حياول احلديث عن جتربة مجالية للمبدع أو للمتلقى؟ ويرى جيمسون أن 

بصفة عامة؛ إذ هو يرهن وجود علم للجمال باستقالل وذاتية العمل الفين، لكن أن يصبح العمل الفين مزيج أو امتزاج ألعمال اجلمال 
أخرى، فإن العمل الفين نفسه سينحل إىل صور متعددة، صور ثقافية خمتلفة عن التصور التقليدي ملفهوم الفن، ويستنتج جيمسون من 

 )9(."                                               ً        املعاصر للفن السائد، مناورة ايديولوجية وليس مورد ا لإلبداعاجنذاب علم اجلمال "ذلك أن 

حقا أن هذه . بالفعل حول مفهومي الفن واجلمال عديدة تأمالت سنجدعلى الرغم من وجاهة رأي جيمسون السابق، إال أننا 
كطبيعة عملية اإلبداع على سبيل   قي،التأمالت قد اختفت منها بعض املباحث التقليدية اليت كانت موضوعا حاضرا يف أي نقاش استطي

باإلضافة إىل . إال أنه يف النهاية ال يوجد منوذج ثابت ال يتغري، فكل فكر وكل عصر يستدعي منوذجه املالئم وفقا لطبيعته اخلاصة املثال،
فقط هم رفضوا  )10(،"عياريكل ما هو م" ونيرفضالتفكيكية، واالجتاهات األخرى ملا بعد احلداثة، أنه ال ميكن القول، بإطالق، أن 

إن الفنان أو الكاتب ما : "القواعد اجلاهزة املعدة سلفا، واليت هي، يف رأيهم، تقولب العمل الفين، وتلغي تعدديته، ويف هذا يقول رزبرج
ييس اليت وضعت                                                                           ً                          بعد احلداثي يلعب دور الفيلسوف، فالعمل الذي ينتجه أو النص الذي يكتبه ليس حمكوم ا بعدد من القواعد أو املقا

                                               ً                                                          بصورة مسبقة، ومن مث ال ميكن احلكم على هذه األعمال وفق ا لتصور مسبق من خالل تطبيق صيغ أليفة أو جاهزة على النص أو 
  )11(". العمل

مثة إمجاع من معظم منظري ما بعد احلداثة على املعارضة احلامسة لفكرة امتالك العمل الفين لنوع من الوحدة العضوية أو الشكل 
ويشري ذلك إىل حتول  )D. Harvey.)12هاريفديفيد بتعبري " حيميه من الرياح العاتية للتغري الثقايف واالجتماعي والتارخيي"املتماسك الذي 

لقد  )13(".مبختلف السياقات اخلاصة باالستقبال"إىل االهتمام " السياق األصلي لإلنتاج"واضح من الرتكيز املاركسي األكثر تقليدية على 
ائية تقرر معىن النص، كما .. بدريدا إىل أن اللغة الواحدة يف حالة تدفق دائم، وال يوجد ما نسميه املعىن يف النصذه ال توجد أي سلطة 

ائي مقرتن بالعالمة أن الرتكيب بني املتضادات،  ريداى دأمن هذا املنطلق ر .                 ً             فالعالمات تتغري دوم ا حسب السياق ،ال يوجد معىن 
املونتاج هو الشكل األساس يف اخلطاب /الكوالج تقنية كما يرى أن. يت على غري ذات صلة، هو وظيفة الفن يف كل العصورواألشياء ال

ً           ً سواء أكان رمس ا أم نص ا أم معمار ا(والتنافر الداخلي داخل العمل الفين . البنيوي، وهي مسألة سنعود ملناقشتها الحقا الفين ما بعد هو )             ً      
تعددية املعىن .. فالعمل الفين خيلق التعددية )14( ).ليست أحادية أو مستقرة(لقو العمل، احلافز إلنتاج داللة الذي مينحنا، حنن مت

إمنا فقط كل ما منلكه أمام العمل الفين هو  ،عودة املعىن كاختالف وليس كتطابق، ولذلك ال ميكن إخضاعه لتفسري أو تأويل.. والدالالت
ً                 نه ال يفرض معىن وحيد ا على أناس خمتلفنيوهذا ما يضمن خلوده أل ،تفجريه إن العمل . وإمنا لكونه يوحي مبعاين خمتلفة إلنسان وحيد ،                 
قائال عن  I. Calvinoإيتالو كالڤينووقد عرب عن هذا املعىن . يقرأ يف تعدده ويف تناميه، يف اخرتاقه ويف فاعليته -النص حتديداو  -الفين

تيب قد تفسر من وجهات نظر خمتلفة، قد تفسر يف ضوء الوجودية، أو البنيوية، أو املفاهيم املاركسية، تفق معكم على أن كأ" أعماله األدبية
أو الكانطية اجلديدة أو الفرويدية أو مذهب يونج، بالرغم من كل هذا؛ يسرين عدم وجود مفتاح واحد لفتح مجيع أقفال قصصي وحل 

  )15(".رموزها
ً   ليقلب حال النظرية األدبية املعاصرة رأس ا  La mort de l'auteur" موت املؤلف"لته األشهر أصدر روالن بارت مقا 1968يف العام                                     
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ً            إن النص من اآلن فصاعد ا على كافة "لقد قال بارت . على عقب، وليضع بذلك أحد املصطلحات البارزة واملؤثرة يف النقد األديب املعاصر                    
ويدعو بارت إىل أن حنذف من  )16(".                             ً      ً يظهر بشكل يغيب فيه املؤلف غياب ا كامال  مستوياته وجبميع أدواته، منذ صناعته وحىت قراءته، 

ال يوجد لديه إال ذلك القاموس الضخم الذي  -وفقا لبارت –، والكاتبLe scripteur"الكاتب"لنحل حملها " مؤلف"قاموسنا كلمة 
ً  ال ميكن أن ينفد أبد ا"     ً      ً نشاط ا لفظي ا"يستمد منه كتابة  دامبدأ انتفاء القصدية من املؤلف وظالل السياق إىل التفسري طور جاك دري وقد.                 

فقصد املؤلف غري موجود يف النص والنص نفسه ال وجود، ويف وجود ذلك الفراغ اجلديد الذي جاء مع موت "املتمرد على فضاء التأويل 
ائية، بل توجد نصوص بعدد قراء النص املؤلف وغياب النص تصبح قراءة القارئ هي احلضور الوحيدة ال يوجد نص مغلق وال قراءة 

رفض تصور البنيوية ونظامها اللغوي يف حتقيق املعىن إىل دريدا من وهكذا انتقل  )17(."                              ً      ً       ً الواحد، ومن مث تصبح كل قراءة نصا  جديدا  مبدعا  
ائية عند كل قراءة جديدة للنصوص ره ينتهي بكتابة النص، والعبء يقع املؤلف دو  .قدرة القارئ على حتقيق املعىن الذي يراه يف رؤى ال 

.                        ً                     وهذا ما جيعل القارئ مشارك ا يف عملية إنتاج النص. عبء اقتناص املعىن يف تعدديته واختالفه ،بعد ذلك على القارئ يف عملية القراءة
القارئ هو الذي يقرر معىن و . فدور القارئ ال يقل أمهية عن دور املؤلف، وال ميكن فصل عملية القراءة عن الكتابة، إذ مها متالزمتان

ا، وميكنه أن ينتصر، من خالل النصللمعىن الذي  النص من خالل اسرتشاده بالعالمات اليت يستخدمها املؤلف، لكنه ال يتقيد 
  . تستحضره العالمات يف ذهنه، والذي ميكن أن يتغري من يوم آلخر ومن قاريء آلخر

ً  ومل يعطها اصطالح ا -           ً ر إليها ضمن اعند بارت بفكرة أخرى أشا" موت املؤلف"يرتبط  ا  -              امتزاج "عندما وصف عملية الكتابة بأ
چوليا   صاغتهوهو الوصف الذي  )18(".للنسخ) الدائرية(ما هو إال تعددية لنظمه، وقابليتها الالمتناهية "، وأن معىن النص "للكتابات
ويعىن أن أي نص يف النهاية ما هو إال جتميع واقتباس وتداخل مع  ،Intertextualiteمصطلح التناصيف  1966عام J. Kristeva  كريستيفا

  .نصوص أخرى سبقته، أي أنه يف فضاء النص تلتقي جمموعة من امللفوظات املأخوذة من نصوص أخرى، ويبطل أحدها مفعول اآلخر
والقارىء، أنه يف الوقت الذي  ، خبصوص النص ودور املؤلف ودريداإحدى النتائج اهلامة اليت ميكن استخالصها من موقف بارت 

الداللة كانت ترى فيه البنيوية أن احلقيقة قائمة وراء نص ما أو داخله، فإن ما بعد البنيوية تربز أمهية التفاعل بني القارئ والنص يف إنتاج 
ً                                     العامة ألي نص؛ وهكذا أصبحت القراءة إجناز ا مبدع ا، بعد أن كانت جمرد استهالك أو تلق سليب ففي وسع أي عنصر، يف "ريدا يقول د.                                       ً     

               ً                                    قراءة للجزء مدرك ا يف عالقته بالنص األصلي، وقراءة أخرى : أي موضع كسر استمرارية أو خطية اخلطاب، فيقود بالتايل إىل قراءة مزدوجة
فرع عن هذه يت )19(".أما نتيجة ذلك فهي إخضاع أوهام األنظمة الثابتة كلها للمساءلة والنقد. له وقد خلط يف كل جديد وخمتلف

لعمل الفين، االنقطة، نقطة أخرى تتعلق بنظرة ما بعد احلداثيني ملعايري احلكم اجلمايل باعتبارها معايري سلطوية، فهم يرفضون عملية تقييم 
ا ليست من مهام الناقد األديب املعاصر، مهمة الناقد الكشف عن مستويات خمتلفة للقراءة، أما عملية التقييم فهي مم ارسة ويرون أ

  .سلطوية ينبغي التخلص منها
ا كانت بصورة أو  إذا كانت األفكار واملفاهيم السابقة قد غريت نظريا من طبيعة التجربة اجلمالية يف مرحلة احلداثة البعدية، فإ

  :  ة هذا التحولبأخرى انعكاسا لتحوالت أخر حدثت يف جمال الفنون، ومن املمكن أن نأخذ، يف هذا السياق، مثالني يكشفان عن طبيع
إذا وضعنا مسرح العبث أو الالمعقول ضمن هذا السياق من تطور الفن يف القرن العشرين،  فالواقع أننا املسرح،املثال األول من فن  -1

 Beckett (1906 Samuel- (1989 بيكيتورمبا هلذا السبب كانت أعمال صمويل . لوجدناه مادة خصبة ملعظم املفاهيم اليت قدمها دريدا
يف مرحلة من املراحل العصيبة يف القرن العشرين، وهي مرحلة احلربني العامليتني األوىل  بيكيت ظهرفقد .وذجا تطبيقيا جيدا بالنسبة لهمن

دف تسرية الناس عن أنفسهم؛ إال أن بيكيت قد قدم منوذجا خمتلفا للمسرح  والثانية،وهي الفرتة اليت ساد فيها املسرح الكوميدي بقوة 
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آنذاك، حيث مل يشأ أن يتقمص دور املعلم أو صاحب الرسالة املباشرة، بل أراد أن يتغلغل يف نفوس الشخصيات اليت يرمسها  السائد
إن الظاهر عند بيكيت مبا يضمه داخله من نوازع مركبة خافية، وما يكشف عنه من تناقضات ال . فيصورها بأكرب قدر ممكن من الصدق

ا جمرد يسلم منها أحد يف الكالم واحل ركة، قد يكشف فورا عن الباطن أو يكشف عنه بعد حني، فهو ال ينظر للشخصية املسرحية على أ
أداة لتمثيل فكرة أو جتسيد إحساس، بل كائن حي قد حيار املرء يف تفسري ما يقول وما يفعل وإن بدا للناس هذا وذاك من املألوف 

 .والعادي

راع، لكنه ليس صراعا واضحا بني قوى معروفة وحمسوبة بدقة، ليس صراعا بني اخلري مجيع مسرحيات بيكيت تدور حول فكرة الص
وهو يبدأ . والشر كما هو احلال يف الرتاجيديا التقليدية، بل صراع غامض باطن تزداد حدته على امتداد احلدث املسرحي حىت النهاية

إن هذه الصورة أو املوقف قد تبدو يف البداية عادية لكنها ..د الصراعوهذه الصورة هي اليت تتوىل تولي" الصورة"صراعة مبوقف يطلق عليه 
بأسلوبه اخلاص فهو ال يتجاهل احلدث املسرحي باملفهوم يتميز بيكيت . ما تلبث أن تستدعي بعد ذلك أحداث ال منطيقة أو غري معقولة

قليدية للحدث بل نغوص يف نفوس هذه الشخصيات، حماولني املعروف متاما، بل يوحي بأننا نشهد حدثا، مث إذا بنا ال نتقدم بالصورة الت
 .أن نفهم ما جيري داخلها

دائم يف أعمال بيكيت، تكرار للجمل والعبارات والدوال، لكنه تكرار يتخذ يف كل مرة معان  تكرارومن الناحية األسلوبية، مثة 
مل بدالالت خمتلفة وفقا لطبيعة احلدث  ُ                                 خمتلفة وحي  هناك أيضا يف أعماله حالة من ). مله األشهر يف انتظار جودوظهر ذلك جليا يف ع(       

ليس هذا بالضبط ما أقصده، هي اجلملة الغالبة على لسان كافة (التأكيد الدائم على الالمعىن أو مبعىن آخر عدم استقرار املعىن 
اية اللعبة   )20(). شخصيات أعماله كما يف 

الت اليت حدثت يف الفنون وكيف جاءت متوائمة مع الركائز الرئيسة للتفكيكية، فإننا إذا أخذنا فن السينما كمثال ثان لرصد التحو  -2
عن تلك األول، أفالم أراد صانعوها التعبري من خالهلا عن : يف السينما املعاصرة على مستويني تلك الركائزنلحظ حضور  من املمكن أن 

والثاين، أفالم تنطلق من . ات املتالحقة اليت أصابت اجملتمع ما بعد الصناعي، كالتجاور واالختالف والتعددية، وعن التغري اجلديدةقيم ال
                                                                                            ً               للعامل، رؤى مفككة ومتشظية، تستند يف األغلب على االنتقاء، واملزج، والرؤية غري املنفعلة بالعامل، وغالب ا ما تعتمد هذه  تفكيكيةرؤى 

التطور األبرز يف السينما املعاصرة هو تفكك املونولوج  رمبا كان )21(.لفيلمخلدمة السياق العام ل واستدعاءهاألفالم على توظيف التاريخ 
ا  monologue intérieurالداخلى ا املؤلف، والطريقة اليت ترى  للفيلم وفقدانه وحدته الداخلية أو الكلية، فالطريقة اليت يرى 

ا مرئي ا، تشكل وحدة دالة  لكن يف السينما املعاصرة . ، تعمل عرب الرموز)ذات داللة أو معىن(                                         ً                  الشخصيات، والطريقة اليت يكون العامل 
ارت هذه الوحدة وحتطم املونولوج إىل شظايا  متناثرة تتطلب من املشاهد إعادة جتميعها وأن يبذل جهدا موازيا يف هذا الصدد جلهد ا

لقد . ط تناغمات غري متطابقة أو انقطاعات ال معقولة، ولكن فقداخل الفيلم السينمائي "مستقرة"مل يعد مثة تناغمات كاملة و. املؤلف
ا ال حتيل إىل شيء خارجها. الصورة متحررة من القيود السردية التقليدية غدت    )22(.كما أصبحت الصورة مكتفية بذا

  من تفكيك النص إلى تفكيك العمارة
متزامنا مع حتوالت جذرية يف العمارة  1967لكتابة رمبا مل تكن مصادفة أن يأيت كتاب جاك دريدا الرئيس يف التفكيك يف علم ا

فاملشهد الثقايف الذي كتب دريدا فيه كتابه هو ذاته املشهد الذي استدعى تلك . واملشهد املديين يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية
 مدار عشر سنوات بدءا من العمارة والتيهوقد أوىل دريدا للعمارة أمهية خاصة يف كتاباته امتدت على .التحوالت املعمارية اجلذرية

Labirinth und Architextur (1984)  وحىت احلديث عن الكتابةTalking about Writing (1993).  ورمبا ال يكون هذا االهتمام



25 

 ال هيدجر وقد ق. ، بني البيت والكلمات، كالمها مسكن للوجود ومكان لإليواءاللغةو العمارة  مستغربا، فثمة عالقة وثيقة بني

Heidegger (1889- 1976) "وكتب الطريق إىل اللغة "إن اللغة هي بيت الوجود ،On the Way to Language  وكأن اللغة هي ذلك
واألمر ال يقف عند حدود االستعارة أو التشابه اجملازي بني اإلثنني، . املكان أو البيت املقصود الذي علينا أن حندد طريقا للوصول إليه

وكما تكشف اللغة عن الذات . يعرب عن طرفا معادلة الوجود اإلنساين يف العامل، اليت ال ميكن أن تستقيم إذا ما اختل أحد طرفيها بقدر ما
لى اإلنسانية، تكشف العمارة عن عامل ما ورائها، عامل له رموزه وشفراته ولغته اخلاصة اليت تعد شاهدا على الوجود اإلنساين يف العامل، ع

  .  موحاته وأيضا خماوفه وإخفاقاتهآماله وط
ا  ّ                                يعر ف دريدا العمارة يف كتاباته بأ ويؤكد على ضرورة تفكيك للعمارة يشمل النظريات اليت تقوم " حصن امليتافيزيقيا األخري"  

ا  Collège international de Philosophieللتعاون بني كلية الفلسفة الدولية  الداعمنيقد كان دريدا من بني و .عليها، وكذلك تطبيقا
 Bernard Tschumiبرنار تشومي الذي قدمه عرضالوقد كتب  )23( .يف باريس  Centre de créationindustrielleومركز اإلبداع الصناعي

اخل يف مشروع لتأسيس موقع د Peter Eisenmanوتعاون مع بيرت آيزمنان )24(يف باريس، La Villette parkنتزه ال فيليتلمشروع العام ملل
 Marcة أمثال مارك وجيلييباإلضافة إىل حماضراته لطالب اهلندسة املعمارية جبامعة كولومبيا ومنظري النزعة الطليع )25( .نفس املنتزه

Wigleyجيفري كيبنيس ، Jeffrey Kipnisفوسرت. ، كK. Foster أنتوين فيدلر ، Anthony Vidler. )26(  انضم إىل  1991ويف العام
كما شارك يف الندوة متعددة   )27(.، والذي انعقد ملناقشة مستقبل املدينة بعد سقوط جدار برلنيBerlin Stadtforum منتدى برلني

للمتحف  Daniel Liberskind وعرض مشروع دانيال ليربسكيند )28(التخصصات حول مشروع إعادة اإلعمار احلضري ملدينة براغ،
إين  "ينظمهما فريق   )يف جفني يف اليابان 1992ويف عام  ،يف لوس أجنلوس 1991يف عام ( جتماعنياوحضر أول  )29( .اليهودي يف برلني

 ديفيدسون. بيرت آيزمنان وزوجته سينثيا س أسسه، وهو فريق من املهندسني املعماريني ومنظري العمارة Any Corporation "كوربوراشن
Cynthia C. Davidson أية مشاركات أخرى يف جمال  لدريداال جند  1993وبعد العام  )30(.الثةليختص باملعايري املعمارية لأللفية الث

  . اهلندسة املعمارية
على الرغم من أن اهتمام جاك دريدا بالعمارة ظل حمصورا يف تلك السنوات العشر، إال أن هذا االهتمام كان كافيا ألن يعتربه 

، Tschumi، واليت ارتبطت بأعمال كل من تشوميDeconstructivismكية البعض األب الروحي للحركة املعمارية املعروفة اآلن بالتفكي
، وفرانك Coop Himmelb (l) au، وكوب هيمبلوRem Koolhaasوليبسكيند، وكذلك زها حديد، ورمي كوهلاس ،EIsnmanآيزمنان
  . ، وغريهمFrank Gheryجراي

  تفكيك أم إعادة بناء
ا احلصن األخري للميتافيزيقا"  Point de" العمارة اآلن - نقطة اجلنون"جاك دريدا العمارة يف مقالته املعنونة بـ  هكذا وصف" إ

folies – Maintenantl’architecture. )31(  عرض املشروع الذي وضعه برنارد تشومي ملنتزه  1986وقد رافق هذا العمل املنشور يف عام
والواقع أن اهتمام دريدا مل يكن منصبا على . خصصها عن املعمار وكانت هذه هي أوىل كتابات دريدا اليت. دي ال فيليت يف باريس

                                    ً                                                                              نظرية العمارة فقط، بل محل يف طياته أيضا  إمكانية لتطبيق معماري خمتلف حيمل معايري استطيقية خمتلفة عن تلك اليت كانت سائدة يف 
  . النصف األول من القرن العشرين
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  باريس -منتزه الفليت

تلك . بباريس يف فرنسا 19 فيليت يف الدائرة منتزهالتصميم على ساط املعمارية يف حينها تعليق جاك دريدا ثار انتباه االو ألقد 
تضمن املشروع تصميم . وسع حدائق العاصمة الفرنسيةأهكتارا، والىت عدت من  25احلديقة الفسيحة الىت قدرت مساحتها حبوايل 

جنحة معدنية عبارة عن أ وهي )Folly،)32" الفويل"عداد كبرية من أوجود  عنفضال  ،نشطة العلمية واملوسيقيةأللمنشاءات عامة مكرسة 
ا أشكاهلصارخة، وتستدعي  بألوان ىل طابقني، ليست هلا وظيفة نفعية ومت تلوينهاإمبنية بارتفاع طابق   ةالطليع أعمالا وتكوينا

و التحول يف صميم التكوين أزاحة تكرس االحساس باإل "الفويل"ن  أشار دريدا  يف تعليقه بألقد . ةيف عشرينيات القرن العشرينالروسي
تسعى اىل تفكيك كل دالالت " الفويل"ن أكما .... نه اساس العمارة ومعناها أالعام، ساحبة يف هذة العملية كل ما كان يدرك ب

االعمارة؛    )33(.تنزع اىل عدم استقرار املعين والثبوتيته إ
اية مثانينتكرس مصطلح العمارة الت ات القرن العشرين، كتعبري رمزي ونظري يف آن واحد عن وصف جممل جتارب يفكيكية يف 

ال تعد العمارة التفكيكية منطا معماريا، بل هي طريقة جلعل كل  وحبسب دريدا. تصميمية ترسخت يف املمارسة املعمارية العاملية وقتذاك
ومبعىن آخر تركز العمارة التفكيكية على الصور . بصرف النظر عن الوظيفة اليت يؤديهاعنصر من عناصر التصميم املعماري أشبه باجملاز 

ا متاما  ويضيف دريدا بأن التفكيكية ليست بالضرورة تقويض املباين املبنية، وإمنا  .الوظيفة واملنفعة أغراضوالعالمات وتسقط من حسابا
  )34(. يف ادراك اللغة واملعىن، وبني من يراه أو يشاهدهخلق تضارب بني ما بات امرا عاديا ومالوفا لدى املرء 

هل مبقدور العمارة ان تتخلى عن : إن العمارة التفكيكية هي نوع من التحدي املعماري، حتدي ميكن صياغته يف األسئلة اآلتية
ا أن تتنصل عن النفعية؟ عن الوظيفية؟ هل مثة مفاهيم راسخة حتدد النظام أو  هيمنة  أقانيم  علم اجلمال الكالسيكي؟ هل بإمكا

التوازن، اخلطوط االفقية (الالنظام؟ هل باإلمكان تشييد مبىن بالتخلي عن تلك املبادئ األساسية املتعارف عليها واملألوفة خللق عمارة 
يم التقلدية القدمية عن ؟ يف حماولته لإلجابة عن تلك األسئلة يرى دريدا أنه يتعني أوال التخلص من املفاه)إخل...والعمودية، التدرج

فالنظرية احلداثية املعمارية كانت تعتمد ىف األساس .العمارة، ومن مث ابتكار أشكال جديدة تتحرر من التصورات اجلمالية الكالسيكية
ى تتعلق أن حيقق البناء وظيفته على النحو األمت بصرف النظر عن أى اعتبارات أخر أي على فكرة الوظيفة دون االلتفات إىل الشكل، 

ا ىف دراسته اهلامة موت املدن األمريكية الكربى J.Jacobsوكما يقول جني جاكوبس . بشكل البناء ومكامن اجلمال فيه إن : "وحيا
إىل                                                                                         ً         ً         ً           املسطحات احلضرية الىت أقامتها احلداثة كانت نقية ومنظمة وناجحة من الناحية املادية، أما اجتماعي ا وروحاني ا وإنساني ا فهى أقرب 
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إن احلداثة هي العقل والعلم واملنطق،  )35(".ملوات، وأن زحام وصخب القرن التاسع عشر هى الىت أبقت على احلياة احلضرية املعاصرةا
من هنا نستطيع أن نتفهم ملاذا جلأت العمارة احلداثية يف تصاميمها إىل األشكال اهلندسية الصارمة اليت خلعت عليها شكال منطيا 

  .التفات إىل متطلبات الشكل واجلمالواحدا، دون أدىن 

 
  

  التدمري احلداثي للنسيج املديين القدمي -جان باتيليه
  

مثة حتديات كثرية ظهرت يف الواقع االجتماعي يف الغرب إبان الفرتة املمتدة من احلرب العاملية األوىل إىل الثانية، استدعت معها 
مربرات "مقالة بعنوان  Robert Venturiنشر الناقد املعمارى روبرت فنتورى  1965فى عام ف. عماري السائد آنذاكتغري يف النمط امل

ً              ، قدم خالهلا مربرات وحتمية والدة مفهوم جديد للعمارة عوض ا عن املفاهيم Art & Cultureىف جملة الفن والعمارة" عمارة البوب                                                   
 Complexity and Contradiction inالتعقيد والتناقض ىف العمارةهذه املقالة بكتا فنتوري بعمث ات. التقليدية املوروثة من احلداثة

Architecture (1966)داعي ا إىل " النقيصة التكوينية"                              ً          فـى التعميم املعمارى احلداثى واصف ا إياه بـ" البساطة الزائدة"ما أمساه  الذي ينتقد فيه     ً    
ا البنائية املستقرة     ً   ومبشر ا مب" إثراء الناتج املعمارى" وعلى  .يالد مفاهيم نظرية جديدة، ختالف وتعارض املناهج املعمارية السابقة وتطبيقا

لغة اهلندسة املعمارية قد احنلت إىل ألعاب لغوية شديدة اخلصوصية، تعرب كل منها عن "حنو مشابه يذهب تشارلس جانكس إىل أن 
  )36(".حاجات مجاعة متميزة حتديدا
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  النهاية الرمزية للحداثة C. Jankesاحلدث الذي اعتربه تشارلس جانكس  –) 1972(مع برويت إجيو تدمري جم

  
نستطيع أن نستخلص من ذلك إذن أن العمارة التفكيكية جاءت كجزء من حتول معماري عام جاء نتيجة التجاوب مع متطلبات 

وعلى عكس البناء . الذي يتطلب جهدا من املشاهد لقراءته" علقالنص امل"إن العمارة التفكيكية أشبه بـ. الواقع بشروطه اجلديدة
ً                                                                       والتشكيل اللذين يفرتضان أنظمة فلسفية مغلقة وأعماال  منجزة وتامة، جند إن العمارة التفكيكية تتضمن فضاء ينفتح؛ هي فضاء مفتوح                                                 

ا تريد اخرتاع املستحيل"وهي فرصة لتشكيل فضاء آخر . للتأمالت وللتغريات الخرتاع ال ميكن أن تتضمن سوى لالقابلية  وهذه.إ
ومن خالل هذا األسلوب يف  )37(."لقدومل االنفتاح على زعزعة استقرار البىن ذات األبعاد القسرية وذلك كي نفتح اجملال أمام اآلخر

ا اليت هي يف النهاية جت   . ليات للمجتمع والثقافة املعاصرةالعمارة عرب املبتكرون يف أبنيتهم عن املتناقضات وعن معضالت املدن وصراعا
 -التصاميم غري اخلطية -التقطيع(وعلى الرغم من أن أوجه التشابه بني العمارة التفكيكية والنمط املعماري ما بعد احلداثي كثرية 

فعمارة ما : ئية بني اإلثنني، إال أن بعض املنظرين قدر رأوا أن مثة اختالفات جز ...)-إبراز التناقضات - االعتماد على اهلندسة الالأقليدية
يف حني أن العمارة . بعد احلداثة ال ترى غضاضة يف استدعاء املاضي وإدخال بعض التعديدالت عليه أو مزجه مع أمنطة معمارية أخرى

يكية مل ترتبط بالنزعة باإلضافة إىل أن العمارة التفك. والتقاليد الراسخة يف املعمارمع التاريخ  التامة ق القطيعةيحتقالتفكيكية تسعى إىل 
  . الواضحة اليت يسعى مصممو ما بعد احلداثة دوما إلبرازها يف شكل املباين" الشعبوية"

يربط  Specters of Marx (1993)وبالعودة إىل دريدا، من أجل تأصيل خصائص العمارة التفكيكية، فإننا جنده يف أشباح ماركس
وباستقرار احلدود اليت تفصلها عن اآلخر بشكل تكتسب من املكان واألرض،  -واجملتمعهوية الفرد  -بني العمارة واهلوية، فاهلوية

ا تربط قيمة  )ابولوجيو الط- ااألنطولوجيحاصل مجع (ontopologyنطوبولوجيا األ يعترب دريدا أنو .عام هي البنية األساسية للسياسي، لكو
  : بولوجيةو احلضور األنطولوجية وامليتافيزيقية بالط

جل حتديد مستقر من أاحلاضرة،  احلاضرة للكائن احلي باألنطوبولوجيا بديهية تربط برابط ال ينفصم بني القيمة الوجوديةنقصد "
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السياسي منذ البداية  ت ماهيةوبالتايل ارتبط )38(".                                                     ً للمكان، ومفردات األرض واألرض األم واملدينة، والكيان عموما   وحسن املظهر
  . احليز واملكان بتوجهات

منذ أفالطون ونظام املتناقضات الذي حيكم التقليد الفلسفي يالحظ دريدا أنه ، Plato's Pharmacy (1968)صيدلة أفالطون  يفو 
  : يعتمد على لزومية املعارضة املكانية

متناقضات، فعلى كل ) اخل ...خارج،/ مظهر، داخل / كاذب؛ جوهر / شر؛ صادق / خري (حىت تكون هذه القيم املتناقضة "
لكل  نظاما، البد أن تعترب )التناقض بني الداخل واخلارج(                ً                                            طلح أن يكون غريبا  عن اآلخر، مما يعين أن واحدة من هذه املتناقضات مص

  )39( ".أن ميثل يف جوهره إمكانية االنتظام أو التسلسل بشكل عام) أو السلسلة(ويتوجب على أحد عناصر النظام . تناقض ممكن
على املعارضة  ؤكددد دريدا الرابط الدقيق بني اهلوية السياسية، والطوبولوجيا احلضرية، وإقصاء اآلخر، ويحيفمن الناحية السياسية، 

  :اخلارج/ املكانية بني الداخل
ا، وتنغلق حول أمن بالطها الداخلي، " ، من خالل هاحدود وتنكفئ علىوبالتايل يقوم كيان املدينة األمثل بإعادة تشكيل وحد

ديد لكل ماف من أراضيها اقصائها العني مثل ذلك اآلخر الشر الذي يؤثر أو يصيب الداخل عن تحيث ي. اخارجي اأو عدوان اميثل 
  )40(".طريق اخرتاقه بصورة غري متوقعة

ً       ً      ً        ً      ً              شكال  داخليا  دائما  مستقرا  وقائما  بذاته ومستقال) الفردية واجلماعية(اهلوية  تعترب يف التقليد الغريب ، وهذا اآلخر              ً عن اآلخر عموما     
ديد حمتمل ينظر إليه بوصفه عدوا  ن هذه البديهية ال تزال تبين اليوم اخلطاب والفعل السياسيإ .خارجيا، غريبا، وبالتايل يعترب مبثابة 

 علىنغالق يربر اإل اخارجي اديداليت متثل  وهي دائما فاعلة حيث يتوسل أحدهم الدفاع عن اهلوية اإلقليمية ضد اهلوية األخرى .الغريب
هذا الفهم لطبيعة املكان، والذي غدا مبرور الوقت تقليدا راسخا مييز اجملتمعات، ساعد بصورة رئيسة على ترسيخ الواقع أن و  )41(.الداخل

والتوطني مفهوم املركزية، لكنه ال يقدم حتليال دقيقا لعملية تطور اجملتمعات اليت ال حتدث، وفقا لدريدا، إال من خالل مفهومي االنزياح 
على سبيل املثال تدفقات اهلجرة وما تتضمنه من عمليات انتقال ثقايف بني الشعوب، وما ينتج عن ذلك من حتوالت مفاهيمية عميقة (

  )42( .)متس طبيعة املكان
ث يكون حبي اآلخر،مع لعالقة كمسطحل، ولكن  األماكن واملواقع عليهليس كسطح لتوزيع  املكانولذا ينبغي للمرء أن يفكر يف 

يتمثل يف  حماولة جتنب أو قمع هذه العالقة تعين تعريض اجملتمع خلطر أكثر فداحة إحدى خصائصه، ألنتوطني الفرد واجلماعة إمكانية 
  .إجهاض إمكانية التقدم

املكونة قع يف بنية املدينة، ويف التخطيط اهلرمي للموا ريفك، يستدعي التلتلك العالقة تأسيسإمكانيةمنح مساحة لآلخر، أي إن 
تفكيك املعمار  أيضا بالضرورةوهذا التفكري سيستدعي  االقتصادية والدينية والرمزية والسكنية اليت تشكل هوية اجملتمع، من املؤسسات

يم وإعادة البناء مرة أخرى وفقا ملفاهيم االنفتاح والتعددية واالختالف، وهي مفاهيم أمهلتها العمارة احلداثية اليت كانت تكرس ملفاه
  .الذاتية واملركزية والفردية

ا  ً                 شكال  ملموسا للهوية،  دائما تصيغ أكثر وضوحا اآلن، فالعمارة" احلصن األخري للميتافيزيقا"رمبا أصبح وصف دريدا للعمارة بأ   
دعونا "يقول دريدا  ،كحماية للداخل من اخلارج، للمألوف من الغريب  أوىامل :لقاعدةاملأوىن العمارة، ومنذ منشأ امليتافيزيقا خضعت أل

ً                                                          ووصوال  حىت إىل أقدم أساس له، فإن املفهوم اجلوهري للمعمار متشكل ومبين. ال ننسى أن هناك معمار للمعمار وقد ورثنا حنن هذا .     
ب من جوانإن كل ما يتعلق باملعمار ....                                                         ً           فنحن من نسكنه، ونعتقد أنه وجد للسكن، ومل يعد ميثل لنا موضوعا  على اإلطالق: املعمار



30 

 بداخلنايتغلغل  كل ذلك..امليالد والوفاة، واملعبد، واملدرسة، واالستاد الرياضي، والساحة، وامليدان اكنأسرية ودينية وسياسية، وكل أم
  )43(".بديهية طبيعية ونتعامل معه بوصفه: لدرجة أننا ننسى ما ينطوي عليه من تاريخ

. لتحديد معىن اهلوية الفردية واجلماعية معنييزيقا احلضور منوذج معماري ، استخدمت ميتافبداية كما يقول دريداولذلك، ومنذ ال
  اال حيكمان التصور املعماري يف ز تلك الغاية وذلك اجلوهر اللذان ال  .ميثل غاية املعمار وجوهره وصار هذا النموذج، بتنويعاته املختلفة،

لن تكون "ا على أساس تلك اخلربة اجلديدة للهوية الفردية واجلماعية من هنا وجب تفكيك تلك العمارة وإعادة بنائه. كثري من األحيان
ً                           ألي تفكيك إن مل يأخذ يف االعتبار هذا االنتقال؛ ولن يكون له أثر إن مل يكن فاعال  على املعمار كما هو فاعل يف  جدوىهناك                                                                        

صد التفكري فيه يف ضوء احلقائق وفهمه من خالل فكرة بل أق، وال أقصد بالفعل هنا اهلجوم أو التدمري أو االنتقاد. العناصر املعمارية
ً         ً          فيجب أن يكون تفكيك املعمار عمال  معماريا  يف حد ذاته –تتجاوز النظرية والتنظري                             .")44(  

املعمار فيجب أن يبقى . التشبع حالة      ً                  متجنبا  الوصول باملكان إىل يأتىأن  إحدى خصائص املعمار التفكيكي، وفقا لدريدا،
ما قد يسميه املناطقة بداهة  والعمل وفقمبعىن التخلي عن العلو املطلق، أي أن تالمس املدينة السماء، "فرصة حتول آت      ً      مفتوحا  أمام

لتحول، وعلى إمكانية ا                                     ً                 ً     فاملدينة كل جيب أن يبقى غري متشبع بنيويا ، وأن يبقى منفتحا  على. Axiome d'incomplétudeالنقص
ا ال تعرف بعد ما سوف . ث إزاحة يف ذاكرة تراث املدينةاإلضافات البسيطة اليت تغري أو حتد جيب أن تبقى املدينة منفتحة حلقيقة أ

وإال فما هذا الذي .                               ً علم ختطيط املدن، كما لو كان رمزا  يف هذا يف العناصر املعمارية و  اليقنيومن الضروري ترسيخ عدم : تكون عليه
ذكر دريدا مثال معبد إيسي يف اليابان، والذي قد و  )45(".ا وإشباع املدينة وخنقها؟سيقوم به املرء سوى تنفيذ بعض املخططات وإمتامه
  . ، كمثال على هذا االنفتاح املعمارييتم تفكيكه وإعادة بناءه كلما مر عليه عشرون عاما

  
 Iseمعبد إيسي  -اليابان

. اآلخر لوجودخر، وهذا هو االشرتاط الضروري عالقة باآلإمكانية تاسيسالوفق هذا املنظور وحده ميكن للمعمار احلفاظ على 
عن  مدافعااآلخر و  لنفسهرافضا     ً                  حمبوسا  داخل أسوار نصبها ، بدال أن يعيشذاتهيستطيع التعرفعلى اآلخر الذي حيتاج إليه اجملتمع حىت 

كيف ميكن لنا إعادة صياغة " يف آخر كتاباته عن املعمار 1993لقد شدد دريداعلى هذا املعىن يف العام  .داخل خاوي ال مستقبل له
اية هلا، ولكن البد أن يبقى هذا الصددسياسة النظرية املعمارية أو تطبيق تفكيك مفهوم بعينه يف  ؟ قد يفصح السؤال عن مهام هائلة ال 

. نح السؤال صفة االنفتاحفهو الذي مي.                                                           ً وهذا الوجوب أشد أصالة وأمهية من السؤال الذي حيمله وجيعله ممكنا  . هذه ضرورة والتزام:       ً مفتوحا  
انفتاح من اآلخر وإىل اآلخر، وبالتايل على املستقبل، على ذلك اآلخر الذي ال ميكن ؛ ال ميكن أن يكون سوى االنفتاح على اآلخر
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ا لن يكون هناك انفتاحأتوقعه، وعلى إمكانية املفاج خالل  مسه إعادة البناء، ال يتحقق من إن شئتوالتفكيك، أو . ة اليت من دو
لألمر عالقة بلمحة أخرى، حركة  إن...واالبتكارات حداثبل يتحقق كذلك عرب ما هو آت وما مل يأت بعد، عرب األ. اخلطاب فقط

   )46(".أخرى، عالقة أخرى باملكان
  ولكن كيف لنا أن نبين معمار التفكيك؟

أن يأتى سوى من ألن اجلواب ال ميكن  ،      ً مفتوحا  فهو يطرح السؤال ويرتكه  على هذا السؤال، واضحة قدم لنا دريدا إجابةال ي
والواقع أن اجلواب قد جاء بالفعل من داخل املعمار على يد معماريني معاصرين لدريدا، تأثروا بأفكاره وحاولوا اإلجابة . ذاتهاملعمار  داخل

  . عن سؤاله عرب تصاميمهم، معماريني أمثال بيرت آيزمنان، زها حديد، وفرانك جراي
  فكيكيةتجارب ت

وقد رأى أن فلسفة . كان بيرت آيزمنان من أشهر معماري االجتاه التفكيكي، آمن بأفكار دريدا حول عالقة امليتافيزيقا باملعمار
هذه املفاهيم بالنسبة له نامجة عن الرغبة واحلنني لدى اإلنسان ملعرفة . الوحدة واألصل: احلضور قد جتسدت عرب مفهومني مزدوجني مها

أما املفاهيم األخرى مثل اجلمال  .لذا فاإلنسان حيتل موقعا مركزيا ضمن إطار العمل املعماري. ى وما هو موقعه يف هذا العاملمن أين أت
باإلضافة لذلك رأى آيزمنان أن إنسان ما بعد . فهي كلها خاضعة للبعد البشري الذي يعترب اإلنسان حقيقة الكون املركزية ،والوظيفة

وانطالقا من هذه احلقيقة رأى آيزمنان إن التساؤل الديين حول .                ً       ً      ً                عامل ال حيتوى منوذجا  مثاليا  موحدا  بل متعدد ومقطعاحلداثة  يتطور يف 
وهي كلها تعمل على  ،األصل مل يعد متطابقا مع عصرنا وجيعل اإلنتاج املعماري منغلقا يف أفكار مسبقة كاملركز والنسق والتنظيم والوظيفة

.عماريةتساوي التعبريات امل
 )47(  

اليت متيز  ال ميكن أن تعرب وبسبب نقائها اجلوهري عن حالة التعقيد والتقطيع من هنا رأى آيزمنان أن اهلندسة اإلقليدية واألفالطونية
كتب . اتبغية تفكيكها وإعادة بنائها من جديد وفقا لتلك املتغري  "العمارة احلديثة" فالبد من القيام بثورة علىلذا . إنسان هذا العصر

التناظر غري قادر على أن يتكلم عن . الكتل األفالطونية اليت عمل عليها لوكوربوزيه مل تعد مناسبة لفهم الظواهر احلالية: "آيزمنان قائال
ا أشياء مارة تتحرر الع كيماآيزمنان إنه جيب التخلص من مفهوم الوحدة واألصل   ويرى" )48( .من املاضي أصبحت عالقاتنا مع احمليط؛ إ

التفكيك  وسيغدو. وذلك إلسقاط النموذج الكالسيكي للعمل املعماري ،مبصطلح دريدا" فلسفة احلضور"وهي  ،من امليتافيزيقيا التقليدية
  . الصيغ التقليدية للتفكري ولفهم األعمال املعماريةمبثابة مترد على كافة عند آيزمنان 
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  مركز وكينسر للفنون  -بيرت آيزمنان

  
  ) برلني(ماكس رينهارت هاوس  -بيرت آيزمنان

لكنها قامت مبزج التفكيكية باألسلوب . ومثل آيزمنان كانت املصممة العراقية زها حديد من أشهر املعمارين الذين تأثروا بالتفكيكية
ائية املعماري العريب، خاصة اخلطوط العربية املائلة واألشكال الدائرية اليت تعكس باإلضافة لذلك احتوت أعماهلا . دالالت التكرار والال

نابعة من توزيع الكتلةيف الفضاء القلق وعدماالستقرار  أعماهلا تعكس حالة من .على جرأة كبرية يف كسر القوالب اهلندسية التقليدية
مثة أيضا . اليت مل تستخدمها العمارة التفكيكية اليت حتل حمل الزخارف التقليديةاملتموجة واستخدام اخلطوط             ٍ بشكل ال متناه   اخلارجي

إن اجلمال يف أعمال زها حديد . قالب معماري واحدحتطيم الفروق بني الرسم والنحت وإعادة خلطها يف خاصية مميزة ألعماهلا تتمثل يف 
ابع من الفوضى املنظمة، أو لو شئنا لقلنا أن بطريقة ال ميكن توقعها، إنه اجلمال الن الكتل والفراغاتبني العالقات الشكلية  ينبع من توزيع

  .Aesthetics of Labyrinth" مجاليات التيه"أعماهلا تؤسس ملا ميكن أن نطلق عليه 
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  )اليابان(املركز العاملي للثقافة والفنون  -زها حديد
  

  
  

  )ديب(دار األوبرا  -زها حديد
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  )الكويت(مسجد األفنيوز  -زها حديد

أن يكون مستقال بذاته ال جيب ستقاللية املبىن وعناصره حيث يرى أن املبىن فقد قامت أعماله على فكرة اأما فرانك جريي 
لقد وجدت "جريي  كما متيز جبرأته يف استخدام األلوان واخلامات اجلديدة، يقول. ه وتقطع الصلة مبكوناتهحيده مباين أخرى تفسد
داخل  روح الشعور و جتسيداللقد اكتشفت أمهية مواداالنشاء اجلديدة حملاولة ا .رةطاملا حبثت عنه ىف العما ،ىف الفن شيئا جديدا

  )49(."جياد كيان ملفهومىاخلاص،ساعيا بذلك إلىإلتكوينا

  
  املنزل الراقص برباغ -فرانك جريي



35 

  
  قاعة والت ديزين للحفالت املوسيقية -فرانك جريي

  الهوامش
1. Leonard B. Meyer, The End of the Renaissance?. Criticism, Volume XVI, No. 2 pp 83- 105. 

  ). 2013اهليئة العامة لقصور الثقافة، : القاهرة( راجع للمؤلف كتاب حالة ما بعد احلداثة .2
وصف  ليس هذا هو التحفظ الوحيد فقط من قبل دريدا، فدريدا يف واقع األمر يرفض كل حماوالت التصنيف، بل هو يف حواره مع فرانسوا إوالد يرفض .3

  .التفكيكية بالفلسفة وينكر أن لديه فلسفة خاصة به أو مشروع فكري حمدد
 .90ص ) 2004دار احلوار، : الالذقية(ت فلسفية، ترمجة حممد ميالد يف حوارا. انظر فرانسوا إوالد، جيب أن يسهر جنون ما على الفكر

4. Steven Conor (Editor), The Cambridge Companion to Postmodernism (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) p 173. 

وكان من بني ). 1966ىف جامعة جون هوبكنزىف أكتوبر سنة (اإلنسان  عن اللغات النقدية وعلوم الذي عقد ؤمترأثناءامل ُ                            أ علن ميالد التفكيكية ىف أمريكا .5
، وجاك دريدا، J.Lacan ، وجاك الكانR. Barthes ، وروالن بارتT. Todorov، وتزفتان تودوروفL. Goldman املشاركني ىف املؤمتر، لوسيان جولدمان

جاءت ضد أن هذه الندوة مل تكن مناقشة ىف البنيوية، بل ميكن القول أن أغلب األطروحات املعروضة  يدركسجالت اجللسات واملتفحص ل. وغريهم
وقد وضع فيها دريدا قواعد . اليت أثارت جدالأكثر املداخالت  وكانت مداخلة دريدا البنية،والعالمة،واللعب ىف خطاب العلوم اإلنسانية.املقاربة البنيوية

تيل كيل  نشاط دريدا مل يكن جمهوال قبل هذه املداخلة، فقد كان له الكثري من الدراسات واملقاالت والىت نشرها ىف جملة مجاعة على أن.نظريته التفكيكية
Tel-quel.  

لقابل ألى إرجاعهاإلىعنصرها البسيط غري اما عرب                   ً         ً                                         ليس حتليال ،وال نقدا ،وال منهجا ،وال فعال أوعملية؛ ليستحلياليفكك عناصر بنيهإ"يقول دريدا   .6
ا ختضع للتفكيك، جهاز النقد تلكهي مكونات ف) عريف بـ، التعلى ، احلكمبني القرار،االختياراختاذ (       ً          ليسنقدا يلهث وراء كما أنه  حل،فقيمة التحليل ذا

رمبا  فعال أو عملية، أل نه ليسكما أ. وليس منهجا، ألن املنهج منغلق على ذاته وله خطوات واضحة. يف املقام األول املتعاىل الذى يستهدفه التفكيك
ذات فاعله حمدد إن . احلداثة قبلالذات الفاعلة،وال حىت من  قبل إنه حدث ال ينتظر تشاورا أو وعيا أو تنظيما منة، كان فيه شيئا من السلبية،وال تقوم 

/ األثر /بكلمات أخرى؛ الكتابة ) التفكيك(ن الكلمة ،فحني تقرت خاضعا لعمليةاإلرجاءفيظل !أما ما يكونه التفكيك  ،وهذا يتفكك ،الشيء ىف تفكك
  :أنظر ".التفكيك ما هو حني إذن سوف نعلم. …/  اهلامش/ الزيادة/ االختالف 

Derrida, J. Deconstruction and the other, Dialogues with Contemporary Continental Thinkers, ed. R Kearney (Manchester: 
Manchester University Press, 1984)p 87. 

  .23ص ) 2002دار الشؤون الثقافية، : بغداد( رافيندران، البنيوية والتفكيك، ترمجة خالد حامد.س .7
8. William S. Haney, Deconstruction and Consciousness: The Question of Unity, Journal of Consciousness Studies 5 (1), 1998, p 

30.   

   .   112  ص    )    1997                أكادميية الفنون،   :        القاهرة  (                               التحول الثقايف، ترمجة حممد اجلندي    .              جيمسون،فريدريك  . 9



36 

 .90فرانسو إوالد، جيب أن يسهر فكر ما على اجلنون، ص  .10

  .66ص  )2002اجمللس األعلى للكتاب، : القاهرة(ترمجة ناجي رشوان  ،توجهات ما بعد احلداثة. رزبرج،نيكوالس .11
 .)2005مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(ترمجة حممد شيا . حبث يف أصول التغيري الثقايف: ثةحالة ما بعد احلدا. هاريف،ديفيد .12

   .  28  ص   )     2008                    املركز القومي للرتمجة،   :        القاهرة (                  ، ترمجة رضوى عاشور  9                                     نوريس، موسوعة كمربيدج يف النقد األديب، ج   .  13
   .  73                            هاريف، حالة ما بعد احلداثة، ص   .  14
  . 8  ص   )     2012          دار املدى،   :        القاهرة (           مجة طه ياسني                          كالفينو، مدن ال مرئية، تر   .  15

16. Barthes, Roland. Image-Music-Text:Essays Selected .translated  by Stephen Heath (London: Fontana press, 1977) p 42. 
17. William S. Haney, Deconstruction and Consciousness, p 34. 

  .59ص ) 1991أفريقيا الشرق، : ءالدرا البيضا(عمر أوكان، النص والسلطة  .18
   .  73                                  ديفيد هاريف، حالة ما بعد احلداثة، ص   .  19

20. Richard Begam, Splitting the Différance: Beckett, Derrida and the Unnamable,Modern Fiction Studies  Volume 38, Number 4, 
Winter 1992  pp. 873-89. 

  :ولعرض أكثر توسعا حول قراءة دريدا ألعمال بيكيت
AsjaSzafraniec,Beckett, Derrida, and the Event of Literature (Stanford: Stanford University Press, 2007 ).  

21. Susan Hayward, Cinema Studies: The Key Concepts (London: Routledge, 2000) p 80. 

يف العقد  وترى املؤلفة أن مصطلح السينما التفكيكية قد استخدم منذ عشرينيات القرن العشرين لكنه مل يصبح مستقرا كأحد األساليب السينمائية إال
  .الثامن من القرن ذاته

  :مثة أمثلة عديدة على هذا النوع السينمائي املتأثر بالتفكيكية، على سبيل املثال .22
 Blade Runner (1984), Pulp Fiction (1994), Memento (2000).  

  :الفضاءوهذا مقال تطبيقي عن التفكيكية يف فيلم ستانلي كوبريك أوديسا 
Richard I. Pope, In Kubrick's Crypt, a Derrida/Deleuze Monster, on 2001: A Space Odyssey,  Vol 7, No 3 (2003). 

  :اقرتاحه بشأن هذا التعاون يفدريدا  قدم .23
Mesure par mesure. Architecture etPhilosophie, Centre George Pompidou, Paris 1987. Cfr. J. Derrida, Cinquante-
deuxaphorismes pour unavant-propos, in Id., Psyché, Inventions de l’autre, tomes I e II, Paris Galilée, 1987/2003. Trans. P. 
Kamuf, Psiche : Inventions of the Other (Stanford, Stanford University press, 2007). 

  : انظر .24
J. Derrida, Point de folies – Maintenantl’architecture, in B. Tschumi, La case vide. La Villette, Architectural Association, 
London 1986 (parallel English version). 

  : انظر .25
J. Kipnis and Th. Leeser (eds.), Derrida Eisenman. Chora L Works, ed.(New York: Monacelli Press, 1997). 

  : انظر .26
J. Derrida, B. Tschumi, M. Wigley, Invitation to discussion, in «Columbia Documents of Architecture and Theory», vol. 
1,1992. 

  : انظر .27
J. Derrida, K. Foster, W. Wenders, The Berlin City Forum, In Architectural Design, 11-12, 1992. 

  : انظر .28
J. Derrida, Générationsd’uneville :mémoire, prophétie, responsabilité, in AlenaNovotnáGalard et PetrKratochvíl (éds.), Prague. 
Avenird’unevillehistoriquecapitale, l’Aube, Paris 1992. 

  : انظر .29
J. Derrida, On between the Lines, in D. Libeskind, Radix-Matrix, (Munich-New York, Prestel, 1997). 

  : انظر .30
J. Derrida, Summary of impromptu Remarks, in C. C. Davidson and J. Kipnis (eds.), Anyone, New York, Rizzoli, 1991 and J. 
Derrida, Faxtexture, in C. C. Davidson (ed.), Anywhere, New York, Rizzoli, 1992. 

31. Tschumi, B., Architecture and Disjunction ( London: MIT Press, 1996) p. 9. 



37 

ا األشكال اليت حيتويها املبين أو تكون منفصل .32 عنه، وتكون ذات ارتفاع يلفت األنظار دون أن يكون هلا مهمة نفعية داخل  ةتعرف الفويل يف املعمار بأ
  .رن التاسع عشر على املباين اليت تقدم الزخرفة على الوظيفة أو الشكل على املنفعةاملعمار، وقد كانت الكلمة تطلق يف أواخر الق

33. J. Derrida, Faxtexture, in C. C. Davidson (ed.), Anywhere, P 115. 
 

34. Benjamin, A., ed.  Deconstruction in Architecture.Architectural Design, 58, no. , London, 1988. 

   .   135  ص   )                    منشورات اجملمع الثقايف  :       أبو ظيب (                                                              ة وظهور احلداثة، يف احلداثة وما بعد احلداثة، ترمجة عبد الوهاب علوب               ويليامز، املدين  .  35
  .55ديفيد هاريف، حالة ما بعد احلداثة، ص  .36

37. Mark Wigley, The Architecture of Deconstruction: Derrida's Haunt (New York: MIT Press (MA), 1993) p 27. 

38. J. Derrida, trans, Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning & the New International. trans by P. Kamuf 
(New York-London, Routledge, 1994) p. 82. 

39. J. Derrida, Plato’s Pharmacy, in Id., Dissemination, trans. by B. Johnson (London-Chicago, Athlone-University of Chicago 
Press 1981) p. 133. 

40. Derrida, Ibid, p 134. 

41. J. Derrida, Specters of Marx, p. 83.  

: وميكننا تصور ثالثة بدائل. طبيعية هلذا املوضوعالسنبدأ مع البداية "السياسة هذا الفهم لطبيعة املكان يعود إىل أرسطو يف كتابه جيدر بنا أن نذكر هنا أن 
ال يكون هناك أي  أما أن. بعض أشياء مشرتكة وبعضها ليس كذلك) 3(ال شيء، أو ) 2(كل شيء أو ) 1(فيتوجب أن جيمع بني أفراد الدولة إما 

مدينة واحدة يف مكان واحد، واملواطنون  -البد له بأي حال أن يكون له مكان مشرتكو عقد، اجملتمع شيء مشرتك بينهم فهو املستحيل بعينه، حيث أن 
من أجل احلماية مشرتك، تأسس  من الواضح إذن أن الدولة ليس جمرد جمتمع، جيمعه مكان. هم أولئك الذين يشرتكون يف العيش يف تلك املدينة الواحدة

ا شرتاطات ال ميكن للدولة أن توجدالتلك اإن . والتجارة   ".                          ً     ، ولكنها ال تشكل مجيعها معا  دولةبدو
ا تقوم بدور حمور ، )كامريا وحىت اهلاتف احملمول واإلنرتنتال    ً                بدءا  من التلفزيون و (ة عن التكنولوجيا يدعد سياقاتيتحدث دريدا يف   .42 اليوم  يعلى أساس أ

 :انظر .                       ً                العام الذي مل يعد مرتبطا  باألرض التقليدية الفضاءالعالقات السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية، وتسهم يف صياغة  طبيعةيف 

Bernard Stiegler, Jacques Derrida and the Humanities: A Critical Reader (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) pp 
238- 270. 

43. J. Derrida,  point de folies – Maintenantl’architecture, cit., p. 9. 

44. J. Derrida, Miantenantl’architecture, cit., p. 9. 
45. J. Derrida, Générationsd’uneville :mémoire, prophétie, responsabilité, cit., p. 245. 
46. J. Derrida, J. Derrida, Faxtexture, in C. C. Davidson (ed.), Anywhere,( New York: Rizzoli, 1992) p. 23. 
47. Peter Eisenman, Eisenman Inside Out. Selected Writings 1963-1988 (New Haven-London, Yale University Press 2004) p 89. 

48. Peter Eisenman, Ibid, p 121. 

49. Johnson P., Wigley, M,  Deconstructivist Architecture (New York:The Museum of Modern Art, 1988) p 75. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

  داخل وخارج طيفية األثر الديني، أو الدين في حدود التفكيك
  واديجاسم بديوي . د 

   ، العراقة بغدادجامع،مدرس الفلسفة في كلية اآلداب  
 

أي حديث، ميكن ان يظهر مبظهر الالئق، او املناسب، يف سياق ما ندعي اإلحاطة به عن الدين، وفيه، وانطالقا منه، قد نشاطر 
ه، يف دريدا، يف تساؤالته ذات املنحى التفكيكي، القلق ذاته، واإلرباك ذاته ، التيه يف صحراء املعىن، ذاته، بيد أننا ال نذهب املذهب ذات

، بقوة اىل املشهد اجليو سياسي، وسيكون السبب مفهوما وواضحا اذا ما ذكرنا ان الدين، وما يقدمه هذا )عودة االديان(ما يتعلق بظاهرة 
اخرى  املفهوم من محوالت داللية وإجرائية وبالغية مل يغادرنا، قيد أمنلة، حنن العرب واملسلمني ، ال قدميا وال حديثا، وهذا يعين من زاوية

ا،  كان يوجه حديثه عن الغرب وأوروبا، حىت لو تأسف لعدم حضور مسلم،  للحديث، ان دريدا، يف حديثه عن الظاهرة الدينية وعود
  .)1(، او ميثل اإلسالم واملسلمني يف جزيرة كابري  يف مؤمتر املخصص ملناقشة الدين يف عاملنا )ينوب (

م السبل واملناهج العقلية ، واملغامرة ، ان يقدموا  رغم ان دريدا، يعيذ ويستعيذ، من ان     يكون نفر من الفالسفة ، مهما بلغت 
كما يعيذ نفسه والتفكيك   )2(انفسهم بلباس النواب واملمثلني عن الديانات اإلبراهيمية يف جزيرة كابري ألنه يعي خطورة االنتماء لالسم،

ن اظهروا األنوار بوصفها ردة فعل معادية للدين، بأجنحتها التحليلية الفرويدية من الوقوع يف شرك حقبة األنوار، وفالسفتها الذي
، ضمنيا، ان االنزالق يف معاداة الدين ال يقل خطرا، هذا ان مل يزد، من االنغماس يف وااليديولوجيا املاركسية،  حمذراواجلينالوجيا النتشوية، 

  .الالهوت االنغالقي املتطرف 
، هي متون دريدا ومرجعياته نفسه واجلو العام يف النص املذكور، فكيك موجه للغرب وألوروبا حتديداأي ان الت، ان ما يؤيد كالمنا
ا الثيولوجية، ومن معانيها الطالواضح من مفاهيم العهدين من جهةعلى الرغم من استلهامه  وتلك ليست ، قوسية، بعد افراغها من محوال
  . عقل الغريب كانط وبرجسون وهيدجر ونتشه وليفيناس وحىت ماركس ومشث ومن ارث ال. باملهمة السهلة إطالقا

غري ان التفكيك يبدو انه ينطلق من وحدة األديان، اإلبراهيمية منها يف اقل تقدير، واختالف التأويالت يف ما تعنيه كلمة الدين، 
 والسياسي، رعبا وحرية، وتشتتا، تفرضه املمارسة اخلطابية ألي تلك الظاهرة العائدة، من رقادها املفرتض، لتبعث يف الفضاء املعريف والثقايف

  .تداول كان 
، يأيت على مستوى املنت فقط، باعتبار انه مل يكن منبعا استلهاميا ينفذ داخل المي عن التداول الضمين التفكيكيان االغرتاب اإلس

، يفرض جدته يف املشهد سالموي، كونه الوافد، بقوة وعنفالنص التفكيكي، اللهم اال من ناحية الدخول املرجأ لظاهر اإلرهاب اال
  .العاملي ويزيد من شهوة التصعيد اإلعالمي والسياسي يف العامل اآلن 

  دريدا والمصلح المنتظر
، ومإننا ال منتلك حقا منهجيا لل ، رغماوز دريدا ملقام الشهود الصامتني، يقصد اإلسالم والديانات األخرىهل منتلك شاهدا على جت

هيمه، ظاهراتيا، الفضاء التداويل، ، الذي تنشر شظايا مفاضة يف الوضع اجلديد لتوصيف الدينوان كنا منتلك حق احلضور يف الظرفية الراب
، اذ ال تنفتح اطر الدين على دالالت متعددة فحسب، امنا تسهم هذه كانية والزمانية على وجه اخلصوص، والبالغة ،واملاجملاز، و للغة

عرب ثالث  ق مفهوم الدين،، تشكل الفهم املسبق ملا نعتقد انه يستغر واشتقاقات عدة ملمارسات خطابية ت يف صنع معاينالدالال
  :منطلقات
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، يف الدراسات املعجمية فيعطيه معاين القاموس االشتقاقي اذ يبدأ من عتبة تارخيية لسانية التاريخ لغويا ،: لسانية فيلولوجية  -
ربط، (او الحقا . )طف او جىن، ومجع ق(، من هوفمان وبنفنست على اشتقاق الدين، و لذي يتواصل مع اوتوالشيشروين، اللتقليد 

 .)اعادة ربط

سواء . جينالوجية تبحث يف االنساب ويف تاريخ وانثروبولوجيا األديان، بوضعها على حمك التحوالت التارخيية والبنيات املؤسسية  -
اذ ال  )3(بنفنست نفسه عندما اختذ من املؤسسات اهلندور اوربية شهودا على تاريخ املعىن واالشتقاق، على الطريقة النتشوية او على طريقة

 .ميكن للكلمة بشكلها اجملرد ان تؤدى معىن منتجا ومسهما يف انتاج معىن 

ا و   تنقية وتصفية الدالالت من، هي القراءة اليت يعتمدها التفكيك عربحترير ية تفكيكية - ا التارخيية، غري شوائب ذاكر من محوال
ان ذلك يعين ان يتم العمل على وفق هذه القراءة بالتجاور مع الطريقتني السالفتني، ال بإقصائهما، الن جتنب إقصائهما حبسب 

غليب الذي قد ختلفه االصوليات الدينية، بالنظر اىل سياستها يف االقصاء املفهومي وت. دريدا ال يؤدي مبزيد من العبث والتخريب 
 .منطق االستحواذ ، ليس على املعىن فحسب، بل على احلقيقة الشمولية 

وتصفية الداللة الدينية من ركامها يف املستوى االول، حتتاج اىل اعادة تثبيت مؤجلة، والقراءة التفكيكية حتمل تقنية القراءة 
ا التزامني املزدوجة عرب  تزويد اجلناح التطهريي جبناح اخر تثبييت وهي قراءة احلالة ا يف العامل اليومالدينية حبسب عالما ، ة، أي عالما

، وما ترتب عليه من تداعيات جيو سياسية، وإسرتاتيجية ة واجتماعية وقانونيةيف ما تقدمه من بىن رمزية تنتج اوضاعا سياسي
، والكوارث، مع واألزمات وار، والصراعات،، يف ما يبدو توزيع االدالتجربة والظرف احلايل الذي يعيداقتصادية، مرتبطة متاما مع 

  .واحملصن الناجي، القدسي، املقدس، شبح العودة اىل الدين، ومع ما يعززه ويفرزه من تعازمي جديدة، السامل،
، تعبأ بنمط قراءة املزدوجة املقرتحة للتفكيكحيمل إمكانية العودة اىل الدين، وال ،ن نفسه، يف وجه من اوجه العالماتالدي

ا تنفتح على املستقبلراءة الظرفية املالق ، املستقبل اإلصالحي الذي البد من جميئه، املستقبل واآلن اللذان حيمالن جتربيت رجأة ، كو
يرتبط احدمها باألخر ، اذ من ناحية ظرفية الزمان. ، كالمهاراب واإلصالح، والفساد والنزاهة، والظلم والعدل، واجلور والقسطاخل

إال وجودمها مع بعضهما البعض بوصفهما ) السابق والالحق( ذ ال وجود يسوغ وجود التالزم الوجودي بني املزدوجني ، اارتباط وجود
  .شاهدين ومكملني ، من ناحية االسم، وخطورة االسم ، واقتصاد احلاجة لالسم 

 املسيحي فقط، تعزز انفتاح االسم على إن إمكانية جميء اآلخر املنقذ او املصلح، وان تداوهلا التفكيك ببعدها املشيحاين      
احلاضر باملعىن املنبجس لالنتظار، فاملسيح البد أن يظهر بعد فصل اخلراب / اإلجراء السياسي بإمكانية العدل، وتشحن اآلن 

املتمظهرة على هيئة  والفساد، خراب القسط والعدل، ليعيد ترميم املعادل االمسي للعدالة، وعودة الدين هلا فعل التشبيح لعودة العدالة
ا فعال بشريا ظالميا ، مبقابل العدل بوصفها معادال نورانيا من إلوهية منتظرة  حتمية داخل حتمية أخرى وهي إمكانية الظلم كو

  .وانتشار العدل اإلهلي يف العامل و ممثلة باالمتداد اجملسد للفكرة السياسية لإلمامةأجمسدة بالشكل اإلنساين للمسيح، 
، لتشخيص ظاهرة العودة، بعنف، اىل الدين، يقرتح دريدا اسم املقام املكاين للقراءة الظرفية  تغفل القراءة التفكيكيةولكي ال

)khora(،)4( ا الصريورة املستمرةوت ، او احليز  دائم التغري الذي يعرض فيه عمل اإلله الصانع، انه الوعاء او هو املكان الثالث رتجم على ا
، يف منتصف حلظة اخللق، بني حريف الظهور واالمنحاء، هو البني بنيل وعامل احلس، أي هو احليز الذي ميتلك دائما إمكانية بني عامل املث

هو فضاء ظهور الشيء واختفائه، املساحة املكانية لالنبالج  )5(،’’وما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون’’الكاف والنون اإلهلية،
  )6(.جود الطيفي، املاضي واملستقبل، فهو خمتف يف ظهوره، وهو عودة ظهور املختفي  واخلفوت، فهو الو 



40 

، وهو ما تستنفره األصولية الدينية من شر كامل حلديث ذاته عن العمل مبا هو ديينفاحلديث اذن عن عودة ملا هو ديين هو ا
ا دريدا بعنوان العوملة التليتنوما تستثمره أيضا وشامل وجذري ا الس )7(ية،، ويعنو ، وما ينفلق فيها ، ورؤوس أمواهلا التقانيةربانيةبأجهز

، اليت دين يليق بنزعة التدمري الشريرة ، وتشكل مفاهيمنا عنالعامل بتلبد غيوم حروب مقدسة، وتوزيع قوى الصراع ألومنها من تشظيات مت
ى ما نعتقد انه مرتبط باسم يواء إمنا تستأثر وتستقوي باهليمنة عل، اذ ال تكتفي باللجوء واإلى منزلة احلصانة والتحصني الديينتستحوذ عل

  . الدين
، طالحيا ألفق آخر، ولو فيلولوجيا؟، هل من املتوقع ان نوسع او نتوسع  مفهوميا واصنا املعجمية العربية للفظة الدينماذا لو أضف

  .إذا فسحنا جماال للسان العريب عرب إسرتاتيجية التفكيك ؟ 
، وهناك بالكسر أذله واستعبده) دانه، يدينه دينا(عادة والشأن، و، كسر الدال ، اليف خمتار الصحاح ان الدين بالكسرزي يذكر الرا

/ املقدس/ القدسي/ الناجي/ السامل (سلسة اإلسالمية، اىل أضابري / واذا احلقنا التجربة الدينية العربية  )8(معىن ثالث وهو اجلزاء واملكافأة،
/ العقاب املطلق، الوالء/ التمرد  ،الثواب/ ، السمع والطاعة واالمتثال املكافأة/ اجلزاء، االستعباد /اخلضوع(لد ثنائية مفهومية ستو ) احملصن
، وقد انزاحت كل هذي املفاهيم من احليز الديين اىل احليز السياسي، واىل مطلق معادلة نظرية احلكم على تاريخ خطاب الثيولوجيا )القرىب
  .ن الناس يف الشرق على دين ملوكهم، األمر الذي دفع هيجل لإلميان، باوالشرقية عموما، اإلسالمية خصوصا/ العربية  ياسيةالس

ج امناط  ، وتنتذي الثنائيات تعتقل كل نظرية عملالعوام ، ه/ املوايل ، السادة / روافض ، االقحاح/ ، نواصب املعارضة/ املواالة 
ا ان وااللغاء، واملكافاة واجلزية، والتكرمي وقطع األعناق، ، واالحتضغيب والرتهيب، التقريب واالقصاءمنطق الرت  ، وفقتفكريها واطر ممارسا

  .ال...، والتحنيف والتفطيم، والتحنبل والتزيد وتشريد اخلصوم، التسنن والتشيع، وتشييد القصور
ادقة، واحلذف، والقطع يات تعيد تربير وتسويغ سلطة املص، ملفات وأرشيفات عن فعالم مفامهينا عن ما نعتقد انه دينامتتلك قي

، بغرس ايقوناته يف لتاريخ الذي يتحرك فيه جسد الدين، عن طريق صناعة احلدث وصناعة اواإللصاق، حىت على تدمري وتشكيل أرشفتها
  .حلم احلاضر واجلريان فيه

، شكل ضحايا هلذا االختطاف السافر تمرين علىيعيش اسم الدين قصة اختطاف مستمرة ، ويعيش رعاياه بصفة رهائن مس
  .واملشوش . املختلط 

ا، فأن موت اإل ، أعادت احلديث عن ظاهرة لعودة له، وإعادة بثه يف حلم اإلنسان، وهيئتهال يشهد الغرب املسيحي املشكلة ذا
، يف جسد فيلسوف مثل نتشه على عودة اإلهلييعول  ، والانتزاعه من جسده وحلمه اإلنساين، اىل نورانية ملكوته اإلهلي حمتملة للدين، أي

، وحىت لو عاد الدين، فأن نبأ عودته  ال حتمل جديدا، سوى ن اإلله مات حببل شفقته املسيحية، مبشرا باالبشري، فقتله، وعاد زراداشت
  .. نه ضحية مؤجله ومستعجلةأ، على ، وإقامة احلداد عليهعتيقة تشمل االعداد مراسيم موته تكرارية

، وهي مغامرة  قد تسفر عن نتائج ال متت اىل اذه، يف وضع الدين يف حدود العقلقبل نتشه، حاول كانط إنقاذ ما ميكن إنق
جديدا، اللهم اال تعزيز الثنوية العقلية قل الكانطي اخلالص من جانب اخر، ، وال تضيف اىل العلدائرة املفاهيمية للدين من جانبا

واإلميان التفكري، وينتصر للثاين باعتباره   اجرتاح ثنائية اإلميان الوثوقي، العلمي واألخالقي، عربي والعقل العمليالعقل النظر : الكانطية 
  ، ذات البناء اإلنتاجي القتصاد الواجب يف احلياة األخالقية، عمليا، مشتقا من اآللة الكانطيةدينا عقليا 

متأتية من االخالق  ل،حلحلة العوائق بني اإلحساس والعق ، وباعتباره مبادرةها حال أوسطالعل ذهنية التشطري لدى كانط باعتبار 
ن يقسم الرغيف بيم متخاصمني ، وكأن كانط نذر لعقله اخلالص ان يفض اإلشكال بتقسيمه، وهو كم، أخالق تقسيم الرغيفاملسيحية
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، يبقى الدين املسيحي الوحيد الذي ان، حبسب كانطيل وأخالقي، فمن بني كل االدي، وهذا نبل مثاجياع، لك نصفه، ولك نصفه اآلخر
  )9(. يستحق ان ينعت بانه  دين اخالقي

، بقرارات ، سلبا وإجياباأثرون بشكل مباشر، ومتالنظر اىل الدين، اىل صميم الدين، وجهة النظر، نظرنا حنن، باعتبارنا مفلوكون به
ضع ، و تستهدف وضع جديد ملا ندعوه دينا من أي وقت مضى ،احلاجة لقراءة خلعت عليها كيفيات دينية، بوصفه إميانا، يقر اآلن، أكثر

ا عملية حراثة لألرضية املستهدف حفرها، وقلب األرض هي عملية إحياء نقدي حنفر فيه يف أرضية وعينا ، بيد أن عمليات احلفر، هي ذا
نت تستهدف التحليل احلفري، وصوال اىل تربة نقية، تربة اإلميان، ، كاال التربعم، وحراثة كانط النقديةجديدة لبذور مل يتح هلا االخضرار و 

اخلصبة باألخالق اخلالصة، يف سبيل ذلك، زاول كانط تفتيت األفكار باحملراث  ذاته الذي استخدمه لصياغة حال حداثي نقدي  وبنفس 
  .ميان التفكري اإلسقاط الفلسفي، املزدوج ، النظري والعملي ، أكمل الوترية لتتسع للدين، دين اإل

حداثة املمارسات اخلطابية، وطالت الدين، ذلك الشيء الذي ال ميكن التثبت  كنة النقد الكانطي تفريخ مصطلحاتاستطاعت ما 
دان من قطعية التحقق من هويته، بوصفه تسجيال ملوقف ضد تارخيية الشر، مبقابل اإلرادة اخلرية لإلميان التفكري، ميدان الضوء والنور، املي
ه من الذي مجع بني طياته ميالدا جديدا، انشطاريا، اجنازيا، وهو احليز الذي تلتصق به العاطفة الدينية، مبا هي إميان، بالفكر، مبا  يفرتض

  .عقالنية  نقدية 
فيق بني ، اىل مواسم التو ون الوسطى، املسيحية واإلسالمية، اىل الالهوت الكنسي، والقر نا هذا امليالد، وكأنه عود ابدييعود ب

، واغلب الظن ان العلة الضطراري للفلسفة يف منطقة الدين، واحلكمة والشريعة، اىل اهلبوط انقل، والدين والفكر بإطار فلسفيالعقل وال
حشيد، لديين الذي يهيمن على عنصر القوة، قوة املد والفعل والت، كان الدافع ائم اآلخرالكامنة من وراء ان يظهر اجملاالن احدمها وكأنه يال

طموح  ، حبلم عتيق بثته خياالت ومثل أفالطون يفتطل كئيبة من على عليائها العتيق، اليت احبة التجربة الفردية، املنعزلة، صعكس الفلسفة
  .، ويوتوبياه يف الفردوس املفقود على األرض  لة، ومدينته الفاضان يقود مجهوريته املثالية

، من حيث املبعث املنطقي، بأن الفلسفة والدين ال ة كالمها يليق باآلخر، ال خيتلفدين والفلسف، بأن الإن اإلظهار التعسفي
، فأنه اغفل اجلزء املتعلق عمل لألنوار ، وإذا انتبه دريدا اىل اجلملة األخرية كانت برنامجا ان يقوم إال على أنقاض  اآلخرميكن ألحدمه

 ،ين بشكل أكثر شراسة ودموية وعنفاتزامنية تتعلق بالظرف اجلديد لعودة ظاهرة الد باللياقة املتبادلة بني الدين والفلسفة، ألسباب نقدية
ّ                                     وكأنه حيم ل األنوار بشكل مباشر، وال يقبل التأجيل   .، مسؤولية العودة العنيفة اىل الدين كأنه يرجعها اىل علل فيزيائية        

ا وفشلها يف صنع ثر صدمة احلداثة مبنجز ، ا، أكثر عنفوانا وصرامةز ودالالتعادت ظاهرة الدين وهي مشحونة برمو  عامل (ا
، على حد ما نفهمه من تني أسهم العلم ألداء دور تسويغي، احلداثة اليت يعرب روادها أنفسهم عن خيبة أمل جتسدت حبربني عامل)أفضل

 حتالف إيديولوجي بني العوملة والتقانة ، يفحمايثة للوجود الديين ومرادفة له، لفتك بالبشر، وآلة الفتك بالبشرلتشريع ا )10(،شكوى فرويد
  ) .، سياسية إعالمية، مالية( سائل إنتاجها  اهلائلة الرأمسالية بو 

عقل من ممارسة ، تفاؤل حتمي يقضي بأن ليس من احملال على  الورة ال مثيل هلا، بص، املنبثقة من األنوار الثوريةحلماسة باكونني
، على طريقة أزياء للتوزيع للكشف احليوي البايولوجي، موضة العصر، لتصورات اجلديدة، آنذاكاد على ا، باالستندور تنظيمي جمتمعي

، يد النفسية، بدور العلم، بوصفه منجزا حداثيا انواريا، بتبوئه منزلة تسويغية، املعرب عنها بصدمة فرو مشاهري هوليود اليوم، ومزاجه النظري
  .نية يف هاوية الفناء له احنرافات خطرية قد تؤدي اىل رمي اإلنسا
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ا كانت أمرا شائعا، وهناالعلم ممثال للسريورات الفلسفية ان اجلهود الرامية لتقدمي ، ، حبسب بكوننيبرز املسعى الديين، ، يبدو ا
ا مرحلة طفولة للمجتمعي، بظاضمن اإلسقاطات البايولوجية مبتغى احلتمية  ، هذا إذا ما اريد حتقيقهراتية العتبة اليت ينبغي ختطيها، كو

ة باكونني  ، حبسب ماركسيفالدين الرتقاء والنشوء السياسي،، وانعطافاته يف سلم انسانية اىل اوج التقدم وصريوراتهللثورة العابرة باإل
نسانية يف ، وختطيها مبكرا عرب اجتثاثها ميكن ان خيفف من عبأ اإلا وحتميتها ضمن بنيتها التارخيية، تفرز ضروراملربكة طفولة معرفية

لفوضى ، واالجتثاث حيتمل ان يتفجر عرب الفوضى والثورة اليت ال تستجيب اال الشرتاطات امها حنو احلتمية الشيوعية الكربىرحلة تقد
ئل ، او التحالف حتت اللواء أالجنازي لفكرة القطيعة املعرفية عرب فك وشائج االرتباط العضوي بني املواضعات اجملتمعية ، والوساالثورية

  . الدينية يف انتاج ظاهرة الدين 
م ض، على ختطي الدين، ظنا منهم، فيما يظهريتفق االنواريون د الدين،  ، انه من املمكن القاء القبض على مفهومه، ويف حرو

ت ويفكر بالنيابة رارا، فالدين هو اإلميان بوجود اله، يتخذ القهو اهم ما اشتغل عليه االنواريون، هذا اجلزء كانوا يقصدون حضور اهللا
، من قوة جمانبته، وهو توصيف حيمل من قوة الصواب بنفس قدر ما حيمل عن اجلمهور، وهو ما عدته املاركسية، افيونا للجماهري

الدينية تدعو اىل النشوة ، والسكر مفهوم صويف من جانب، وكثري من االصوليات اثل سطوة التخدير والسكر والنشوةولسطوة الدين ما مت
للذة ا/ ، نشوة التبتل احلياة، من اجل نشوة عاجلة) شواتون(، أليس الكثري من الرهبان تنازلوا عن ملذات نية، من جانب أخرالدي

ن شأن املبشرين واملتدينني ؟موعودة/العقلية، او من اجل نشوة مرجأة    .، شأ
، فمن اجل اليت يتطلبها التفوق السوبرماين للقوة ، وتراجعا ان ما عده ماركس افيونا للشعوب، عده نتشه، بؤسا، وتربيرا للضعف

، الذي لن يبعث بعد هذه املرة، ومبوت اهللا املسيحي ،شفقة، خمتنقا حببل رمحتهان يتفوق اإلنسان ينبغي قتل اإلله، اله الرمحة والضعف وال
وتقاسم  ،، وحيتقر الرمحةمتفوقا، يزدري الضعف ته املتفوقة بلحمه ودمه اإلنساين،، سيبعث يف قيامة ايام، للقيامة، حبضوره اإلهليثالث

رغيف الشفقة بني العبيد، عاد اإلله مع نتشه إنسانا ال حيمل من اإللوهية سوى طيفها احملرض على االنتقام من العبودية والبؤس 
  .اإلنساين بظاهرياته املسيحية 

م اي ، شنوا هجوما على حمور واحد، غري عابئني لعسكرتارية النقديةنبه التفكيك، على ان االنواريني، بأسلحتهم احلداثوية، وخطابا
 كل اخلطابات ، وهو مزود برتسانة كاملة وجوهرية يف خطاب الفكر ذاته، من بنيها العدو املفرتضباألجنحة اإلسرتاتيجية اليت يتمثل

عنصر  ، عنوغفلت خطابات العداء للدين اري،، كما كشفت الفرويدية عن حضور تقين هللا يف الالوعي املعريف واحلضالواعية والالوعية
هل مات اهللا ’’واملنطق الذي ينتظم سياق الكلمة،  ، يف اللوغوس،املفهومي، وهو الوسط اللغوي و صميمي حاضر يف جوهر كل وعي

  .)11(؟ ’’ ، يف الكتابة فعال يف اللغة
، ومن يشن حروبا على اهللا، يغفل ان اللغة هي ، ادراكاتناا، حضورا طيفيا حيكم كل متثالتن، كما يؤكد دريداان حضور اهللا يف اللغة

يمن عليها ، يف روع االنواري، يف البنية التكوينية للغة، اذ  ال يغدو املش، بشكل ال سبيل اىل التجريد منهميكانزما دفاعية، إسرتاتيجية، 
  .، ال غري أوهام جتري جمرى االدعاءاتأضغاث ، اال زته للدالالت املفاهيمية الدينية، من ناحية حياكفاحه املفرتض

، امنا يرتاب والعودة بقوة وعنف. ينية للعودة ، فضال عن فهم قدرته التكو إمكان فهم الدين ، لعدمال يبدي دريدا قلقه التفكيكي
 العيون املراقبة الكبرية اليت ،  يتجسد ذلك يفومتظهراته يف العوملة التليتينية، مع األصولياتللتحالف الغامض بني الرأمسال التقاين اجلديد 

ت ، يف إيران جنحما وان أثبتت هذي التجربة جناحها، عرب اآللة اإلعالمية العمالقة، السيأقراص تسجيل ترافق البابا يف حتركاته ونقلها على
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ط بعض األنظمة اسي يف إسقا، ومتكنت مؤخرا مواقع التواصل االجتماعي على االنرتنيت، من لعب دور أسثورة اإلمام اخلميين الكاسيتية
  .، وجذب ممثلي األصوليات املتطرفة اىل سدة احلكم السياسية  احلاكمة

، اذ بات جليا ان غرار احلروب املقدسة بني األديانواملريب الذي أخوف ما خيشاه دريدا هو إعادة صياغة الصراع الديين على 
، كما هي احلال ية، الن احد مفاهيم الدين يستوطن اهلو يري مفاهيمه بوصفها رهائنافه وجتالتجلي املرجأ لألثر الديين يتيح لألقوياء اختط
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  .أنموذجا» D'ailleurs Derrida«فيلم : شبحية جاك دريدا في السينماتوغرافيا
  حفيظة بوخاري.أ

  .، الجزائرجامعة مستغانم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال-كلية العلوم االجتماعية 
  :مدخل

فكر الفرنسي، الذي يعد أحد أعمدة الفكر الفلسفي يف تاريخ البشرية، إنه امل )Jacques Derrida )19 30 -2004جاك دريدا 
تم إىل يومنا هذا يرائد التفكري التفكيكي كأهم حركة ما بعد بنيوية يف النقد األديب احلديث، وقد كانت نظريته هذه حمل نقاش وجدل مل 

اصة باللسانيات واألدب والثقافة الشعبية والفنون، ويف مقدمتها الفصل فيها، ويعترب هذا الفيلسوف مرجعا فكريا يف عديد اجملاالت اخل
  .السينما

ا بالنسبة إليه ذلك الفن الكامل الذي يتيح لألنا الالواعي فرصة التجلي العياين أمام  إن اهتمام دريدا بالسينما نابع من كو
ّ        الشاشة، وعليه فهي الفن الذي يكرس مبدأ الطيفية اليت لطاملا نو ه إليها دريدا يف عديد الكتابات واحلورات اليت أجريت معه، ومرجعيته                                                           

ّ  مستمدة من الطيفية النفسية عند فرويد، وعند كارل ماركس يف حديثه عن الشبح السوفيايت، وبذلك فإن الشبح الدريدي هو ذلك الكل                                                                                                                     
ّ                                             املركب  من متثالت األنا املفكر نفسيا وسياسيا وحىت ثقافيا     .  

الطيفية يف السينما، وكيف من املمكن أن يكون الكادراج : على نقطة حمورية يف هذا اجملال، أال وهي وإن هذه الدراسة سرتكز
                                                                              ُ                                        السينمائي مؤطرا حلقيقة شبحية، ومن أجل تبيان دعائم هذه الفكرة، فقد ارتأى لنا أن ن ضمن حبثنا هذا جمموع عناصر مرتبطة البناء، 

 .  وفيما يلي استقطاب لفحوى كل منها

  :رات الشبح اإلنسانيتمظه-1
املتصل على وجه العموم، / املمثل، واإلنسان/ إن فكرة الشبحية اليت طرحها جاك دريدا يف تفسري احلضور الشخصاين لإلنسان

كالصورة، التصور، التمثل، :                                                     ُ                                 تستمد جذورها من املعىن اللغوي الذي حتمله كلمات أخرى كثرية  االستخدام يف احلقل التواصلي البصري
ا إىل اإلتيمولوجيا: ندرجة يف أغلبها ضمن املفهوم العام ملصطلحوامل ، ومستهل ذلك L’étymologie )1(الشبح، وميكن االستناد يف استعا
ا كلمة تعين القناع الشمعي الذي يوضع على وجوه املوتى Imagoإنه الشبح، وماذا عن ال Simulacrumنبدأ باألصل الالتيين "أن  ؟ إ

ا كلمة تعين أوالFiguraوال(...)  ا مشتقة من ) صنم(  Idoleأما(...) الشبح، مث الصورة والوجه : ؟ إ اليت تعين خيال املوتى  eidôlonفإ
وشبحهم، والطيف، مث فيما بعد فقط أصبحت تعين الصورة والصورة الشخصية، فاإليدولون القدمي كان يعين روح املوتى اليت خترج من 

ا نظري اجلسد الذي ي  اجلثة يف شكل خيال ال يقد ُ          ل طاب ع ه الدقيق   ِّ سه                                          ُ ر أحد على اإلمساك به، إ َ ُ  تصوير ه   -الذي ال زال جسمانيا-    ِ      
  )2(."شكليا

                       ّ                                                        حقيقة روحانية، فإن ما يل ف الروح من هيئة جسدية ال يعدو عن كونه بنية خارجية قابلة  -يف األصل–وألن احلقيقة البشرية 
ّ   ُ    ّ املادية مبجرد انقضاء احلياة األوىل، يف حني يستمر الروحي  م تجلي ا                    ّ             لالنسالخ الطوعي والتام  عن الكينونة                                                 :  

  .ما قبل التجلي، واملستور عرب العنصر املادي الذي يطبعه التمظهر اجلسماين- 1
ّ          الفائق االنفالت يف احلياة السرمدية، أين ميوت اجلسماين ويستمر  الروحي  يف ظهوره / دميومة التجلي الفائق العلنية- 2        ّ                                                     

  .اكتسب أخريا مكانته اليت كانت مبدأ احلقيقة املطلقة» ضورحك«
  :يسري يف هذا املضماريف احلياة األوىل الشبح / ومنه فاجلسد
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  .التمثيل احلدقي للعني املبصرة: اجلسد موجود ومرئي بواسطة: أوال
  .ةه ميتافيزيقيته من وجودي ُ ل                   ِ يظل سائدا يف ما حتم   لكنالشبح صعب اإلبصار حدقيا، : ثانيا

بوسع إذ تفسري املنطق البصري املرئي، وميكن فهم هذا من خالل دريدا، ينايف فكرة إال أن االعتقاد الراسخ مبيتافيزيقية الشبح أمر 
، إال حني تعامل الكائن Figuraال  ِ ه                                                                 ِ اجلسد األنا واجلسد اآلخر بالعني اجملردة، يف حني مل يكن بوسع األنا رؤية وجه  : الذات إبصار
ٍ      ٍّ                ما يعرف باالنعكاس الضوئي لصورته على مادة حمسوسة أخرى، فأصبح قادرا على رؤية طيف  وجهي  يشبهه بل ويكاد  البشري مع                                                                            

ا يل؟ فتمك ن  اإلنسان من : يطابقه، فتساءل ؟ أ م أن ه الشبح الذي أخذ لنفسه شكال مشا ُ            هل هذا أنا حقا؟ هل هذا وجه  جلسد  آخر مين  ُّ                                         ّ    َ  ّ        ٍ     ٌ                         
من : يكن أمرا عاديا يف بدايات اخلليقة، وحنن الذين نستيقظ صباحا على صورنا يف املرآة قد ال نتساءلإبصار وجهه يتحرك ويتكلم مل 

ا إىل الواقع اإلنساين الذي أخذ ينوب    ً رغم          ُ ه قليال م   َّ د   ُ ر                            َ جاء بتقانات ترصد الطيف لتـ  "هذا الذي نراه؟ ولكن اإلنسان األول فعل، كما وأنه 
ّ                                                                 قانات هي املرايا وعند تأملها ظن  أنه يرى فيها ذاته ولكن الواقع الكتايب هلذا املخلوق أخربه أن املرايا عنه، فكانت بادئ ذي بدء أوىل الت                              

ا وهو م نعك س   ِ  ٌ ت ر ي ذا    ُ            ِ فيها فرتكها إىل غريها، ومحل الكامريا فرصد حتركات الطيف، فتأكد له أن الطيف إمنا هو ذاته منفصال عن  ُ 
  )3(."ذاته

ِ     َ فكل صورة تـ ـناظ ر شب ـ ُ   ِ َ                       هي ة  ص ور ن ا اجلسدية باستخدام وسيط           ُ     صورة شبحية، وعدم وجود الوسيط حيول دون ظهور : هي) مرآة مثال(  ََّ  
 
 
 الشبح لكن ال ينفيه، كما أن كل حماولة إلعادة متثل الذات امل
ُ
: هو متظهر شبحي غري ملموس) عرب الكامريا مثال(صوتا وصورة  )4(رة  ِّ فك                                                       

  )5( ."يده هنا، فهو ينفلت من املادة أو هو نفسه انفالت املادة، كما أنه يعيد متثيلها باستمرارفال ميكننا القبض على الشبح أو حتد"
 يلغالبا من املادية على املعطى احليايت، إال أن ذلك اإلنتاج اآل حيزا -بالضرورة-ضفي                 ُ إن كل إنتاج آيل ي  من جانب آخر، ف

ل اهلاتف حني أتاح لإلنسان وألول مرة فرصة                                  َ تمر يف النمو واإلنتشار، متاما كما فع  بالنسبة لدريدا ليس إال توليدا جملموع عوامل شبحية تس
مبثابة مارد ينبعث صوته من تقنية من املكاملة االستماع إىل صوت بشري غائب مكانيا، فكان املتحدث عرب قناة تلفونية يف الطرف الثاين 

ا تبين لاتصالية أنتجتها التكنولوحيا، وهكذا تفعل التكنولوجيات  الطيف الذي يسابق التمثل  ثقافةممتدة هي  ثقافةاجلديدة يف االتصال، إ
  .التصوير الفوتوغرايف ةالعياين اجلسدي يف بؤرة الكامريا وعدس

صويت مث أعيد مساعه فأنا أستمع إىل شبحي، وحني                                                           ّ فهل للشبح صوت إذن؟ نعم، للشبح صوت يف ظهوره التقين، فحني أسجل  
َ             ِّ                        تفية فإن  شفاه  اآلخ ر ليست املتكل م إمنا روحه الشبحية، وحني أجري مكاملة ها     َ     ّ                                                 ِ    لتقاط صورة فوتوغرافية فإن ما أراه هو صورة أخرى يل  قد ا       

أشباح غري موجودة معي بأجسادها يف ذات املكان هو  بصرهتكون شبحي الذي يستعري اجلسد، ويف السينما والتلفزيون كل الذي أ
َ  ج ل                   ً        ُ والزمان، ولكن جزء ا منها س   ليتشارك معي الزمكانية، وبالتايل يتشكل اجلسد الطيفي املتحدث كشرط جوهري من » مسعيا بصريا« ِّ

ليس مثة شبح ولن تكون أبدا صريورة شبحية للروح من غري مظهر حلمي على األقل، وذلك يف فسحة : "شروط التجلي، وكما يقول دريدا
  )6( ."من أي وقت مضى شبح البد من العودة إىل اجلسد، ولكن إىل جسد أكثر جتريدا لرؤية غري مرئية، مثل اختفاء الظهور، ولكي يوجد

  :سينمائي وسط شبحي-الوسط التكنو-2
ا الفن الشعيب الوحيد ووسيلة الرتفي Le grand art populaireيعترب دريدا السينما أكرب فن شعيب   ال ه الرائدة اليتبل ويزيد على كو

ألن الذاكرة ترتبط باملاضي، يف حني  فهي بذلك ال حتتاج إىل ذاكرة، احلضور وأزلية الدميومة متعة بصرية تامةإال أن تكون  ينبغي هلا
بالنسبة : "، إذ قال2001يف حوار صحفي أجري معه سنة السينما حاضر موصول باملاضي واآليت، وجند دريدا معربا عن حبه هلذا الفن 

ّ                                         نو م، ولكين ال أملك أبدا ذاكرة سينمائية، وإن ملاللسينما، فلي شغف، نوع من االنبهار  أيضا دفاتر حيث أدون عناوين األفالم اليت  حبوزيت 
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  )7( ."ال أذكر أي صورة منها
اليت تقدمها الشاشة الفضية، الباهرة الصور  يةكل طرح سينمائي، من خالل قراءة خلفيف  جانب حتليلي دريدا على إجراء  رصحيو 

من  ةقادم وىل جد على سبيل املثال بداخلي تنافس بني نظرتني على األقل أمام فيلم، أو حىت أمام التلفزيون، األيو : "وقد جاء على لسانه
وفقا فك شفرات العالمات املنبعثة من الصور وفقا الهتمامايت، أو ت، ة ّ د   ِ ح  و أكثر حكمة،  ةالطفولة يف شكل متتع عاطفي خالص، والثاني

  )8(." كثرأسئلة فلسفية أل
تقمص شخصيات درامية أو التعبري عن بأفراد  قومالسينما، ففي هذه األخرية ياليت نسبها دريدا إىل ن فكرة الطيفية أما ع

م األدائية الكلمات، الصمت، تعابري الوجه، : أنفسهم كما هم واقعا، وتتوىل عدسة الكامريا مهمة اإللتقاط السمعي البصري ملفردا
  .األفعال، واليت هي يف النهاية صادرة عن أطيافهمحركات اجلسد، االنفعاالت وردود 

ّ                                                                                       وميكن تفسري هذه الفكرة يف أن  اإلنسان يف حياته اليومية واإلنسان أمام الكامريا كائنني منفصلني، ومهما كان األداء واقعيا فإن                          
ويلتحم "يفه الظاهر بشكله، الناطق بصوته، جمرد مقابلة الكامريا سريغم الفرد ال إراديا على أن يكون غري ما هو عليه، وهذا هو حتديدا ط

ما الطيف بفكرة اخلروج عند دريدا، فهو خارج املوت، واحلياة، والروح، واجلسد، والنص، وما وراء النص، واألنا واآلخر، كما يؤكد أن السين
نبع من منطقة تشبه الفراغ اإلبداعي لثرائها حترضه على اخلروج، واألداء خارج املعرفة عن طريق األصوات املختلطة، والصور املستبدلة اليت ت

  )9( ."باألخيلة واألطياف املستقبلية
الذي يظهر مبجرد تشغيل الكامريا، وأحيانا قبل ذلك بكثري، وهكذا هو كل ظهور  طيفإن املتقمص احلقيقي سينمائيا هو ال

دث باطنيا عن أعمايل، أو يلعب دوري الذي قد يكون أكثر إنين أترك الشبح يتح: "عن جتربته السينمائية دريدي أما الكامريا، إذ يقول
طرافة، إن السينما هي فن األشباح، ومعرتك األخيلة، وهذا هو ما أعتقده عنها، فهي حني تتخلى عن الضجر، تصري الفن الذي يسمح 

اخلاص، وهو كذلك بدقة، ألنين أصدق  لألشباح بالعودة والظهور، مثلما نفعل حنن اآلن، أنا إذا شبح، ولكنين أصدق أنين أحتدث بصويت
أنه صويت الذي مسحت له أن يكون مأخوذا بواسطة صوت آخر، ليس جمرد أي صوت، ولكنه صوت أطيايف اخلاصة، وهكذا توجد 

   )10( ".هذا ما يبدو يل األشباح، وهي اليت ستجيبك دائما، ورمبا ستكون مستعدة المتالك الكل
مع اآلخر، ومع الفكر على ه تواصل يفغري منفصل عن تلك العوامل اليت ينزع اإلنسان إليها متثل هو والتمثل الشبحي للذات 

التعزمي الستحضار الطيف من فن السينما، واألدب، والذات، والتاريخ، والتحليل   ّ ي  ويسري حديث جاك دريدا يف اجتاه" وجه اخلصوص
اإلستعاري الذي يستحضره دريدا ستزداد إنتشارا يف السينما، / آلخرالنفسي، وكذلك أولوية احلدوث واألداء، مما يؤكد أن أصوات ا

  )11( ."إىل جماالت أخرى من املعرفة - يف صمت–وستنتقل بالضرورة 
  :)D'ailleurs Derridaفي فيلم ( لسفة دريدافلالسرد الوثائقي -3  

ملخرجة املصرية صفاء فتحي، ليس جمرد فيلم       ِ    ، من ق بل ا1999الفيلم الفرنسي الذي مت إنتاجه سنة  D'ailleurs Derridaفيلم 
فقد حاولت املخرجة تقريب املضمون الكتايب ملؤلفات  - إن صح وصفها كذلك–سرده لسرية فلسفة  وثائقي يسرد سرية فيلسوف، بقدر

جملموعة من  غييبي دريدا من املضمون السينمائي، لتنتج بذلك فعل التلقي البليغ، ال كتلقي عياين لشخص الفيلسوف فقط، وإمنا كتلق
طيف ما بعد الكولونيالية، طيف الكتابة، طيف الغفران، طيف الكرم، طيف اجملتمع، طيف اهلوية، طيف األرض : األطياف الدريدية

  .كر، وطيف األنا واآلخر   ِ الب  
لسفة، وقد شرحت           ّ                              ، إذ أن حتقق ها يقتضي إملاما بعناصر تلك الف                                                 ّ إن توليد صور سينمائية ذات بعد فلسفي ليس باألمر اهلني  
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مبحاولة صناعة فكر ناطق على الشاشة أكثر من صناعة صور، وهي  ارتبطت هذا الفيلم كيف أن مسألة إخراجاملخرجة يف حوار صحفي  
بدأت فكرة الفيلم عندما دخلت امللتقى وبدأت أقرأ عن التفكيكية، كان التحدي الكبري أمامي هو كيفية نقل أفكاره إىل : "يف ذلك تقول

استغرق مين األمر عامني ال أفعل فيهما شيئا غري القراءة له من أجل التحضري للفيلم، منذ أول النهار إىل آخره كنت (...) السينما  لغة
  )12( ."أقرأ، قرأت مجيع كتبه الثمانني كتابا كلهم

دقائق تقريبا، إن هذا االختزال  ، أن جنحت جبدارة يف نقل جوانب عديدة من حياة دريدا يف مدة ساعة ومثاناملخرجةومن عبقرية 
الوالدة الفكرية، املرهونة بسياقات املكان، وهذا ما اجتهدت املخرجة  زمنكبعد كوين متكرر ومرتبط ب  زمندريدا عن ال تصورل يكرس وقيتال

اية، أخذت دريدا إىل أماكن املكان قوية للغبعالقيت : "مشاهد الفيلم تعددا مكانيا معربا، وتقول املخرجة هناعرب  جنديف حتقيقه، حيث 
رنا معه يف جنوب   ّ صو  (...) خالء وطبيعة، واستطعت عرب التتابعات البصرية وعالقات األلوان ببعضها أن أخرج شيئا مقاربا لفكره 

  )13( ."إسبانيا، وباريس وأمريكا، كما صورت أنا وحدي يف اجلزائر
: املكان اآلخر مشرية إىلالكلمات اليت ألقاها يف بداية الفيلم  ويف عالقة دريدا باحلضور املكاين الفسيح فقد كانت أوىل

L’ailleurs  يف حياة دريدا، فاهلناك هو الطفولة، حوض البحر املتوسط، الثقافة الفرنسية، أوروبا، كما  »اهلنا واهلناك«وحدود العالقة بني
  .الفكريةيظهر دريدا متحدثا عن جتربته و 

ّ                          ، كما وقد م الفيلم عناصر أخرى نذكر بالتموقع حاضرا وطيفيات املكان اآلخر يف عالقتهمتفصالت األنا  تهي عناصر حدد         
  :منها
 طفولته يف اجلزائر، وجذوره بني االسبانية واليهودية وشيء عن الثقافة اليت تطبع أمكنة املمارسة الدينية وعلى رأسها املسجد والكنيسة.  
 ،وأماكنه احلقيقيةحماضراته ومرافقته يف  منزله، وحياته األكادميية يف فرنسا، وأمريكا.  
   هايدجر: اب وباحثني وفالسفة وعلى رأسهم ّ ت                                                   ُ مرجعيته الفكرية، عرب تصوير مكتبته املكتظة مبؤلفات لك Heideggerهيغل ، Hegel ،

اخلشيب الصغري الذي  حىت أن املشاهد له أن يلمح امللفات املوجودة على أرضية املكتبة واخلاصة بكتاباته، والبيت ،Husserl هورسل
 .عن كل شيء حيتفظ بذاكرة ماديةا هائال من التدوينات الورقية مبا فيها أعمال طلبته، فهو       ّ حيوي كم  

 املرجعية الفنية، وتأويله اخلاص للوحة :El entierro del senor de orgaz-El Greco  وباللغة الفرنسية :L’enterrement du comte 

d’Orgaz )ازدفن الكونت أورغ ( لكنيسة  ة دريداإثر زيارSanto Tomé  الواقعة بإسبانيا)Espagne-Tolède ( وكيف ربط تأويله هلا
  .بوفاة والدته

 بنظام      ٍ حمكوم      ٍ واع                       ٍ حتويل الالوعي إىل تطبيق  يعترب خيانة لآلخر وهلويته، و ضربا من ضروب اخليانة، الكتابة مفكر يرى يف أخالقياته ك
ها، وبالتايل يبقى اما حنمله جتاهه من عواطف، ألن التعبري عما خيتلج النفس البشرية يفقد الفكرة معن حبق اآلخر وحبق الفظي اجحاف

  .االعتذار عن الكتابة ضروريا حسب دريدا
  الفروقات اجلنسية بني الرجل واملرأة، وحقيقة األصوات املتعددة الساكنة يف صوت الذات، واليت جيب اطالق صراحها لتحقيق

  .ة يف تناغم بني األصوات البشريةالدميقراطي
 على  فة احلياة عند دريدا، هي إعادة عيش كل حلظة ماضية كما كانت ومهما كانت سيئة، ولعل هذا ما خيفف أرقنا جتاه املوتسلف

 .كل حلظة ماضية مؤملة هي يف احلاضر ذكرى مجيلة، وكل ذلك يف النهاية يقدم بصمة حقيقية لألنا       ّ ، وأن  حد تعبريه
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  :)D'ailleurs Derridaفي فيلم ( س الكتابة وحضارة األطيافهو -4
ما يف ـبدريدا،  كرـف عكسعربت عنه املخرجة ظفرية من الصور، واحلركات، والنغمات اليت تكما   D'ailleurs Derrida إن  فيلم 

مبا أمواج البحر، وكذا املقاطع املوسيقية  صوت: والصوت الطبيعي الغالب يف الفيلمالداخلية واخلارجية،  لألماكن ذلك التوظيف السينمائي
 النظرات اليت كثريا ما تطبع وجه دريدا يف حماكاته املباشرة للكامريا، كل ذلكننسى  وال اجلزائري،فيها تلك الوصالت الغنائية من الرتاث 

: ى                        ّ مبعية املخرجة كتابا حتت مسم  دريدا نا قدم ل أن ذلككان نتاج و ، أسهم يف بناء فيلم يربهن على وجود البعد الفلسفي للسينماتوغرافيا
»Tourner les mots au bord d’un film«.   

 اليت ما فتأ مشريا إليها بكثافة يف هذا الفيلم، أين، يستمد شرعيته من هوس دريدا مبسألة الكتابة، والصورةهذا اجلمع بني الكلمة 
باألساس حلظة موت، وحمو تلقائي للدال، كما لو أن جتريد الفكرة من  كتايب هي  خلقكل حلظة ف" موت الكتابة"ركز حتديدا على فكرة 

ّ                                                                               فضاءها الغييب يعد  كشفا غري الئق عن جوهرها، فالتجسيد هو االنتهاء، وهو يف الوقت ذاته جتديد لطاقات األنا                .  
وصف للكتابة وخماوفها عند جاك وال ميكن عزل هذا ال"كل نشوء كتايب هو نشأة جديدة للحياة تكتنفها رهبة الوالدة األوىل، إن  و 

دا دريدا بتداخل الغرائز الالواعية عند فرويد، واليت ميكن أن تؤول اللحظات األوىل لظهور احلياة، وما يسبقها وكأن فعل الكتابة عند دري
ياة، وظهورها املؤدي هكذا يصري التجسد األويل للمكتوب عند دريدا حامال لطاقة احل(...) حياول القبض على هذه اللحظات املفقودة 

املنطقة بلتلك املخاوف، وهذا التعقيد يف اجتاهات احملو والنشوء واالنفعالية املصاحبة للكاتب حيث حتمل إليه الفرح والرعب والتعلق 
   )14( ."اجلديدة من الوجود

    ٍ فكر                           َ فسريورة احلياة تقتضي سريورة   وإعطائه هذه األولوية العظمى للكتابة ال يقل شأنا عن أولوية احلضور الطيفي بالنسبة إليه،
حضارة أطياف ال منتهية تعيد لنا يف اخلتام الطيف، لتكرس : تفتح جماال واسعا لتعبريات أنا أخرى هي األخريةهذه و عنه بالكتابة،    ٍَّ عرب    ُ م  

ا الالواعية   .استحضار الكل املركب للذات ومرجعيا
  : يف كتابه أطياف ماركس يقول دريدا 
  .أريد أن أتعلم أن أحيا: ص، أنت أو أنا، ويقوليتقدم شخ"

  أخريا، ولكن ملاذا؟
  تعلم أن حييا، إنه ألمر غريب، فمن يعلم؟ وممن يتعلم؟ 

  علم أن حييا ولكن ملن؟ هل سنعرف يوما؟ هل سنعرف يف يوم من األيام،
  تعلم أن حييا؟: مث بادئ ذي بدء، ماذا تعين

 )15("وملاذا أخريا؟

، ألن التكنولوجيا اليت يقدمها الزمن احلاضر واليت ستكلل الزمن اآليت حنيا مع األشباح كيفودنا إىل أن نتعلم  ليق هوإن استهالل
ٌ     ّ                                      حتتم علينا ذلك، وإذا كان التفكري أساس كل تطور، فإن ما بني العمليتني يقبع شبح  مهي أ لالنتقال بالفكرة من اجلسد احلي إىل اجلسد                                                                         

خر، ويف جسد آاجلسد احلي الذي اقتلعت فيه األفكار والتفكري، ولكن بتجسيد األفكار يف جسد مصطنع بالعودة إىل " املصطنع، وهذا
  )16( ."مرمم ويف شبح من أشباح الروح
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  :خاتمة
، فإن الشبح من وجهة نظر دريدا ليس نفيا للسياق الوجودي العام، بل هو تأكيد متكرر البحثيةعلى ضوء ما ورد يف هذه الورقة 

لى ع التأكيد كتايب  مع كل إنتاجليه فالطيفية ليست تصنيعا حلضارة ومهية بل على العكس متاما هي تصنيع لذات واعية، تعيد وعله، 
  . الذات البشرية كذات مفكرةوجودية 

ّ  اطالق صراح الطيف املفك ر: وهذا هو أساس الفكر الدريدي من وجهة نظر الباحث إن : "، وخنتم هنا بطيف دريدا متحدثا                   
ا لتهبنا إعادة التفكري األ طياف لتكون هنا دائما، حىت وإن مل تكن موجودة، حىت وإن مل تعد موجودة، حىت وإن مل تزل غري موجودة، وإ

  )17( ."ن نفتح الفمأما » هنا«بال 

ّ          فكره يبقى طيفيا من الصعب بأي حال من األحوال متثله، فأي  ذات باحث فإنومهما حاولنا فهم فلسفة جاك دريدا  ة تظل قاصرة                                                    
  .دوما عن استنطاق الطيف الدريدي، وهذا أمر البد من التسليم به

  :الهوامش
جيا هي ذلك العلم الذي يدرس جذور األلفاظ و واالتيمول) 1992-1911(أو علم التأثيل كما اصطلح عليه األديب العراقي عبد احلق فاضل : االتيمولوجيا .1

ا تتكون من الكلمة اليونا(وأصوهلا    ).تعين هنا اخلطاب، أو الكلمة Logosتعين احلقيقة، و Etymosنية ذلك أ
ا، تر .2   .17ص، 2002، 1مطابع افريقيا الشرق، املغرب، ط ،فريد الزاهي: رجييس دوبري، حياة الصورة ومو
  .7، ص2006، 2مركز اإلمناء احلضاري، سوريا، ط ،منذر عياشي: جاك دريدا، أطياف ماركس، تر .3
                       َ  ويعد اللسان البشري قطيعة  ) أنا أفكر فأنا موجود(ال ترتبط بالكم العلمي املعريف وإمنا بالكينونة، على اعتبار أن التفكري هو دليل وجودي الذات املفكرة هنا  .4

ياة وطرح نشأة متعاقبة الوجود من الالوجود، باإلضافة إىل أن التأدية الكتابية اليت يؤكد عليها دريدا، كممارسة حضورية ال بد من تكرارها كل مرة لتجديد احل
  .هلا

   :رواق الفلسفة، على الرابط: املدونة اإللكرتونيةمقال منشور يف فن األشباح بقلم جاك دريدا، .. ، السينما)2009( حممد مسري عبد السالم .5
69.arabblogs.com/riwek21/archive/2009/7/909200.htmlhttp://philosophie    

  .240صجاك دريدا، مرجع سبق ذكره،  .6
7. Antoine de Baeque, Thierry Jousse, Le cinéma et ses fantomes, cahier du cinéma, avril 2001, p76. 

8. Ibid, P77. 
   .، مرجع سبق ذكرهريدافن األشباح بقلم جاك د.. ، السينما)2009( حممد مسري عبد السالم  .9

  .نفس املكان .10
  .نفس املكان .11
موقع مصرس اإللكرتوين، مقال منشور يف العودة إىل لغة برج بابل،  :صفاء فتحي: ، عن دريدا والشعر والقوة السحرية للحرف العريب)2010( نائل الطوخي .12

  http://www.masress.com/adab/349   :على الرابط
  .نفس املكان .13
، املصرية االحرتاس من احلقيقة يتالشى عند الشروع بالكتابة، جريدة الزمان: الدال ميحى تلقائيا يف حلظة والدته... لسالم، خوف الكاتبحممد مسري عبد ا .14

  .9، ص2007نوفمرب، 2859 العدد
  .9ص جاك دريدا، مرجع سبق ذكره، .15
  .241ص، املرجع نفسه .16
  .324ص، املرجع نفسه .17
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  .ىأخر  بطريقة السياسية الفلسفة تفكير
  .زواوي رايس .د

  .الجزائر-بلعباس سيدي - واإلنسانية اإلجتماعية العلوم كلية
  .مقدمة

ا ّ   تأج جت اليت األحداث   ّ أن    ّ  رمب   اإلنسان حقوق بدافع الدول هلذه اخلارجية احلدود على التدخالت خالل من األوسط الشرق يف   
 الكالسيكية، السياسية للفلسفة  ُ    ِّ وم غاي ر خمالف، آخر بشكل سياسي قعكوا تفكريها إعادة إىل      ً دافعا   كان     ّ   واحلري ة، الدميقراطية وترسيخ
 القراءة قراءة إلعادة والتفكيكية الفلسفية كتاباته بتكريس التارخيي، للحدث      ً فلسفة   (Pensée L’actuel) الراهن تفكري من دريدا بإختاذ

  .واحلرب السياسة ألجهزة تفكيكي ومبعىن              ً فينومينولوجيا  
ُ   مالذ ها   ُ جتد   سةالسيا كانت إذا        ُّ والتعس ف العنف أشكال كل ملمارسته -باجلهاز – (L. Althusser) ألتوسري يسميه ما يف   
ّ    واإلقص اء، ا    ّ فإن         فيها مبا.. الكائن لإلنسان إحتواءات مبثابة... الدساتري القضاء، العدالة، يف     ً ممثلة   (Dérridienne)       ً دريديا   أدوا
 عالقتها يف السياسة    ّ بأن   لريى والعنف، والسياسة القضاء تفكري دريدا فيعيد ،...)املتحدة مماأل -األمن اجمللس(  املؤسسات مؤسسة
ّ  القو ة ممارسة إىل الرجوع  ُ   ت لزم العدالة    ّ بأن       ً علما   أرندت،  ّ  حن ة مع   ّ إال   فيها، التفكري يتم مل بالعنف، األصلية  والعنف السياسة حيث ،..   
 آليات إجياد إىل باآلخر     ً حتما   تؤذي القذرة، املصلحة حساب على ،)السلطة( السياسة ممارسة وآليات فأدوات خيتلفان، ال وجهان

ّ  م ؤس س بمعنى عميق،  ّ  ألن ه إما تفكيكي، األساس في     ّ الحق   « :   ّ احلق   أجل من كله وهذا العنف، يف تتمثل للمواجهة  طبقات على ُ  
ّ  مجر د من -أكثر ليس الوحيد ُ  َ  ع مق ه   ّ ألن   أو(...)     ُّ   تحو لية  عن البحث يف العثور يتم عندما يقع كله وهذا ،)1(» -سطحي شعور   
  .املغلوبة الشعوب حترير عمليات خارج والدميقراطية احلرية

ٍ  عندئذ ،  متارسها وإيديولوجية تنويرية شعارات أجل من كانت -اهلناك – إىل تصديرها املختلف، لآلخر الدميقراطية تصدير يتم     
صد رة، الدميقراطية ومحاية األقليات على احلفاظ دافع حتت منها األقل على (Etats Voyous) املارقة الدول

 
  َّ   امل
ُ
ّ  يتأس س هذا كل       ِّ حمو   على    

 حلماية يسعى مونارشي     ٌ نظام     ّ أ ا هي دريدا حبسب املارقة الدولة طبيعة إذن. سائد دميقراطي لنظلم خمالفة دميقراطية أي أخرى أنظمة
ّ  القو ة إمتالك هي«  :السلطة حيث ،اخلارج    ّ  حتدي ات أمام سلطته على للحفاظ مصاحله  كارل تعريف وحبسب )2(»    ّ الحق   إنزياح لخلق    
ّ  القو ة أكثر مبعىن (Carl Schmitt) مشيت  ،(Hétérogénéité) متنافر بشكل والواجب    ّ احلق   يتعارض أي احلرية يف    ّ احلق   على تقضي    
ّ  األو ل فهم يتعذر حبيث ارس الذي الثاين إلقصاءات     الديمقراطية   ّ أن   « :     ً علما   احلقوق، إىل الطبيعية أولويتها يف الشعوب   ّ حبق      ُّ تعس ف ُ    مي 
ذا )3(،» بالمساواة بالقبول     ّ  الحري ة هي   ًّ  حر ا ، تكون أن هي ُ   وس لط حكومات قبل من للدميقراطية املمارس الشكل و  ُ    ت صار مارقة  

  .(Hyperbolique)  ُ  ّ غ لو   الدميقراطية
 إلمتالكها بالتدخل أحقيتها يف إعتمادها من تزيد الدول هذه    ّ فإن   احلقوق، نفع من     ّ  واحلري ة الدميقراطية محاية بإسم تدخل فكل

ّ  القو ة  لفرض وقوانينه األمن جمللس    ُّ جتاو ز حىت أو األمن جمللس الفيتو   ّ حق     ّ  خو له ما بالسيادة املساس فيكون (Le Rogue States) العاملية    
      ُّ التعس ف مارقة، دولة وهناك سلطان،    ُّ تعس ف هناك سيادة، تكون حيث« :قوسني بني السيادة فتصبح املارقة الدول طريقة على النظام
ّ  القو ة رهان ممارسة يف )4(»االستخدام قانون هو        ً سياسيا  -وجيو       ً عسكريا   متكافئتني غري القوتني   ّ ألن   اللعبة، رهان نقول ال حىت    

ّ  تتجس د فالدميقراطية الدولة، مفهوم  ِّ و ضيق الذي السياسة وعللى احلقوق على املمارس العنف مطية حتت وهذا           ً  ولوجيستيقيا ،  سلطة خارج    
ّ  املتحد ة األمم  المنطق وجود إمكانية في بالعدوى      ٌ مصابة   الديمقراطية    ّ وأن   العكسي، تناولها في خطيرة هي سياسية      ٍ وضعية   فكل« :    
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  )5(.»الشيطاني
ّ  ي ؤشك ل  2001 سبتمرب/ أيلول 11 أحداث فجاءت ية،العامل القوى من ومفربك   ّ  مغل ق فضاء يف الدميقراطية مفهوم    ُّ متوض ع دريدا ُ   

ّ  قم ة     ِّ لتكر س  األوسط الشرق يف العسكري التدخل (c’est un jeu) لعبة فرض أثناء ألمريكا الليربالية الدميقراطية إليها وصلت اليت الدناءة  
 إجتياح بات (Jouer / Déjouer)دوجة ، أثناء هذه املز (Déjouer) اللعبة مبمارسة وحلفائه األخطبوط هذا على     ّ للرد   األصولية ومبادلة
ّ  لقو ة   ّ إال   لشيء، ال به       ً مسموحا   األمن وجملس املتحدة األمم من مرأى على لألصولية  املارقة الدولة أو ،)أمريكا(العظمى الغربية الدولة   

(Etat Voyou) فيتعر ض  ّ     ّ  تتقل ص املسافة حيث شية،باملونار  الدول هذه فيصف والدجيمقراطية اجلمهورية معىن إىل تشرحيي بشكل دريدا     
 )6(»اإلقتصادي      ّ للنمو   اإلقتصادية الحاجة بل     ً  وشيكا ،        ً إرهابيا   أو       ً عسكريا         ً تهديدا   ليس فالرهان «): أمريكا( والواجب احلق لصاحب

  . األوسط الشرق يف األخطبوط هلذا السريع       ّ والنمو   والثروة واملال النفط رهان هو الرهان،   ّ ألن  
 Project For a  األمريكية للدولة والتكنولوجيا والثروة والنفط رأمسال على املتوفر األوسط الشرق لدول حاملفتو  الفضاء أتاح لقد

Bew American Century (PNAC) القو ة واألخص األمريكي، للنظام املنافسة اخلارجية القوى كل إلزاحة  ّ  ما والتكنولوجيا،    
ّ  يشك ل  وجملس املتحدة األمم مليثاق إنتهاك وهو )7(» األمن مجلس قرارات      ُّ وتجاو ز رجيةالخا األمريكية للسياسة اإلنفرادي الدور « :  
ّ  يتض ح وعليه األمن،   .وخاضعة تابعة الدول هذه تبقى حىت العسكري والتنظيم، (Hégémonie) واهليمنة األحادي، التدخل   

ِ  ت صاد ر اليت القانون وملؤسسة ارخييةالت وللسلطة للقضاء املؤسساتية الظاهرة لقراءة الفلسفي الفعل نسرتجع أن    ّ البد    الشعوب    ّ  أحقي ة ُ   
 على    ِ   احلال مة اإليديولوجية وهي (La Démocratie à Venir) املستقبلية بالدميقراطية دريدا ُ      ي سميها مبا أو     ّ  واحلري ة الدميقراطية يف واألفراد
ّ  القو ة يف الالتكافؤ   ّ أن       ً علما   للدول، اخلارجية احلدود  السيادة ُ    ت صبح أن خالل من سياسية - وجيو إسرتاتيجية هي أخرى، رهانات بفرض    
ّ  تتشك ل اليت هي   ..الالمتكافئة الشعوب سيادة يف       ُّ والتدخ ل      ُّ التعس ف من اخلارج من    

    ّ  ترسي خ مقابل يف واحلريات الدميقراطيات  ُ     ُ وت صادر       ّ  واحلري ة الدميقراطية ُ   ِّ ُ ت صد ر   اليت العظمى، الدولة لعبة أمام صعب الرهان   ّ أن   نعتقد
ا وإستغالل األرض إلنتحال   ّ إال   لشيء، ال والبؤس عنفال  أن إىل تدعو نفسها هي فتكون      ً  وحليفة ،      ً تابعة      ً دوال   فتصبح ومواردها، ثروا

  ..التقهقر غاية يف وهذا      ً حليفة   تكون أن مقابل غريها من محاية تلقى أن تعتاد أي (Habitus) تصبح
ثل ا اخلاص، منظورنا من دريدا قرارات ُ   مت  ّ  أ   هلذا الراهين، احلدث لقراءة والتارخيي الفلسفي الفعل ضرورة عن لتكشف اءتج  

ا منطية كتاباته ّ  أل   واملونارشية والشمولية املطلقة كامللكية الدميقراطية وجود   ّ أن   بل واملؤسسات، األفكار تاريخ قراءة إعادة مبثابة  
 اإلجتماعية للمؤسسات   ّ  و ير هو العنف حيث الغالب، دميقراطية متريرو  الدميقراطي الفعل ممارسات عن      ُّ للتسرت   أدوات هي واجلمهورية
        ِّ الالمتمي ز مبثابة  ّ  ألن ه اآلخر، نقول ال حىت الغري على اللعبة لفرض هو املؤسسة يف واإلنتقال      ُّ التحو ل    ّ  عملي ة وعليه ملبادئها،        ً وتفكيكا  
ما يف خيتلفان ال وكالمها املارقة، للدولة بالنسبة   ..الدميقراطية هي ؟     ّ  الضحي ة َ  ِ م ن   إذن، مصلحي، بنفاق يتعامالن كو

ّ  قو ة فرض ونتيجة ّ  مستعد ة... « :(Etat Voyou) املارقة الدولة جتعل املواجهة هذه كل ،..)واإلرهاب العنف(  خارجية        
ّ    مهد دة،      ّ  الحيوي ة مصالحها    ّ بأن   شعرت كلما منفرد نحو على       ً عسكريا   للتدخل     ً  أيضا ، أقتبس وهنا برأيه، تعني      ّ  الحيوي ة والمصالح   
 العامل يعيش ومنطقي، مماثل وبشكل )8(،»اإلستراتيجية والموارد الطاقة مصادر وإلى الرئيسية، األسواق إلى عوائق دون إلى الوصول
"      ّ الشر   دول"  أمريكا مستها مبا أو     ّ  الغني ة الدول إلجتياح األعذار إختالق أثناء      ّ تستمر   اآلخرية هذه من جيعل ما السياسة، تقهقر يف نوعية
ّ  ي رب ر ما إسرائيل، األكرب وحلليفها وغريها األوسط الشرق منطقة يف مصاحلها على     ً خطرا   إليها بالنسبة ُ   ِّ ي شك ل ما أي  بدعوة       ً عسكريا       ً تدخال   ُ 

 وإيديولوجيتها رقةاملا لسياستها إستمرار خللق هو للحرب إختالقها كان لذا،. اخلارجية سياستها إنتحار      ٍ  ببساطة ، وهذا الدميقراطية، تصدير
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ا القمعية، ّ  المتحد ة األمم هو – تحريكه أدوات -     ً مسرحا   « :يعيش العامل إذن، التواصل، على وألجهز       (ONU) 9(»األمن ومجلس( 
 لكنه له، املضحى لصاحل به، املضحى نفس فهو للضحية ُ   َ  أ عطي ت اليت املكانات وتبادل باألدوار القيام هو املسرح تفعيل آليات حيث
 غري القوتني   ّ ألن   غري، ال ومصاحل وخبث نفاق عالقة هي للجانبني ُ   ِّ ت ؤس س اليت فالعالقات وهكذا كقربان، ُ   َّ ي قد م أن بعد اليوم فخيتل

  ..     ً إطالقا   متكافئتني
ّ  القو ة سياسة   ّ أن   نعتقد          تقنيات املعاصرة، التواصل تقنيات   ّ ألن   ؟ ملاذا فقط، (Panoptisme) لإلستشراف ُ    خ لقت واحلرب    
ا، املراقبة  أمريكا( املارقة للدولة       ُّ التعجر ف سياسات عن اخلروج وعدم واإلنضباط اإللتزام بفرض البوليس جلهاز تضمن وإدراكا

 يف األخرى والدول الشعوب     ّ  وأحقي ة الدولية للحقوق بتعجرفها وتتجاهل بإستمرار تنتشل اليت الدولة فهي حروب، بدون..) وحفائها
 إلتزاماتها وال الدولي، القانون أمام واجباتها تحترم ال التي الدولة هي (Le Rogue State) المتعجرفة دولةوال« :الطبيعي  ّ   حق ها

 تعد د الوجود على    ّ يدل   (Ubiquité) فمفهوم لإلختالف،     ٌ تفكري        ً دائما   هو السياسي، التفكري يبقى لكن )10(،»..الدولية للحقوق
   ِّ امل
ُ
   

 للدول هو األخرى الفرعية األمكنة توزيع يبقى ميلكه، الذي نفسه الفضاء هو بل بإستمرار، كانم كل يف يوجد فهو الفضاء، إلمتالكها
  )Voyou est celui qui occupe l’espace  «.)11« :لقوله واحلليفة املارقة

ا تأليب قصد خارجية سياسات فرض يف واملتعجرفة املارقة الدول إعتماد إزداد لقد          األمكنة شغور تجيةن كان عليها، شعو
م، إجتاه بسياستهم هلؤالء إلتزام وعدم الدميقراطي، الفعل هلشاشة  إجياد عن ضعفها أثناء سياسية تشنجات امليكانيزم هذا خلق شعو
م رخاء به   ِّ حتق ق بدائل   .جمتمعا

 بالنسبة (Le Destin)املصري وتقرير جباتوالوا احلقوق      ً شكليا   يتضمن       ً مفتوحا        ً فضاءا   الغربية الطريقة على الدميقراطية متثل        
ّ  للقو ة متضمنة رسالة فهي هلؤالء،  حىت باألخص – املارقة الدولة هذه وجه يف يقف َ  ْ م ن       ٌ خاسر   -وبالتايل حني، كل يف الداخلية واحلرب    
ّ  متك ن وإن  السياسي    ّ احلل   هو نعتقد اخلارج، ىعل وإنفتاحها     ّ  القوي ة الدول إجتاه اإلعتدال بسياسة إلتزامه وبالتايل العسكرية، قدراته من  
  .(L’impasse) الردب سنعيش    ّ وإال   سياستها، حول الشعوب هذه تكاثف خللق

 ال    ً فعال   هو       ُّ التعجر ف يبقى للمارق، اإلجتماعي والالإندماج الديمقراطية بين ما   ّ أن  « :العاملية األحداث برهنت        
 الدميقراطية هدم مبعىن الدميقراطي، للفعل وشامل كلي إنتحار ننتظر أن   ّ إال   اإلنفرادي وكالسل هدا من       ً إنطالقا   يبقى وال )12(»..إجتماعي
ايتها   .و

ّ  املتحد ة واألمم األمن وجملس قضاء من         ً دميقراطيا   املعتمدة اآلليات كل دريدا يضع ا – ناضجة  غري – مؤسسات...      ّ  أل   ختلق مل  
 واألقل     ّ  القوي ة الدول بني املمارسة عملية يف إجتماعية وغري منطقية غري املزدوجة هذه   ّ ألن  و  والواجب،    ّ احلق   بني واإلعتدال التساوي من نوع
، عملها يف جوهرية ملسات إىل رمبا حتتاج الدميقراطية لتبقى.. قوسني بني الدويل النظام يبقى منها، ّ  احلر   بشكل بعد يتم مل    ُّ   تشك لها إذن   
ا الدميقراطيات، هذه مثل   ّ أن   إىل نظرنا دريدا فيلفت الشعوب،و  الدول فتمارسها وشاملة عامة تكون بأن يسمح ّ  فإ   فهي      ً  إغراءا ، متارس   
ّ   تشك لت فقد نزيهة، وغري   ّ  نقي ة غري كن فكيف اخلارجية، احلدود حلى باحلرب      ؟ ممارستها ُ   مي 

 وجمللس الدويل للقانون     ِّ  ومقو ضة ،أليمة هي.. والسياسة الدميقراطية بني واملساواة، احلرية بني (Le chiasme) العكسية املقابلة   ّ إن  
 أشكال ممارسة إلى إذن ،(Coercition) اإلكراه إلى الممكن الرجوع      ً قبليا   يفرض االقضائي، العقل   ّ إن   « :كانط لقول األمن
 العوملة هي العالقات حيكم ما   ّ ألن   والالمساواة، اإلضطراب، على مؤسسة العالقات تبقى وبالتايل )13(،»..العنف

(Mondialisation)، ي ستد ل لكن  ّ سيط ر  ُ  ِ  في صب ح -الغري -إجتاه خارجية كسياسة ا ُ   
 
ِ  امل   
ُ
 سيط ر، وضعية يف بدوره   

َ   امل   
ُ
 ممثل بدوره واملتمثل   
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 ودميقراطيته اآلخر بنظام اإلعجاب نتيجة(Piérre Bordieu) بورديو بيري عليه إصطلح كما أو واملكانات، األدوار تقاسم عملية يف
 -الفرد -الذات: منها املؤسسة تفكيك إىل فيتعرض أمريكا، بقيادة املعاصرة الدميقراطية األنظمة هشاشة عن     ً بديال   فصارت    ّ    الرب اقة،

 بوصفها (Rogue State) بـ (Buch) بوش كدميقراطية     ّ  القوي ة األنظمة سيطرة عن الكشف أي والفردانية  بالعوملة وعالقته..  الشخص
ّ  القو ة إظهار يف والكربياء بالغطرسة   .وتسيريه العامل حلكم فردانيةال    

ا بوش سياسة فيصف األمريكية، السياسة خطابات يف املطمور عن دريدا يكشف ّ  بأ   من       ً إنطالقا   العامل أمرنكة حماولة إىل تنحو   
  ّ  ّ  د يني ة صبغة ذو اخلالص مفهوم من فيجعل اخلالص، إىل وزعامية عاملية قيادة العامل لقيادة منه      ٍ حماولة   يف األمريكي، الدميقراطي النظام

  .باخلطيئة ترتبط مسيحية
 اليت األخرى األنظمة من     ّ الشر   خبلع إرتباطه للعاملية، بوش قراءة وباألخص الغربية، السياسية الفلسفة يف اخلالص مفهوم يأخذ

ّ  تتأس س ّ  ت عر ف السياسة « :حيث الدميقراطية، على      واإلنتقال      ُّ التحو ل عمليات بفرض )14(» -اآلخر – لقيادة اإلعتيادية اآلثار في ُ  
 للنسق نظامي مبفهوم التعامل األقل على أو الغري، على الدميقراطية ممارسة يف      ُّ التعس ف   ِّ حد   إىل والعاملي القوي الدميقراطي النظام حسب

ّ  والشاذ ة املسبقة األحكام   ّ  جر اء لإلنتحار      ً قابلة  ) الدميقراطية( منها جيعل الدميقراطي،  الشيطاين اإلستعمال حيث يوالرمس اخلطايب توظيفها يف      
ّ  م عر ض يكون ألن     ٌ قابل         ً مفهوما   « :منها جيعل الواعي وغري  من خيلق ما الدميقراطية، لتمريرات املصلحي اإلستعمال نتيجة )15(»     ُّ للتعس ف ُ  
  ..السياسة نسق وداخل كبري حبذر معهم التعامل يصبح أعداء اخلطاب هذا

، تربتط السياسة مادامت ّ  بالعدو   املصلحة على مؤسسة هي العالقات مادامت موجود، غري( Ennemi)  مفهوم يكون يكاد      
ّ  يتعر ض     ً دوما   لكن والتحالف،  ُ    ُ ي فرض   الداخل، من احليادية الدولة ُ   ِّ ت كر س بتقنيات وهذا املساوامة قصد اإلبتزاز إىل الدميقراطية مصطلح    

ُ    احل مق، غاية يف وهذا ،- ضدنا وأ معنا تكون إما -بوش لقول بالسياسات بالقبول      ً عومليا   التهامل عليها  صار املرفوع الثالث قانون   ّ ألن    
  ..      ً سياسيا   -وجيو          ً تكنولوجيا   الدول هذه أكرب أمام وباألخص العلمية السياسات يف الدويل التعامل من مرفوع احلياد أي وواقعي منطقي

 هو كما       ً ودوليا          ً إقليميا   مصاحلك على حتافظ ما قدرب       ً سياسيا   قوي فأنت املصلحة،=  السياسة   ّ أن   العاملي التعامل يف التجارب    ّ تدل  
 فيذكرنا العدالة،    ّ  تكري س ملفهوم ( Avenement) القدوم عملية ( Nietzsche)  نيتشه فيخاطب     ً  عامليا ، حىت األوسط الشرق يف احلال
  )*(.أخرى لعدالة جديد املع رمبا تفتح اليت املستقبلية الكتابة عن يتحدث هو وهنا بديلة، بعملية تنبئ حتف عملية كل    ّ بأن  

 من املعاصر العامل معها يتعامل اليت سياسية -اجليو العالقات شبكة فيه يعرض       ً إمجاليا   ( une Esquisse)     ُ خمططا   دريدا يرسم
ّ  املتحد ة األمم ومؤسسات مصلحة قضاء،     ٍ  عدالة ، ّ   كر ست واليت..       هشاشة أمام الدميقراطي اخلطاب هو.. املصلحية الصداقة/ العداء ملفهوم  
  ..     ً مثال  ) أجنلرتا( ألمريكا الفردية املصلحة   ّ  ضحي ة صارت اليت األوروبية منها الغربية وحىت األخرى الدميقراطية األنظمة   ّ  بقي ة

 يف قراراته عن )16(»      ً مسؤوال   يبقى ذلك ومع يتضمنه بل(...)  الالوعي القرار « :ميثل الصديقة شبه الدول بني الدويل التعامل يف
ثل اليت الدول مع التعامل  الدميقراطيات، حمل للدميقراطية املفاجئ الظهور هلذا بالنسبة    ّ احلل   هو أين إذن هلا،      ً صديقة   حىت أو هلا      ً ديدا   ُ   مت 
 ؟ نستطيع هل لكن  )17(» ..نشرته الذي بسالحها الديمقراطية محاربة يجب « : ( Nicole Loraux) لورو نيكول لـ فبالنسبة
ُ  حتم ل إىل فرجوعنا       ٌ مرهون   تقوميها لكن جديدة،       ً أفكارا   حنمل   ّ  ألن نا شبابية، أكثر لكن    ً  نضجا ، أقل كانت عودتنا   ّ أن     ّ   بره نت املسؤولية ذهه  
ا مبدى  .. للمجتمع واقعية مكاسب من حتققه ومبا اإلحتمال، على قدر
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  .خاتمة
ّ    حتد يات من متارسه وما لةوالعدا بالقضاء السياسية املؤسسة إرتباط إىل العرض هذا خالل من خنلص          دميقراطي بنظام التعامل خللق  

 سياسة إجياد     ً دوما   عليها يفرض وما) أمريكا( الواحد القطب إجتاه حيادها عن برهنت بل األخرى، الدميقراطية األنظمة هشاشة عن     ٌ بديل  
  ..  شديد حبذر لكن التحالف،        ً وأحيانا   الصداقة بإظهار باملصلحة تتعامل ناجحة
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  هل الفلسفة في خطر؟
  المأزق البيداغوجي ومستقبل الفلسفة عند دريدا

      رشيد الحاج صالح. د
  جامعة الكويت  –قسم الفلسفة 

  
وجاك . والتأمل يف أوضاعها ومستقبلها بطريقة واقعية وعملية ،الفلسفةماهية يف  يتصدون ملهمة اعادة التفكريقليل من الفالسفة ال
حباجة  ،أو عرب تارخيها الطويل ،سواء يف العامل املعاصر ،بأن أوضاع الفلسفة واشعر  ناحد من أولئك القلة الذيو  ) 2004 -1930(دريدا 

مثلما هي حماصرة من قبل  ،وال تتوافق مع املزاج الشعيب  ،    َ                غالبا  ما تكون منبوذة ،فالفلسفة ومنذ القدمي. بشكل جذريإىل إعادة نظر 
  .سوى التفكري باإلنسان ومستقبل البشرية هملى الرغم من أنه ليس هلا من ع ،الفئات املهيمنة على اجملتمع

رون غري أن اآلخرين ال ي ،التاريخفالفلسفة تريد اخلري لإلنسان وجمتمعاته اليت بناها على مر  ،باالهتمامإن مثل هذه املفارقة جديرة 
   ً         سواء  من قبل  ،أو خارج السياق ،لسفة نفسه أصبح يف خطروقد وصل األمر يف العامل املعاصر إىل حد أن وجود الف. خري فيها أي

األمر الذي دفع بالكثريين إىل . وصلت إىل حدود غري مسبوقة  واألفكار تسليع اإلنساننزعة حيث  ،الساسة أو االقتصاد أو العوملة 
  .على احلياة العامةالسوق مؤسسات  وهيمنة ،ولوجياالتساؤل حول جدوى الفلسفة وأمهيتها يف ظل التطورات املتسارعة وتغول التكن

ا الطويلة ،إن مثل ذلك الوضع  التارخيي املعقد للفلسفة هو ما دفع دريدا إلعادة  ،والصعوبات اليت تواجهها اليوم ،عرب مسري
دون أن  ،رخيي منها وموقف الدولة التا ،يةوعالقتها بالعلوم اإلنسان ،والتفكري يف بيداغوجيتها  ،التفكري يف الوضع اإلمجايل للفلسفة

م إىل الناسلة الفالسفة أنفسهم عما فعلوه ماءس      ُ ينسى م   املهمة  اليت انتدبوا وهل كانوا على مستوى   ،ن أجل أن تصل فلسفا
  .أنفسهم هلا
 ،ألوضاع الفلسفة هو مدخل بيداغوجيدريدا بعد طول عمل على تلك املشكالت إىل أن املدخل إلعادة التأسيس  انتهىوقد 

 ،فالفلسفة شيء وتعليمها شيء آخر. علمية على ذلك املدخل البيداغوجيأن ينسى تداخل العوامل السياسية واالقتصادية وال دون
يمن هلا الفلسفة شيء والغايات السياسية اليت يراد كما أن األفكار  ،شيء وطرق توصيلها للناس شيء آخر ومبادئ الفلسفة أن 

  .الفلسفة يف عامل ما بعد احلداثة مثل هذه التشابكات هي ما دفعت دريدا إىل إعادة ترتيب أوراقإن . شيء خمتلف ى تلك األفكارعل
ً  أوال     :أخطار تواجه الفلسفة  -  

دد وجودها ومستقبلها بشكل فعلي  ويعود بعض هذه التحديات إىل  ،يذهب دريدا إىل أن الفلسفة اليوم تواجه عدة حتديات 
سلبية على التفكري النقدي ويعود بعضها اآلخر إىل الدولة وما متارسه من رقابة  ،اليت يشهدها العامل اليوم تسارعةالعوملة والتطورات امل

األمر الذي  ،فلسفة يف بوتقة العلوم اإلنسانيةأال وهو احتمال تذويب ال ،جديد أخذ يهدد الفلسفة املعاصرة     ً          وأخريا  هناك خطر ،     ً عموما  
ويكاد يكون العامل  ،                 ً            ا التقليدية خطرا  على الفلسفةفاليوم تكاد تكون الدولة ومؤسسا. وخصوصيتها على استقاللية الفلسفةيكاد يقضي 

حىت إدارات املؤسسات اجلامعية والتعليمية تكاد ختنق التعليم الفلسفي حمابية بذلك التوجهات  ،            ً                 غول  اقتصاديا  أكرب عدو للفلسفةاملت
 .السياسية للدولة 
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  :ار التي تواجهها الفلسفة اليوم بثالثة أخطار ويمكن أن نحدد األخط
ام من قبل اجملتمعات املعاصرةأن هناك فاملتتبع للخطاب العام حول الفلسفة سرعان ما يالحظ  :الخطر االقتصادي -1 املتجهة  ،ا

قائمني على النظام العاملي إىل إذ يذهب غالبية ال. يف العامل املعاصر" مردود"ليس للفلسفة من  مفاده أنه ،حنو العوملة واقتصاد السوق
والعلوم  ،وإبعادهم عن الفلسفة ،والتقنيةو الفروع االقتصادية حنلتوجيه وجهة الطلبة " ضرورة تقنية واقتصادية " التأكيد على وجود 

التالميذ حنو املواد  ألفضل،بل وعنيف وجامح  ،توجيه فعال" ويؤكد دريدا وجود . حبجة عدم جدواها اليوم ،            ً األدبية عموما  و اإلنسانية 
 .حبجة االستجابة ملتطلبات السوق الرأمسالية  ،)1("العلمية بالثانوي

هذه األسباب  ويف حال عدم تفنيد ،وله أسبابه احملددة ،هو خطر مصطنع ،على أمهيته ،غري أن دريدا يعتقد أن مثل هذا اخلطر املزعوم    
  :عود إىل نقطتني أساسيتنيأما أسبابه فت. فإنه سيستمر ويتفاعل أكثر فأكثر

فإن هلا مردودية عامة تعود إىل  ،                                                ٍ       ألن الفلسفة  والعلوم اإلنسانية إن مل يكن هلا مردودية   فورية :"المردودية"التصور الضيق لمفهوم   -أ 
هذا يعين أن الضرورة و . ويف كل زمان ومكان ،حيتاجه أي جمتمع  ،     ً                          وطبعا  بالنسبة لدريدا دور تفكيكي ،أن للفلسفة دور تنويري ونقدي

  .) 2(هي ضرورة غري موضوعية  وضيقة األفق ،االقتصادية للتقليل من أمهية وقيمة الفلسفة اليوم 
ا أنظمة خت   :األنظمة التربوية للبلدان الصناعية -ب .  )3( اخل..ملا هو نافع ومربح وفعال ومنتج وتقين ،وبشكل ملح  ،ضع التعليم            ُ أل

فالتوجهات اليت تريد أن تفرض على  ،) 4(" هلمجية ال فلسفية " ألنه الوجود  ،لسفة مواجهته بعناية وتروي             ً         وهذا خطر أيضا  على الف
  .ولذلك حيرص دريدا على فضحها  ،ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية هي توجهات واعية ملا تفعله" غايات خارجية " الفلسفة 

ويعود هذا اخلوف إىل أن الفلسفة تنمي  ،             ً            والسلطات عموما  من الفلسفةختوف من قبل الدول  واملقصود به وجود :خطر سياسي  -2
تدمري قسم " إىل   - ومنها  فرنسا  –ولذلك فقد سعت الكثري من الدول . )5(مهارات ممارسة النقد السياسي والفلسفي والتارخيي

ن وعي األجيال الناشئة بالثقافة النقدية  ألن الفلسفة هي اليت ترفع م ،وحرمان طلبة الثانوي من التكوين الفلسفي ،"الفلسفة 
حيث تضاعفت عالمات  ، 1968حىت أن مثل ذلك التخوف أخذ يرتفع يف فرنسا بعد احتجاجات عام  ، والتحليل النفسي واحلداثة

ا " املراقبة القمعية    .)6(على أقسام الفلسفة وطال
ا التعليمية فهو أما ما خيشاه دريدا  من وراء هذا التضييق على الفلسفة م    اخلوف من أن يؤدي ذلك ن قبل الدولة ومؤسسا

ن التضييق على مادة فلسفية دقيقة نقدية وواضحة غالبا ما أذلك . )7(بني أوساط الطلبة " ترسخ أيديولوجيا ال نقدية  "التضييق إىل 
كان حقل الفلسفة " فكلما . )8(يقة ماكرة ودوغمائيةبطر  ،يؤدي احتالل األيديولوجيات السياسية واألخالقية واالجتماعية مكان الفلسفة 

بل  كلما سهل مترير  ، وكلما قل التكوين النقدي ،.. كلما قل عدد  الكفايات النقدية  خارج املدرسة ، )يقصد فرنسا(    َ             ضيقا  يف هذا البلد 
واستغالل مفرط ومن  ،لفلسفيني من جهةإذن هناك تكامل عميق بني قمع ال يوصف للتعليم والبحث ا ،...وترسيخ أي شيء ال قيمة له 

ً         وأيضا أكثر قبوال  وفائدة  ،                   ً ومالءمتها أكثر بروزا   ،يعترب ضعفها وسهولتها  ،لعالمات أو خطابات فلسفية ،خارج املدرسة ،دون حدود                
  .)9( "وطمأنة بالنسبة إىل املقررين الكبار  والقوى العظمى املقررة داخل جمتمعنا 

ايش  التع" هو املسؤول عن  ،والسيما اجلانب النقدي منها ،ل هذا التهميش السياسي للفلسفةمث أن حىت  أن دريدا يذهب إىل
امدة زعة أكادميية متشنجة وجنداخل املؤسسات املدرسية واجلامعية من سلطات فلسفية تفاعلية صغرية ومن  ،                      ً املتناغم بني ما تبقى مثال  
ا الرقابية يف اآلن   الثرثرةواملتمثل يف االسرتاحة الفلسفية الكربى واألمناط املصابة بالنسيان و  ،ارج املؤسسةوبني ما يوجد خ ،ومتشبثة برافعا

مينعان بعضهما  يتناقضان والالسلطات ال  الصنفان منوهذان . الة      ّ لكن فع   ،ت رقابة سرية إىل حد ما ومتكتمةدفق حتتواليت ت ،نفسه
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إىل تسطيح يف  هكذا تتضح الصورة عند دريدا فمحاربة  الفكر الفلسفي النقدي يؤدي. )10("ألن كل واحد هو مبثابة شرط لآلخر ،    ً بعضا  
ا حبيث حنصل يف النهاية على  ،وهذا التسطيح خيدم القوى السياسية اليت تستفيد منه يف نشر  تسطيحها على اجلميع ،الفلسفة ومؤسسا
  .ة اليت متأل األفق العام للمجتمعوالثرثرة السياسي ،فة اجلامدة املوجودة يف املؤسساتبني الفلس ،احتالف من نوع م

تشتيت وتذويب مادة الفلسفة داخل تدريس العلوم بعض احملاوالت اليت تربر خيشى دريدا من  :خطر التذويب في العلوم اإلنسانية -3
تعود هذه اخلشية إىل أن القائلني و  .)11( حبيث تفقد الفلسفة خصوصيتها واستقالهلا ،واالجتماعية واآلداب وعلوم اللغات  اإلنسانية

وهذا أمر له خماطره ألن تلك  ،وناطق باسم احلقيقة الكلية  ،بالتذويب يريدون من ورائه االستغناء عن الفلسفة ككيان مستقل بذاته
ب ال يعين أنه ال غري أن وقوف دريدا يف وجه هذا التذوي .العلوم تبقى يف النهاية خمتلفة عن الفعل الفلسفي النقدي باعتباره كذلك

املكان ف. )12( وهو أن ال تفقد الفلسفة هويتها ،             ً    ولكنه يضع شرطا  له ،يطالب بانفتاح الفلسفة على العلوم اإلنسانية والتداخل معها 
ا وليس بني أروقة العلوم م دون أن ننسى أن للفلسفة مهمة جوهرية بالنسبة للعلو  ،األخرى الطبيعي واألصيل للفلسفة هو داخل ذا

 .االجتماعية واإلنسانية أال وهي تقوية اجلانب النقدي  يف تلك العلوم 

وهي عيوب ونواقص  ،نفسهانسي دريدا العيوب اليت تعاين منها الفلسفة                                                  ُ غري مثل تلك األخطار اليت حتدق باملشهد الفلسفي احلايل ال ت     
تتحمل جزءا من املسؤولية يف  ،                    ً  رق تفلسف الفالسفة أيضا  وط ،فالفلسفية وبيداغوجيتها. ارجية ال يقل  خطرها عن األخطار اخل

ا أمام اجملتمعات والشعوب    . تراجع دور الفلسفة يف حتمل مسؤوليا
   :ويمكن أن نحدد العيوب التي يعاني منها الفالسفة بعيبين أساسيين هما  

ا ذات  ،م ال تلقى شعبية لدى الناس العاديني وأن كتابا ،فالفالسفة متهمون بالغموض : عجز الفلسفة عن أن تكون شعبية  -1 أل
م هم  ،سفة أنفسهم إجياد حل هلذه القضيةيعتقد أن على الفال دريدا ولذلك فإن ،طابع جتريدي عايل  عن إيصال  املسئولونأل

  .أفكارهم إىل أكرب شرحية من الناس 
الرغم من حرصه على  ،"شعبية"فة ال ميكنها أن تكون ساشتكى من أن الفلقد ) 1804 -1724( كانط أمانوئيل  وإذا كان    

 فإن هذه الشكوى  تعود إىل أن فلسفته ميزت بني ما هو ،أكرب قدر ممكن من الناس بالفلسفةوالعمل على إشراك   ،على الوضوح والدقة
يف  ،                     ً صعوبة يف أن يكون شعبيا  ي يواجه هو الذ ،الذي هو ما فوق احلسي ،وأن اجلانب املعقول ،حمسوس وما هو معقول ضمن املعرفة

فاملشكلة بالنسبة لكانط أنه ال . ) 13(                                      ً والالميتافيزيقي هو ما ميكن أن يكون شعبيا   سي والتجرييب والعاطفي والالعقليحني أن اجلانب احل
  .ميكنه أن يضحي بسلطة العقل يف جمال الفلسفة من أجل أن تكون فلسفته ذات شعبية 

إال أنه يعتقد أن الناس  ،بعيدة عن االستعارة " لغة مدرسية " أن الفلسفة ال بد من أن تستخدم أما دريدا فإنه يوافق على 
م كذلك  م ميتافيزيقييون دون أي يعوا ذلك أو يفكروا فيه  ،العاديني ميتافيزيقيني وجيهلون أ وهذا يعين أن مهمة الفلسفة هي . أي أ

 ،فالفلسفة هي حق للجميع ،)14(مني بواسطة بيداغوجيا فلسفية   َ نظ                         ُ م كذلك إىل ميتافيزيقيني م  أ امليتافيزيقيني الذين جيهلون حتويل الناس
  .والفيلسوف هو من يساعد يف هذا األمر   ،وعليهم ممارسة هذا احلق

عرفة أن يتعلم كيف يعرف وأن يعرف امل ،)امليتافيزيقي دون علمه( الشعب بإمكان  ،    ً وإذا  " ،)عقل سليم (فالشعب يتوافر على 
ا وموقعها اخلاصإن البيداغوجيا . وصل سوى إىل خالصات من دون مبادئحىت ولو مل يت خارج فكر املبادئ اخلالصة  ،برمتها جتد مكا
فمكان البيداغوجيا ليس سوى مكان عبور  ،عرفون ماذا يفعلون ويف ما يفكرونأولئك الذين ي ،ى امليتافيزيقيني باعتبارهم كذلكاملقتصرة عل

ا ". )15(من طرف  ميتافيزيقيني يعرفون منزلتهم  ،ه نتائج فكر أجنز يف مكان آخرجتابا وهذا يعين أن حل مشكلة غموض الفلسفة وغيا



58 

ميكنها فالبيداغوجيا الفلسفية هي اليت  ،س دون التعمق يف املبادئ اجملردةعن الشعوب هو حل بيداغوجي يقوم على إيصال النتائج للنا
وهذا يؤدي إىل ضرورة التأكيد على إفراد مساحة . بطريقة سلسة وواضحة ،حتفيز اجلانب امليتافيزيقي لديهمو  ،لغافيةإيقاظ عقول الناس ا

 ،فالفلسفة شيء وتعليمها شيء آخر ،والتفكري فيها بشكل مستقل عن اللحظة الفلسفية  ،اغوجيا أو الفلسفة كمادة تعليميةخاصة  للبيد
  .)16( من الفالسفةذهن الكثري غاب  وهو أمر ،وحيتاج إىل جهد مستقل

م هم الذين ينطقون باس ،قصد به جهل الفالسفة باملعارف والعلوم األخرى من جهةيو  :الجهالة العالمة -2 م احلقيقة وتأكيدهم بأ
وهو يقوم . عةيعطي لنفسه احلق  يف الالكفاءة  داخل كل جمموعات املوسوعة وكل شعب اجلام"فالفيلسوف .  النهائية من جهة ثانية

    ً                                    وطبعا  دريدا ال يطالب  بأن يتعمق الفيلسوف . )17("                            ً ه املعارف وماهية املعرفة عموما  خبصوص كلية هذ ،بذلك مع املطالبة بقول احلق
ولكن املطلوب هو إملامه بنتائج تلك املعارف  ،علمية كانت أم أدبية أم فنية ،عارف ويدرس كل النظريات واألفكاروم واملليف كل الع

خارج الفعل " فتلك املعارف تبقى يف النهاية  ،تم يف مكان آخر خارج الفلسفةيألن إنتاج املعرفة  ،درايته  بأثرها على أوضاع البشرو 
ا بنفس الوقتولكن ال ميكن للفيل ،)18("الفلسفي باعتباره كذلك  لح على أن املطلوب                  ُ ولذلك فإن دريدا ي   .سوف أن يتفلسف بدو

أي ال بد  ،                ً والعكس صحيح أيضا  . )19(عليم الفلسفي لنوع من التكوين العلمي والعلوم اإلنسانية والفنون واآلداب اليوم هو تضمني الت
ان                                                       ً          ألن رجال العلم غري مؤهلني للحديث عما هو فلسفي وأخالقي عموما  إال إذا ك  ، ً                    عا  من التعليم الفلسفيمن  تضمني العلوم نو 

  .     ً                                  كثريا  ما دفعهم إىل إصدار أحكام دون متييز   )20(" نقص ثقافتهم الفلسفية " ن ذلك أ ،لديهم نوع من التكوين الفلسفي
حيادي بالنسبة  والذي يذهب إىل أن العلم ،"احلياد العلمي"                                      ً                  حىت أن غياب التكوين الفلسفي للعلماء كثريا  ما يوقعهم يف وهم 

ادر على مواجهة كل أي الذين يعتقدون بأن العلم ق ،"لعلمي املذهب ا" بـ وهذا أمر معروف لدى أنصار ما يسمى  ،للسياسة واجملتمع
ا  تغض الطرف عن   ،ألفعال ال أخالقية وبعيدة عن العدالة" شريكة"                 ً          كما يبني دريدا كثريا  ما تكون فاحليادية   .مشاكل البشرية كما أ

  .)21(أفعال تنتهك  حقوق اإلنسان
هي أزمة  ،فأزمة الفلسفة اليوم ،فيتم عند دريدا عن طريق البيداغوجيا ،يةداخلية كانت أم خارج ،أما مواجهة كل تلك  املخاطر

 ،وإعادة بناء املؤسسات اجلامعية والرتبوية بطريقة خمتلفة عما هي عليه اليوم ،بيداغوجية تتطلب إعادة التفكري بطرق تدريس الفلسفة
  ؟فكيف ميكن للبيداغوجيا أن خترج الفلسفة من املأزق الذي تعيشه اليوم

  :الفلسفة والبيداغوجية  –     ً ثانيا  
وفتح العقل على جماالت ورؤى خمتلفة  ،إن العودة إىل البيداغوجيا بوصفها اجملال الذي ميكن من خالله إعادة النظر يف تكوين املعرفة

ومعرفة  ،ر يف استنباط احلقائقأمهية احلواويؤكد على  ،كيف أنه يرفض أسلوب التعليم اجلاهز جدنا                 َ فمنذ أيام سقراط و  . ليس باألمر اجلديد 
ليس ببعيد )  1778 -1712( روسو جان جاك ن أكما . حىت أن مشكلة الفلسفة عنده تكاد تكون مشكلة بيداغوجية  ،الفرد لنفسه
ا تعلمه كيف أل ،)22(امليول الطبيعية والفطرية لدى اإلنسان متيتأن الرتبية التقليدية الفاسدة  )إمييل(عندما يؤكد يف كتابه  ،عن سقراط

وهو الفيلسوف الذي  ،)1900 -1844(نيتشه فريدريك أما . )23(                             ً            ولكنها ال تعلمه كيف يصبح إنسانا  قبل كل شيء ،حيصل على مهنة
ّ  ترويض عنيف ميك ن" ليس سوى  –آنذاك  –فيذهب إىل أن التعليم العايل يف أملانيا  ،                  ً     ً   أبدى دريدا اهتماما  خاصا  به  ،يف أقل وقت ممكن ،            

ممرضات "  ـأما أساتذة اجلامعات والعلماء فأشبه ب )24(" يف خدمة الدولة  -صاحلني لالستغالل –جعل العديد من الشباب الصاحلني من 
  ).25(                ّ   ن ثقافة حقيقية حق ة                                   ِّ بعيدين كل البعد  عن الرتبية اليت تكو   ،"متفوقات 

هناك ارتباط دائم بني ماهية الفلسفة من جهة وبني طرق ويذهب إىل أن  ،أما دريدا  فإنه يشارك سابقيه مهومهم البيداغوجية
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بقدر  ،وهذا يعين أنه عندما يناقش أزمة تعليم الفلسفة فإنه ال يناقش مسألة برانية عن الفلسفية. تدريسها وأساليب تعليمها من جهة ثانية 
 - من دون هذه العالقة اجلدلية ،ر وال معايشة الفلسفةتصو "فدريدا ال ميكنه .                                         ً             ما يناقش مسألة تكوينية داخل الفلسفة وجزءا  من ماهيتها 

ً              تعيشها اليوم هي أوال  وقبل كل شيء  اوهذا يؤدي إىل أن أزمة الفلسفة اليت يفرتض أ. )26()"تعليما(البيداغوجية اليت ندعوها اليوم  أزمة "                   
  ).27(" ما هو بيداغوجي 

 ً                                                                  دا  إىل بداية القرن التاسع عشر عندما أصبح تعليم الفلسفة يف أوروبا بيد وتعود هذه األزمة البيداغوجية للفلسفة بشكل أكثر حتدي
تدبري " يف العصر احلديث بـ " أزمة تعليم الفلسفة " األمر الذي جيعل دريدا يربط بشكل وثيق  ،سواء بشكل مباشر أو غري مباشر  ،ةالدول

  .)28(" الدولة ملختلف الشؤون 
ووزارات  ،رس وجامعاتالفلسفة فيعود إىل املؤسسات الرتبوية والتعليمية من مدا يفالدولة التأثري  أما القناة اليت مارست من خالهلا

من جهة التضييق على حصص الفلسفة يف املدارس  ،ً                ً             ا  يكاد يكون سلبيا  على الفلسفةهذه املؤسسات دور  لعبتحيث  ،الرتبية والتعليم
وعدم فتحه  ،احلر يف أروقة اجلامعات والكلياتومن جهة حصر البحث الفلسفي  ،                        ً احلاالت إىل أقصى حد ممكن أوال   وتقليلها يف بعض

  .      ً ثانيا   على نطاق واسع حبيث ال يقتصر على األكادمييني وأصحاب األلقاب
ا ،لفلسفة ؟ أي احلديث باسم الفلسفةوهنا يطرح دريدا قضية من له احلق يف ا   وحتديد ماهيتها يف ،أو حتديد مالحمها وتوجيه خطا

  كل عصر من العصور ؟
ذا احلق ،والسيما اجلامعات ،عليمية والبحثيةما حيدث على أرض الواقع هو أن املؤسسات الت  ومبا أن املؤسسات  ،هي اليت تقوم 

ا يف الغالب تقدم احلق يف الفلسفة ع ،)29(تعاين من نزعة أكادميية جامدة ومتشنجة يسيطر عليها اهلاجس الرتاتيب والرقايب لى أنه امتياز فإ
ذا صدر عن مراكز حبوث اجلامعات عرتف مبا هو فلسفي إال إ       ُ حبيث ال ي  . وخيضع لرقابة وشرعية أكادميية من جهة ثانية  ،وي من جهةخن
  .األمر الذي  حيرمنا من عدد كبري من الطاقات اإلبداعية خارج اجلامعة  ،نشرها العلمية ؤسساتمو 

بل إىل التحالفات  ،الذي تقوم به اجلامعةعلى اجملال الثقايف والفلسفي فال يعود إىل رفضه للدور أما ختوف دريدا من سيطرة اجلامعة 
                                              ً                           األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل أن هذه املؤسسات كثريا  ما تفضل الفلسفة املتداولة  ،اخلفية بني اجلامعات والقوى السياسية يف بلد ما

يف حني أن املهمة املنوطة  ،حبيث جند أنفسنا أمام جامعات تتعايش وتتكيف مع السلطات ،ومبا خيدم مصاحلها ،على قياس تلك القوى
فالعامل وبسبب من سياسات تغييب الفلسفة وترهل املؤسسات  .)30(وتسعى إىل تقوميها ،باجلامعة هي أن تكون معارضة للسلطات

كل   يقلب ستيقاظ من هذا التنومي إال باجرتاح فكر فلسفي نقدوال ميكن اال ،)31("تنومي عقائدي"يعيش ما ميكن تسميته بـ ،اجلامعية 
التفكري  مراجعة متتد لتشمل ،)32( "                                                ً                مراجعة جذرية شاملة جلميع فرضيات أشد املفاهيم رسوخا  يف اخلطاب الفلسفي" املفاهيم التقليدية عرب

خطاب وسائل اإلعالم والرطانة  ،اخلطاب احلايلن لذلك ال يستغرب دريدا أو . يف الفلسفة نفسها وخاصة الفلسفة السياسية وتراثها
  .باملفاهيم املتداولة يف امليدان الفلسفي والثقايف والسياسي  )33("إمنا يثقان ثقة بالغة السهولة  ،الرمسية

  :أما االستراتيجية البيداغوجية إلصالح أحوال الفلسفة اليوم فتقوم على الخطوات التالية 
اجلامعة بدون "  ،رير اجلامعة احلديثة من أي شروطيلح دريدا يف خمتلف كتاباته على ضرورة حت :دولةمقاومة هيمنة الجامعة وال - 1

فاليوم على  ،ساد منذ أكثر من قرنني من الزمانالذي  ،ويقصد بذلك ختلصها من منوذج اجلامعات األوروبية الكالسيكية ،)34("شروط 
ً                   فضال  عن احلرية األكادميية ،ة واالقرتاحلوطة للمساءتتعرف على نفسها داخل حرية غري مشر "اجلامعة ان  فاليوم يعتقد دريدا أن  )35(."  

ً             والتنوير يهتم أوال  وقبل كل شيء ،                      ً                   اجلامعة ترتاجع شيئا فشيئا  عن دورها التنويري فاملطلوب اليوم من  ،بسؤال اإلنسان وخصوصيته وحقوقه ،                
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ا عرب وسائل اإلعالم والتقنيات اجلديدة للتواصل  ،"الفضاء العمومي"اسع على حبيث تنفتح بشكل و  .اجلامعة أن توسع أفق اهتماما
  .)36(إىل جزء من األفق الداخلي للجامعة" اخلارج السياسي واالقتصادي " بغية حتويل  ،والطرق املعاصرة إلنتاج املعرفة 

من حيث املبدأ أو وفق  "من اجلامعة  أن املطلوب يف حني ،فاجلامعة بشكلها احلايل مكبلة بالرتاتبية واأللقاب وطرق النشر الصارمة
لكل سلطات االمتالك الدوغمائي الغري  –وأكثر من نقدية  –          ً     ً                   أن تظل فضاء  أخريا  للمقاومة النقدية  ،ميلها املعلن ومهمتها القائمة

 قيم عاملية عابرة للحدود                ّ ل اجلامعة إىل تبين  السلطة السياسية عرب حتوي: أما السلطات اليت على اجلامعة نقدها ومقاومتها فهي .)37("العادلة
باإلضافة إىل السلطات األيديولوجية . على نقد تركز الرساميل الوطنية والدولية تأكيدوالسلطة االقتصادية عرب ال ،السياسية والقومية

ن تكون أوبالتايل فإن دريدا ينتظر من اجلامعة  .وباختصار لكل السلطات اليت حتد من الدميقراطية املنتظرة ،)38(واإلعالمية والدينية والثقافية
فللجامعة  ،وحىت الفكرة التقليدية للنقد ،ا يف ذلك الصورة احلالية واحملددة للدميقراطيةمب ،فضاء ال يستثىن فيه أي شيء داخل املساءلة

  ).39( "وكذلك احلق يف قول ذلك عالنية ،ولو على مستوى التخيل وجتريب املعرفة ،احلق يف كل شيء"
والساعية  ،واحملاصرة هلا ،ة أمام كل السلطات املتحكمة فيهاهشة وعاجز  ،أو اجلامعة كما هي اليوم ،فاجلامعة عندما ختضع لشروط

ا غريبة عن السلطةيف حني أن جوهر  ،على امتالكها وبدون هذا الدور سيكون وضع  ،)40(وغري منسجمة مع مبدئها ،اجلامعة هو أ
  .ال سيما يف زمن العوملة             ً   اجلامعة بائسا  و 

ولعل هذه املخاوف من الشروط اليت حتيط باجلامعة هو ما دفع بدريدا للمشاركة يف تكوين مؤسسات علمية متحررة قدر اإلمكان 
د ومؤمترات قدف نشر حبوث وع ،1983يف فرنسا عام " املعهد الدويل للفلسفة " إنشاء  إىلوقد أمثرت جهوده . من تلك الشروط

ة حمرومة من التجليات وبالتايل إىل معرف ،بعد ومقهور ومهمش وال مفكر فيه                                      ُ ة تتناول موضوعات تنفذ إىل ما هو ممنوع وم  علمي
  .)41("املؤسساتية

واليت لقيت الكثري من االستغراب والنقد  ، قد ال تنتمي للفلسفة التقليديةفدريدا وبتأثري من الصعوبات اليت واجهتها حبوثه اليت
حيث القت أفكاره الكثري من االهتمام  ،لواليات املتحدة يف أوقات متعددةاألمر الذي دفعه إىل السفر إىل ا ،يف وقت ماوالتهميش 

دريدا إىل توجيه نقد شديد بأقول إن هذا التهميش لكل ما هو خمتلف ونقدي وغريب عن التقاليد الفلسفية املتوارثة هو ما دفع  ،هناك
احلق يف  ،تعطي احلق ملن هو حمروم من احلق "والتفكري يف إنشاء مؤسسات علمية موازية  ،ة على الفلسفةت اجلامعية  القائمللمؤسسا
  .)42("               ً        ً       ً       ً لكل ما هو الغيا  ومرفوضا  وممنوعا  وخمتفيا   ،الفلسفة

أن ينخرط يف مشروع  أن تفتح ذراعيها على كل من يريد ،فاملطلوب من هذه املؤسسات اليت تتمتع حبرية نسبية باملقارنة مع اجلامعة
وليس هناك من شروط على هؤالء سوى اجلدية واالهتمام مبا هو فلسفي  ،اخل.. املسامهة يف دراسات نقدية فكري أو تقدمي أطروحات أو

 أو غري ،ي تقليل من قيمة األعمال الغريبةدون أ ،معاجلة لألدوات املفهومية للبحوثوأن تكون التحليالت إجرائية وتضمن  ،وثقايف 
وعلى هذه املؤسسات اجلديدة أن متنح مثل هذه الدراسات . فهذه صفات تكاد تلتصق بكل جديد يف بداياته ،ية أو املتسمة باملبالغةلالعم

بل إن على هذه املؤسسات نفسها العمل على إعطاء نفسها شرعية داخل  ،والتيسري يف النشر ،واحلق يف الظهور" الشرعية"املختلفة 
  .عيةحبيث تتحول إىل طرف حيسب له احلساب يف مقابل املؤسسات اجلام ،                 ً ية والعلمية عموما  األوساط الثقاف
يتصف بكل الصفات اليت على هذا املعهد  ألنه يعتقد أن ،"املعهد الدويل للفلسفة"جند أن دريدا شديد اإلعجاب بـ  ولذلك

ا  وال  ،اسات والبحوث من كل االختصاصات الثقافية واإلنسانية فهذا املعهد يقبل كل الدر . املؤسسات العلمية اجلديدة أن تتصف 
ينتمي إىل نوع من املؤسسات اليت تفسح اجملال أمام أحباث "ألنه  ،قاب واملرجعياتلوهو خارج لعبة األ ،يهتم بتداخل االختصاصات
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ميشهم أو جتاهلهم ) معة    ً      خصوصا  باجلا(عملت املعيارية وسلطة األلقاب وإجراءات الشرعنة القائمة  ،ومعارف وأشخاص على مراقبتهم و
  .)43("ببساطة

.       ً                                         متحررا  من كل التحديات املسبقة واملناهج التقليدية  ،)44(ماهي الفلسفة ؟ : فاملعهد ليس له من هم سوى السؤال املفتوح والكبري 
جيب أن تعطى األولوية ألحباث  ،معها ضمن كل اجملاالت اليت ميكن للفلسفة أن تتفاعل : " يقول ميثاق املعهد الذي كتبه دريدا 

  .)45("وملوضوعات مل تكتسب شرعيتها بعد داخل املؤسسات الفرنسية أو األجنبية لتيماتو 
 )47("التأسيس الذايت" رب ما يسميه بـ ع ،)46("     ً            وخصوصا  جتاه الدولة ،االستقاللية للفلسفة "ويريد دريدا من وراء كل ذلك ضمان 

شرك أعضاء من احلكومة يف وأ ،لرغم من أنه حصل على ترخيص حكوميوعلى ا ،"عهد الدويل للفلسفةفامل"  ،ملؤسسات الفلسفة
  .أي أنه ليس ألحد كلمة عليه سوى أعضاءه فقط ،نهاية معهد مستقل وأسس بشكل ذايتإال أنه يف ال ،افتتاحه

 –بنفس الوقت  –إال أنه  ،سفة وتعليمهاترعى شؤون الفل ،وعلى الرغم من أن دريدا متحمس إلنشاء مؤسسات فلسفية مستقلة
ا ،اختزال الفلسفة يف مظاهرها املؤسساتية"يرفض  اوجيب عليها حتليل  ،فالفلسفة تتجاوز مؤسسا ا اخلاصة  وجيب  ،تاريخ وواقع مؤسسا

متكلم بلوغ الفلسفة "كائن   ذلك أنه بإمكان كل. )48("وى احلقيقة وقوة السؤال أو الفكرعليها أن تظل حرة يف كل حلظة وأال تطيع س
  ).49("أن يعرب بلغة ما ميكنه أن يتفلسففإن كل من ميكنه  ،ومبا أنه ال توجد فلسفة خارج اللغات ،قبل أي مؤسسة

ا السلبية وعلى  ،ولذلك فإن الدولة ،)50(اخل ...مثله مثل احلق يف الصحة والعمل  ،فاحلق يف الفلسفة حق طبيعي الرغم من نظر
ا يف التضييق عليها ،للفلسفة ولذلك . قوق الطبيعيةإال أنه عليها أن تضمن جلميع مواطنيها احلق يف تعلم الفلسفة بوصفه من احل ،وحماوال
 ،جل باقي احلقوق الطبيعية لإلنسانمثله مثل النضال من أ ،وهو نوع من النضال العام ،الفلسفةإىل أن النضال من أجل يذهب  فإن دريدا

ً    وليس نضاال  خا يئ الشروط املناسبة له )احلق يف(أن تتدخل بفاعلية جلعل " إذ  جيب على الدولة  )51(. ً          صا  بالفلسفة         على  ،)52("   ً                        ممكنا  و
   .حىت يف بلدان الدميقراطية  ،لك الواجب يف كثري من األحيانالرغم من أن األمور ال تسري  وفق ذ

 ،فلسف بوصفه حق طبيعي مثله مثل حقوق احلياة الضرورية األخرى ق يف التاحلولذلك جند أن دريدا يستشهد بدفاع سقراط عن 
ا    .أي اليت ال تنضج حياة اإلنسان بدو

. لكي يساعده على تأكيد هذا احلق ،فإن دريدا يستعني باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،ومبا ان الفلسفة حق طبيعي للبشر
كحق  " احلق يف الفلسفة " تتضمن  ،ألمن والتعليم والرتبية والثقافةحلق يف العمل وافحقوق اإلنسان اليت أتى اإلعالن للتأكيد عليها كا

واجلامعات ال خيتلف عن احلق يف   ق الفلسفة يف أن تدرس يف املدارسوهذا يعين أن ح. )53(كوين يتجاوز االختالفات القومية واالجتماعية
سريه بواسطة جهاز قانوين سياسي فهو يوت ،سي ميكنه أن حيمي احلق يف الفلسفةأما أكثر نظام سيا. الفيزياء والكيمياء واملواد األخرى 

مثلما أن النضال من أجل  ،قضية فلسفية قبل أن تكون قضية سياسية وولذلك فإن النضال من أجل الدميقراطية ه .)54(النظام الدميقراطي
ً       احلقوق اإلنسان هو أيضا  نضاال  فلسفيا  قبل أن يكون نضاال  سياسي                 ً        ً   . ً ا                      ً    

 ،لسفة يف املراحل ما قبل اجلامعيةمن الواضح أن دريدا غري راضي عن واقع تعليم الف:  إصالح التعليم الفلسفي في المدارس -2
فهو ليس راضي فقط .                             ً القتها بالتعليم والرتبية عموما  ولذلك جنده يتخذ من عدم الرضى هذا مناسبة إلعادة تقييم الوضع العام للفلسفة وع

ألن مثل تلك الطرق   ،يف الدفاع عن الفلسفة ،املتشنجة واالنفعالية ،               ً                      بل غري راضي أيضا  عن األساليب التقليدية  ،يم الفلسفةواقع تعل نع
خيتفي وراء مظهر جتديدي  ،رتسبة ضخمة ومرياث انتقائي وثابتكتلة م" عن  ،هي تدافع يف حقيقة األمر عن مقررات جامدة  ،يف الدفاع
 .)55("خادع
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 :لدى دريدا عدة اقتراحات إلصالح التعليم الفلسفي في المدارس يمكن تحديدها باآلتي  وهنا نجد

ويقصد به نشر الفلسفة لكي تشمل الفروع  ،)56("مبدأ االمتداد "وهو ما يسميه دريدا بـ : مد الفلسفة إلى بقية الفروع العلمية  - أ
آفاق ألنه سيفتح أمامها  ،م الفلسفة يف هذه الفروع أمر حيوي لتلك الفروعذلك أن إلزام تعلي ،)57(األدبية والعلمية والتقنية يف املدارس
ً  مثال   –تدريس اللغات واآلداب "فـ . ذه الفروع نفسها من جهة أخرىوسيدفع إىل جتدد ه ،نقدية وفلسفية واسعة من جهة الذي  –  

 ،الشعرية املعاصرة: ميكننا أن نذكر ،القرائنولتقريب . (                      ً      ً ة ومبصادر مفاهيمية جديدا  أيضا  يضطر إىل االستعانة بتقنيات جديد
سيؤدي  ،)املادية التارخيية وكل العدة النظرية اجلديدة اليت تأخذ ما سبق ذكره بعني االعتبار ،التحليل النفسي ،اللسانيات ،السيمولوجيا

الفيزيائية وكل العلوم لوم الرياضية و وميكننا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة إىل الع. بالضرورة إىل نقاشات فلسفية ونوعية ومستجدة
 ،جدلية بني الفلسفة وبقية العلوم وهذا يعين أننا أمام عالقة. )58("ةالضمنية والصرحي ،لوجيا هذه العلومو وبالنسبة إىل ابستيم ،اإلنسانية

 .ىل مزيد من التأسيس الفلسفي هلا جتددها سيؤدي إ وباملقابل فإن  ،علوم سيزيد من انفتاحها ونقديتهاألن إدخال الفلسفة إىل تلك ال

ا واالبتعاد عن طابعها األنطولوجي واملوسوعي التقليدي مثلما يتطلب جتنب جتزيء الفلسفة  ،وهذا يتطلب جتديد الفلسفة ذا
 ،)60(" علميةالعلمية وغري ال ،ديدة مع مضامني احلقولل املضامني اجلفصضرورة بلورة مت"فاملطلوب هو . )59(لصاحل العلوم اإلنسانية 

  .)61(.                ً وبيداغوجيا جديدا                                                          ً              ً ولذلك يبدو أن هذا التجديد ال يكتمل إال بتلقي املدرسني تكوينا  فلسفيا وعلميا  
ذا التحول الكبري والنضال  ،هواالعرتاضات اليت ميكن أن تواجه ،ودريدا مدرك لصعوبة هذا التحول غري أنه يعتقد بضرورة القيام 

ا " ـشبث بالدفاع عن الفلسفة أو االستالم لالت" بدال من  ،يف سبيله أال يتعني  ،خيدمان باللغة نفسها املصاحل نفسها ،           ً واألمران معا   ،"مو
  )62(؟فرض برنامج ومضامني وممارسات جديدة  بغيةعلينا العمل بطريقة جريئة وهجومية 

الذي ميكن " النموذجي"أو " مر الطبيعيالع"يناقش دريدا مسألة  :إدخال الفلسفة إلى المراحل االبتدائية والروضة    - ب
ومن هذه األساطري . يعود منشأها إىل السياسة واجملتمع ،وهنا جيد أن هناك أفكار أقرب إىل األساطري ،للتالميذ فيه تلقي الفلسفة وتعلمها

وأن التلميذ ال يسعه فهم  ،"اليقظة درجة " أو " العمر الذهين " ألن هناك ما يسمى بـ  ،"قبل سن املراهقة " أن الفلسفة جيب أال تدرس 
تعود الطامة الكربى عند دريدا إىل أن األنظمة الرتبوية يف خمتلف البلدان تأخذ تلك  ،الفلسفة إال إذا وصل إىل هذه الدرجة وذاك العمر

ا مسلمة تربوية ال بد من االنطالق منها   .)63(األساطري على أ

لألطفال " ية القدرة الفلسف" ألن  ،)64(" دور احلضانة" من تعليم الفلسفة ابتداء من  ويذهب دريدا إىل أنه ليس هناك ما مينع
حبيث  ،إذا ما مت إعداد مناهج خاصة هلم  ،مبعىن أن األطفال منذ سن الروضة قادرين على تعلم الفلسفة وفهم بعض معانيها، قوية جدا

وبالتايل فالعملية ليست حباجة سوى إلرادة واقتناع . إىل املراحل اجلامعيةيتلقى الطالب الفلسفة بشكل متدرج ومنظم من مرحلة الروضة 
            ). 65(ونوع من التنظيم 

وحياجج دريدا للتأكيد على صحة ما يذهب إليه  إىل أن األطفال يف سن مبكر يدرسون الرتبية الدينية والرتبية األخالقية واألدب 
ا  ،        ً بالء حسنا   وهم يبلون ،والتاريخ وخمتلف العلوم  أما عندما  ،وال يوجد أحد قلق من عدم فهم األطفال  هلذه املواد واستيعاب مضمو

مما يعين أن عدم إدخال الفلسفة يف التعليم خالل املراحل املبكرة هي مسألة  ،)66( شكوك والتخوفتيتعلق األمر بالفلسفة فاجلميع يبدأ بال
  .صعوبات بيداغوجيا الفلسفة وليست مسألة تتعلق ب ،اجتماعية سياسية 
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ا تبدأ مع اإلنسان منذ بدء طرحه لألسئلة ،حىت تفهم ،فالفلسفة ليس هلا عمر بعينه   ولذلك ال بد من االنفتاح على تعليم  ،أل
الجتماعي كما ال بد من العمل على املستوى ا  ،داخل وخارج الفلسفة ،وهذا يتطلب القيام بعدة نضاالت ،الفلسفة قبل مرحلة املراهقة

 .)67( والسياسي لتحرير مثل هذا التحول الذي ال بد منه

  : وصايا دريدا  –     ً ثالثا  
تمكن الفلسفة من جتاوز تلكي  ،من كل ما تقدم ميكن إجياز جمموعة من الوصايا اليت أكد عليها دريدا يف أكثر من مناسبة  

ااألخطار االجتماعية والس من وحتد ،الصعوبات اليت تقف يف وجهها بغية جعل الفلسفة متارس دورها  ،ياسية واالقتصادية اليت حتيط 
  . الطبيعي يف اجملتمعات املعاصرة 

  :وميكن حتديد الوصايا يف نقاط أساسية هي   
املثقف  ،ال    ّ الفع   ،املنتج ،املربح ،النافع( ألي غاية خارجية ) ادته يف أسئلته وبراجمه وم(جيب االحتجاج ضد خضوع ما هو فلسفي  - 1

وهو  ،"مبدأ الغايات ضدفالوقوف . ألخالقية والسياسية لغايات معنيةمثلما ال بد من الوقوف ضد إخضاع الرتبية الوطنية وا ،) 
 .)68(ختلص الفلسفة والرتبية من الغائية التقنية أو السوسيوسياسية" فلسفة معينة " مبدأ أخذه دريدا من كانط يستدعي 

ائية يف احلكم " وضرورة التمسك الدائم للفلسفة بوصفها  ،التقييمية للفلسفة" قدية املهمة الن" ال جيوز التخلي عن  - 2  ،"حلظة 
ائي ،وحدس للمعىن النهائي   .)69( وكفكر للغايات النهائية ،وعقل 

ا - 3  ،رج قسمهاكيد على حضور الفلسفة خاوبني التأ ،والدفاع  عن هذه الوحدة ،العمل على التوفيق بني هوية الفلسفة ووحدة ماد
رفض كل تشتيت أو جتزيء هلوية ما هو فلسفي باعتباره   علىوهذا يعين ضرورة العمل من جهة . وداخل مواد أو شعب أخرى

ا يف قسمها أو داخل مقررات  ،"سجن الفلسفة " على االحتجاج ضد  ،وبالتوازي  ،مثلما ال بد من العمل  ،كذلك  وحماصر
 .)70( ثابتة

والتأكيد على أن الفلسفة باعتبارها   ،التأكيد بأنه ال ميكن فصل املسألة الفلسفية عن التعليم من جهة  كما جيب التوفيق بني - 4
أو  ،التعليمففي الفلسفة ما قد ال يقبل . كذلك ال ميكن أن تنحصر يف ممارسات تعليمية أو بنيات مؤسساتية أو أمور مدرسية 

 .)71(هو تعليمي  ذا التوفيق حيتاج إىل إعادة التفكري فيما هو فلسفي ومااألمر الذي يعين أن مثل ه ،يتجاوز حدود التعليم

من جهة أخرى على أن الفلسفة تتجاوز و  ،معارفهاالتأكيد من جهة على أن الفلسفة حباجة إىل مؤسسات تدير شؤون  - 5
ا ىل أن تكون حرة وال تطيع سوى مثلما هي حباجة إ ،مؤسساتفالفلسفة حباجة إىل . اوتعيد التفكري يف املؤسسات ذا ،مؤسسا
 .)72(احلقيقة 

غري أن هذا  ،فالفلسفة حباجة إىل مدرس حمرتف ولديه تدريب عايل .                                       ً     ً  ال بد من إعطاء جدلية املدرس واآلخر اهتماما  خاصا   - 6
سفة ونسمح وجيب أال متس استقاللية الفل ،األمر جيب أال يكون على حساب البنية الدميقراطية األساسية للجماعة الفلسفية 

 .)73( فاملدرس يف النهاية مت تكوينه وصرف أجرته من طرف اآلخرين. بالتبعية لآلخر 

ولكن  ،لزمن طويل يف التدريس يتجاوز بكثري أوقات التعليم املخصصة هلا ،املفرطة يف غىن مضامينها  ،حيتاج تعليم املادة الفلسفية  - 7
 علىإذ ال بد من العمل يف النهاية . ذا الوقتهل  ً                   وعا  من التجميع املنظم وعلى الرغم من ذلك يتطلب وحدة املادة الفلسفية ن

 .)74(وضرورة حتديده من جهة ثانية  زمينقابلية للتحديد الالالتوفيق بني ال
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قليد وبني عدم التخلي عن الت ،س الفلسفة  وكونه آخر بالنسبة للتلميذ                 ّ التقليدي الذي يدر  " املدرس اإللقائي"ال بد من التوفيق بني  - 8
مثلما هي حباجة االعتماد على  ،فالفلسفة حباجة إىل مدرس". ميةالعصا"الفلسفي املتميز باالستقاللية واالعتماد على الذات و

 ).75(. الذات والعصامية 

 ، فيه والعمل على مواجهة حتدياتهال بد من التفكري" منهج أكسيومي" ا برنامج عمل أوأودريدا يقدم هذه الوصايا على   
حباجة إىل  ،منها الفلسفة يف العامل املعاصر تعاين ذياعتقادا منه بأن املأزق ال ،لك التوافقات اليت حتدث عنهاوالسعي احلثيث إىل إجياد ت

فالوصايا ليست . حدود السياسة والتجارب التارخييةبل ورمبا يالمس  ،ويتجاوز حدود الرتبية ،عمل متكامل يتجاوز حدود الفلسفة برنامج
 ،ومنذ أيام سقراط ،لوضع تعليم الفلسفة عرب التاريخ بل هي نتاج تأمل ،الفلسفة وبيداغوجيتها وحسب ة فقط من تأمل وضعصخلمست

  .وخمتلف السلطات اليت أتت على اجملتمعات عرب تارخيها الطويل  ،عالقة الفلسفة بالدولتأمل مثلما هي نتاج 
 ،فدريدا قلق ليس فقط على الفلسفة  ،نسان من وراء الفلسفةبل باإل ،ة وحسبالوصايا ليست خاصة بالفلسف    ً          وأخريا  فإن هذه   

 ،وعلى املستقبل البشري ،وعلى الدميقراطية ،             ً            بل هو قلق أيضا  على اإلنسان ،عض الفئات من اجملتمع فرضه عليهاواحلصار الذي حتاول ب
  .لسفة يف املستقبل ال بد من أن تكون كونية الف التأكيد على أنإىل  عهوهذا ما دف. خارج حدود القومية والسياسية
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  - إدوارد سعيد نموذجا –أثر التفكيك في التأسيس لخطاب ما بعد الكولونيالية
 رويدي عدالن

  جيجل ،تاسوست جامعة محمد الصديق بن يحي
                                                                    :                            تمهيد

شكل خطاب التفكيك منذ ظهوره يف منتصف الستينات إىل غاية اليوم جدال نقديا وفكريا بني الدارسني واملفكرين والفالسفة، 
ون عديدة، وهدمت مجلة من األفكار ايل تتعلق حبكم ما خلفه من آراء ومفاهيم زعزعت الكثري من الثوابت واملسلمات اليت استمرت قر 

ند باملنظومة الفكرية والفلسفية للحضارة الغربية، ويف مقدمتها ميتافيزيقا احلضور واملركزية األوروبية، وإن بقي مفهوم التفكيك غامضا ع
ّ                            ا، إال  أن توغله يف شىت حقول املعرفة الكثري من الدارسني، حبكم منهجه وآليات عمله، واملرامي واألهداف اليت كان يود الوصول إليه     

ن                                                                                      ّ             ّ                    وخصوصا العلوم االجتماعية واالنسانية كان شديد السرعة والفعالية، فاستقبلته خمتلف اخلطابات إم ا باإلعجاب وإم ا بالنقد، واستطاع أ
ثورة على النظرية األدبية التقليدية،  يقتحم الوسط النقدي والنظرية األدبية بسرعة فائقة ويستحوذ على اهتمامات النقاد، خصوصا وأنه ميثل

  .                                                وتأسيسا لفكر ما بعد حداثي ترك مفعوله بارزا على مستوى هذه الساحة
ملية، حيث ساهم فكان ملفعول التفكيك تأثري كبري يف خلخلة العديد من املفاهيم التقليدية السائدة على مستوى الساحة النقدية العا

هذه اخلطابات النقدية خطاب ما بعد الكولونيالية، الذي يعد من  ملضادة خلطاب املركز، ومن بنييف بروز العديد من اخلطابات اهلامشية ا
  .إفرازات النظرية النقدية املعاصرة

طابات، الذي مجع بني جوانبه خمتلف ، من مؤسسي هذا النوع من اخلقامة نقدية ضمن الساحة النقدية العربيةكإدوارد سعيد   عديو 
ة جيتمع فيها املنفى واألمل والقهر واحلقد من االستعمار وما خلفه من  املثقفني الذين ينتمون إىل ثقافات هامشية، وعاشوا ظروفا متشا

ا األصلية، ميش للشعوب املستضعفة وثقافا حياول   الذي تمرد،املقدي نال طابذا اخلبالتأسيس هل إلدوارد سعيد الكل يعرتفو  ختلف و
، حاول إدوارد 1978خلخلة املركز وتفكيكه وتفتيته، انطالقا من دراساته اليت تتعلق بالشرق، فمن خالل كتابه االستشراق اىل نشر عام 

يت أخذت على سعيد تفكيك اخلطاب االستشراقي لكشف القناع عن املرامي احلقيقية اليت يعمل الغرب على تكريسها، والصورة النمطية ال
الشرق، على اعتبار أنه جمتمع متخلف وغري حضاري، على عكس اجملتمع الغريب الذي هو رمز للحضارة والتفوق، مما ساهم يف بروز هوة  
كبرية بني اجملتمع الغريب واجملتمعات األخرى، خصوصا على املستوى الثقايف، وكتاب إدوارد سعيد هذا هو كتاب عن الغرب وإشكاالته 

ية واخللخلة اجلوهرية يف ثقافته واملفارقات األساسية اليت تقوم فيه، حيث يعاين سعيد اآلخر يف إطار القوة والفوقية والسلطة وهي الفكر 
طريقة خاضعة ال للفكر النقدي الذي ميارسه الغرب يف فهم ذاته لفكر آخر مصدره اإلنشاء االستشراقي املتشكل واملتصلب والذي تأسس 

م املختلفة يف قهر  يف إطار معطيات ومنطلقات غري املنطلقات األوىل، وهكذا استطاع هذا الناقد أن يكتشف أالعيب الغرب ومتثيال
اجملتمعات والثقافات اهلامشية، يف مقابل تكريس ثقافة املركز، هذه املركزية جعلت مثقفي اهلامش يثورون على هذا الوضع حماولني قلب 

                    .خطاب نقدي مضاد، ميكنه إعادة موازين القوى حبثا عن أدب إنساين وثقافة إنسانية يستوي فيها اجلميعاملوازين، والدعوة إىل تشكيل 
ومن هذا املنطلق ظهر خطاب ما بعد الكولونيالية، والذي أسس له نقاد ومثقفني ويف مقدمتهم إدوارد سعيد نفسه، الذي اعتمد 

على تفكيكية جاك دريدا من جهة، وحفريات ميشال فوكو من جهة أخرى ليحاول تقدمي خطاب نقدي  ة مفاهيمية ونقدية تقوم  ّ عد  على 
 مضاد خلطاب املركز، فينشأ عن ذلك صراع بني خطابني متضادين خطاب املركز من جهة وخطاب اهلامش من جهة أخرى، وهذه

 ولونيايل، من خالل أحد مؤسسيه الكبار وهو إدوارد سعيد،املداخلة تروم إىل بيان أثر خطاب التفكيك يف ظهور اخلطاب ما بعد الك
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 . وسوف حناول اإلجابة حول هذه اإلشكالية املعقدة فيما تبقى من هذه املداخلة املتواضعة

  :            في مفهوم التفكيك -1
ا الغموض والضبابية، فهو زئبقي املفهوم، مراوغ وخماذع و  مضلل يف داللته، يصعب مصطلح التفكيك من املصطلحات اليت يشو

على أي دارس أو ناقد فهمه، سواء من حيث منهجه أو من حيث مراميه وأهدافه، بل وهو ملتبس حىت يف لغته األصلية وعند مؤسسيه 
 ، كما)1(»فليس التفكيك منهجا  «الفعليني، ويف مقدمتهم جاك دريدا، من هذا املنطلق نقر بصعوبة حتديد مفهوم دقيق وجامع للتفكيك،

، وليس فلسفة أو مجلة من األطروحات، ولكنه انفتاح عن سؤال الفلسفة نفسها، وهو اسرتاتيجية يف )2(»ليس نظرية عن األدب «أنه 
القراءة، تقوم على قراءة اخلطابات الفلسفية واألدبية والنقدية، وذلك من خالل التموضع داخل اخلطابات، وتقويضها من داخلها، فتعمل 

إخل،  وهذا ...ها املعتمدة على الثنائيات الضدية، مثل الصوت والصمت، اخلري والشر، الدال واملدلول، اللسان والكتابةعلى خلخلة أبنيت
ّ       إن القراءة التفكيكية على حد  تعبري  «يكون عرب اللغة وعرب الثقافة الغربية، وعرب األشياء اليت حتدد انتماءنا إىل هذا التاريخ والفلسفة،                            

ّ      تستهدف تفجري النص انطالقا من مبدأ الالمتاسك، وجعله يلعب ضد  ذاتهجريار جنجومرب  ذا الشكل لن يتمكن القارئ من )3(»                                                      ، و
تسعى  «السيطرة عليه، ألن العالمات اللغوية اليت يشتغل عليها النص موضع تشويش بني املعىن املرجعي واملعىن اجملازي املقابل له، لذلك

، حنو أرجاء واسعة من التأويل والقراءة اليت متنحه تعددية )4(»املفتوح من قيد القراءة األحادية املغلقة القاتلة التفكيكية إىل حترير النص احلي
داللية، فاملمارسة التفكيكية تتأسس بوصفها طريقة للنظر واملعاينة إىل اخلطاب، وهو يقف إىل اجلانب اآلخر من الطروحات التارخيية 

والبنيوية والوصفية، وهدفه حترير شغل املخيلة، وافتضاض آفاق بكر أمام عملية التفكري واإلبداع، فالتفكيك  والسوسيولوجية والسيكولوجية
ميثل اسرتاتيجية تعتمد آلية الكشف والبحث عن البىن اخلفية أو املطمورة عرب فضاء فكري جديد ومغاير، ومن خالل رؤية «ذا املفهوم 

دف إىل خلخلة أو تصديع بن ، إن هذه )5(»وصوال إىل القراءة املنتجة ظمته الداللية وأنساقه املتعالقةية اخلطاب حبثا عن أنفكرية 
التفكيك هو حماولة إلنشاء إسرتاتيجية عامة تتفادى املقابالت اليت ميزت الفكر الغريب، بدءا من أفالطون ووصوال إىل دي سوسري، لتقيم 

، وهذه االسرتاتيجية من هذه الزاوية )6(»"يف مقاربة النصوص"، أو "للقراءة والكتابة"ة بديلة اسرتاتيجي «يف األفق املغلق هلذه املقابالت
، وهذا النظام ومن مث تقدمي قراءة معينة للنصوص، )7(»حتاول قلب التضاد الكالسيكي وإزاحة النظام «ليست حيادية، وإمنا هي ثورية 

يا بالنسبة لبنيته اخلاصة، اليت متتلك وحدة عضوية، أو نواة ذات مدلول قابل على فكرة أن أي نص ميتلك نظاما لغويا أساس «قائم 
، ومن هنا يبدو التفكيك طريقة خاصة يف نقد الثنائيات امليتافيزيقية، وذلك بأن يقيم يف أفقها املنغلق ، وجعل الكتابة حتتل )8(»للشرح

إخل، مبعىن آخر جعل املركزي هامشا واهلامشي مركزا، واالشتغال داخل ...موضع الكالم، والظاهر حيتل مكان الباطن والدال مكان املدلول
النسق النصي هلذه االسرتاتيجية، وهذه الفكرة بالضبط لقيت اهتماما كبريا من قبل منظري خطاب ما بعد االستعمارية، حماولني من خالل 

ية ، والتخوم واألطراف املنفية من قبل املركز، لذلك وجد ذلك تفكيك اخلطاب االستعماري، وإعادة االعتبار ملختلف الثقافات اهلامش
 .                      هؤالء املثقفني املنفيني يف التفكيك منهجا يف كشف القناع عن األهداف املضمرة داخل اخلطابات املركزية

                 :                                             في مفهوم خطاب ما بعد الكولونيالية -2
ا معطيات تارخيية وسياسية خاصة، تتجه حنو  خطاب ما بعد الكولونيالية هو تسمية لنظرية يف الدراسات الثقافية والنقد األديب أفرز
 تفكيك اخلطاب االستعماري، وإعادة النظر يف العالقات الثقافية بني الشعوب، وتشكيل سرد مغاير يعيد النظر يف تاريخ آداب الدول

ويعد نقدا ملختلف  العظمى املهيمنة، ويكشف عن املآزق املعاصرة  اليت خلفها االستعمار داخل الشعوب املستضعفة والثقافات اهلامشية،
حياول إزاحة فكرة املركزية والصراع الثقايف والفكري املضاد للمركز، وهو يهدف إىل تشكيل قراءة جديدة للثقافة الغربية من  أشكال اهليمنة،
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ّ                                    ظور اهلوامش واألطراف ال من منظور املركز نفسه،  لذلك جتتمع يف كتابات املأس سني له  جمموعة من القواسم املشرتكة اليت من يف جمملها  «                                                                 
وهذا اخلطاب حسب هؤالء الدارسني يبدو ) 9(،»آداب أعادت كتابة تاريخ احلضارة االستعمارية نفسها من وجهة نظر املستعمرين 

يف طياته بذور االستعمار واهليمنة، كما أن هذا النوع من الكتابة يتبىن مشروعا يعمل على إعادة االعتبار حلقوق  مقصودا ألنه حيمل
ا يف سبيل إرساء نوع من العدالة بني اهلامش واملركز، من أجل تكريس ثقافة إنسانية تستوي  لشعوب األطراف والتخوم الضعيفة وثقافا

يشتغل هذا األدب على تصوير حاالت البؤس والشقاء واملعاناة اليت تعاين منها الشعوب الضعيفة،  خمتلف الثقافات والشعوب، لذلك
وهذا من خملفات االستعمار نفسه، فشكل هذا اخلطاب اجلديد خطابا مضادا خلطاب املركز، ليتشكل ما يعرف بصراع اخلطابات، أو 

إيديولوجي يف جمتمعات سلطوية فكرية وسياسية وكل فريق يرى نفسه يف  سالح «صراع اهلامش واملركز يف اخلطابات النقدية، فالنص 
وهجوما على خصومه، وهكذا يكون النص خادما لفئة سياسية واجتماعية معينة  هالنص ويسقط عليه أمنياته ويرى فيه دفاعا عن مصاحل
رجات بروزه مع منظري خطاب ما بعد الكولونيالية، وجتلى هذا يف أقصى د )10(،»متلك وسائل التسلط واالستبداد ما يكفي هلزمية اآلخر

م عانت من االستعمار وخملفاته، وكذلك املنفى الذي جيمع خمتلف هؤالء املثقفني،  الذين عاشوا الظروف نفسها، على اعتبار أن بلدا
ى والزنوج يف إيفريقيا، وحقوق لذلك شكلوا صوتا واحدا، وسردا مضادا يتبىن الدفاع عن حقوق الشعوب الضعيفة، كشعوب الشرق األقص

هذا املرأة يف دول العامل الثالث، من أجل تكريس مبدأ املساواة بني الثقافات وإعادة تشكيل العالقات بينها من منطلق التكافؤ والعدالة، و 
  .                               ما اشتغل عليه إدوارد سعيد يف مشروعه الفكري والنقدي

  :                                        ره في التأسيس لخطاب ما بعد الكولونياليةالتفكيك و دو  -3
تشكل خطاب ما بعد االستعمار ضمن معطيات تارخيية واجتماعية وسياسية وفكرية خاصة، هيأت لفئة من األصوات املثقفة 

ا تعيش الظروف نفسها كاملنفى املهمشة بأن تعلن صراحة رفضها للوضع الذي تعيشه الشعوب والثقافات الضعيف ة، خاصة وأ
واالستعمار، من هذا املنطلق وعرب خلفيات فلسفية وفكرية ظهر هذا اخلطاب املتمرد والرافض للوضع القائم على اهليمنة واالستغالل من 

فلسفة االختالف أو فلسفة ما بعد قبل الدول الغربية، حيث أسس له مثقفني استفادوا من التيارات الفكرية  والفلسفية املعاصرة، خصوصا 
ا الفاعلة، واليت أثرت على خمتلف اخلطابات األخرى يف العلوم االجتماعية واالنسانية والنق د احلداثة، اليت يعد التفكيك أحد أهم أقطا

صوص املختلفة، مثلما األديب، وخصوصا خطاب ما بعد االستعمارية، الذي استفاد كثريا من مقوالت التفكيك وطبقها على مجلة من الن
استفاد أيضا من حفريات ميشال فوكو ودراساته اليت تتعلق باملهمشني، من اجملانني والسجناء والشواد واملنفيني يف األطراف والتخوم 

سعيد، الذي املختلفة، وإذا عدنا إىل املنظرين األوائل هلذا اخلطاب فسوف نلحظ جليا تأثري التفكيك يف فكر هؤالء ويف مقدمتهم إدوارد 
اشتغل على هذا اخلطاب واستقبله يف البداية بوابل من النقود املختلفة، اليت مل تتجاوز النظرة الكالسيكية، خصوصا مقولة جاك دريدا 

        ّ                                                                               ، حيث خط أ سعيد دريدا واعتربه تائها يف العدم، ولكن سعيد مل يدرك جيدا أن هذا العدم أو العمى "أن ال وجود خارج النص"املشهورة 
هو الذي قاد جاك دريدا حنو أنوار جديدة، وحنو بصرية تستجلي حقائق التأويل لتحفر يف باطن النصوص املختلفة حبثا عن األنساق 
املضمرة بني تالفيف اللغة وتراكيبها، وقد هيأت الظروف يف الواليات املتحدة األمريكية إلدوارد سعيد تلقي خطاب التفكيك، الذي لقي 

لك الفرتة مع جمموعة من النقاد أمثال بول دميا ن وهيليس ميلر ودلثاي وجوناثان كولر وهارولد بلوم ، وقد تغلغل يف رواجا كبريا يف ت
ه، األوساط النقدية ليتلقاه املثقفني من العامل الثالث، فوجودا فيه ما يتناسب وطموحهم املعريف، ومن هؤالء إدوارد سعيد الذي اشتغل علي

ءة اخلطابات األدبية والفنية، من خالل تفكيك خمتلف البنيات الداخلية للنصوص، واكتشاف ما ختفيه من أشكال واعتمده كمنهج يف قرا
ميش ثقافات  اهليمنة والسيطرة على الثقافات اهلامشية، لذلك راح يفكك يف خطاب االستشراق ليشرح تواطئ السلطة والثقافة يف 
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  .                                      بديال له وإضفاء الطابع االنساين على خمتلف الثقافات األطراف، ومن مث تفكيك املركز وجعل اهلامش
  :                                                  فعل التفكيك بين جاك دريدا وغياتاري سبيفاك -4

خطاب النقد النسوي، الذي جاء موازيا للخطاب  ّ                                                              جتل ى تأثر اخلطاب ما بعد االستعماري بالتفكيك يف أقصى درجاته خصوصا يف 
ّ                             األول، وهنا أخص بالذكر الناقدات النسويات املثقفات اللوايت ينتمني إىل الثقافات اهلامشية ويدر سن يف اجلامعات الكربى يف أوروبا                                                                                      

دراسة كتابات جاك دريدا، وقد ترمجت له  وأمريكا، وأهم هؤالء الناقدات جند الباحثة والناقدة اهلندية جياتاري سبيفاك، اليت اشتغلت على 
، كما اعتمدت منهج التفكيك يف قراءة النصوص، وانتقدت احلركة النسوية الغربية من خالل تركيزها على عامل البيض "علم الكتابة"كتاب 

تم بدور الطبقة االجتماعية، من أجل إعادة االعتبار للهوامش او اال ّ              تباع على حد  تعبريها، وعرب من الطبقة املتوسطة من اجلنسني، و           
، أن متيط اللثام "هل ميكن للتابع أن يتحدث؟" منهجية حتليلية نسوية تفكيكية ماركسية ثقافية حاولت سبيفاك يف مقاهلا املشهور بعنوان

ّ                                                                                                   عم ا تتعرض له النساء اهلنديات والشرقيات من قهر ذكوري واستعمار واستغالل مهني، لذلك كانت مهمة النقد النسو  ي حسب سبيفاك  
هو إقصاء القراءة األبوية ورؤية الرجل وصوته، وإظهار صوت املرأة، وهذا الصمت الذي تعانيه املرأة مقصود اهلدف منه إسكات جمموعة 
التصورات االخالقية واالجتماعية الراسخة، لذلك عملت سبيفاك على أن يكون ما هو تفكيكي وما هو سياسي جنب إىل جنب، وهنا 

نقد النسوي ونقد ما بعد االستعمار أثر نظرية التفكيك، وذلك من أجل إعادة النظر يف فهم مجلة من املسلمات، وزعزعة الكثري يقتفي ال
كيكية منها، فإذا كان املهيمن الرجل قد احتكر عملية التشفري الرمزية واستعبد فيها املهيمن عليه أو اخلاضع املرأة منذ زمن طويل، فإن التف

اخلاضع أو املهيمن عليه يف قلب العملية وجتعل منه مركزا، وهذا ما ينقض جمموع البىن الرمزية القائمة على رؤية املستبد واملهيمن تأيت لتضع 
  .    للعامل

وهذا الذي يشكل حسب سبيفاك صراعا بني الطرفني من أجل حتقيق التفوق الداليل باستمرار، وينتهي بانتصار الذكر داخل جمتمع 
ذلك، وهنا يربز دور التفكيك يف سعيه إىل إعادة صياغة النظام الرتميزي على أسس جديدة، حيث يتم فيها حترير املرأة أو  حريص على

ذا الشكل تسرتجع األصوات املهمشة حقها، واألكيد أن جياتاري سبيفاك استفادت كثريا من  اآلخر املاثل ال املناقض للسلطة األبوية، 
الثنائيات الضدية اليت أقرها دريدا ويف مقدمتها ثنائية الكتابة والصمت، وقراءة املكتوب، أي فرتة الصمت  درس التفكيك خصوصا تلك

اليت حيتويها النص، اليت اشتغلت عليها سبيفاك من أجل إعالء صوت املهمشني، فالتفكيكية حسب سبيفاك مفيدة لتحليل وقياس مثل 
من الضروري أن ننسى ما تعلمناه كي نفسح اجملال للصامتني من  «سبيفاك أنه  فرتات الصمت هذه، فلكي يتكلم التابع تقرتح

ذا تتم عملية التدمري اإلجيايب للمركز، وإعادة العالقات الطبيعية بني الثقافات املختلفة)11(»التحدث   .                      ، و
النقاد واملفكرين  ها، ورمبا إدوارد سعيد هو من أهمل عليوهكذا استفاد خطاب ما بعد الكولونيالية من مقوالت التفكيك واشتغ

  .  الذين استوعبوا درس التفكيك واعتمدوا مقوالته وهذا ما نوضحه يف باقي املداخلة
  :                                 إدوارد سعيد من خطاب التفكيك إلى تفكيك الخطاب االستعماري -5

سعيد عرب مجلة من الرتسبات املعرفية، اليت شكلت فكرا خمتلفا يتميز عن باقي اخلطابات تشكل املشروع الفكري لدى إدوارد 
ائ ي من الفكرية األخرى، ويتمرد على أعرافها يف النقد والقراءة، فكر يفتح النص أمام املمارسة التأويلية والتعددية القرائية عرب أفق ال

بريا  للمنهج التفكيكي الذي أسس له دريدا يف املشروع الفكري إلدوارد سعيد، خصوصا املعاين والدالالت املتوالدة، لذلك جند حضورا ك
مع التشابه الكبري يف اجلهاز االصطالحي للرجالن، وتقارب املنهج بينهما واألهداف الواحدة املرجوة من هذه القراءة، اليت تروم إىل 

ر إىل خمتلف املعاين اهلامشية، وجعلها تطفو على سطح اخلطاب، مبا حتمله تفكيك خطاب املركز وتفتيته وتدمريه، من أجل إعادة االعتبا
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من أنساق سياسية مضمرة، وهذا ما كان يهدف إليه إدوارد سعيد، الذي اشرتط يف العملية النقدية توافر ثالث شروط مهمة وهي العامل 
نقد اخلطاب االستعماري، مستفيدا يف ذلك من مقوالت والنص والناقد، وألف كتابا خاصا منحه هذا العنوان، يشرح فيه مشروعه يف 

  :                                     التفكيك اليت وضعها دريدا، وميكن أن خنتصر هذا التأثر فيمايلي
 :                                                النقد الدنيوي عند إدوارد سعيد ومفهوم االختالف -أ

لنقدي حياول سعيد يف قرائته الثقافية أن يعيد النقد إىل العامل، وذلك من أجل اقتفاء األثر السياسي للكتابة، وهذا مير عرب مشروعه ا
عرب قراءة تأويلية تتفق متاما مع مفهوم االختالف عند دريدا الذي استفاد منه كثريا يف مقاربة النصوص املختلفة وخصوصا الروايات 

                         .            واملوسيقى
اإلزاحة اليت تصبح بواسطتها اللغة أو الشفرة أو أي نظام مرجعي عام ذي ميزة تارخيية  «ومفهوم االختالف عند دريدا يعين به  

لك فضاء ، هذا االختالف وعرب لعبة من اآلثار واالختالفات واإلحاالت املتبادلة، فتنشأ من خالل ذ)12(»عبارة عن بنية من االختالفات
أي -اختالفا بالضرورة"وهذا يعين أن مثة يف اللغة  «ومسافة مجالية وانزياحات وفواصل، حىت داخل عناصر اللغة املتكلمة أو الكالم،

، فعرب احلفر يف طبقات النص وأبنيته املختلفة، وربط النص بشروطه املكانية والزمانية، يتم الكشف عن شبكة )13(»اختالف وإرجاء وإزاحة
فالنص هو حادثة ثقافية البد من ربطه مبظاهر الدنيا السياسية واالجتماعية والثقافية،  «العالقات السياسية واالجتماعية املعقدة، لذلك من

، لذلك جيب الربط بني النصوص والوقائع الوجودية للحياة البشرية والسياسية )14(»فالنصية يف رأي سعيد غري مقنعة حبال من األحوال
ات واألحداث، وربط النص بسياقاته التارخيية، لذلك يفرض سعيد على الناقد العودة إىل األبنية التارخيية لإلمكانيات اليت مسحت واجملتمع

للنص أن يوجد ويتشكل داخل معمار خاص، واألدب ليس له مهمة مجالية تقوم على االمتاع فقط، وإمنا تنخرط فيه املهمة اجلمالية 
ذا الشكل يعود النقد إىل العامل ليكشف عن منهج مشويل يشتغل على مقوالت والتارخيية والسياسية  لتشكل ما يعرف بدنيوية النص، و

التفكيك، وعلى هذا األساس يقدم لنا سعيد مصطلحات خاصة حياول التفريق بينها ومنها مصطلح النسب الذي يقصد به كل ما يصف 
ية، فهو ال يتعدى التحليل الداخلي، كما جنده يوظف مصطلح االنتساب الذي مكونات النص من الداخل من مجاليات وأنساق دالل

فيها يقصد به منح النص جمال حركته، أي جمموعة النصوص احمليطة به، والسياقات التارخيية اليت تتعلق باملؤلف، واللحظة التارخيية اليت يتم 
من أجل ختليص النص من عزلته وفتحه على أرجاء خمتلفة من القراءة  استعادة النص، لذلك يعيد تشكيل العالقات بني النصوص والعامل،

ّ                                                                النصوص دنيوية وهي أحداث إىل حد  ما، وهي فوق كل هذا وذاك قسط من العامل االجتماعي واحلياة البشرية،  «والتأويل، يقول سعيد                             
ا حىت حني ي ا فيها وفسر ، لذلك ركز سعيد )15(»بدو فيها التنكر لذلك كلهوقسط بالتأكيد من اللحظات التارخيية  اليت احتلت مكا

ّ        على كشف العالقة بني البنية واحلدث والتضاد احلاصل بني السيطرة واالمربيالية بنظمها وأنساقها الثقافية املختلفة، لذلك حتو ل النص  يف                                                                                                            
ولوجية والسياسية السائدة من ناحية، وثيقة تعكس القيم اإليدي «اخلطاب النقدي السعيدي من صفة الواحدية إىل التعددية، وأصبح 

، وهكذا يصبح )16(»وتتخذ نقطة انطالق إلعادة تصور تلك القيم، وإعادة بنائها يف ظل صراع طبقي ثقايف ال يتوقف من ناحية أخرى
نظمة الداخلية النص عبارة عن عالمة ثقافية هي جزء من سياق ثقايف وسياسي أنتجها، وما يريد سعيد الوصول إليه هو الكشف عن اال

ا التارخيية والتحليل املؤسسايت، لذلك فهو يضع النص داخل  «هلذه العالمة يف إطار مناهج التحليل املعرفية وتأويل النصوص وخلفيا
متاما  ، وهذا ما مينحه تعددية وتوالدا دالليا، وهذا ما يتفق)17(»سياقه السياسي من ناحية وداخل سياق القارئ او الناقد من ناحية أخرى

  .  مع مصطلح االختالف، الذي يفتح النص أمام عوامل عديدة للتأويل والتفكري احلر مبصطلح الفيلسوف التونسي فتحي املسكيين
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  :                                                  ثنائية الكتابة والصمت بين دريدا وإدوارد سعيد-ب
ع الباحثة والناقدة اهلندية غياتاري سبيفاك وتأثرها خبطاب التفكيك ومقوالته املختلفة واملتعددة، وعلى غرار ما تناولناه سابقا م

خصوصا تلك الثنائيات الضدية اليت ترتكز عليها القراءة التفكيكية، ولرمبا كان لثنائية الكتابة والصمت األثر الكبري على مؤسسي خطاب 
ا أكثر تعلقا بالشعوب املستضعفة  ما بعد االستعمار، وإىل جانب سبيفاك فإن ذه الثنائية، نظرا لكو إدوارد سعيد هو بدوره تأثر 

والثقافات اهلامشية وأصوات األطراف والتخوم، لذلك اشتغل سعيد بقراءة ما هو مكتوب، وهذا من أجل كشف فرتات الصمت اليت 
ّ                       حيتويها النص، وال تتم هذه العملية إال  عرب القراءة التفكيكية  اليت حتلل هذه الفرتات، وتسمح لألصوات املهمشة والتابعة مبصطلح سبيفاك                                  

ذه الطريقة تعاد العالقات الطبي ا عاليا يف وجه اهليمنة والسيطرة اليت فرضها االستعمار واملركز، و عية بأن تتكلم هي األخرى وترفع صو
سانية بني الشعوب والثقافات املختلفة وهذا هو اهلدف األمسى حسب بني الشعوب والثقافات املختلفة بدون متييز، وتسود النزعة االن

ّ                                   انتقاد املركزية األوروبية، ذلك االنتقاد الذي مك ن القراء من رؤية البأس النسيب الذي  «سعيد، لذلك يعيد مراجعة النقاش الثقايف وذلك عرب                                            
، وليست ثنائية الكتابة والصمت آخر ما )18(»ر األساسيتنطوي عليه سياسات اهلوية والسخف الذي ينطوي عليه إثبات نفاء اجلوه

عامة والسعيدي خاصة، وإمنا هناك مقولة أعظم منها وهي مقولة تفكيك املركز وإزاحته أو  ةاستفاد منها اخلطاب ما بعد الكولونيالي
                                                                             . التمركز العقلي والصويت

  :المركز خطابكتاب االستشراق وتفكيك   ج-
ا إدوارد سعيد هي فكرة تفكيك املركز وإعادة االعتبار لألصوات املهمشة، ) نسبة جلاك دريدا(من بني األفكار الدريدية  اليت تأثر 

اول فيه الربط بني االستشراق كملف ساخن تبلورت املعامل االوىل للمشروع الثقايف إلدوارد سعيد مع كتابه االستشراق، الذي حوقد 
ا الدول الغربية يف قهر الشعوب املستضعفة من جهة أخرى، وهذا  وكواقع علمي ومعريف من جهة، واالمربيالية كأحد األساليب اليت اعتمد

حترير و   انتزاع املبادرات من األقلية،واحتاد الفعل الثقايف مع السياسي، الذي أدى إىل من خالل تفكيك الثقافة الغربية يف عالقتها بالسلطة،
العالقات بني الغرب والشرق من تلك الصورة النمطية واملختزلة واجملزئة، اليت أنتجها االستشراق عن الشرق واملسلمني، وبقيت راسخة يف 

   .وعي اجلمعي للشعوب املستعمرة  ّ اال  
بية، باالستناد إىل ترسانة من األدوات النقدية املتميزة يف الكتابة، وإدوارد سعيد من خالل قيامه بعملية مسح جينالوجي للثقافة الغر 

يروم إىل إعادة النظر يف العالقات غري متكافئة بني الشرق والغرب وبني اخلطابات، وتعرية اخلطاب الغريب، من أجل كشف حتيزات العرق 
يف خطاب املتبوع، وهذا األمر جاء عن طريق تواطئ القوة واملعرفة واجلنس وآليات القمع واالستغالل، وختييالت االستعالء، ومتثالت التابع 

معا، لذلك راح سعيد يسائل ويفكك خمتلف الكتابات واخلطابات الغربية كالفيلولوجيا واألنثروبولوجيا واملسرح واألدب خصوصا أدب 
الوجه احلقيقي لالستشراق كخطاب سلطوي غري بريء،  الرحلة والرواية، وكل هذه الكتابات تظهر النظرة الدونية للشرق، ومتيط اللثام على
استعداد الناقد ملساءلة اخلطاب النقدي ذاته مع  «ألن وتفكيك هذه اخلطابات حسب سعيد ليس من أجل الصراع بني الشرق والغرب،

 )19(»تحقيق خطاب عاملي إنساينانفتاحه على النصوص والكتابات املهمشة وإحضارها إىل املنت الثقايف، وكسر احلدود القومية العرقية ل
لذلك البد من االقرار  ،ومن أجل إقرار العدالة بني خمتلف اآلداب العاملية، ومنح الفرصة للثقافات االخرى اليت ال تقل شأنا عن املركز

ما يف السابق على األقل من ، وأن املركز مل ميلك اهليمنة الفكرية ك                                                         ّ بأن عهد التفسري الواحد والنظرية الثابتة واخلطاب اجلامع قد وىل  «
الناحية املعنوية، وأن لألطراف أيضا خطابات وتصورات حول طبيعة هذه العالقة االستعمارية فيها الكثري من العمق واملعرفة الدقيقة 

لته، وحيكم عليه ، ومن هنا اجتهت الكتابة عنده إىل تفكيك أفكار املركز ومتشيطها، وإنتاج فكر مواز جيادل يف أصا)20(»ربالذات واآلخ
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 بالتزييف، نظرا ملا حيمله من ألغام أعاقت عقول الدول املستضعفة، وحرمتها من التفكري السليم، وهذه املمارسات اخلطابية الغربية اليت
ّ                              مارست أشكاال عديدة من التمثيل، واليت تول دت منها صورة منطية حول الشرق، أنتجت يف جو  من القوة والسلطة، واملعرفة احمل تكمة                                      ّ                                       

إليهما، وحتاول التخلص من املمارسات املعقدة اليت أنتجها التخييل والتمثيل الذي حيتكم ملنطق السيطرة، واكتشاف خمتلف تلك 
األشكال التمثيلية، يقدم لنا صورة واضحة حول أشكال اهليمنة، باالستناد إىل الفكر االستشراقي، كفكر أنتج كمشروع ضمن سياقات 

وعقائدية حمددة، تعرض مركزية الغرب وتفوق العرق السامي، وهذا من خالل تصوير اهلامش على أنه مقصى ومهمش  سياسية واجتماعية
من وإعادة كتابة التاريخ الثقايف األورويب بصورة حتقق له الوحدة واالستمرارية من جهة وجتعل منه التاريخ العام للفكر االنساين بأمجعه  «

ّ                                                              إنشاء يد عي لنفسه مقام احلقيقة، وحيجب بشكل مطلق حقيقة كونه متثيال ال أكثر،  «مثيل واالنشاء، عرب طرق الت)21(»جهة أخرى        
                                    ّ                                                                           حقيقة كونه جيسد وعي الذات لآلخر أكثر مم ا جيسد اآلخر، إنشاء ذا طاقة مولدة للذات تفعل ضمن شروط نابعة من الذات املعاينة 

وهذا يؤسس لعوامل مزيفة  )22(»ثانية أو ثالثة مث إنه اكتناه للطغيان الذي ميارسه اإلنشاءبالدرجة األوىل، مث من اآلخر موضوع املعرفة بدرجة 
عن طريق استثمار املعرفة، من أجل بسط السيطرة والقوة واالمربيالية، وهكذا ميكن القول أن االستشراق مؤسسة متارس سلطتها املعرفية 

                                         ّ                                 لرؤية الشوفينية وهذا الوضع برؤى سياسية، مم ا خلق تفاضال بني عاملني، ومن هنا كان تأكيدا ملركزية الغرب وهامشية ما عداه وتغدت هذه ا
أن  «االستشراق خطابا إيديولوجيا يقصي احلضارات الشرقية ويأيت خلدمة فكرة املركز، ويتحول إىل مؤسسة إمربيالية، ويرى إدوارد سعيد 

، الذي أخذ )23(»هب سياسي مارسه الغرب القوي على الشرق الضعيفاالستشراق كان نتاجا لقوى نشاطات سياسية معينة، فهو مذ
والشرق الذي يتجلى يف االستشراق إذن هو نظام من التمثيالت مؤطر بطاقم  من القوى اليت قادت الشرق إىل  «صورة منطية مزيفة، 

بني الشرق والغرب والسيادة بينهما على حنو يسمح ، لذلك جيب إعادة تأسيس العالقات الثقافية )24(»جمال املعرفة الغربية والوعي الغريب
ا ال تقل أمهية عن ثقافة املركز، وجممل القول أن كتاب االستشراق ميثل مشروع  لتلك الثقافات اهلامشية بأن تربز هي األخرى، مادامت أ

.      لتمثيل، اليت خلقت صورة منطية حول الشرقإدوارد سعيد يف اكتناه املعرفة والسلطة والطغيان الذي ميارسه اإلنشاء عرب خمتلف أشكال ا
 :  كتاب تعقيبات على االستشراق والحفر في الثقافات المهمشة في الشرق األقصى  -د

نظرا ملا أخذ حول كتاب االستشراق األول من انتقاذات خصوصا يف تركيز سعيد على الشرق وحصره يف الشرق اإلسالمي واحلضارة 
من " تعقيبات على االستشراق"يا الشرق األقصى وحضاراته، حاول إدوارد سعيد تدارك هذا النقص يف كتابه العربية اإلسالمية، مقص

ويف خالل تطرقه إىل الثقافات الشرقية كاحلضارة الصينية واليابانية، لكنه مل يسلم كذلك من النقد خصوصا من النقاد واملستشرقني الغربيني 
برنارد لويس، وذلك من خالل إقصائه الثقافات الشرقية األخرى كالثقافة الفارسية والرتكية، لذلك كان  مقدمتهم أبو املستشرقني املعاصرين

يعمل جاهدا من أجل تدارك هذه النقائص، من أجل املساواة بني خمتلف الثقافات، وكما أشار كذلك إىل ثقافة الزنوج يف إفريقيا، فقد 
ّ                                                     يف األرض، ونو ه لفضل هذا الرجل يف كشف نوايا الدول املستعمرة يف اهليمنةتأثر بكتابات فرانس فانون خصوصا املعذبون                  . 

 :                            تواطؤ المعرفة والسلطة في إقصاء الهامش/ كتاب الثقافة واإلمبريالية-ه -

ّ                                          كتاب الثقافة واإلمربيالية هو كتاب مكم ل لكتاب االستشراق يواصل فيه إدوارد سعيد تش ّ         ريح خطاب االستشراق مفك كا خمتلف                                                        
األلغام اليت خيفيها هذا اخلطاب اإليديولوجي الغري بريء، الذي حيمل بني جنبيه مجلة من األهداف االسرتاتيجية اليت يهدف الغرب إىل 

يتناوهلا بالتحليل النقذي، وهو   الوصول إليها، وهو يف عمل إدوارد سعيد ميثل ببساطة املادة التارخيية واحليز املميز من ثقافة الغرب، اليت
كتاب عن الغرب وإشكاالته الفكرية واخللخلة اجلوهرية يف ثقافته، واملفارقات الضدية اليت تقوم فيه، لذلك حياول سعيد يف كتابه هذا 

لسياسات االستعمارية، حتليل العالقة بني القوة واملعرفة، وأداء اخلطاب االستشراقي العام لوظيفة تعبوية وسياسية وختييلية خدمت ا«
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 «، اليت متتلك آليات وأساليب عديدة ميتد نفوذها إىل خمتلف اجملاالت الثقافية)25(»وشكلت جزءا ال يتجزأ من مناخات صعود اإلمربيالية
والعادات من  ذلك أن االمربيالية ليست جمرد استغالل بقوة العمل الرخيصة واملواد اخلام واألسواق السهلة فحسب وإمنا اجتثاث اللغات

توزيع مكامن القوة والتأثري بطريقة دقيقة فهي عملية يصعب علينا  «من أجل فرض هيمنتها هيمنتها، وهذه اهليمنة هي  )26(»جذورها
، فمعاينة اآلخر تتم يف إطار من القوة الفوقية والسلطة، وهي طريقة خاضعة ال للفكر النقدي الذي ميارسه الغرب يف فهم )27(»اكتشافها

ذاته، بل لفكر آخر مصدره اإلنشاء االستشراقي املتشكل املصلب، والذي تأسس يف إطار معطيات ومنطلقات أخرى غري املنطلقات 
، مث حياول سعيد دراسة ظاهرة تكريس الغريب نفسه )28(»ينبغي النظر إىل االستشراق كحالة تارخيية تابعة لالستعمار «األوىل، لذلك 

ك، وما قامت به االنثروبولوجيا الثقافية، اليت مل تكن تستهدف التثقيف واحلوار الثقايف أو املثاقفة، بقدر ما كانت لدراسة الشرق ودوافع ذل
تستهدف تكريس مركزية الثقافة الغربية، وتكريس النموذج الغريب كنموذج مثال ووحيد للتقدم احلضاري، وعلى الثقافات اهلامشية تقليده 

، )29(ال مفهوم املثاقفة مفهوما أورو أمريكيا يعمل لصاحل طرف واحد هو املركزية األورو أمريكية األدبية والفكريةفماز  «والسري على منواله،
ّ                                                                                    وبقيت التخوم املنفية جمر د تابع فقط، فهذه املثاقفة هي قهرية أو إجبارية، أي جترب األطراف على اختيار النموذج قصريا                                                         .

  :     المنفى الفكري للمغتربين والهامشيين/ كتاب صور المثقف  -و
يطرح إدوارد سعيد يف هذا الكتاب مفهوم املثقف واألشكال املختلفة للمثقفني، خصوصا اهلامشيني، مث يثري مسألة مهمة تتعلق 

د من النماذج من املثقفني اهلامشيني فيشري إىل املفكر املاركسي بطرق مواجهة املثقف ملسألة القوة والسلطة، ويف هذا الصدد يقدم لنا العدي
والناقد اإليطايل  أنطونيو غرامشي أحد األقطاب املؤسسني خلطاب ما بعد الكولونيالية، كمثقف هامشي تكبد عناء السلطة السياسية 

ديد أنذاك يف عصر موسيليين، لكنه ميثل منوذجا للمثقف الذي وقف يف وجه السلطة رغم ما   .تعرض له من 
هو أحد أكثر األقدار  «مث يطرح سعيد قضية املنفى يف الفصل اخلاص باملنفى الفكري، أين يفصل يف هذه املسألة، فاملنفى حسبه 

، ، وهو مل يكن يعين فقط أعواما يعيشها االنسان تائها بدون هدف بعيدا عن األسرة)30(»مدعاة للكآبة ويف أزمنة ما قبل العصر احلديث
ولكن املنفى احلقيقي حسب سعيد أن تكون منبوذا اجتماعيا وأخالقيا، وقد حتول هذا املنفى من عقاب حاد لألفراد إىل عقاب شرس 

  .                                                               جملموعات وشعوب بأسرها، وهذا املنفى األخطر
ّ                                                فص ل إدوارد سعيد يف دور املثقف ورسالته، حيث عنونه ب ويف الفصل األخري من هذا الكتاب ي ، "قول احلق يف وجه السلطة" 

ويشرح فيه طرق املواجهة بني املثقف اهلامشي والسلطة، وصوت املثقف يف اجملتمع، فعلى املثقف أن ال يكون أذاة طيعة يف يد السلطة، بل 
يشاء، بعيدا عن كل اإليديولوجيات واملذهبيات، ويقول كلمة احلق يف وجه من حقه أن ينتقدها ويوجهها، وتكون لديه حرية يف قول ما 

إن صوت املثقف وحيد لكنه يسمع رنانا والسبب الوحيد للرنني هو أن هذا الصوت يربط نفسه دون قيود أ بواقع حركة  «السلطة والقوة،
                 ّ                      يكون صوت املثقف حر ا من كل القيود واألغالل ، هكذا )31(»ما وطموحات شعب ما، وبالسعي املشرتك من أجل مثال أعلى مشرتك

ّ                                                     اليت تفرضها سلطة ما، والبحث دوما عم ا يفيد اجملتمع، وهذا أمر معقول ومطلب مشروع، يقول سعيد  إن قول احلق يف وجه السلطة  «                                 
ميكن أن ينتقل باجملتمع حنو األمسى  ، الذي)32(»ليس مثالية مفرطة يف التفاؤل، إنه تأمل دقيق يف اخليارات املتاحة واختيار البديل الصاحل

واألحسن وميارس لعبة التغيري وكسر هيمنة املركز وكسر قيوده واستبداده باملهمشني، وهذا هو الدور املنوط باملثقف كصوت فاعل ومنفعل 
  .  فيه
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                                            :                                                 خاتمة - 
يف ختام هذه املداخلة املتواضعة ميكننا اخلروج جبملة من النتائج، متثل زبدة هذا البحث الذي تناولنا فيه أثر التفكيك يف ظهور 

هلذا اخلطاب، الذي تشكل يف سياق  اخلطاب ما بعد الكولونيايل عند األعالم املؤسسني له، وممثال يف إدوارد سعيد كأحد النقاد املؤسسني
التفاعل مع خمتلف الفتوحات املعرفية الغربية املعاصرة، وخصوصا تيارات ما بعد احلداثة، هذا اخلطاب الذي هو أصال خطاب مضاد 

الوجه احلقيقي خلطاب املركز، حياول متشيطه من أجل الكشف عن خمتلف األلغام الداللية اليت يضمرها هذا اخلطاب الغري بريء، كاشفا 
للخطاب االستشراقي واإلرهاب الذي ميارسه يف حق الثقافات اهلامشية، اليت متثل ضحايا هذا اإلرهاب الثقايف الذي يوظف أسلحة فتاكة 
ميشها، وعرب اسرتاتيجيات دقيقة، وبشكل أعمق من حيث احملتوى واملنهج والنقد،  من أجل القضاء على الثقافات الشرقية والضعيفة و
انصب حبث إدوارد سعيد حول جتليات االمربيالية وأشكاهلا وداللتها من حيث متركزها حول معىن القوة، وحمو اآلخر من النص، وإنتاج 
أشكال معرفية ومتثيالت منطية عن اآلخر، وهذه احلقيقة هي ما أراد سعيد إثباته من أجل إعادة االعتبار ملختلف ثقافات األطراف 

ا احلق هي األخرى يف فرض منطقها، لتتشكل وفق ذلك ثقافة إنسانية تستوي فيها خمتلف الثقافات، ال ليصبح العامل والتخوم، كثقافات هل
أحادي القطبية الثقافية اليت تفرض منوذجا واحدا يقتدى به كل األطراف، وهذه الدراسة اختذت من التفكيك كاسرتاتيجية يف قراءة 

عن اهلوية السياسية ملختلف اخلطابات املركزية ومراميها اخلفية واملضمرة، مستفيدة من الثنائيات اخلطابات الغربية وتقويضها، فكشفت 
  .                 الضدية اليت صنعها الفكر الدريدي يف تشكيل هذا اخلطاب املتمرد الذي يصور مآزق الدولة املستعمرة يف ظل النظام الدويل اجلديد
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         التأويل بين السميائيات والتفكيكية:  دريدا يحاور بورس
  عبد اهللا بريمي

  .، المغربالرشيدية -الكلية المتعددة التخصصات،إسماعيلجامعة موالي 
  

  تقديم
ّ                   ىل إثبات أن أي  فعل قرائي لنص ما،إ والقضايا املرتبطة به، إشكاالت التأويل تدفعنا ال يتم من منظور تاريخ التأويل  ومن مث تأويله،             

  :  ّ            إال  بإحدى حالتني
                                  ِّ                          أي الكشف عن الداللة اليت أرادها املؤل ف ويف هذه احلالة فإن املعرفة  حالة ينضبط فيها التأويل إىل البحث عن القصود والنوايا؛

،وهذا ما نصطلح على تسميته                                                     ِّ                                        ِّ التأويلية تأيت إىل الوجود بوصفها إعادة بناء ملقاصد املؤل ف، معرفة تطابق بني فكر هذا األخري وفكر املؤو ل
طابق

 
    بالتأويل امل
ُ
           .  

ضمن مسريات داللية ممكنة  فيها الفعل التأويلي ويندرج ،)اإلرجاء واملغايرة( ة رجئية ائيوحالة أخرى يدخل فيها التأويل جتربة قر 
ائية فارقسياقال   ّ           تسل م بال 

 
    ، وهذا ما نسميه بالتأويل امل
ُ
إيكو عن أمربتو       ّ وقد عرب  . تأويل ال متناهي وآخر متعدد  :وهذا األخري نوعان .                           

ّ               فتأويل نص  ما حسب التصور. نا التاريخ تصورين خمتلفني للتأويللقد خلف ل«: يف قوله هذه التصورات التأويلية األول، يعين الكشف عن          
أما . الداللة اليت أرادها املؤلف، أو على األقل الكشف عن طابعها املوضوعي، وهو ما يعين إجالء جوهرها املستقل عن فعل التأويل

ّ        ما أشار إليه أمربتو إيكو، ال يبتعد يف األصل عم ا أشار و . )1(»ل تأويلالتصور الثاين فريى، على العكس من ذلك، أن النصوص حتتمل ك                                          
اللغات النقدية وعلوم "حول موضوع  John Hopkinsيف ندوة نظمتها جامعة جون هوبكنز  إليه جاك دريدا يف إحدى دراساته

ا )2("اإلنسان ّ                 أك د دريدا يف هذه ال وقد ،"البنية والعالمة واللعب يف خطاب العلوم اإلنسانية"، وكان عنوا   :على تقابل نظرتني للتأويل راسة 
  ،إحدامها حتاول أن تبين تصورا عن معىن أصلي أو حقيقة أصلية  
 واألخرى ترح ب مباشرة بعدم إمكان تثبيت املعىن                               ّ           .  

لم بذلك؛ سنن هناك إذن تأويالن للتأويل وللبنية وللعالمة وللعب أحدمها يسعى إىل فك سنن حقيقي أو حي«: يقول جاك دريدا
واآلخر الذي مل يعد يتجه حنو األصل، يؤكد اللعب، . أصلي متحرر من لعب العالمة ونظامها، ويعيش ضرورة التأويل باعتباره منفى

ّ                                                                                                           وحياول التخط ي إىل ما يفوق ويتجاوز اإلنسان واإلنسانية،ما يتجاوز اسم اإلنسان، اسم الكائن الذي حلم باحلضور الكلي والكامل طوال            
من «وقد  أضاف دريدا . )3(»ريخ امليتافيزيقا وثيولوجيا الوجود أي خالل تاريخ تارخيه كله حلم بأساس يعيد تأكيد أصل وغاية اللعبةتا

ّ                                                   جهيت، وبرغم أن هذين التأويلني جيب أن يقر ا باختالفهما، ويؤك داه، وأن حيد دا عدم قابليتهما لالختزال، فإين ال أومن أن هناك اليو  م                                      ّ                ّ           
تبدو فيه مقولة االختيار ثانوية على وجه ) وأقول مؤقتا، يف إقليم من التارخيانية(ألننا هنا يف إقليم : ختيار، أوالمسألة ا

ّ                                                                        ألن  علينا أن حناول تصور األرضية املشرتكة، وإرجاء هذا االختالف الذي ال ميكن اختزاله:اخلصوص،وثانيا  «.)4(  
ّ               يشهدان على نوع من التعص ب االبستمولوجي ليهما أمربتو إيكو،  يف نصه السالف، التأويليان اللذان أشار إوإذا كان النموذجان                        

ّ                               بأشكاله املعتدلة أو املتطر فة، فإن ما يظل  ثابتا هو ضرورة التأويل وأمهيته ّ  فالتطر ف"«،                         ّ                             َّ              يف التأويل ال يفس ران مبا يقال يف " االعتدال"أو "      
ّ      هو أعم  وأمشلالنص أو حوله، بل جيب البحث عن تفسري هلما فيما  ويتعلق األمر بالعودة إىل وقائع هلا عالقة مبوقف اإلنسان من العامل .      

  )5(.»واهللا واحلقيقة واملعرفة وبناء احلضارات وتأسيس املدن وتعيني العواصم وختوم اإلمرباطوريات وتعدد اللغات والثقافات
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ّ        كل  األشكال فقد حاول إيكو أن يقف عند بناء على ذلك، يربز  تصورإىل  خلص التأويلية اليت قاربت النصوص، و واالجتاهات  
  .خمتلفني يرى فيهما أرقى شكلني عرفهما التأويل من حيث املردودية واالشتغالوجود تيارين 

  :  ر األولياالت* 
عل ببناء ويقوم هذا الف .فعل تأويلي ينمو ويكشف عن معانيه وأبعاده الداللية داخل سياق خاصوجود ر أمام يايضعنا هذا الت

من هذا  –إن التأويل «،سياق ماعلى  ةوفق مقتضيات اإلحالعلى آخر   ّ                    تسل م بأفضلية مدلول ما موضوعه يف إطار سريورة مسيائية، 
ليس فعال مطلقا بل هو رسم خلارطة تتحكم فيها الفرضيات اخلاصة بالقراءة، وهي فرضيات تسقط انطالقا من معطيات النص  –املنظور

 يربرها وجود نص يبين معانيه قرائية فرضيةإىل  يرسم كل مسالكه باستناده والتأويل، هنا، )6(.»تطمئن إليها الذات املتلقيةمسريات تأويلية 
ه ختص شروط إنتاج املعىن وشروط تداولفلسفية ال ميكن الكشف عنها إال ارتكازا على تصورات  اعتمادا على مرجعيات وضوابط سياقية،

  .وأشكال تصريفه
 ورةمارسة التأويلية ضمن هذا النوع إىل تثبيت السريورة داخل نقطة معينة، ميكن النظر إليها بوصفها أفقا غائيا داخل سري جتنح امل

اية األمر إىل حتديد نقطة تل نطلق من حتديد معطيات أوىل إىل إثارة متوالية من الدالالت املتنوعة والغنية،ت وهي سريورة. ما ةتأويلي صل يف 
ائية ستستقر عليها هذه ". الفعل"وينتهي عند " اإلدراك"تأويل ينطلق من ب األمر هنا يتعلق إن. ليةإرساء دال ّ                                       ويعد  هذا األفق صيغة     

يتعلق األمر إذن، بسريورة فهم . السريورة بوصفها حركة تدليلية تقوم على أساس وجود سياق خاص حيدد للتأويل حجمه ومصادره وأبعاده
  . غ سياقية للتأويل، هي مبثابة معايري وإكراهات حتدد الشروط املمكنة لفهم وتأويل معىن النصمركبة توفر مناذج وصي

ّ                                  يتشكل التأويل وفق هذه الصياغة من متوالية تدليلية تعد  مفتاحا أساسيا ألي  بناء نص ي وكذا فهم آليات التوالد التأويلي         ّ                  ّ الناتج عن                                                     
الالمتناهية؛  Semiosisخاصة يف تصوره ملفهوم السميوزيس  ،     ّ    ندرس ب ورساشارل س ميائيوهنا سنعتمد على الس. هذه السريورة التدليلية

ا املمكنة على أشكال تأويلية متعددة حاملة ملعان  متعددة وخمتلفةبوصفها سريورة تدليلية    . انطالقا من إحاال
  السميوزيس الالمتناهية عند بورس - 1

السريورة اليت يشتغل مبوجبها شيء ما بوصفه عالمة، وهي  أو فعل العالمة علىليلية أو السريورة التد" السميوزيس"طلق بورس ي
الفعل أو التأثري الذي يستلزم ) …(أقصد بالسميوزيس «: يقول بورس .سريورة تتصل بقضايا الداللة وبكيفية إنتاجها وطرق اشتغاهلا

تز ل بأي  شكل من األشكال                                    ِّ  هذه العناصر هي العالمة وموضوعها ومؤو هلا ،تعاضد ثالثة عناصر ّ                ، وال ميكن هلذا التأثري الثالثي العالقة أن خي       َ   ُ                                      
  )7( »إىل أفعال بني أزواج

سريورة ثالثية، لذا ال ينبغي فهمها بعيدا عن اإلطار  –السريورة اليت يشتغل من خالهلا شيء ما بوصفه عالمة  –إن السميوزيس 
ّ                      التداويل؛ أي دراسة أي  فعل كالمي كيفما كان ن معناه وصف السريورة املعرفية  ،وفعل وصف داللة ما. وعه أو حالته داخل سياق ثقايف ما                   

ّ   وداخل هذه السريورة، ال ميكن للعالمة أن حتق ق وجودها وحضورها الفعلي إال  من خالل عنصر التوس ط .        َّ                 اليت تؤو ل من خالهلا عالمة ما                   ّ                           ّ                                    
ّ                                        ينتج شروطا تبني ربط الشيء املبهم باجملس د، ويتيح فرصة إمكانية متثيل املوضوع داخل هذا األخري هو الذي  .                         ِّ اإللزامي الذي يقوم به املؤو ل                                   

ما يعمل بوصفه عالمة، وما حتيل عليه هذه العالمة مث األثر  ،ثالثة عناصر وتفعيل سريورة ثالثية تقوم بتحريك فهي .الواقعة اإلبالغية
 (*) )ثالث(ل     ِّ ومؤو  ) ثان(وموضوع ) أول(الناتج عنها؛ أي بني ماثول 

ّ                  تتحول إىل نسق يتحك م يف إنتاج الدالالت هذه األخرية،  .السريورة البانية هلذهاحلدود  وصفهانظر إىل هذه العناصر بميكن الو                  
  .وتداوهلا
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   :)8( :ولتوضيح هذا التوالد نستعني بالرتسيمة اآلتية  

  
ّ                           ّ                   لية ال يقيم قطيعة مع احلد  البدئي، إنه يقوم بتعميق متث التنا ومعارفنا اليت ائي يف هذا التوالد اإلحيائي، وهذه السريورة التدليلالإن ا                        

  .وضعت للتداول يف اإلحالة األوىل
ا  غري أنه إذا كانت سريورة السميوزيس سريورة تأويلية ال ّ           متناهية، فعلينا أن نفهم بأن عملية التأويل هذه ليست عملية حر ة، بل إ                                                           

مهنا عملية التأويل يف أننا أحرار فيما نقول، فإننا يف الوقت نفسه جند أنفسنا جمربين على تأويل وذكر ما يرد ما تو  حرية مشروطة؛ أي بقدر
  .          َّ      الشيء املؤو ل قوله

ال تقف عند حدود رصد املعىن األويل الذي حييل عليه التمثيل من خالل إحالته األوىل، بل تشري إىل إمكان استمرار  يسفالسميوز  
ايةهذه اإلحاالت    . )9(دون انقطاع إىل ما ال

ا، بل ميكن لكل شيء ولكل ظاهرة أن تصبح عالمة ّ                      والتحو ل إىل عالمة يعين الدخول . ومن منظور بورس، فال وجود لعالمة يف ذا      
ر سريورة لذلك ال ميكن تصور مفهوم الداللة عند بورس خارج مدافالسميائيات ليست علم العالمات، بل «ذا املعىن . لسميوزيسايف 

 السميوزيس؛ أي التعاضد بني العناصر الثالثة السالفة الذكر فالسميوزيس؛ مفهوم يتضمن من جهة أوىل، القدرة على إنتاج الداللة استنادا
حلظات إضافية تنزاح عن  كما يتضمن من جهة ثانية،. إىل معطيات مباشرة هي ما يشكل الوجود األصلي للعالمة وجوهرها احلقيقي

  .لتعانق سريورة التأويل بوصفها إوالية ضمنية داخل أي سريورة إلنتاج الداللة وتداوهلا التعيني
باملعىن (إن هذه املعرفة املضافة ". العالمة شيء تفيد معرفته معرفة شيء آخر"«وتنطلق مسيائيات بورس من مبدأ أساسي مفاده أن،

ب العالمة حتديدات أكثر اتساعا سواء كان ذلك على مستوى التقرير أو تدل على أن االنتقال من مؤول إىل آخر يكس) البورسي للكلمة
. إن التأويل باعتبار موقعه داخل نسيج السميوزيس الالمتناهية، يقرتب أكثر فأكثر من املؤول النهائي املنطقي. على مستوى اإلحياء

 )10(..»قى من تلك اليت شكلت نقطة انطالق هذه السريورةفالسريورة التأويلية تنتهي، يف مرحلة ما إىل معرفة خاصة مبضمون املاثول أر 
ا تو لد سريورة تدليلية أكثر تطورا انطالقا من فعل التمثيل وأشكال اإل ا، بل إ حالة،                                                          ّ                                                           فالعالمة وفق هذا التصور ال تنتج داللة تكتفي بذا

ّ       هذه املعرفة املضافة تدل  على أ. والعالقات اليت تتم بني عناصر هذه السريورة ن االنتقال من عنصر داخل هذه السريورة إىل آخر يعطي                     
ّ         فكل عالمة تؤو ل أخرى ومن شأن أي  فعل تأويلي أن يتحو ل بدوره . للسميوزيس بعدها التوليدي يف إنتاج سلسلة المتناهية من العالمات                    ّ                  ّ           

موضوع

موضوع

موضوع

 ماثول

 مؤول

 مؤول

 مؤول
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  .د والتأويل يف مسيائيات بورس           ّ                                                                  إىل عالمة ويول د سريورة مسيائية جديدة، وهو ما جيعلنا بصورة واضحة أمام مفهومي التولي
إن املعنم هو نص مفرتض والنص هو «: هو ما يهمنا أكثر ألنه هو الذي يؤسس الفرضية القائلة –حقيقة  –إن مفهوم التأويل 

ا تفرتض، وبصورة مسبقة، الدور احلقيقي الذي ي عهد للقارئ بوص .)11(.»امتداد آلثار معنوية  ّ                                                                ُ               وتعد  هذه الفرضية أساسية، أل فه املسؤول    
لذلك ال ميكن تصور مفهوم الداللة عند بورس خارج مدار سريورة السميوزيس؛ أي . عن فعل التأويل، وبالتايل اخنراطه يف حتيني النص

التعاضد بني العناصر الثالثة السالفة الذكر فالسميوزيس؛  مفهوم يتضمن من جهة أوىل، القدرة على إنتاج الداللة استنادا إىل معطيات 
حلظات إضافية تنزاح عن التعيني لتعانق  كما يتضمن من جهة ثانية،. باشرة هي ما يشكل الوجود األصلي للعالمة وجوهرها احلقيقيم

  .سريورة التأويل بوصفها إوالية ضمنية داخل أي سريورة إلنتاج الداللة وتداوهلا
  )تفكيكية المدلول( دريدا يحاور بورس  2

وزيس الالمتناهية أرضية خصبة ملنطلقات دريدا التفكيكية، حيث استشهد به بعد سوسري شكل تصور بورس ملفهوم السمي
فإذا كان بورس يقر يف غري ما موضع يف كتاباته بأننا نفكر بواسطة العالمات .  وجاكبسون يف الفصل الثاين من كتابه علم الكتابة

ل بسيط يضع فيه دريدا مفهوم النص بدل مفهوم العالمة حيث يؤكد واإلنسان حوار للعالمات، فإن دريدا يقر بالشيء نفسه لكن بتعدي
ّ                                             ال وجود لشيء امسه خارج النص لذلك فالنص من منظور التفكيكية، يعين أي  شيء يرغب القارئ يف أن يعنيه، ال اعتبار يف ذلك " بأنه                                                                

ّ                                      ألي  سياق عام أو خاص داخل النص أو خارجه،  َ                  ا تلح على مبادرة املرس ل إليه وعلى غموض إن املمارسات التفكيكية مبختلف مشار «                       
  .)12(.»النص الذي يتعذر اختزاله، هذا النص يصبح جمرد مثري يقود حنو املتاهة التأويلية

إذ ليس املقصود الوصول إىل حقيقة أو يقني ألن هذا خيالف واحدا من مميزات القراءة التفكيكية وهو الشغف بالاليقني واالنفتاح 
فهذا النص باعتبار ماهيته يشكو أو . د على ذلك كون النص يف تصور دريدا آلة تنتج سلسلة من اإلحاالت الالمتناهيةيشه« املضاعف،

ّ              هناك أمكنة غري قابلة للبت  فيها وما من «فعند دريدا أن  )13.(»ينتشي من غياب ذات الكتابة ومن غياب الشيء احملال عليه أو املرجع                        
ائية املعىن الذي يتحقق خالل القراءة، وإمنا بسبب مأزق « )14(،»ع أن تزيل هذه األمكنة نظرية داللية أو جدلية تستطي ليس بسب ال

  )15(.»                      ّ             منطقي مالزم للنص كما يؤك د بول دي مان
ّ  لة، إال  كثرية، وكثرية أيضا التأويالت املعتد" املتطرفة"إن التأويالت «وتذهب التفكيكية بالتأويل إىل أقصاه رافضة كل تأويل معتدل؛       

ا يف احلالتني مل ختلف أي أثر يذكر، فهي غري مقنعة وحشوية وغري مالئمة ومملة ا ستحظى . أ أما إذا كانت هذه التأويالت قصوى فإ
                                                                         ُ                           ُ             بالكثري من االهتمام، وستكون هلا القدرة على الكشف عن العالقات والرتابطات اليت مل ي كشف عنها من قبل، أو اليت مل ي فكر فيها من 

ا عالقات وترابطات ما كان من املمكن احلصول عليها لو بقي التأويل يف حدوده الدنيا. بلق   )16(.»إ
فالسمة املميزة هلذا التأويل تكمن يف قدرته على االنتقال من مدلول آلخر، ومن تشابه آلخر ،ومن رابط آلخر، دون أن تكون 

عامل تغزوه «إننا إذن أمام . ربر للحديث عن األصل والنهاية يف هذه االسرتاتيجيةبل ليس هناك من م. هناك أية عالقة بني األصل والنهاية
فما دام مدلول  . ال تتوقف ومن مث فهو حييل على أي مدلول) داللية(الذاتيات وحيكمه مبدأ التدليل الكوين، هذا العامل ينتج انزالقات 

وهلذا السبب فإن مدلول . سوى إحالة مبهمة على شيء آخر كلمة أو شيء ليس سوى كلمة أخرى أو شيء آخر، فإن أي شيء ليس
  )17(.»نص ما قضية ال أمهية هلا، واملدلول النهائي سر يستعصي على اإلدراك

إن هذا التأويل الالمتناهي يدفع القارئ إىل ممارسة ضغط تأويلي على النص بشكل ال هوادة فيه، حيث يطلق العنان ألفكاره 
  . طلق العنان هلذه األفكار، هو نفسه ما جيعل توقفها أمرا مستحيالوما ي لتجوب كل اآلفاق،
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وينتفي مع هذه  .إن هذا القارئ يتيه يف النص حبثا عن لعب سري بالكلمات، أو عن االشتقاقات اجملهولة والتداعيات الالشعورية
ل  بني مضمون العالمة السابق، ومضم ُ                              التداعيات واللعب السري بالكلمات كل رابط ي ص   ِ ا الالحق ويف                                         َ  هذه احلالة نكون أمام ظاهرة «و

ات بني الفصائل : ولنأخذ كمثال على ذلك سلسلة األشياء التالية. متاهة شبيهة بتلك اليت تنتج عن وجود سلسلة من التشا
A,B,C,D,Eوهي أشياء قابلة للتحليل من خالل اخلصائص ،:  

 a, b, c, d, e, f, g, h.  وسيتضح أنه حىت يف احلالة اليت تقتصر . مع بعضها البعض إال يف بعض العناصرإن هذه األشياء ال تشرتك
فيها على خصائص حمدودة، فإننا سنعثر على قرابة بني شيئني ال رابط بينهما يف الواقع، ومع ذلك فهما مرتبطان هنا بسلسلة متتالية من 

  : عالقات التشابه

  
      

ما ينتميان إىل نفس التشابه العائلي Eو Aية خاصة جتمع بني فال وجود أل  Eفعندما نصل، ضمن هذه السلسة إىل معرفة. عدا كو
ففي هذه احلالة تنتشر اإلحياءات بشكل سرطاين حبيث أننا كلما انتقلنا إىل مستوى أعلى مت نسيان . قد اختفى Aيكون كل ما يتعلق ب

فجوهر اللذة اليت ختلقها املتاهة تكمن كلية يف االنتقال من عالمة إىل أخرى، وال غاية هلذه الرحلة . هامضمون العالمة السابقة أو مت حمو 
االلولبية بني العالمات واألشياء سوى اللذة    .)18(»ذا

ة التأويل املضاعف للنصوص كانت موجود خبصوص اآلنمعظم ما هو متداول من مفهومات  أنيثبت وقد حاول أمربتو إيكو أن 
مفتوح جلميع التأويالت على حنو جيعل احلدود غري  أفقهو  فكل نص، .القدمية بالفعل يف املدارس الباطنية اهلرمسية والغنوصية أوبالقوة 

 لبل وتتغري بتغري املؤول الواحد وتتلون مبا يكون عليه من حا، ألن التأويالت تتعدد بتعدد املؤولنيواملؤول  واضحة متاما بني كينونة النص
  .القرائية تهوحبسب اسرتاتيجي وسياق،
ذا الفعل تضرب . تناقضا أكثرهاحقيقة على مصراعيها لتقبل مجيع التأويالت حىت  أية أو نص أياليت تفتح  ، هياهلرمسيةف وهي 

رمسية قدميا ألن تعترب وقد قاد ذلك املدرسة اهل, عدم التناقضمبدأ  و, كمبدأ اهلوية  والعقل؛ مات املنطق              ّ بسط مبادئ ومسل  أ عرض احلائط
ا ال تشرتك مع نفس املوسوعة السائدة يف املنطق نفسه وال يف اللغة نفسها ،مدرسة باطنية بقدر ما تكون «عندها أصبحت اللغة بل , أل

 كما أن .حمدودالتأويل غري  أنوالنتيجة اليت تنتظر من كل ما سبق هي  )19(،»اتار واالستع ،بقدر ما تكون غنية بالرموز, غامضة ومتعددة
ائية ستؤدي  إىلحماولة الوصول   . يستحيل إيقافهافتح متاهات وانزالقات داللية  إىلداللة 

فهو  «,وتأويلهما ،يؤسس ملفارقة عجيبة فيما يتعلق مبوقفه من اللغة والنصوص – إيكوكما يالحظ   –وهكذا فان فكر هرمس 
   ِّ                                  يفس ر هذا أن مفهوم التأويل ذاته بوصفه  .)20(»إبالغيةسلطة  أيةمن  ،يف نفس الوقت وحيرم اللسان ،ظاهرة لسانية إىلل العامل كله   ّ حيو  

  .لعبة المتناهية من اإلحاالت، أصبح يتجاوز مدى اللغة ويفيض عنه
ّ    إن غاية دريدا من هذه املمارسة التأويلية، تتبد ى يف و ، تتحدى تلك النصوص اليت تبد)فلسفية أكثر منها نقدية(تأسيس ممارسة «                                           

ائي وصريح ا مرتبطة مبدلول حمدد و إنه ال يريد حتدي معىن النص فحسب، بل يطمح إىل حتدي ميتافيزيقا احلضور الوثيقة الصلة . وكأ
ائي ا على أن تقول . مبفهوم التأويل القائم على وجود مدلول  إن ما يسعى للربهنة عليه هو السلطة اليت متتلكها اللغة املتجلية يف قدر
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  )21(.»مما تدل عليه ألفاظها املباشرة أكثر
حال بني  الالحمدود           ّ                     هو الذي يول د القدرة على االنتقال اللغوي هذا الفيضإن                                          ّ       بني األنساق والعالمات، والقدرة كذلك على الرت 

واللعب  رتكيز على الغياب            َّ                                التفكيكي مؤه لة على اخرتاق األفق الداليل للنص باليف املنظور الفضاءات واألزمنة؛ هذه القدرة جتعل اللغة 
يؤدي و  )22(.»رمبا إال ليسقط فيها من جديد  –ما من مدلول يفلت من لعبة اإلحاالت الدالة اليت تقوم بتشكيل اللغة «باملدلوالت، 

، كل ويصبح كل تأويل إعادة تشكيل للنص داخل هوة أو متاهة خيلقها املؤول ،هتشظياللعب املستمر للمدلوالت إىل تشتيت املعىن و 
ائي، واجلذري للمعاين « وهكذا يتحول النص إىل كيان. مؤول يتفجر إىل ما وراء املعىن الثابت واحلقيقة الثابتة حنو اللعب احلر الال

ائية املتشتتة عرب الفضاءات النصية  من الطبيعي يف حضور هذا التشظي والتشتت الذي تبدو فيه بنية النص غري متسقة وال )23(»الال
امتجانس ال يروم الوصول إىل غاية ما،  إن التشتيت من هذه الزاوية. ة أن تنفلت الداللة وتتضاعف بطريقة يصعب ضبطها، واإلمساك 

  .اللذة هدفا ومنطلقا هلا مبدأفغايته تكمن يف املراوغة ولعبة اإلحاالت الالمتناهية اليت جتعل من 
ائي تنتشر إحياءاته بشكل سرطاين، حبيث ينتج التشتيت، بوصفه اسرتاتيجية تأويلية، عن لعبة ا لدوال املغايرة واملنفتحة على أفق ال

ِ                           ، أن التشتيت غري قابل لال حتواء واال ختزال يف بنية داللية مغلقة، يفسر هذا .للدال األول ايكون انتقالنا من دال آلخر نسيان          ِ فهو ليس «                      
ة على اخرتاق آفاق الداللة، إذ ال يقبل الرجوع إىل أصل أو أب بيد أنه مفهوما، بل هو الشيء الذي يصفه دريدا بقوة النصية القائم

يستلزم على النقيض مما سبق إخصاء جمازيا معينا مبينا أن النص يف كتابته قادر على إخصاء ذلك املفهوم األفالطوين الذي يشكل رؤيتنا 
ا احلقيقية يف تعدد معانيها عن املعىن والتمثيل وحيافظ على التمزق األبدي للكتابة واملتاهة اجلو  بل ) …(هرية للنصوص اليت ال تكمن قو

ائية تعددها ا وعموميتها وال   )24(. »يف قو
ذا نفهم أن التشتيت يوطد جنبا إىل جنب مع متديده مفهوم النص متديدا حمكما، أركان قانون مغاير يتحكم مبظاهر املعىن أو «

أي بعالقة خمتلفة بني الكتابة باملعىن امليتافيزيقي هلذه الكلمة وبني مظهرها اخلارجي ) …ه ومبوضوعيتهبواقعيت بداخل الشيء،( اإلحالة عليه
ائية أنساقه وسننه … وخارجها املطلق  Séminalعالوة على أن التشتيت يفصح عن نفسه أيضا بأنه تعددية البذرة …  وهكذا فإن ال

ائية   )25(.»ةرمينوسييف الدائرة اهل أي تصدعاته ال تتخذ هلا شكال أو صورة 
ائي واستحالة اختزال النص داخل صيغة داللية وحيدة، الداليل يؤدي التشتيت إىل فتح النسق اللغوي أمام متاهة التشعيب  الال
ّ   أو هو ة حيث يصبح كل تأويل إعادة تشييد وتشكيل للنص داخل مسافة    . يبنيها القارئ    

فدريدا يعترب أن كل كلمة عبارة عن «؛ ةداللالالتأويل وتتحول إىل آليات إنتاج وختصيب  وعرب مفهوم التشتيت تتناسل مستويات
كل نطفة عبارة عن  . ، نطفة تتكاثر بانقسامهاSpérmatiqueومنوي  Sémantique) معنوي(، مقدار داليل )أصل أو منشأ(نطفة 
ا مفهوم التشتيت حتيل   )26(»كلمة إىل النشاط واحلركة التوليدية داخل لعبة االختالفات؛ هذه هذه القوة اإلنتاجية اليت يوحي 

ائي؛ ألن  أصول هذا االحتواء ليست سوى مظهر من مظاهر االنغالق والتمركز؛  ّ                                                           االختالفات ال حتتوي التشتيت يف مدلول  إن «                                       
ائي للشيء، إنه ال يوقف اللعبة) وال أقول ينتج أو يشكل( التشتيت يؤكد دائم  –إخصاء (وال يراقبها  دائما االستبدال الال

  .)27(»)…اللعب
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  خاتمة
  :ضرورة التأويل-بورس أم دريدا 

على وجه ، مراأل يتعلق. يلسوفني ممارسة فعل القراءةهذين الف ا يعتقداليت كيفية الىل إيالء االهتمام إعتزم ي ه الدراسةهذإن    
بدو لنا تقراءة فال .ة األمهيةبالغو  جعل من نفسه جتربة غري مستنفذةتوتر وهو  .هاقراءة نفسالدرج ىف صميم املالتوتر  يف النظر يفالتحديد 

وكال . مبثابة فعل ينمحي أمام النص نفسه، وأحيانا أخرى بثمابة امتالك نشط للنص بواسطة القارئ عرب كل أشكال وصيغ التفاعلحيانا أ
فسميائيات بورس تكشف داخل نشاط القراءة عن . اءة، كل من زاوية نظره                                  ّ                     الفيلسوفني أبدى حساسية جتاه هذا التوت ر الكامن وراء كل قر 

أما تفكيكية دريدا فتطالب القارئ باإلنصات أن . احلاجة إىل التعاون والتعاضد بني عناصر العالمة لتشييد املعىن وتداوله يف أبعاده السياقية
فالنص . من خالل التمثيل، مادام كل شيء يتم داخل العالمات ال جدوى من البحث عن حقيقة أو أصل أو بداية، أو استعادة ما ضاع

ا ضمن لعبة تأجيل أبدية يشكل «واستنادا إىل هذه اللعبة الدائمة. عبارة عن جمموعة من الدوال التائهة املتملصة باستمرار من مدلوال
  ) 28(.»حلضورغياب املدلول النهائي لعبا ال حمدودا، أي تدمريا للوجود الالهويت مليتافيزيقا ا

 على االختيار بنيهو ذاك الذي جيربنا جيب مقاومته  يوالسؤال الذ.                                               ّ          إن املقاربتني معا تقدمان منوذجا تأويليا بالغ الدق ة واخلصوبة  

 .كونيتها ومشوليتها وبالتايل الدائرة التأويليةنطاق    ّ مد  ردنا أاذا  دريدا )و( بورسبد من القول ال دريدا؛ إذ)وأ( بورس
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  هيدغرداريدا مع نيتشة وضد : التفكيك والميتافيزيقا 
 علي الحبيب الفريوي  . أ

 .تونس  ،جامعة صفاقس 

 :مقدمة

الغربية، ومن احلوار الذي أقامه هيدغر مع نيتشة مستفيدا من التفكيك  امليتافيزيقاموقف جاك داريدا من  ،تستثمر هذه القراءة
ع هيدغر م يعتقد داريدا أن حوار .املدمرة مليتافيزيقاااليت مل حتررها القراءات السابقة من إبتسارات ) القارية(                       ّ    إلعادة قراءة الفلسفة احملل قة 
، أى يف نيتشة خامت امليتافيزيقينيور  االقتدارجعل امليتافيزيقا تكتمل مع إرادة " الوجود والزمان"، ألن صاحب نيتشة مل يكن حوارا نقديا بناء

سفة أو منهجا لقراءة النصوص، هو رؤية متناثرة فل داريداليس التفكيك عند .ألجل ذلك ينتصر داريدا لنيتشة ويقف معه ضد هيدغر
 .تأخذ وجهة معينة أوترسي على ضفة  أنالبناء دون تعتمل اهلدم و 

البها من اليت مل يقدر كل من غ ،»احلضور ميتافيزيقا « جماوزةالغريب و »          ّ     مركزية الل وغوس«يوجه داريدا التفكيك إىل تقويض 
اء حضورها، و  اء و طهري التالفالسفة على تطويعها وإ            ّ   األسئلة العصي ة اوزة حيمل جمموعة من الفراغات و جمعقل الغريب من لوثها؛ كل إ

ا إنتقال إىل بداية جديدة. "على الفهم والتأويل اية الفكر، إمن  اية امليتافيزيقا ال يعين  ّ                        إن   أنبعثه دون دة الرتاث الغريب و معاو  ألجل ؛ )1("                                       
دم وتقويض  إىل داريدا، سعى ذاك وأيكون هذا  هيدغر ابرز ة و نيتشمثل  .العقل امليتافيزيقي أسسقراءة ابرز النصوص اليت اهتمت 

اتشوية، يللجينيالوجيا الن داريدا انتصر. االتفكيك وجاب نصوصهم االفالسفة الذين صاحبهم التفكيك يف فهمها  إىل األقرب أل
ا للميتافيزيقا أ حنو التحرر من املرجشذري راقص حيركه االختالف  بأسلوب امليتافيزيقا أسئلة ة اجلرأة على امتحاننيتشمينحنا .وجماوز
   .الفلسفية الكربى األنساق

وجعلت منه فيلسوفا  إليه أساءتيكون نيتشويا، حرص على حتريره من القراءات اليت  أنووقف معه دون  نيتشه داريداصادق 
اية علمنا هيدغر كيف نقرع نوا لقد.بامتياز ميتافيزيقيا  ميتافيزيقا « لكنه بقي سجني الثنائيات اليت جعلته خملصا لـ ,امليتافيزيقاقيس 
ة يف نيتشيف اللغة، وأن يتجنب تعومي فلسفة  »االختالف املرجأ« عن يبحث  أنكان على هيدغر  .ومتشبثا بسؤال الوجود   »احلضور
بالتفكيك إىل اهلدم  داريدايدين .موضوعا مهما من موضوعات التفكيك الوجود اليت شكلت  مسألةبعد أن حصر فلسفته يف  ،امليتافيزيقا
جيعل احلوار مع هيدغر مستحيال و يضاعف من  ٱخرإقصاء الألن اهليدغرية،  للتأويليةويعتقد أن التفكيكية هي الضفة املقابلة  ،النيتشوي

ا تفرتض مزيدا من املعقوليةبالنسبة للتفكيكية ، تبدو غري مقبولة من ا"فالتأويلية  التماسف بينهما،  )2(".لناحية املبدئية مبا أ

  داريدا وتفكيك الميتافيزيقيا الغربية   
ا ، يشك  ،أو اجتاه ، يتحرك يف أعماقها دون وجهة  خيضعها للتفكي صاحب داريدا النصوص الكربى على اختالف موضوعا

ال .إلعادة بعث اهلوامش اليت سكتت عنها الذات أو شجبتها امليتافيزيقا ينفتح على املتون  يطعن يف منطقها ويف ما ترفعه من أسئلة،و 
ينال من امليتافيزيقا ويعيد  .كل شيء يسري على مرافئ متحركة قابلة للسقوط ،قيقة وال بلوغ النهايات املطلقةيدعي التفكيك امتالك احل

ائيا انهدون أن يتجشم على إلغاء امليتافيزيقيا والتخلص م فتح مغالق اللوغوس إن عمليات التفكيك اليت جيريها داريدا تساير ".ختلصا 
مل يتوصل إىل التحرر من القصد الذي كان قصد فلسفة . يرث داريدا ثغرات نقد امليتافيزيقا. حركة التقويض عند هيدغر بشكل دقيق

   )3(".األصل
ابرز النصوص اليت يقف معها  امتدت يده إىل. ذاكإيل بعثه دون أن يكون هذا أو  ىيسع يعاود داريدا متون الرتاث الغريب،
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فة أو ليس التفكيك فلس .اأهم من صاحبهما وجاب التفكيك نصوصهم كان نيتشه وهيدغر. يعاندها حلظاتضدها، يشاركها حلظة و و 
عرفتهما الفلسفة  ءينبد جيمع التفكيك بني أهم .اهلدم والبناء دون أن ترسي على ضفة أو حدود ،تعتمل ،منهجا، هو رؤية بدون بوصلة

ا  حتمال مشقة الرحلة يف جماهل امليتافيزيقيا الغربية وأخطارها، الغربية احلديثة، ّ                 شكل نيتشة البد و  األول الذي مارس .ألجل نقدها وجماوز  ُ              
ّ        واعترب هيدغر البد و  الثاين  .صارم ومعقد الغريب املتمركز حول خطاب ميتافيزيقي أسلوب التفكيك واهلدم للوغوس  ُ الذي صاحبه داريدا                

اء    . وتقويض امليتافيزيقا  بوصفه من شده إيل استكمال اإل
وينشد إىل تفكيك مركزية العقل الغريب وحداثته ، يقوض  يواصل داريدا ما وقف عنده اهلدم النيتشوي والتقويض اهليدغري،

يفكك داريدا التمركز حول  .يعلي ميالد األثر وأمهية الكتابةيتجاوز الكالم الذي نشره أفالطون و  يعيد للنص أمهيته،. اخلطاب بكل تبدياته
أن نفهم  )4(؛"وأنزلوا من منزلتها خوفا منها و من تدمريها املفاجئ  للحقيقة"الصوت ويرفع من شأن الكتابة بعد أن إحتقرها الفالسفة 

الذي  عها القارئ التقليدي املسطح يف أسئلتهالنص من خارج سلطة الذات دون قتل املؤلف وأن نتحرر من األحكام القاسية اليت يض
ا مل تدرس أبدا بشكل بوصفها مسكنا للوجود، و "ى النص يعتقد يف قداسة اللغة وسلطتها عل على الرغم من الوضع املمنوح للغة ، فإ

  )5(".داريدا انطالقنهج، تلك هي نقطة مم

ا النصوص و  فعها هيدغرر   شدنا الفكر الغريب إيل مركزية واهية واىل حضور الكينونة، اشأنا عظيما يتجاوز    ّ    تعث رت . إبداعا
مينحنا التفكيك التالعب  .يف النسيان حنجبإالكارثة بعد أن غاب ما ينقذ و  استفحلتتضاعف احلضور امليتافيزيقي، و و  االنطولوجيا

ا، خاضعة  باللغة واستلهام استعارة مضاعفة لالستعارات احلية وحنت كلمات تنهار األبنية  .حليل بالغية وألالعيب االختالفتتجاوز ذا
يولد النص من رحم النص دون  .دون معىن ثابت يف هوامش املتون تنبت الكلمات املفاجئة تتزعزع املقوالت وترتاجع،. والقولية النصية

دقية األشياء وترفع احلقيقة عن أن نفكر بأساليب التفكري يف العامل دون اإلميان بص .ورهاناته حاجة إىل الذات وتلك نعم التفكيك
 .بعد أن حضنها هيدغر يف مهاد الوجود ،لنداء النصوص االمتثال

اللغة ومل يقله النص ومل تبلغه  بني فراغ  الكلمات ، االختالف إلظهار ما إلتطط يهدم التفكيك كل خصوصية مركزية وحييل إىل
ّ         العامل املتمر د كحركة  يفضل داريدا التحرك يف" .جنالء التلقائي واملفاجئوحيكي األطياف ويستنطق الصمت طلبا لال ،وما يسكن احلواف           

 يقوض متون امليتافيزيقا، حيمل التفكيك مشروعا .)6( "، فهو يود متزيق كل شيء حىت مسكن الوجود وأن يرقص يف اهلواء الطلقلالنتصار

ال  الوجود  الفكر اإلنساين وترفضه طبيعة اف إال بإلغاء كل ما يلغيهاملط ال يتعرف يف آخر ، ألجل تسرحيها وجماوزة كل احملاوالت السابقة
 ،حياصره النقد يف عرينه وكموطن ملعىن مؤجل على الدوام ، يتجاوب التفكيك حىت مع ذاته ، ال يؤمن إال بعامل النص كمجال للفوضى ،

يتسلل  ،متضرسة وخمرتقة أن تكون الكربى، نصوصيستدعي التفكيك ال .للنقد سلطة أو ميثاق على النصوص ينال منه دون أن تكون
   .األساليبو  من كل جهة وباختالف املهاميز إليها الشك

 فتناثل اإلبداع والتجديد، ليس خطرا وإمنا هو مطلوب جلهة خطر امليتافيزيقا .امليتافيزيقا وال يؤمتن مبن يتجاوزها ويلغيها ينتقد داريدا
يتفكك النص تلقائيا من داخل بؤره وتوتراته الذاتية ، دون حاجة إىل تأثريات خارج عنه،  .يع املتونالنصوص رهني اخلطر واملغامرة يف صق

تم بعمق النص ومل حترتم محيميته ولك عني اخلطر الذي وقعت فيه امليتافيزيقيا الغربية،  مغلقة بأقفال مقولية كتلة نصية   تعاملت معه .ومل 

ا للمعىن ولالنتظار الذي يولد األسئلة  و هوامش منتجة مل تتفاعل مع ما يسكن  النصوص من حواف .وزةللنقد و اجملا ال جيب فتح مسار
ّ  ويش ع )7(،"مفهوم مقتصد حيدد عملية املغايرة و التأويل و اإلرجاء يف آن واحد معا"كـ ويرفع  مقام االختالف،  .التوتر والفوضى املبدعة   

النص كنثر العامل يف التباسه و غموضه  ، ينتشر ايا خرابات مهجورة ومن هوامش متوترةال يولد إال من بق "احلكمة"فالنص كطائر 
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   .أسلوب تشكله وحواف ألغازه و بؤر أالعيبه وخماتالته  خيفي على القارئ .فوضويتهو 
ا، شأنه شأن ريكور الذ ال يقف داريدا عند نص معني ،  ي يرفض تصنيفال مييز بني النصوص وال يثق مبرجعيتها وأسباب والد

ا اهلادرة و يرى يف نصوصه اخلاصة م .النصوص إىل أجناس ا أالعيبتقويض تاهات جيب فتح مشار أن ال مننح النص القداسة  .انتصارا
ا، فالتفكيك؛ أن حيفملةاملطلقة والثقة الكا ا إىل جماوزة ذا ّ  نص  الال يكون " .انغالقم اإلميان مبا هي عليه من تقوى و ، وعدز النصوص ذا  

ّ                                                                       نص ا إن مل خيف على النظرة األوىل، وعلى القادم األول ، قانون تأليفه وقاعدة لعبه ّ                        مث إن نص ا ليضل ميعن يف اخلفاء أبدا.   ميتحن  )8(".      
 . يفكك األنساق ، يؤسس إىل املؤجل على الدوام  التفكيك النصوص ،

ميكر  فالتفكيك ليس له  وجه وليس له قفا، .الال يقنيرتدد و إثباتا للم ذاك،ال هذا و  ،رص داريدا أن يكون تفكيكه هدما وبناءح
 .لالنتظارااللتطاط املصادق للوضوح املؤجل و حيمله توتره إىل الغموض و  باليقني ولذلك هو تعبري فوضوي وانتشار يف كل وجهة وناحية ،

يطمس جن الذات وينفي الغري و الطيف وش، حيث يهمس إسرتاجتية للحفر عن رسوبات النص بذلك يكون التفكيك سياسة أو"
  )9(".السر

على  .يتعهد التفكيك أن يتحول القارئ إىل لعبة من أالعيب النص .ليس للقارئ سلطة وال للمؤلف أبوة شرعية على النص
ول الكارثة وعمق اهلاوية ءة متمردة، ألنه ن قراحيتاج النص يف التفكيك إىل أكثر م. القارئ أن يغامر يف مغاليق النص وأهواله احملفوفة 

مينح القارئ بيمينه ليأخذ منه بيساره، ما جيعل القارئ قلق على قلق، . ال يأمتر مبهماز غري مهاميز هوامشه .صاحب املستطاعسيد أمره و 
إضافة  ينبغي أن تكون" .املعىن فائضوامش دون أن ينال من لذة النص و تطلبه إىل مصيدة اهل تسكنه حرية دائمة وتتوطنه أسئلة مؤجلة ،

ا. القراءة أو الكتابة شيئا ممليا ، ولكن بضرورة لعب  )10(".عالمة جيب أن يعقد هلا كامل نسق قدرا

 إستعادة الحق النيتشويالتفكيك و 

 .اجملاوزة، ال حتتاج إىل التفكيك و وحقيقة ثابتة انتصر داريدا إىل فلسفة نيتشة، رفع مقامها إىل مقام دون أن جيعلها متنا مكتمال،
كذلك شأنه شأن مجيع على حنو آخر، سيظل دوغمائيا، و إذا ما قرأناه "ن اهلدم النيتشوي يبقى وثوقيا شأن كل االنقالبات، ألنه إ

حيتاج الغرب إىل يوم نيتشوي، هو أكثر الفالسفة جرأة على تقويض  .)11("اهليكل امليتافيزيقي الذي يزعم هو هدمه ، حبيساالنقالبات
امتحن األسئلة بأسلوب راقص يرقى إىل ما طلبه التقويض وما حتتاجه مطرقة . ر من قداسة الرتاثلطة النصوص والتحر افيزيقا وهدم سامليت

نساق حيرضه االختالف إىل التحرر من األوأوقف فلسفته وقفا شذريا،  منحنا نيتشة مشروعا فلسفيا للمستقبل،. اهلدم ومهماز التجريح
ا وإىل  وقف ضد السيالن امليتافيزيقي  .التوطن خارج املرويات الكربى اليت سنها العقل الغريب بكل تبدياتهالكربى املتمركزة حول ذا

نيتشة يف احلقيقة ال يتنصل وال يتنكر للروح وال يتجنبها وال  إن. " يسرف يف معادات الروح واحلياةملللحداثة، واجه هيجل ولكنه 
 )12(".يتفاداها

فتح فن قراءة النصوص وخلخلة القيم و نتعلم من اجلينيالوجيا . شوي رؤية نقدية وأسلوب تدمريييستلهم التفكيك من املنت النيت
ا حتولت النصوص . حيله املاكرة ، واستعاراته املراوغة للمعىن يتبىنوقف داريدا مع نيتشة نعل بنعل دون أن .        ّ                     جماهل الل غة على قول استعارا

أخضع  .                     ّ                     التنوع دون أن تكون الل غة بيتا ومقاما عظيما  ّ                        الل غة شأوا وشأنا لالختالف و  رفعت من مقام. ضيءإىل وميض يربق دون أن ي
تصفح جاب نيتشة كتاب امليتافيزيقا و  .جتريح جينيالوجي ال تنال منه الفلسفة الشفاء  إىلو  عميقة،قراءة فاحصة و  داريدا فلسفة نيتشة إىل

مك يف معاندة تعرجاته ومتاهاته امليتافيز  سنها احلكيم ق اليت شرع هلا اإلله املسيحي و شك يف كل القيم، ترفع عن األخال. يقيةتارخيه، ا
سعى . االختالفرؤية لنقد ووضعه حتت مطرقة التقويض و مل يرتك مفهوما أثر يف تعطيل وجهة الفلسفة إال و أتى عليه باهلدم وا. سقراط
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اإلنسان يف  اعتقد. وإسرتاجتية التسمية اليت متنح األشياء أمسائها قدساللوغوس ومقوالت املنطق وسلطة امل أختام          ّ       إىل حترير الل غة من 
ا، وأن نعترب معظمها يف طريق التك ون اشتقاقات ّ      عل متنا . "حقيقتها األزلية ّ   األلفاظ وتاريخ اللغة أن ننظر إىل مجيع املفاهيم يف صريور                                                                                .")13(  

ا أنبتتهاينيالوجي مع املفاهيم اليت يقف عليها اهلدم اجل اليتيقف التفكيك على املسافة نفسها  . الذاتية الغربية املتمركزة حول ذا
وهو  ،حضورا ومسحا على تاريخ الفلسفة النصوص ويفكك سلطة الثنائيات املمتدة أقفالهو األسلوب الذي يطعن يف قداسة  االختالف

ما يتبعه داريدا هنا، . ا للتفكري وتقوى للتأويل وعهدا لإلبداعهبة التنوع يف القراءات ويف تعدد املهاميز سند اكتشافاخليط اهلادي إىل 
إسرتاتيجية شاملة للتفكيك، وهذه اإلسرتاتيجية عليها يف نظره أن تتفادى الوقوع يف فخ املقابالت الثنائية "وحياول إقامته هي 

  .وطلب املغامرة و املخاطرة يف جماهل مفتوحة على نعمة اخلطر )14(".امليتافيزيقية

كان نيتشة أكثر عريا . نفهم من االستثناء معىن املستقبل وضرورة مساءلة املصري يف عمق براءة صريورة يتوطنها التكرار األبدي 
 إصباحوجد داريدا السؤال األنطولوجي الذي يفتح املتاهة امليتافيزيقية على  .يف مواجهة اخلطر بكل سخرية وشجاعة نادرةف و واقأمام امل

إنين أعرف مصريي، ذات يوم سوف . "الوجود املريع يف منعطف مثل تصدعا، رفعته شذرات نيتشة خطرا يهدد املصري على فجرجديد و 
مل تبلغ معظم مشاريع  )15(."بذكرى شيء مرعب يرتب لكارثة مل يسبقها مثيال، متاما، يرتبط بأشد تصادم بني الضمائر امسييرتبط 

اء للميتافيزيقا الغربية  ا داريدا ويثمنها، يرفع من مقامها ويتخذ منها أسلوبا  ما حققته احملاولة النيتشوية من جناحات يعرتفالتقويض واإل
. يقرأ الغرب نيتشة معاصرا ليومنا وملشكالت عصرنا يف زمن شعر فيه داريدا خبطر ما يهدد مصري اإلنسانية أن. يسري على منارته التفكيك

فاخلطر الصادم ليس يف كوارث احلاضر، إمنا الصدمة يف تصور حقيقي وال مانع فيه قد يأيت يف "يتشة، ما حيصل اليوم كان قد محلته نبوءة ن
ا مقبلة من املستقبل   )16( ".املستقبل وبطريقة مباغتة تضاعف من جرح الصدمة، وال شفاء منها أل

 قصد إحياء الرتاث وإعادة تأويلية طلبا للمجاوزة، جيدية،                                 ّ                                   يستعيد نيتشة الينابيع اإلغريقية ويف عل أفكارها احلافلة ببهجة احلياة الرتا

ّ                                       واستدعاء لبدو  جديد وإصباح غريب ال يشرق إال على املتفوقني نبوءات  يتابع داريدا مواصلة ما وقف عنده نيتشة وما محلته أسئلته  من.             
        ّ                                   ا الذي فع له اهلدم و بذرته اجلينيالوجيا يف عمق تلك هي مزية الشهوة الفلسفية وفائضه. ملا سيأيت استشرافاحول املستقبل استكماال و 

حتولت الفلسفة إىل ممارسة شاقة وإىل حنت املفاهيم اجلذرية وإىل عمل هدمي يقوض قالع . الفكر ويف هوامش الفلسفة، وحوافها
 .االعتقادات الراسخة حبقيقة الثنائيات

ظامها الغراماتولوجي وتنخرط يف هامش من االحتماالت تفتك بنىل انفعاالت بريئة تفكك النصوص و حول داريدا الفلسفة إ
الداريدي  االختالفجتاوبا مع مستطاع االختالف يف إنتاج املعىن ويف جماوزته، بل يأيت و  للشذرات الراقصة النيتشوية استكماالاملفاجئة 

)differance ( هوم مقتصد، حيدد عملية املغايرة والتأجيل مف"اإلختالف .                           ّ        األنطوقي ـ األنطولوجي الذي سن ه هيدغر االختالفجملاوزة
فهم من قرأه وأوله التفكيك . التأويل املنايف للتأويل يعتقد داريدا أن املنت النيتشوي تعرض إىل ضرب من )17(".واإلرجاء يف آن واحد معا

ّ                           ينظر هؤالء إىل التفكيك بوصفه ضربا مسو غا ال طالق عنان كل أنواع األل"فهما خاطئا يف عمومه  خرج هذا التأويل  )18(".عاب التفسريية                                  
 لوجوه،املبتسر عن ما أراد أن يقوله نيتشة ويوجه إليه مستطاع أسئلته وأظهره فيلسوفا ميتافيزيقا ، يكرس اإلديولوجيا يف منابتها املتعددة ا

جتها وخالفت أحاطت بنقده اجلينيالوجي اجلارف للوث امليتافيزيقا وبقدرته العجيبة على تفكيك اإليقونات توق يعات مغرضة أفسدت 
 )19(".هي توقيعات ال تكفل مقاصد املؤلف الفعلية"  عهدها،

محلت نيتشة محال . السؤالحرفت مقاصد و   حترير نيتشة من هذه التفسريات الذاتية اليت أساءت الفهم إمكانيبحث داريدا عن 
مسح للنازية  ،اره للرايخ الثالث األبديلوجيا اجلنس اآلري على جهة انتصهب فكره خلدمة إيديو و  ،ثقيال وجرما إنسانيا جعلت منه فيلسوفا
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ا الثوري أن تستثمره لإلعالن عن يف خطاب توليه  حصانة التواءاته املتعرجة كان عليها أن تعود إىل هيدغر وتؤول تدبرياته و ، يف حنيبيا
ياراتحقة حيث الكوارث و ل نتائجه الالإن خطاب العميد جيب أن يفهم من خال. عمادة اجلامعة حاول . اليت عرفتها اإلنسانية اال

يف احلقيقة كان تأويال روحيا لألرض "ألنه  ،، كان خطابا عرقيا بيولوجياهيدغر إنقاذ النازية، مل يكن خطابه بيانا إيديولوجيا عسكريا
  )20(".والدم

ذا التأويل التمل يكن يعلم نيتشة أن أفكاره ستفهم يف ا وحول  أسئلتهومبمارسة ترمجة سيئة على  القراءة السيئة ،حريفي و ملستقبل 
هوم هو مف" اإلنسان األشقر"إن ما مساه نيتشة . العرقيسفة نيتشة من اجلانب البيولوجي و حيرر داريدا فل. وحول نداء املصري ،املستقبل

األنطولوجي  بل جيب أن تفهم يف بعدها. "م خارج إرادة القوةاحليوي من املفاهيم اليت جيب أن تفهميتافيزيقي ليس مفهوما عرقيا، فاحلياة و 
وث ميتافيزيقي ضاعفه تأويل جينب التفكيك الداريدي نيتشة من ل )21(".رادة القوةتتحدد بواسطة الوجود كمعىن الو  ،املتصل مبعىن الوجود
وضعت . تقويض امليتافيزيقا الغربيةريب و الرتاث الغ يرفع فلسفته إىل مقام مل حيتف به كل من شاركه إعادة قراءةو  ،سيء وقراءة مبتسرة

ا تأويالت نيتشوي، محلته ما مل يفكر فيه و التأويالت الدوغمائية يدها على النص ال ومتحيلة على روح املعىن ولذة  ماكرةما فكر فيه لكو
بوصفه آخر " ورائدهم، امليتافيزيقينيخامت إبالل ميتافيزيقي جيعل نيتشة  هدفها تعومي النصوص الكربى يف األيديولوجيا ويف ،النص

 امليتافيزيقايف ضوئها  اكتملتنيتشة حلظة هامة "وحلظة فارقة يف تاريخ الغرب تعترب  ،"ميتافيزيقي أمت مشروع امليتافيزيقا األساسي
 )22(".الغربية

ّ           مل ينشد  نيتشة إىل . ا شاركه فيه جيل ديلوزوإمن مثل حترير نيتشة من اإلبالل امليتافيزيقي حدثا فلسفيا مل حيتف به داريدا وحده،      
ّ       سعى إىل جماوزة اجلرح امليتافيزيقي الذي عم قه كنط. احملاوالت السابقة ومل يسقط يف إجرتار ما وقف عنده هيقل مل يهتم نيتشة مبوت .                                     

ايتها بعد اه هيدغر، بل كان يعتقد أن حلظته اجلينيالوجية مل خيطط نيتشة إلكتمال امليتافيزيقا كما ير . الفلسفة ؛ ألن امليتافيزيقا مل تعرف 
اء "إن . هي حلظة طبيعية  يف تاريخ الفلسفة ذا اإل اء حدثا (...) نيتشة خيتلف عن سابقيه يف عدم إميانه  أي أنه ال جيعل من هذا اإل

 )23( "ميتلك معناه يف ذاته

ياراتمن حارس سؤال مصري الغرب بل و رفع التفكيك نيتشة فيلسوفا للمستق حتمل فلسفته نبوءات مستقبلية مل حين . الكارثية اال
لتحرير اإلنسان من  أفكارهمن فيلسوف متفوق أنذر  هي نبوءة يثمنها داريدا،. وقتها، سيكون بيانا حامسا ملا سيكون عليه مستقبل الغرب

، منذ املهد. "ترسي ثقافة اإلضطغانتطاع املتفوقني و دجل اآلهلة، ومن اإلرتكاسية املتوحشة اليت سنتها شطحات احلداثة اليت تنفي مس
من فوق و  ،قوية أكتافأما حنن فنجر بأمانة ما حيملوننا إياه على ... هذا الرتاث يسمى اخلري والشروننا بكلمات ثقيلة وقيم ثقيلة و يزود

  )24("نعم إن عبء احلياة ثقيل: يقولون لنا جبال وعرة، وحني نعرف،

وقف ضد كل شيء كما وقف . حاول محل ثقل املهمة عنه، وعبء الرحلة وأخطارها عل كثريا مع نيتشة و تفا يظهر أن داريدا
جة انتصاراته ويف سخريته املرحة وتقززه من . نيتشة ضد سجوف القيم وضد الطبائع اإلنسانية الفاشلة يأخذ داريدا بفاعلية املتفوق يف 

شكل بيت الوجود وحقيقته، ... أو شكل حارس لـ... نسانـ املتفوق سوى شكل ذكرىلن يكون لضحك اإل. " السليب اهليدغريالنسيان 
 )25(."                                    ّ    إنه سريقص خارج البيت، هذا النسيان الفع ال 

" السلب"أخذ مبفهوم  .ال يتوقف عند هوية املطابقة ،فيايضاعف التفكيك من ثراء املفاهيم وخصوبتها بعد أن منحها بعدا إختال 
يغرق يف  أنعلى الدوام دون  اكتمالهيتأجل  وليجعل من الوجود موضوعا من ضمن املوضوعات، داخل النص،" ملرجأاالختالف ا"   ّ   ليفع ل 

ا األرض اخلصبة لتوليد الفكر امليتافيزيقي اجته التفكيك لتقويضها،. لوث الثنائيات ال يعرتف االختالف باحلدود، أعاد الكتابة  .لكو
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ليس هناك من نص متجانس، . ق وإنتاج العتبات وحترير اهلوامش من نسيج النص وليس من خارجهبأسلوب مهمازي مسته توليد الفوار 
ٍ              هناك يف كل نص حىت يف النصوص امليتافيزيقية األكثر تقليدية قوى عمل  يف الوقت نفسه ، هناك دائما إمكانية"تفكيك للنص، قوى  ،                                                          

التجاوز "كرة التأجيل والفوضى ويؤمن جبذرية ف )26(".ه يتفكك بنفسهجعلو  استنطاقهألن جتد يف النص املدروس نفسه ما يساعد على 
 )27(."العبور إىل معرفة جديدة قوامها الرتحال واالنفصال عن األصول واجلذور والرتاث واهلويةو 

هة هيدغر حتولت فلسفته إىل متاهة ال تتشابه مع متا ،غامر يف خماطر النص ،يكون نيتشويا أندون  ،كتب داريدا بأسلوب راقص
                               ّ حتول التفكيك إىل مهماز نيتشوي هز  . "اخلريطة واملفتاح واملصباح"املدخل هو خمرج واملخرج هو مدخل يفقد فيها القارئ  :إال يف التسمية

ل وأن يتحو  ،به لداريدا أن يهمز املسكوت عنه يف الفكر أمكناملهماز هو األسلوب الذي :فتح أقفاهلا عروش الوثوقيات وفكك أختامها و 
امة نيتشة على إيقاع مستطاع االقتدار على الفعل  .إىل حمارب أصيل 

 .داريدا ضد هيدغر أو التفكير خارج أنطولوجيا الوجود

يتعاطف داريدا مع نيتشة ويرسم .   ّ                  محل تها ما  مل تفكر فيه. ووضعت يدها على أسئلتها ،التأويالت على فلسفة نيتشة استحوذت
منه جعل . وحرره من لبوس اإلعتقادات ،ه الفيلسوف الذي يرى فيه فسحة للشفاء من أوهام امليتافيزيقالنفسه صداقة فلسفية معه لكون
ال  اليتعلى أجنحة التضريس الوعرة رقص البهيج فوق املهمات الصعبة و ، تعلم منه اليقف ضد كل األشياءفيلسوفا يشك يف كل األشياء و 
 .يبلغها إال من محل نبوءة التفوق

ومل  ،دا أن نيتشة تعرض إىل قراءة هيدغرية مبتسرة مل ترتق إىل فهم املعىن اجملازي الذي توطن منعرجات الفكر النيتشويداري اعتقد
مل يستطع هيدغر السيطرة على األسلوب النيتشوي الراقص وعلى طريقته يف الكتابة . تستأثر بتقوى أسئلته احلارقة حول مستقبل أوروبا

ّ                        نظرا ألنه يبحث عن حقيقة نص نيتشة بطريقة ال تبايل بلذ ة النص اليت تثري التشويش " ،ونة بدفق إستعاريالتضريسية والشذرية املسك                                                  

 )28(".وتفاجئ القارئ قبل أن يسطو على ينابيعها ،والفوضى

 مليتافيزيقالصا                                             ّ                                                          حول هيدغر نيتشة إىل وريث شرعي للميتافيزيقا، عل منا كيف نقرع نواقيس النهايات، لكنه بقي سجينا للثنائيات وخم
ا، مل يفلح يف ذلك ألنه تكلم لغة امليتافيزيقا اليت رفعها محال ثقيال  استفاد. احلضور هيدغر من احلداثة الغربية، طوعها للتأويل قصد جماوز

 )29(".وغوس أو العقلحبيس الرؤية امليتافيزيقية ، هناك لديه أوال إستمرار لتمركز الل"ففي جوانب كثرية جيد داريدا هيدغر  على نيتشة،

ّ                                        إختذ داريدا موقفا متذبذا من فلسفة هيدغر، تارة يرى فيه نبعا من منابع الفكر، قو ض أوهام العقل وأطاح بسلطة مقوالت املنطق،                                                                             
اية امليتافيزيقا، و          ّ    إنه من عل منا"يف حنتج على أوثانه ومعتقداته، ك               ّ                      وجب األخذ عنه، عل منا كيف نقرأ الرتاث و   ّ        عل منا أن قرع نواقيس 

أي أن نقطع شوطا مع  )30(،"وتوجيه ضربات متوالية هلا من الداخل الظاهرةيقوم على التموقع داخل  اسرتاجتيانسلك معها سلوكا 
 .                                                                                          ّ  امليتافيزيقا، وأن نطرح عليها أسئلة تظهر من تلقاء نفسها عجزها عن اإلجابة وتفصح عن تناقضها اجلو اين

اء امليتافيزيقي،يرى داريدا أن هيدغر مل يبلغ مبش حيرر الغرب  الذي روعه التأويلي يف أفقه األنطولوجي ما كانت حتمله أسئلة اإل
ّ                           بقيت األنطولوجيا تتكلم لغة امليتافيزيقا وإنشد ت إىل أصوهلا اإلغريقية القدمية. جينبه كوارث اخلطرمن أزماته الروحية و  ريدا عند ال يقف دا.                                           

ّ                               منهجية رس خت مركزية اللوغوس الغريب وسلطة  : املنهجية الفينومينولوجية حتت مطرقة التفكيك ك، يضع كذلتفكيك ميتافيزيقا هيدغر         
ّ           يرى يف اإلغريق البد و  األنطولوجي. التمركز حول الذات اليت يعيدها إىل أصوهلا اإلغريقية األوىل  ُ هم أصحاب الريادة األوىل يف التفكري :                 

ّ                    شك لت لغتهم لغة ممارسة . بالوجود فلسفيا مركزا للمركز، تتحول الفلسفة  استحدثمل يقف هيدغر عند املركزية اإلغريقية، . التفكري 
ّ                       حو ل الفكر األصيل إىل سيالن  ،لك هي قناعة هيدغر ومجوده الفكريت. ، وحدها اللغة األملانية من متلك املفهوم أملاينالتفكري إىل شأن و   
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متلك اللغة ألملانية دون غريها من اللغات سر السؤال . أملاينول الوجود هو سؤال ، يعتقد أن كل سؤال حيتدفق من نبع الروح األملانية
اية السباقوبناء على ذلك فإن اللغة األملانية هي " اية املطاف ويف  ، القادرة على تسمية امليزة األمشل واألرفع اليت  اللغة الوحيدة يف 

ائي فقط، وإىل نقطة معينة مع الل  )31(".غة اليونانيةتتقامسها وبشكل 

قصد حتريره من " املتاهة"شأن ما سعى إليه بول ريكور مع هذا املنت  حياول داريدا إعادة قراءة املنت اهليدغري وتأويل أسئلته،
اء امليتافيزيقا هو جزء من ا إرهاصات فينومينولوجية ترنسندنتالية، . مليتافيزيقاومقوالت ميتافيزيقية، رغم أن هيدغر كان واعيا وفطنا أن إ

 ّ                                                                                                                  مث ل النص اهليدغري نصا انطولوجيا عميقا أثرى منت الفكر الغريب، بقي ثراء فكره وجذرية أسئلته يف حضرة احلضور ويف إنغراز بسؤال 
ريره النص وإىل األثر لقراءته وحت إىلكان على هيدغر أن يعود . ريكور بشأن املشروع  التأويلي اختذه الذييساند داريدا املوقف  .الوجود

 .االختالفوإبداع هوامش وحواف تنتج املعىن وتضاعف من فائضه يف صريورة  ،وتأويله خارج مقوالت املنطق البالغية، التباساتهمن 

إن ديين "ويثمن بالغة  أثرها يف توجيه فكره  وقف داريدا موقف الوجه والقفا من الفلسفة اهليدغرية، يرفع مقامها بدءا جديدا
التطهري يستدعيه إىل التفكيك و  )32(".تقييمية أو كمية مبفرداترب  حبيث أنه يصعب أن نقوم هنا جبرده والتحدث عنه هليدغر هو من الك

حيتاج هيدغر إىل مساءلة حرجة وإىل إستنطاق تأويلي مضاعف قصد تسريح أرائه الراشحة يف الغموض . من لوث امليتافيزيقا بدءا آخر
ّ         حر ض أسئلتهوتوطن أفكاره و  ،املعىن اجملازي الذي سكن مفاهيمه استيعابة ومل متكنه تأويالته من مل يستوعب هيدغر نيتش. االلتباسو    .

              ّ                                                                                                     رغم أن نيتشة مث ل موضوع كتابات عديدة وتأويالت متعددة الوجوه، مل يتمكن هيدغر من السيطرة على األسلوب املهمازي الراقص الذى 
ّ      فتح به نيتشة مغالق النصوص وأختامها وقو ض مدا فرض هيدغر قراءة متعسفة على الرتاث الفلسفي وعلى . ميك العقل الغريب وحداثته                                     

ا  انتظممل يستوف حق نيتشة هامة فكرية  .النص النيتشوي إستجابة لنداء األنطولوجيا التأويلية وقرىب حلدثية الوجود وعهده يف صريور
 .ملقروء أكثر من غريه يف الفكر الفلسفي املعاصر، مبا يف ذلك هيدغر نفسه نيتشة هو القارئ بإمتياز للرتاث الغريب وهو ا: تاريخ الفلسفة 

اء امليتافيزيقا، بل تصحيح للمسار وإستعادة لسؤال ما ينق  ذيعرتف هيدغر يف آخر الرحلة أن األنطولوجيا ليست مهمتها إ
 وعه األنطولوجي وجعل داريدا يتسلل إليه كما تسلل ريكوروهذا ما أربك مشر    ّ                                          مث لت امليتافيزيقا قدر إنساين ال ميكن الشفاء منه،. املصري
إلعادة تأويل األنطولوجيا التأويلية اليت بقيت إمتدادا شرعيا للفينومينولوجيا الرتسندنتالية اليت سعى هيدغر إىل " الوجود والزمان"إىل 

ا ،  اية األمر قلب هلا بالقدر نفسه ومن هنا فإن التأويلية اهليدغرية وما بعدها هي وريثة ا"تقويضها و جماوز لظاهريات اهلوسرلية وهي يف 
  ّ             مث لت التأويلية . أصبح النص حقيقة مؤجلة ال ميكن اإلدعاء املطلق بامتالكها واإلقامة يف فجوة إنكشافها )33(".الذي تكون فيه حتقيقا هلا

تك بلذ ة النص، تلبسه معىن بالغي وتي ّ                           سلطة أنطولوجية تسطو على املعىن و ذاته ، "على النص أن يفكك . مات جمازية خترجه عن طوره                                    
 )34(".فهذا ال يعين أنه ال يتبع حركة مرجعية ذاتية حركة نص ال يرجع إىل نفسه، وإمنا هناك يف النص قوى متنافرة تأيت لتقويضه وجتزئته

يرى . سؤاال خيص الذاكرة ،ؤال الوجودألجل تسريح العقم امليتافيزيقي وإستعادة س ، انطولوجيايفهم هيدغر التفكيك تقويضا 
وترفع  األشياء  ،                                                          ّ                                         أن التفكيك أقرب إىل اهلدم النيتشوي منه إىل التقويض اهليدغري، مث ل جينيالوجيا تعود بالسؤال إىل األصل واملنبع داريدا

تم بالسؤال الذي خصه هيدغر سؤاال جذريا خيص معىن الوجود وحقيقته رتف التفكيك بوجود كان حاضرا يف ال يع. إىل بدئها األول، ال 
فكك داريدا العقل الغريب . سؤاالعن كرم فكري يتذكر الوجود عهدا وفكرا و حبث هيدغر . املاضي، أسقطته امليتافيزيقا يف مرافئ النسيان

سد النقص يشرخان جشغب تعدد توليدي غري قابل لالختزال، اإلضافة و "ـتراكمات حيكمها التشتيت كوسعى إىل إبقائه أنقاضا وخرابا و 
 )35(".االنغالقية، النص ومينعان شكلنته النهائية

حصر فلسفته يف . أن يتجنب تعومي فلسفة نيتشة يف ميتافيزيقا مضاعفةو  ،يف اللغة باالختالفاتكان على هيدغر أن يشتغل 
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ذا التأصيل الداريدي تصبح إن التف. مسألة لوجود ، شكل موضوعا من موضوعات التفكيك دون أن ينال موضوع سؤاله اجلذري كيكية 
منح داريدا الكتابة األولوية . جيعل احلوار مع هيدغر أمرا مستحيال" الدزاين"إعالء شأن إن إقصاء اآلخر ونفيه و . أويليةيف الضفة املقابلة للت

إستعارة مبا هي . الغري ـ ها ـ هنا اجتاه من أجل الغري ـ يف ـ استعارةالكتابة هي املخرج مبا هي نزول للمعىن خارج ذاته، "األنطولوجية، 
غادمري إىل إعادة  سعى )36(".مبا هي ميتافيزيقا، ينبغي أن خيتفي فيها الوجود إذا أردنا لآلخر أن يظهر استعارة. إمكان للغري يف هذا العامل

تنتهي مبصاحلة بن  ،ني التأويلية والتفكيكيةجتمع ب تأويله األنطولوجي حبثا عن إقامة حوار  فعليا ميد جسور صداقة جذريةقراءة هيدغر و 
رمبا كانت عودة غادمري إستجابة ملا حققه التفكيك الذي يرى أن لغة واحدة مل تعد قادرة على جعل الفهم متلكا لآلخر  .داريداهيدغر و 

ا في أو عملة ميكن للهرمينوطيقا أيضا أن) أو حتديد(هو إذن تعريف  ،ر من لغةإنه أكث" ّ       ، نقوهلا مر ة أخرىها، فلغة واحدةتستشعر ذا غري            
 )37(".كافية

شطب هيدغر . الشطب حترير أنطولوجي من النسيان. العدم على الوجود، ال يعين الكشط (X)مارس هيدغر تقنية الشطب 
ن النص هو موضوع ثر، أليشطب داريدا األ. الوجود ليجعل منه موضوعا ال مفكرا فيه وجب إستدعائه موضوعا للسؤال وللتفكري والتأويل

نتائجها أو هو  حاصال من انقطع التفكيك إىل العالمة، ال يفهم الوجود إال .جود و ل العالمة حمل سؤال الوجود، حيل حمل الو التفكيك
، هو من ضمن املوضوعات اليت وجب على تقوى الفكر، موضوع السؤال و الوجود، دون غريه أن، ال يعتقد داريدا األسبق على اللغة

 . يسائلها دون أن يسقط يف الوثوقية امليتافيزيقية  أنكري التف

، على الفلسفة ..املرجأاالختالف .. إىل العالمات على أساس اخنراطها يفدون متييز و إىل كل األشياء يتجه التفكيك إىل التفكري و 
احتفظ بسرها الشطبة إىل الوجود و ح هيدغر هذه من .)X( تضعها حتت شطبة التفكيك أن، تفكر يف العالمة موضوعا لالختالف أن

تفكري ملقاومة مد طريقته يف الو  بأسلوبهصراع عمالقة يكافحان كل مجعت هذه الشطبة هيدغر وداريدا مجع عشاق و . األنطولوجي
اامليتافيزيقا و  متحى مع بقائها بل إن فكرة العالمة نفسها " .معىن حضورههما شطبته اخلاصة و نيبقى لكل م أنعلى  ،على الفلسفة ارتدادا

 )38( ".مقروءة و تتعرض للتدمري مع ظهورها للرؤية

يفكك داريدا اللغة ويقوض أبنيتها حيوهلا إىل ركام تستحيل . األساس وتثمن النصوجود، تنفي األصل و حلت الكتابة حمل سؤال ال
ت وحقنتنا بروح اخلضوع واالرتكاس وطاعة بالغتها االمتثال للمقوال امليتافيزيقيةعلمتنا اللغة . ان تظل بيتا للوجود كما يعتقد هيدغر 

ا ا الكينونة ، نتكلمها دون ان يكون لنا . واالمتثال لسلطة خطا اللغة ليست بريئة حىت تكون نعمة النعم الذي يتوطنها الوجود وحتتمي 
التفكيك ويرى يف كالمه أكثر من لغة ويف ممارسته ال يثق داريدا بقداستها وال ميتثل إىل لوغوسها وإىل مركزيتها ، يعلي من . عليها سلطان

النصوص  أمهاتمع " اللعبة املرحة"اهلدم وتفعيل  امتهانو  بعد نيتشة يف ممارسة التفكيك األهمأكثر من مهمة، مثل ليفيناس احملاولة 
كم وسخرية المتثالهالرتاثية يثمن داريدا يف   .ال يقبل بالتفكيك لشروط التأويلية منهجا للفهم ، وضعت ريادة ليفيناس هيدغر موضع 
كم جتعل من ليفيناس األهم يف تقويض " وداع إلمانويل ليفيناس"كتابه  جهود ليفيناس التفكيكية ويستقبل مشروع هيدغر بسخرية و

 )39(."من هيدغر استلهمهثري مما ، فإن داريدا قد إستلهم تفكيكية امليتافيزيقا من ليفيناس أكثر بكفعلى النقيض مما نعتقد"الغربية  امليتافيزيقا

د التقويض من يول. يقوض أسسهاو  أقفاهلادون أن يفتح  امليتافيزيقاجاب تاريخ . قيم فيهقرأ هيدغر الرتاث من اخلارج دون أن ي
ا خيوض مقاومة على أرضها و . عمق امليتافيزيقا ويقيم يف عمقها دون أن يتحرر منها ون أن تكون يفجر النصوص من الداخل د. يف متو

ا و مل يوفق هيدغر يف امتحان امليتافي .هلا سلطة أو حضور يشرك أسئلتها يف كل  أن خصها بسؤال الوجود دون زيقا لكونه ربطها بذا
 . لنصوص االتعابري و 
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يث وقفت بدأت التفكيكية ح. رغم املوقف املتشدد وصالبة الدفاع عن التفكيك ضد التأويلية يظل داريدا وريثا من ورثة هيدغر
م الصادمة، " ميتافيزيقا احلضور"التأويلية عند  يصبح املشروع التفكيكي تكملة ملشروع مل تكتمل معامله ظل شغل الفالسفة وسؤال حري

ما يف دهاليز  ما اجلناحني اللذين حيلق  ما امليتافيزيقية، لكو وسواء وقف داريدا مع نيتشة وضد هيدغر فانه يبقى يرشح من ابالال
سبقوه  يبقى داريدا أسري من. لفلسفة ومفاهيمها العصية وويأمتر بإمرة مركزية الذات الذي حاول اإلفالت من فلكها دون أن ينال الشفاءا

ناته و  ال أن منتثل للفلسفة و . والقراءاتلوثه إىل حني، وتلك هي مزيته شأن غريه من األساليب يف معاندة امليتافيزيقا وحيتفظ التفكيك 
عن حضن أمومتها أو نطلب الفطام منها، كأن الفلسفة ال ختضع إال لسلطتها وصريورة تارخيها ، تفكر وحدها وتطرح أسئلتها دون خنرج 
 .جتربنا حنن البشر أن نطيعها و أن نتكلم لغتها وحنتمي بشرعيتها. التزام
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  .تجربة جاك دريدا: البنية الحوارية للفلسفة
  عمارة الناصر.د

   قسم الفلسفة، جامعة مستغانم، الجزائر  
                                                                                              ّ           لقد كتب فالسفة القرن العشرين الكثري من النصوص وأجروا العديد من احلوارات، فكانت حوارات الفالسفة خاصي ة بارزة يف 

ّ      ً                  نذ احلوارات السفسطائية مل تتشكل جتربة احلوار يف صناعة اخلطاب الفلسفي إال  ضمنيا  داخل النصوص اليت تاريخ الفلسفة، إذ إنه وم                                                                 
ٍ             ؛ عرب تاريخ  حمكوم بشعار ..      ُ                                                                     حتمل الب عد الواحد يف بناء اخلطاب، أي يف نقل حوار الذات مع نفسها عرب احلدس والتأمل أن وظيفة "         

ّ            َ               ِ                    ، لكن أم ا آن للفلسفة أن تقد م األجوبة؟ أم ا آن هلا أن ختترب  نفسها يف جتربة احلوار "األجوبة الفلسفة هي يف طرح األسئلة وليس يف تقدمي                    َ       
ْ      احلي  املباشر وليس يف جتربة احلوار الضمين عرب النصوص؟ وأن  ختترب                                                ّ ا يف احلفاظ على هويتها املخصوصة " نفسها"   يعين أن ختترب قدر

ا الداخلية العميقة، وهي تقد م ّ  وعلى حيا ُ     ّ          أي  املكاني ني أمثل  لتجل ي الفلسفة. األجوبة وليس وهي ختتفي وراء األسئلة                                       النص أم احلوار؟  :   ُّ      ْ      
ُ                               ً تعيش  النصوص الفلسفية األساسية قرونا                                                          ً                        ورمبا تبقى خالدة، غري أننا مل ننتبه إىل ما إذا كان هذا مفيدا  بالنسبة إىل الفلسفة، مل  )1(   

يمن عليه ُ         ننتبه إىل أن الزمن الذي   ٌ       هذه النصوص هو زمن أفكار أخرى، أو زمن عقل آخر؛ حيث أن خلود هذه النصوص مرهون  حبالة                                                                                                   
ا على االحتفاظ بالغموض وااللتباس الالزمني للبقاء على قيد احلياة داخل اللغة، وقد تكون هذه بعض فضائل  عدم اكتمال فهمها، وقدر

ّ                                     ّ         ا يدفع احلوار احلي  املباشر إىل الفهم يف راهنيته، وتلك خاصي ة متنحها النصوص ولكنها قد تكون نقاط ضعفها وعجزها كذلك؛ بينم                
ّ                                                      القدرة على الفهم هي حتديد  أساسي  لإلنسان الذي ميكنه، بفضل تلك القدرة، العيش مع اآلخرين، "إن . اإلجابة اآلنية على سؤال مباشر       ٌ                        

في احلوار تأخذ جتربة الفهم كامل مداها وراهنيتها كما تفقد الفكرة ف )2(،"ويكتمل هذا التحديد بالدرجة األوىل يف اللغة ومجاعة احلوار
ّ   الفلسفية ختطيطها النظري الذي جيعل منها كينونة مؤج لة                                                 .  

إىل الدرجة ) فاقت السبعني حوارا(يف حوارات عديدة   (Jacques Derrida)جاك دريداويف هذا االجتاه شارك الفيلسوف الفرنسي 
ّ         احلي  واملباشر(ظاهرة فلسفية الفتة، إذ يف احلوار  اليت أصبحت فيه حواراته                ّ                               حياول دريدا أن يت خذ املسافة الالزمة لتفكيك اخلطاب )   

عن ) دريدا(         ُ                                                                                            الفلسفي وم ساءلة ذاته من خالل عملية التفكيك تلك يف إطار مشروع التغاير الذي يسمح بالتفكيك نفسه، فقد أجاب 
َ     ُّ            ً    ً              أنت  تعد  نفسك فيلسوفا  إذا ؟ فأجاب دريدا: كريين: "هيف حوار مع (Richard Kearney)سؤال كريين  ذا املصطلح:    ُ      ً            لست  سعيدا      :

ّ                      ليتمك ن من تنفيذ اسرتاتيجية " الفيلسوف"                        ّ                                          ، ففي هذا اجلواب املباشر يت خذ دريدا مسافة من ذاته باالبتعاد عن اصطالح  )3(""فيلسوف"     
ُ                    ميكنه ضرب  ميتافيزيقا النصوص التفكيك اليت تقتضي املكوث يف املواقع اليت من خالهلا    ". الفلسفية"       
، بالنسبة إىل دريدا، موقعا   ّ                         ً  ي شك ل احلوار احلي             ّ الذي من خالله يطرح األسئلة األصيلة على الفلسفة ومن " فلسفي-          ّ للموقع الال  "ُ  

ّ                                            ّ           خالله أيضا ي قد م اإلجابات األصيلة عن الفلسفة نفسها، وهنا تتجل ى إمكانية         ُ                      ون سائلة  وجميبة يف الوقت نفسه؛ حيث تك" تغاير الفلسفة"          ُ  
ّ           إين  أحاول، وبشكل منهجي، يف كل مر ة، أن أجد : "ولذا يقول دريدا يف احلوار ذاته                             ّ ميكنين من خالله أن " موقعا ال فلسفيا"أو " ال موقعا" 

ٍ      م ن أي  موقع  ميكن : هوإن سؤايل املركزي . فلسفي -فلسفي ال يعين البحث عن موقف ضد-غري أن البحث عن موقع ال. ُ             أ سائل الفلسفة     ِّ     ِ
ا أن تتجل ى لنفسها كأمنا هي مغايرة  لنفسها  ُ         آخ ر  الفلسفة(                   ّ                       ٌ         للفلسفة ذا  َ ْ                                   ، حىت  تتمكن من عر ض وقلب نفسها بطريقة أصيلة؟ إن مثل )             ّ    

ّ                             موقع أو البديل يبدو من املتعذ ر اختزاله إىل فلسفة بشكل جذري-هذا الال ميكن حتديده أو  موقع ال-                            ّ غري أن املشكلة أن مثل هذا الال  .                            
ّ               وعليه فإن احلوار احلي  للفيلسوف هو ال )4(،"الداللة عليه بأدوات اللغة الفلسفية ٌ  فهم  :                       ّ                     موقع فلسفي للفلسفة يتجل ى فيه نوعان من الفهم-                      

ا اللغوية وفهم  من خارجها وبأدوات غري فلسفية مم ا يسمح بتكوين فهم أفضل، إذ  ٌ                               ّ                           من داخل الفلسفة وبأدوا بادالت اليت من خالل الت"                                    
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ل إىل الفهم اجلي د ِ              ّ  تؤس س احلوار، ولعبة األسئلة واألجوبة، ميكننا أن ن ص   َ                                         ّ  ُ           ت لغي املسافة  (Autobiographie)فإذا كانت السرية الذاتية  )5(،"  
، يسأل ويشارك، ويريد فهما  راهنا؛  روي فإن احلوار ي لغي املسافة بني الكاتب والقارئ، فالقارئ حاضر 

ٌ                         ً        بني الر اوي وامل                                          ُ               
َ
وهي حالة حلياة        ّ       
  . فلسفية خمتلفة

  .  من النص الى الحوار: بالغة اإلصغاء الفلسفي
ّ    تدفع احلوارات الفلسفية إىل استخراج البنية األنطولوجية للعالقة اليت ترتبط فيها املفاهيم واالصطالحات بالكينونات اليت ختص ها                                                                                                             

َ  احملاو ر(، فالفيلسوف )أو القارئ(وليس باألفهام اليت ميكن أن تتأسس عليها فقط يف ذهن السامع     ّ    ُ                      يتكل م وي صغي إىل ما يتكلم عنه، )    
ُ                     ال يتوقف على األ ذ ن فقط بل على انتماء  (Gehör)فهذا اإلصغاء "وهي اللحظة اليت يرتبط فيها كالمه بكينونته،   ُ              (Zugehörigkeit) 

َ        ففي إصغاء الفيلسوف احملاو ر تتأسس )6(،"اإلنسان إىل ما ترتبط به كينونته حلظة انتماء الكالم إىل الكينونة املرتبطة به، بينما تنفصل هذه                        
ّ                                         الكينونة عن النصوص املكتوبة تدرجييا  ألن صوت النص يتالشى عرب تاريخ القراءات املتكر رة له ليصبح الصوت املسموع هو صوت القراءة                                            ً                                

  . ال صوت النص
ُ          امتالك أ ذ ن الفلسفة"     ّ                  لقد نب ه دريدا إىل ضرورة                                  ّ       يف السياق العام لفلسفته والذي تتجل ى فيه  )7(حيمل العنوان ذاته،       ٍ يف حوار  "       ُ 

موقع للغة من موقع اللغة -، أي من خالل إمكانية إجياد ال)الشفهي/ املكتوب(اسرتاتيجية تفكيك امليتافيزيقا الغربية من خالل ثنائية 
ا األ دف استدراج اللغة الفلسفية إىل اجملال الذي تفقد فيه قدر ا على التثبيت، ومن مث ة كانت نفسه                                             ّ       كثر منطقية وقوة أي قدر

َ  آخ ر"                  َ  موقع الذي سيلعب دور  -          ّ اكتشاف الال  ] دريدا[حماوالت " ّ          الفلسفة، وتلك مهم ة التفكيك"   أي يف إجياد املسافة الكافية من  )8(،"                
ا من الذات املتمركزة يف الكتابة؛ وهي املسافة اليت تسمح مبمارسة النقد وتعليق رابطة االن                  ً                                تماء فينومينولوجيا  من أجل رؤية الفلسفة وخطا

َ  آخ ر"اخلارج أي من موقع  ، فقد أجاب دريدا يف إحدى حواراته، "اهلوية"الفلسفة، إذ يبدأ دريدا بتفكيك أوىل روابط االنتماء وهي رابطة "  
ُ        أرغب  يف امتال]: "فأجاب[هل تريد أن تقول أنك ال ترغب يف امتالك هوية؟ : "عن سؤال ّ             ّ              ك هوية ككل  الناس، غري أن ين عندما أدور              

ث ل الـ ُ ّ      حول شيء مستحيل وأصمد أمامه كذلك، مي  رت  يف انتمائها" أنا"                                  ْ            مظهر الصمود نفسه، فكل ما جتل ت هذه اهلوية، ح ص    ِ  ُ ويقوم  )9(،"                    ّ     ّ              
ّ                                                 موقعا للفلسفة، بدور فك  احلصار عن اهلوية املثبتة يف النصوص بالكتابة، عرب لعب-احلوار، بوصفه ال ة األسئلة واألجوبة، باعتبارها لعبة                      

ّ                         تفكيكية، حبيث يتم  االنتقال من الفهم لذاته    ).بواسطة احلوار(ذاته  -أمام–اىل الفهم ) بواسطة النص(               
ا  ّ                                     تتول د احلاجة إىل احلوار احلي  واملباشر يف الفلسفة من الرغبة يف جتاوز املوقع الذي حتد ده بعض النصوص الفلسفية من خالل قدر                                                  ّ                     ّ   

ا توظ ف اللغة بالشكل الذي ع ا تضع الفهم قبل السمع، بافرتاض  أنطولوجي، كما أ ّ                     لى عدم االستنفاذ وبقائها حي ة مد ة طويلة أل                       ٍ                                        ّ     ّ                         
ّ                                 الفلسفية الكافية ضد  األسئلة اليت ميكن أن يطرحها القارئ" احلصانة"مينحها  ِ             ال يكون نص  نص ا  إن مل خي  ف  على النظرة "السامع، إذ -                    ْ ُ        ً ّ   ٌّ         
عن يف اخلفاء أبدااألوىل،  ُ                وعلى القادم األو ل، قانون تأليفه وقاعدة ل عبه، مث إن نص ا  ل ي ظل  مي    ّ   ََ  ً  ّ             َ                        ّ وليس يعين هذا أن قاعدته وقانونه حيتميان يف .               

ما، وببساطة ال ي سلمان نفسيهما يف احلاضر ألي  شيء مم ا متكن دعوته بكامل الدق ة إدراكا   ّ       ّ                     ّ         ً امتناع السر  املطوي ، بل أ                         ُ                      ّ       ّ اللعبة  وهي )10(،"          
ص ن النص من االستنفاذ، بينما تقوم لعبة احلوار  ّ                                           اليت حت   ُ   . على استنفاذ الفكرة يف احلاضر) السؤال واجلواب(    

                ُ                                           ُ                    ما هو بالضبط ثراء  النصوص الفلسفية العظيمة غري املستنزف والذي ي غرينا باستمرار، عرب ": "كريين"لقد أجاب دريدا عن سؤال 
ّ                         إن معرفيت مبا ي شك ل جوهر الفلسفة هي معرفة (..) واية يف هذا السؤال بتقدمي إجابة سريعة وبسيطة ُ      ت وجد غ]: جييب دريدا[القرون؟    ُ            

ُ  ُّ                                                        بدرجة الصفر، فكل  ما أعرفه أن النصوص اهليدغرية واألفالطونية تـ ر د نا إىل البداية ومتنحنا إمكانية بناء أسئلة فلسفية من بينها   ً                                          ّ ما : سؤال               
تمية بالدالالت اللغوية غري أن إدخال ه )11(،"الفلسفة؟ ُ                      ذه النصوص يف حالة حوار جيعلها تفقد البداية اجلوهرية اليت تظل  خمتفية وراءها وحم                  ّ                                                        
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  .         ُّ                   ُ         اليت تلتف  حوهلا يف النصوص اليت ت كتب عنها
ْ                                        لقد ظل  النص  اهليدغري، مثال، غري قابل  لالستنفاذ ألنه مل ي ع ش  جتربة احلوار اليت تدفعه اىل تعرية بداياته   ِ  َ                 ٍ                       ّ      ّ                ّ  التأسيسية ومن مث ة      

يار اللغوي أمام القارئ ما الذي أراد : "            َ                                                       السامع، إذ دف ع دريدا ببنية احلوار إىل عمق نصوص هيدغر، عندما طرح سؤاله/تستدرجه إىل اال
ّ         ّ                     ، ما الذي قاله هيدغر إذن؟ لقد صر ح وحد د، لقد نب ه إىل أنه جيب علينا أن)1927(هيدغر تفاديه؟ يف الكينونة والزمان       ّ نتفادى بعض                                 
ٌ                                              فيكون يف طرح هذا السؤال دفع  للمختفي من نص هيدغر إىل ساحة احلوار أي إىل جمال  )12(،"الروح"املصطلحات، ومن بينها مصطلح                           
ّ                    تقدمي إجابة عم ا أراد هيدغر تفاديه ٍ                                           ُ  ّ       من خالل دعوته إىل تفادي مصطلح  ما، بفضل قدرته على توظيف اللغة وتطويعها لت ؤد ي هذا  )13(                                       

ّ    ال أحد حتد ث عن الروح عند هيدغر، حىت  املناهضني هليدغر واملختص ني بفلسفته مل يهتم وا "، وقد جنح؛ إذ قد ال حظ دريدا أنه الغرض                 ّ                     ّ                         ّ        
وهنا يربز الفرق اجلوهري بني النص واحلوار، إذ إن ما ميكننا تفاديه  )14(،"ملاذا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي نتفاداه كذلك؟. مبوضوع الروح
                                    ُ  ّ                                                  ً                      ميكننا تفاديه يف احلوار، وما نستطيع أن ن وف ر له احلماية اللغوية يف النصوص ال نستطيع إبقاءه صامدا  أمام اللعبة احلوارية  يف النص ال

  . للسؤال واجلواب
 غري" املتخاطبني"هو اجلوهر، تكون وضعية  Gesprächيف اللغة، حيث احلوار "ينشأ احلوار يف البنية العقالنية األصيلة للغة، إذ 

 Die sprache         َ      ّ   اللغة هي م ن يتكل م : "، اإلجابة"َ      ّ   م ن يتكل م؟"         ُ                                   ألن غادمري ي عطي اإلجابة نفسها مع هيدغر عن سؤال (..) ثابتة، 

spricht"،)15(  وبناء  على التصور الرومنتيكي للبنية احلوارية للغة، تنشأ الرابطة األنطولوجية بني الكالم واإلصغاء، إذ ال ميكن اختاذ املسافة                                                                                                            ً    
 Wir sind einحنن حوار : "(Hölderlin)      ّ                ّ                                                          نهما مم ا يعين أن احلوار ميث ل جوهر اللغة غري القابل للتجاوز، بل إنه وحسب صيغة هولدرلني بي

Gespräch "،)16(  وهلذا يشتغل دريدا على تفكيك الوحدة األنطولوجية للغة)واليت تثوي إليها امليتافيزيقا؛ فشكل  احلوار ) اإلصغاء/ الكالم        ُ                                 
ٌ                                                                  ي  واملباشر هو تفكيك  من الدرجة الثانية بعد التفكيك الذي مارسه على وحدة العالمة ومنطقهااحل                  ّ.  

  :   ممارسة الحوار، ممارسة الفلسفة
والذي ) املدرسة، اجلامعة(لقد قام دريدا بتفكيك وظيفة الفلسفة من خالل نقد الطابع النمطي ملمارسة الفلسفة داخل املؤسسات 

                                                   ّ          نعتقد بأن للفلسفة وظيفة غري قابلة للتعويض يف ترسيخ تعل م عمليات : "ة غي قابلة للتعويض، وقد أجاب عن سؤاليعطيها هيئة ثابت
ّ                    املعرفة العقلية وتعل م النقاش املنظ م والدميقارطي، بقوله ا ت عو ض باستمرار، وذلك هو شكل عدم قابليتها للتعويض، لذلك ال : "                  ّ                         ُ   َّ                                                     أعتقد بأ

ها ببساطة، ال تكون معركة حياة أو موتن حضور أو غياب داخل تعليم الفلسفة، بل هي معركة بني قوى ما                      ّ تكون مع الفلسفة أو ضد  
ّ                           إذ يف شكل احلوار احلي  ميكن للفلسفة أن ت عو ض نفسها، وبذلك يأمل دريدا  )17(،"وحضورها الفلسفي داخل املؤسسة املدرسية وخارجها   ُ                 ّ                  

م أن يكونوا على دراية أكثر من       ّ                       ّ     جذب قر اء آخرين، بل واكتشاف قر اء آخ"يف  ْ                                                             رين غري موجودين بعد  ولكنهم يعرفون مع ذلك، وبإمكا                  
ً  فممارسة احلوار الفلسفي هي ممارسة الفلسفة أمام النصوص، وقد ل يكون هلذا النوع من احلوارات طابعا  شعبيا أو منحى   )18(،"   ّ  املؤل ف               ً                                                                                        

ُ  ّ         وارات اليت تستهدف مجهورا  اجتماعيا ، غري أن احلوار الفلسفي يدفع بك لي ة القيم        ً              ّ                       يومياتيا  باملعىن الذي تت خذه األشكال األخرى من احل                              ً         ً                     
ا، إن  هي "إىل املمارسة الثقافية باملعىن العام، إذ ) العقل واحلرية باألساس(الفلسفية  ْ     حتتاج كل ثقافة إىل مساءلة  ذاتية، على مسافة من ذا                              ٍ                      

ّ                                                                   ً        لية اليت حتد د املسافة الالزمة للمساءلة الذاتية أي ملمارسة الفلسفة، ال بوصفها إبداعا  ذاتيا فاحلوار هو اآل )19(،"            ّ         ارادت أن تغري  من نفسها          
ٍ               مكتمال يف اللغة، بل بوصفها خطابا  مسبوقا  بآخ ر جمه ز باألسئلة اليت ي شك ل اإلصغاء إليها بناء  للفلسفة من موقع  ليس فيها، وتل                 ً                   ّ   ُ               ّ     َ ك                              ً       ً    

ّ    باملعىن الذي يقد مه  -وظيفة التفكيك  ّ                           هو م هم ة ذاتية، إنه استجابة لنداء"حيث التفكيك  -دريدا              ف ز ..   َ   ّ   فاآلخ ر يسبق الفلسفة، وهو حم   ُ                      َ    
ّ          ّ   ضروري ودافع  ألي موضوع قبل تشك ل أي  مساءلة ممي زة     ّ                  ٌ                                    ً                          ألن البنية احلوارية للفلسفة ليست متظهرا  ملمارستها فقط بل هي بنية  )20(،"          



98 

ٍ  التفكري باحلوار والتفكري باحلوار حول احلوار، مم ا جيعل أي فكرة فلسفية تفقد أي  سند  : دوج             ّ                      ٍّ    أنطولوجية يف جتل ي الفهم لذاته، وهو جتل  مز      ّ                            ّ                                         
  .          ٍّ                         ميتافيزيقي  ميكنه أن خيتبئ داخل النصوص

ّ  ِ                                 ّ                                                                      إن  م ن بني أكثر احلوارات الفلسفية اليت جتل ت فيها ممارسة احلوار هي ذاك احلوار الشهري بني دريدا وغادمري عقب احملاضرة اليت   
ماذا نفعل باإلرادة احلسنة، "فقد طرح دريدا أسئلته على غادمري فيما يتعلق باإلرادة احلسنة  )21(،"الرهان الفلسفي: "ها غادمري حولألقا

ٌ                    نفسية يف هرمينوطيقا عامة؟ أم هو أمر  جي د  ما اقرتحه الربوفسور -               ّ                                             شرط التوافق وحىت  الالتوافق، عندما نريد أن ندمج هرمينوطيقا حتليل  ّ   ٌ                                  
ٌ                                                   ري؟ هل سيكون كافيا ، كما يبدو مم ا ي نكر فيه الربوفسور غادمري، توسيع  بسيط للسياق التأويلي؟ أو على العكس، مثلما سأحاول غادم                             ُ   ّ             ً                

سياق                                ٍ                                                                             ً          التفكري فيه، لقطيعة أو إعادة بناء  عامة للسياق أو ملفهوم السياق نفسه؟ يف هذا السياق، قال لنا الربوفسور غادمري دائما  أنه كان 
، يف التجربة احلي ة للحوار   ن"معيش" ّ               ّ          كانت هذه كلمته، يف احلوار احلي  وهنا نلمس البنية املزدوجة للحوار الفلسفي، مبا هي  )22(،"   ّ احلي  "                          

ٌ                                                                                                              مظهر  هرمينوطيقي كذلك، يف السؤال واجلواب حول اإلرادة احلسنة يف سياق التجربة احلية للحوار مث تأويلها عرب السؤال واجلواب يف احل وار    
، ويتجل ى ذلك من خالل أجوبة غادمري إذ يقول املباش ّ  من الصعب علي  فهم  األسئلة املوجهة إيل  "              َ      ّ                                  ر بني الفيلسوفني                   ُ     ّ ، ]من طرف دريدا[           

ّ                                                 ولكين  سأبذل اجلهد، كما يفعل أي  شخص يريد أن يفهم اآلخر أو أن يكون مفهوما من طرفه ففي هذه اإلجابة نفسها توجد  )23(،"    ّ                       
ضوابط :"ما كان أفالطون يسميه بـ" اإلرادة احلسنة"تعين يل :"                          ُ   ّ               موضوع احلوار املباشر، وبذلك ي عر فها غادمري بقوله اليت هي" اإلرادة احلسنة"

دف أن نكون على حق مطلقا ، ولكن بأن (enmeneis elenchoi)" محيدة ّ                                                           ً            ، وهذا يعين أال  ننشغل باالرتكاز على نقاط ضعف اآلخر،              
ا نتيجة نبحث باألحرى عن تقوية وجهة نظر ا ّ                 آلخر قدر اإلمكان، بشكل جيعل خطابه واضحا ، إنه موقف  يظهر له ضروريا  لكل  فهم، إ    ً                ٌ           ً                                   

ّ                                         ومنه فإن احلوار ال يؤول إىل الفهم إال  إذا ارتكز على اإلرادة احلسنة، ليس بوصفها  )24(،"أو بأخالق" نداء"خالصة، ليس هلا عالقة بـ                                 
  .                            ّ            ً                         هرمينوطيقية حيث أن الفهم يتجل ى أنطولوجيا  يف اإلرادة احلسنة اليت تسبقهأخالقا، باملعىن الكانطي، بل بوصفها ضرورة 

ّ                                                        ّ إن نتيجة احلوار هذه تعين أن البنية احلوارية للفلسفة قد تطو رت عرب منعطفات تاريخ الفلسفة، من السفسطة إىل الديالكتيك مث                                                         
ّ                          ّ                   إىل احلوار احلي  عرب املنعطف الرومنتيكي، ويت ضح ذلك يف إجابات غا             ّ      ال ميكنين أن أختي ل أن :" دمري عن أسئلة دريدا، حيث يقول غادمري           

ّ          حىت  يوج ه إيل  دريدا أسئلة، فيجب أن يفرتض جيدا بأين  سأفهمها : توجد بالنسبة يل بديهة عليا..         ّ                       دريدا ال يت فق معي حول هذه النتيجة                                    ّ     ّ    ّ  
                                       ّ        تعبري السفسطائي لغادمري، حيث ميكننا أن نتمث ل حوار                          ً       ً                   وبذلك يصبح دريدا نفسه شرطا  حواريا  للفهم، حسب هذا ال )25(،"بشكل جيد

  . دريدا بوصفه ممارسة للفهم عرب احلوار
، يف الفلسفة لدى دريدا، هي جتربة الفهم املستعاد رومنتيكيا  يف كينونة اللغة، غري أن دريدا   ّ                                                      ً                             لقد ات ضح، إذا، أن جتربة احلوار احلي                            ّ      

                   ّ                                    موقع الفلسفي الذي يت خذه احلوار، بالشكل الذي مينع من سقوط -         َ             ّ كي، أي يف م وضعتها يف الال                   ُ                     يعطي هلذه التجربة ب عدها التغايري التفكي
ّ   ً      ً      الب عد األنطولوجي هلذه التجربة يف الفخ  امليتافيزيقي الذي تنصبه اللغة، عندما يتوس ع السياق التأويلي هلا توس عا  بالغيا  متواص                         ّ                                          ّ ً              ال ، بينما يعمل   ُ                               

د آلخ ر الفلسفة وج 
 
َ          احلوار امل     ِ  
ُ
  .                                        ً           ، على إعادة بناء السياق التأويلي بناء  غري متواصل        
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 التراث الفينومينولوجي في كتاب الصوت والظاهرة لجاك دريدا

  َ  َّ        ع م ارة كحلي.د
  كلية اآلداب والفنون بجامعة مستغانم/قسم الفنون 

  
، ينبغي التنويه بالرتمجة العربية هلذا الكتاب املنجزة من قبل أستاذ وت والظاهرةالصبادئ ذي بدء وقبل اخلوض يف قراءة كتاب 

ّ  فتحي إنقز والفلسفة  ّ                                                           ،ذلك أن  العبارة عنده ذات سبك لغوي ومنطقي يف أدائها املعجمي والفلسفي         وال غرو أن تبلغ هذه الرتمجة هذا .       
ّ                                املستوى، إذا علمنا أن  املرتجم نفسه قد اضطلع برتمجة كتاب  ، الصادر عن فكرة الفينومينولوجيا خمسة دروساملوسوم  دموند هوسرلإ                   

ّ     ً         ، وله دراسة فلسفية ال تقل  شأن ا بعنوان )2007، 1.ط(املنظمة العربية للرتمجة ببريوت  إلى         ُ                              هوسرل وم عاصروه من فينومينولوجيا اللغة                       
  ).2006، 1.ط(، من طبع املركز الثقايف العريب ببريوت والدار البيضاء تأويلية الفهم

      ً               ً     ً    ، منعطف ا فينومينولوجي ا حامس ا يف 1967املنشور عام   La voix et le phénomène الصوت والظاهرةل كتاب       َّ لقد شك  
ً  تأسيس االختالف كتابة  ونقد ا وذلك بالنظر إىل املرجعية الفينومينولوجية اليت يقوم عليها منهج الكتاب وأفقه التأويلي املنفتح على اللغة .                  ً     

 )1901-1900( البحوث المنطقية     ً          انطالق ا من نصوص  الصوت والظاهرةوهو ما يشتغل عليه  منت . يف الرتاث الغريب والعالمة
  .وما تطرحه من مقاصد دالة على مستوى العبارة واخلطاب الفلسفي هوسرلل

ُ                                                      من هنا، ت قارب  هذه الورقة النقدية احلضور الفينومينولوجي للمعىن ما بني  ا توضيح املسار   ُ  ، م قدريداو هوسرل        ُ        ً                      اربة  من شأ
  .الفلسفي للكتابة احلداثية يف خضم اإلرث امليتافيزيقي الغريب وتاريخ بالغته

يل على اآلخر ُ            ينفتح الكتاب على عنوانني  أحدمها حي  مدخل إلى (يتولد عنه عنوان فرعي ) الصوت والظاهرة(عنوان رئيس :                        ْ       
ّ   ولعل  ا). مسألة العالمة في فينومينولوجيا هوسرل إلشكال املعريف واملنهجي الذي يتبلور عنه الكتاب، خيتزل حمموله الفينومينولوجي يف    

ّ                                       حد  الصوت ي ساوق  حد  الظاهرة ويتضمنها باملعىن الفينومينولوجي:   ْ           ْ هذي ن العنوانني      ُ ً                     ْ   وهناك حد  ثالث مم  ث ال  يف العالمة، يتوسط احلدي ن .   ُّ       ُ      ََ ُ        ّ        
  .هوسرللة عند ويقوم عليه التأويل الفينومينولوجي حلقل الدال

واحملاورة، اليت تبتغي " املناظرة"، صفة العبارة والداللة، من خالل فاحتتها  البحوث المنطقيةمن هنا، تتخذ قراءة دريدا ملنت 
َ        وهو مشروع نقدي و س م  أعمال : )1("متابعة النقد الفينومينولوجي للميتافيزيقا"  َ  َ ا اشتغلت على تفكيك   جاك دريدا                كلها، من حيث كو
املنشور يف السنة نفسها ( De la Grammatologie الغراماتولوجياوقد يكون كتاب . قوالت الفلسفية الكالسيكية وأنساقها املعرفيةامل

ً                    ّ ، واحد ا من هذه املراجع الن  )الصوت والظاهرةمع كتاب  1967 قدية اليت انتقدت بصرامة اإلرث امليتافيزيقي املوجود يف املنظومة املعرفية      
 )2(ة، من قبيل مفاهيم فلسفة احلضور، وتاريخ امليتافيزيقا، واحلقيقة،واللوغوس، والتمركز الصويت، والتمركز العقلي، وتاريخ الكتابةالكالسيكي

ّ              ْ وال ريب أن  قارئ الكتابني  ...وغريها   .يلحظ التقاطع املعريف الكبري املوجود بينهما) الغراماتولوجيا/الصوت والظاهرة(        
  الفينومينولوجي من العالمة إلى الصوت

من تقرير مالحظات منهجية ومعرفية بشأن بنية اخلطاب الفينومينولوجي  الصوت والظاهرةيف مقدمة كتابه  جاك دريداينطلق 
ً   عموم ا، وبنية اللغة حتديد ا  هوسرلعند  ّ       ويعترب أن  مبدأ . البحوث المنطقية       ً                     ، انطالق ا من منت اجلزء األول من )معىن العبارة وداللتها(   ً                           
ومبوجب ذلك، ). معيارية املنطق(الذي قام عليه املنهج الفينومينولوجي، ال ينفصل عن اللوغوس ) للحضور احلي  املمثلاحلدس (بادئ امل
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ُ                                  يتحدد  التفكري يف اللغة أو يف ماهية اللغة  ا –عند هوسرل  –      .                         ُ   ِّ                             ضمن هذا األفق املنطقي الذي ي عط ل داللة العالمة على حساب جمازا

يل  العال ُ      حت  مفهوم العبارة ومفهوم اإلشارة، والفارق بينهما  يكمن يف الداللة؛ من :                              ْ       ْ     مة يف اللغة الفلسفية على معنيني  متمايزي ن مهاُ  
ا ّ                                        حيث إن  العبارة حاملة للداللة، أما اإلشارة بدو ، على )3( (vouloir dire ) "ما يعتزم أحد ما أو قول أن يقول"وتكمن الداللة يف  .     

ّ  اعتبار أن   ّ            غري أن  هذا ال مينع . هوسرلعلى حد تعبري  )4"(لة املنطقية هي العبارةالدال"         من وجود  تداخل يف  -جاك دريدايف نظر  –    
وهو ما جيعل فهم العالمة . مابني العبارة واإلشارة من جهة، وما بني الداللة واملعىن من جهة أخرى هوسرلاخلطاب الفينومينولوجي عند 
ً       وثوقي ا لكونه حاصال  بعد ا ّ  ذلك أن  .ملاهية واحلقيقة     ً            م حلركة احلقيقة ومفهومها مما ال                                   ِّ ال يراعي يف عمل الداللة سوى ما هو مقو  " هوسرل     

اهتماما متزايدا إىل ما هو، يف الداللة واللغة ويف الرسم   هوسرلسيويل  أصل الهندسةوبالفعل وطوال مسار يفضي إىل . حقيقة له يف ذاته
  .)5("                     ّ                         ، ينتج احلقيقة أو املثلي ة ال إىل ما يتعهد بتدوينهاالذي يضبط املوضوعية املثالية

ا ال حتتاج إىل اخلارج لكي تبين مقصديتها ومن مثة، ال تفكر العالمة .       ً                                                                             وانطالق ا من هذا االعتبار، ال ختضع العالمة إىل احلقيقة أل
ّ                    يف الكتابة، ألن  منطق القول ال يكرتث  -ذا املعىن الفينوميولوجي اهلوسريل– وألجل ).صوته الفينومينولوجي إذا صح التعبري( بغري ذاته            

ُ                                     ي شر ح  املنهج الفينوميولوجي ومفاهيمه الكربى  جاك دريداذلك ألفينا  ، من ...)الرد الفينومينولوجي، القصدية، احلدس،البداهة، التعايل(ُ   ِّ
لح اهلوسريل يف لغته األملانية لكونه يتعذر على الرتمجة بطرح املصط(اليت يعمل على تفكيك لغتها املعجمية واملعرفية  البحوثخالل فقرات 

  ).     ٌ                                                             الذي ي قارب معناه الداللة؛ مث العمل على تأويله يف السياقات الوارد فيها )Bedeutung )6الفرنسية من قبيل مفهوم 
نسبة إىل احلدس مبا هو مصدر يف الفينومينولوجيا؟ ما الذي تعنيه قيمة احلضور األصلي بال" مبدأ املبادئ"ما الذي يعنيه حينئذ "

ا تعين يف بادئ األمر اليقني املثايل واملطلق بكون الصورة الكلية لكل جتربة وإذن لكل  للمعىن وللبداهة، مبا هو قبلي القبليات مجيعا؟ إ
  .)7("فالوجود حضور أو حتويل حلضور. ليس مثة ولن يكون مثة سوى احلاضر.حياة، قد كانت دوما وستظل هي احلاضر

ّ ُ                يف إمكان املعىن الذي يتقو م  به احلدس اهلوسريل دريداهكذا يتحرى  در كة هو احلضور :                      
 
يل  عليه الوجود  يف وعي األنا امل   ِ            فكل ما حي 
ُ
                            ُ   ُ        

ً        ً  ُ                                    ومن مثة، تغذو التجربة على هذا النحو القبلي معيش ا مثالي ا ت درك من خالله الذات تعبرييتها املنفصلة . أو صورة مكرورة عن هذا احلضور                                              
ّ     ، من حيث إن  كل )8("لالختالف يف العالمة بني الواقع والتمثل     ّ ال حمل  "وهو ما يدفع بالتفكري إىل أنه.عن اخلارج –يف كل األحوال  –           

من جتليات اإلرث امليتافيزيقي لفلسفة  دريدااألمر الذي يعتربه  .)9()"عن املدلول كما عن الصورة املثالية للدال(حدث دال هو بديل 
ِ        ً                                  مل تول  اعتبار ا للعالمة يف جانبها التواصلي مع اآلخر احلضور،اليت ا .  "                                    ّ   متحو العالمة باشتقاقها، تلغي التول د ] الفلسفة الكالسيكية[إ

هي اليت أقامت  -ويف احلقيقة فلسفة الغرب وتارخيه –إال أنه كما أن تلك الفلسفة .والتمثل فتجعل منهما حتويال طارئا على جمرد احلضور
 .)10("بإرادة االشتقاق أو احملو هذه -يف أصله ويف قلب معناه  –مة عينه واعتمدته فإن هذا املفهوم قد امتاز مفهوم العال

ا التعبريية اإلشارية لصاحل احلضور ؛ وحىت )اللوغوس(، ما دام املعىن اليصنعه املوضوع وإمنا العقل ومنه، ستتخلى العالمة عن طبقا
احلدس (     ً                                                              اهتمام ا أكرب، ال مينح الداللة غري ما يهبه احلدس حلظة انبجاس اإلدراك يف الوعي هوسرله الذي أوال  fictionمفهوم التخييل
ّ  ذلك أن  ). املطابق ملوضوعه وبني اللغة، سيجتهد يف اإلحاطة ) اإلمبرييقية أو املتعالية(              ُ                      الذي مل يشأ أن ي سوي بني التجربة بعامة  هوسرل"     

ابالداللة خارج حضور احلياة املتعالي ّ   وفق هذا التصو ر  –ومنه، سيكتسب الدال معناه .)11("ة لذا ّ  أي أن  : من مدلوله احملايث له  -                 
الداللة ال ميكن هلا أن حتدث خارج القول "                             ً                                                     العالمة ال مرجع هلا يف اخلارج قبلي ا، وإمنا تكتفي بأناها عند اعتزام القول، إذا سلمنا بأن 

  ).الصوت الفينومينولوجي(ّ                                                  ن  الظاهرة الفينومينولوجية هنا ليست غري ظاهرة الصوت من أ دريدا       ُ      وهو ما ي الحظه . )12("الشفهي
         ً          حاضرة فور ا عند فعل "رب عنها   ّ املع  "للصوت إمنا يعود إىل أن املدلول، الذي هو من ماهية مثلية دوما، والداللة " التعايل الظاهر"إن "
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ّ                  ذلك أن  الذات وهي تتكلم .)13("العبارة ، تستحضر منطوقها يف صورة احلاضر، )     ً                 موجود ا كان أو غري موجود إىل غريها سواء إىل نفسها أو(     
ويكون الصوت الفينومينولوجي هنا أقرب إىل . Représentationبفضل اإلحالة الفورية اليت ميتلكها املدلول عن العامل يف نظام التمثل 

ا، أو يكون الوعي ذاته  ، سوسيرمبعىن " الصورة األكوستيكية("العالمات الصوتية ف):" لولمتاثل الدال مع املد(            ُ                              الذات حينما ت درك ذا
ليس للذات أن خترج عن نفسها حىت تنفعل . عند الذات اليت حتدثها يف الدنو املطلق حلاضرها" مسموعة"هي ) الصوت الفينومينولوجي
  .)14("فورا بنشاطها التعبريي
ّ                      أن  األرض اليت تقوم عليها  دريدا         ّ هكذا يتبني   خباصة والفينومينولوجيا اهلوسرلية بعامة ليست غري الصوت  المنطقية البحوث 

ّ                                                                  بل إن  االفتتان مبعيارية التعبري الشفهي وحذف كل ما ميت بصلة إىل الغري يف إطار .الفينومينولوجي، وهو يتجلى يف احلضور احلي للعبارة     
ّ              إن  الشرف الالزم :"                ً                            ُّ   ضور اليت باتت جزء ا من الرتاث الفينومينولوجي بر مته   ّ                                                         الرد  الفينومينولوجي، إمنا جيد مرجعيته الفلسفية يف ميتافيزيقا احل  
  .)15("باستنفاذ كل مصادره وبأعلى ما لديه من جودة النقد هوسرلللصوت، الذي هو حاصل عن كامل تاريخ امليتافيزيقا، سيؤصله 

ّ                     ولكن ماذا عن الغياب باملعىن الفينومينولوجي؟ وبأي  مفهوم نستطيع احلديث    عن إمكان الكتابة يف اخلطاب الفينومينولوجي؟                                             
                      ً               ّ            الكتابة بوصفها تمكين ا في المشروع الن قدي الدريدي

ا الغائبة ضمن مقصديتها الدالة اليت البحوثحممول العبارة يف فقرات  جاك دريداحينما يفحص              ً                                                ، يستوقفه دوم ا تقليب ممكنا
ّ                        وكأن  البحث يف مرجعية الداللة .هوسرل        ّ    وضعها إي اها  ا التأويلي ة، مبا يف ذلك التفكري ضد      ّ  يقتضي احلفر يف إمكانا وألجل ذلك، . هوسرل                             ّ                     
يل قراءة  ّ  طلب ا الستيفاء املعىن وحرص ا على ثبت القرائن مبستويات معرفية متباينة، من باب أن   هوسرلعلى نصوص أخرى ل دريداُ          حت                                                     ً                   ً   

أصل  ،Iاألفكار،     ّ              التأم الت الديكارتية: ذكر من هذه النصوص الفلسفيةميكن أن ن. )16("احلاجة إىل القرائن هي احلاجة إىل العالمات"
، الصوت والظاهرة       ُ      ُ          وهو ما ي الحظه م رتجم كتاب . بالزمان الدروس حول الوعي الحميم،المنطق الصوري والمنطق المتعالي، الهندسة

ّ  فتحي إنقز والفيلسوف  ّ  ، من أن           ً      هو مترين على التفكيك منهج ا للف والظاهرة الصوت"                 ً                                   لسفة وتدبري ا للغة هي غري لغتها تدبري الظاهر منه                        
  .)17("أقرب إىل الكشف عن الرواسب

ّ                                                                            هكذا نالحظ أن  األفق التفكيكي احلاضر يف منت الكتاب، يأخذ بناصية التأويل كله ملفهوم الداللة عند                ّ   ؛  وهو ما يتبي نه هوسرل           
ّ              القارئ عند تصفحه الفصول الس بعة من الكتاب ّ         ذلك أن  تأويل م.                           على استنتاجه من  دريداسيعمل   -على سبيل املثال  –عىن الكتابة      

  .   هوسرلأقوال 
واللفظ .                                                                                                ّ             الكتابة جسم ليس له أن يعرب إال إذا ما نطقنا فعال بالعبارة اللغوية اليت تنفخ فيه احلياة، إال إذا ما تزم ن املكان فيها"

ومن الواضح . )18("قل به من حال اجلهر العاطل إىل حال اجلسد املفعم باحلياةجسم ال يعتزم قول شيئ إال إذا ما أحياه قصد بالفعل وانت
ّ     ُ   ُ                         ُ                      أن  الس ياق ي ورد  ثنائية اجلسد والروح اليت ت قابلها ثنائية الكتابة     ّ ُ     القصد؛ وهو ي رتجم الدور الثانوي الذي تضط لع  به / العبارة اللغوية أواللفظ/   ّ                           ُ           

مثلها يف ذلك مثل اعتزام القول الذي يتحقق مع القصد يف مقابل : ة متثيل خارجي لهالكتابة يف عالقتها مع الصوت، حيث تكون مبثاب
ّ                                                                      وح ري  بالبيان أن  مثل هذه الثنائيات املوروثة عن امليتافيزيقا، وكذا الدور اهلامشي للكتابة .اللفظ الذي يكتسب صفته بفضل تبعيته للقول            ٌ   َ  

  .)19(الغراماتولوجيايف كتاب  يرسوسيف لغة  دريداعلى حساب الصوت، هو عني ما انتقده 
ّ     ُ   وتبع ا هلذا التصو ر، ي بني  عوائق التعبري يف الوعي الفينومينولوجي من العالمة اللغوية إىل العالمة اإلشارية اليت يتعذر عليها  دريدا   ً           

                               ً  ية الغائية للكالم، أن يقرتب اقرتاب ا  ّ                                         إن ه من املمكن للدال، على جهة مثالية ويف املاه:"التفكري يف الكتابة نتيجة هيمنة املدلول على اخلطاب
               ً                                                    يصبح الدال شفاف ا متاما بفضل القرب املطلق للمدلول وينقطع هذا القرب حني .   ً                                           تام ا من املدلول املقصود باحلدس والذي يقود الداللة
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ّ            ويتضح إذن مس ار الداللة م.)20("                           ّ                                استبدل االستماع إىل نفسي متكل ما بالكتابة أو بالداللة باإلمياءات مدلول عند اصغاء /ا بني  دال           
ا ّ                    غري ممكنة يف ظل  اإلشارة أو الكتابة  –يف املقابل  –               ُّ   ، وكيف تغدو الس بل )حدود التواصل املفتوحة للمدول( الذات املتكلمة إىل ذا            

  ).انقطاع احلبل التواصلي للدال(
ّ                 الط رح اهلوسريل ملفهوم  دريدامن هنا، ينتقد  ضور احلي للذات من دون الغياب، نتيجة مطابقة الذي يسري على احل اعتزام القول  
ال مينع  -أو انتفاء املوضوعات اليت متكن من وصفها/موت الكاتب و–إن الغياب التام لذات املنطوق وملوضوعه : "                ً احلدس ملوضوعه قبلي ا

دث اعتزام القول مبا هو كذلك، يتيح". اعتزام القول"نصا من  ُ                                 بل هذا اإلمكان بالعكس هو الذي حي  وال ريب أن . )21("ه للسمع وللقراءة                             
حتويل املعىن من احلضور إىل الغياب، هو من باب حترير اإلمكان الفينومينولوجي من ربقة املدلول، حيث يتسع جمال الداللة ليشمل معىن 

ً  الغياب الفينومينولوجي أيض ا ّ  يه فلسفة اإلختالف من أن          ُ      وهو ما ت نبه إل.                         ال يسعه إال أن يعرتف له  ، وهو يقهر اختالف الدال،هوسرل"                    
وذلك أن حمو العالمة الذي يقتضيه موت اآلخر يف الكالم، إمنا هو من قبيل املعىن الغائب الذي ال . )22("بأثره يف أصل املعىن واحلضور

َ      فالالحضور هو شكل من احلضور وإن  مل ي فك ر فيه. يستطيع املدلول جتاوزه   ُ    ْ                            .  
يف التفكري لدى ) رواسب الدال الغائب(مات اإلشارية من العالمة، حىت ينبجس أثرها وعليه، مل يكن باإلمكان إلغاء كل العال

                            ً                              ولذلك ألفينا الناقد يطرح عدد ا من األسئلة ما بني فقرة وأخرى، .يف أكثر من موضع من الكتاب دريداوهو ما يالحظه .          ِ   الذات املتكل مة
تم  بتوضيح املفاهيم ّ                على شاكلة احملاورات الفلسفية اليت  ا املعرفية اليت تصدر  عنها                                   ُ      من خالل بسط إشكاال                                   .  

ّ                                                                                            إن  مفهوم امليتافيزيقا الذي نشتغل عليه ينبغي أن يتحدد، كما ينبغي ضبط العمومية املفرطة هلذه املسألة" كيف لنا أن : ومن ذلك.  
ّ                                                    نسو غ أوال القرار الذي قضى أن  التفكري يف العالمة يدخل حتت طائلة املنطق؟ وإن كان مفهوم                         ّ ،مرتوكا     ّ        العالمة متقد ما على التفكري املنطقي                      ّ           

له وخاضعا لنقده فما هو مصدره؟ ما مصدر ماهية العالمة اليت ينضبط حبسبها هذا املفهوم؟ من أين لنظرية املعرفة أن يكون هلا سلطان 
ّ                                     إن  مثل هذا القرار ليس لنا أن ننسبه إىل . يعني ماهية اللغة وأصلها؟   .)23("اثه وبصحته اضطالعا صرحياوإمنا يضطلع مبري  هوسرل 

ّ           ُ                                              إن  تساؤالت من هذا الس مت وغريها، ت ظهر جبالء األفق التفكيكي الذي تطرحه فلسفة اإلختالف                   ّ ّ                     ولعل  أبرز هذه التساؤالت، .      
ّ                    تلك اليت قاو مت املنطق بشىت أشكاله ّ        حتم ل وزره "    ً رياث ام"                                      ً    ّ    ا بعمق يف املرجعية املعيارية للعالمة، معترب ا إي اها دريدوألجل ذلك سيحفر .             

     ّ                                                                                     ومن مث ة، سيعمل املشروع الدريدي على نقد هذه البنية املعيارية اليت انشغلت بالصوت الفينومينولوجي  .البحوث المنطقيةيف  هوسرل
ّ                       وميكن أن تصو ر الكتابة وفق هذا األفق. وهو نقد يوظف أدوات فينومينولوجية بعد أن يقلب معناها يف اجتاهه.على حساب الكتابة     ً  متكين ا            

 espacement" أو اختالف ا وبوصفه انفتاح ا على اخلارج" فاصلة"بوصفه يف الوقت نفسه            ً ، حتتل فيه الكتابة ما مل تنله من تاريخ )24("        ً              
  .امليتافيزيقا الغريب
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  خاتمة
ّ      ً     ُ        ُ           إن  قراءة   ال ت ريد أن ت صنف نفسها    ِ                         ة م ثلية مع النصوص الفلسفية ، هي قراءة تضع نفسها يف مواجه)25("بني التعليق والتأويل" 

ّ                                          الكربى، ولذلك تراها حترص بعناية فائقة على منح احملتوى الداليل مقامه من النص، مث  تعمل بعد ذلك على حتليله وتأويله يف أسيقته                                                                         
ّ                        وعليه، فإن  الصرامة املنطقية يف لغة .الداخلية واخلارجية على حد سواء ّ               ستكون حمل  تبجيل من قبل  هوسرل          ّ   ، الذي سيتحر ى اجاك دريد                   

 كو نة للمفهوم
ُ  ِّ          هو اآلخر معها مسلك ا متأني ا يستشهد فيه بالفقرة تلو األخرى حىت يأيت على منطقيتها امل
                                                     ً        ً                 .  

      ً                                                                             ً                         وانطالق ا من هذا االعتبار، يكون البحث يف اللغة الفينومينولوجية، من خالل موضوع العالمة، حبث ا يف الرتاث الفينومينولوجي 
ّ       ومنه، فإن  كتاب . املنهج وأدواته اإلجرائيةبشكل عام، على اعتبار  من القراءات اليت انشغلت بالعالمة يف اخلطاب  الصوت والظاهرة        
ّ                         وال غرو أن تكون اللغة موضوع ا مفضال  لدى ك تاب ما بعد احلداثة، نتيجة الس ياق الثقايف والفكري الذي .)26(الفلسفي ومبراتب إدراكها                             ُ       ً       ً                         
م ً                                             كتابة  ونقد ا، من أجل فهم البنية الذهنية الغربية وتارخيها  دريدار الذي تصدى إليه وهو األم.فرض نفسه يف جمتمعا وقد يكون كتاب .     ً     

  .                                         ُ                                        من جتليات التفكري ما بعد احلداثي، الذي حاول م قاربة العالمة يف  عقر بالغتها امليتافيزيقية الصوت والظاهرة
  :هوامشال

ّ   عالمة يف فينومينولوجيا هوس رلمدخل إىل مسألة ال –الصوت والظاهرة جاك دريدا،  .1 ّ        فتحي إنقز و، بريوت.د:، تر                        الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، /        
 .28.،ص2005، 1.ط

 .64- 54.، ص1995/1996شتاء-، خريف5/6:، ملف جاك دريدا، ع)تونس(، جملة مدارات قراءة يف الكتابة قبل احلرف: ينظر مقالنا .2

 .47.جاك دريدا،الصوت والظاهرة، ص .3

 .49.ه، صنفس .4

 .57- 56.نفسه، ص .5

 :يف اخلطاب اهلوسريل، ينظر signification  لداللةلالطالع على تفاصيل مصطلح ا .6

Jacques English, Le vocabulaire de Husserl, Paris, Ellipses Editions Marketing S.A., 2002, pp.92-122.  
 .95-94.، صالصوت والظاهرةجاك دريدا،  .7

 .91.نفسه، ص .8

 .90.نفسه، ص .9

 .92- 91.نفسه، ص .10

 .64.نفسه، ص .11

 .67.نفسه، ص .12

 .127.نفسه، ص .13

 .125.نفسه، ص .14

 .42.نفسه، ص .15

 .79.نفسه، ص .16

 ).نص التصدير( 19.نفسه، ص .17

 .133.نفسه، ص .18

19.  Voir :Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Editions de Minuit,1967,pp.11-142. 

 .131.، صالصوت والظاهرةجاك دريدا، .20

 .148.، صنفسه .21



105 

 .134.نفسه، ص .22

 .31- 30.نفسه، ص .23

 .138.نفسه، ص .24

اية الفقرة األوىل من الفصل السابع  جاك دريدايذكر  .25 من خالل نص هوسرل أي بقراءة ليس هلا فحسب أن تكون قراءة :"...البدل األصليف 
 ".التعليق وال قراءة التأويل

  .141.ينظر املرجع نفسه، ص
الدار /املركز الثقايف العريب/لبنان، منشورات اإلختالف/املغرب/، اجلزائرمقاربة سيميائية يف فلسفة العالمة -فتوحةالدالالت املأمحد يوسف، : ينظر .26

  ]. 73- 39.العالمة يف اخلطاب الفلسفي احلديث، صص: الفصل الثاين[، 2005، 1.العربية للعلوم، ط
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  مفهوم الصفح عند دريدا
   فاطمي فتيحة.د

  ، الجزائر02جامعة قسنطينة  قسم الفلسفة كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
  

تتطلع اجملتمعات يف هذا القرن املطبوع بالنزاعات واحلروب األهلية وما محلته من عنف وجتاوزات وجرائم، بلغ بعضها إىل حد 
اخل، إىل الصفح أو العفو أو ...جلزائر جراء االستعمار الفرنسيجرائم اإلبادة، مثل ما حدث يف روندا والبوسنة، وما حدث كذلك يف ا

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما معىن الصفح . املصاحلة الوطنية، أو العفو العام، أو التقادم، لتتمكن من االستمرارية وإثبات وجودها
- وسياسية إىل شروط معينة أم أنه يعترب قيمة فوقمقارنة باملصطلحات السابقة عند دريدا؟ وهل خيضع عند تطبيقه حلل املشاكل اجلي

  أخالقية متعالية عن أية غايات حىت لو كانت روحية خالصة؟
لتحديد مفهوم الصفح عند دريدا، ارتأينا مناقشة آرائه يف الصفح ومقارنتها بآراء بعض الفالسفة املثقفني معه أو املختلفني عنه 

ن ضبط االختالفات بني مفهومي العفو والصفح على املستوى اللغوي واالصطالحي، لتفادي مثل بول ريكور وادغار موران، هذا فضال ع
  .أي خلط بينهما عند االستعمال يف حل املشاكل اجليوسياسية

  :مفهوم العفو والصفح لغة
ْ  مفهوم الع ف و ُ     ع ف و  اهللا  :        َ   ْ عناه إسقاط العقاب عن ، العفو هنا م)1(عن خلقه وكل من استحق عقوبة فرتكت فقد عفي عنه -جل ثناؤه-َ 

  .املذنب
َ                                 صفحت عن الرجل، أع ر ضت عن ذنبه وضربت عنه صفحا تركته، :مفهوم الصفح  ْ أي اإلعراض عن املذنب وتركه، وكذلك الصفح  )2(                

َ  َ     مصدر صفح عنه يصفح صفحا، أعرض عن ذنبه، وهو صفوح وصفاح عفو ، والصفوح الكرمي، ألنه يصفح عمن ج ىن  عليه                               ٌّ                                                        .)3(  
العفو خيتلف عن معىن الصفح يف اللغة، ذلك أن األول يتعلق معناه برتك العقاب والتجاوز عن املذنب، أما الثاين  ومنه فإن معىن

  .فإنه يتعلق متاما بالعقاب، وإمنا جاء مقرونا بالكرم والعطاء، فمعناه أمسى من معىن العفو
  :مفهوم العفو والصفح اصطالحا

أي أن معىن العفو يف االصطالح ال  )4(العفو هو التجايف عن الذنب،: العقاب وقال الراغب هو التجاوز عن الذنب وترك :مفهوم العفو
  .خيتلف عنه يف اللغة، فهو يقرتن دائما بالعقاب

  )5(.الصفح هو ترك التأنيب وقيل إزالة أثر الذنب من النفس :مفهوم الصفح
حي ذلك أن العفو يعين ترك املذنب وإسقاط العقوبة عنه، أما ذا يتضح لنا الفرق جليا بني العفو والصفح على املستوى االصطال

  . ومآسي، وهذا األثر ال يزيله إال الصفح، باعتباره عطاء وهبةملالصفح فهو يتعلق باألثر النفس الذي حيدثه الذنب، من أ
  :مفهوم العفو عند ريكور ودريدا

ضرورة النسيان، على خالف الصفح الذي يستوجب الذاكرة، كما مييز ريكور بني العفو والصفح بقوله إن العفو يطلب الذاكرة و 
اوزه أن النسيان الذي يطلبه العفو أو العفو العام، هو نسيان تعسفي، ألنه ال يسعى إىل إزالة األمل متاما من الذاكرة، وإمنا العمل على جت

اء فوضى سياسية خطرية تؤثر فقط، ألنه قد يعترب احلل السياسي الوحيد، لتهدئة الذاكرة وحماولة االستمرا رية، أي أن هذا العفو مسخر إل
الالحمدود الذي يكابده الضحايا واألذى الذي ال سبيل إىل إزالته "مثل ما حدث يف اجلزائر، فبالرغم من األمل  )6(على السلم األهلي،
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إنقاذ البلد واجملتمع والدولة، مير حقا، عرب مسلسل  والذي ال يزال الكثري من الضحايا يتجرعون مرارته إىل األبد، ميكن أن نذهب إىل أن
غري : "وهذه األخرية ال ختتلف يف معناها عن العفو العام، الذي يعترب عند ريكور مبثابة نسيان رمسي أو مؤسسايت يقول )7(".املصاحلة املعلنة

ا األخري يصل إىل العالقة األعمق واألكثر اختفاء أن العفو العام مبا هو نسيان مؤسسايت، يصل إىل جذور السياسي نفسها ومن خالل هذ
مت جتاوزه واإلعراض عنه لتحقيق ) أي يف حالة العفو(مبعىن أن املاضي بكل ما حيمله من مآسي  )8(،"واملتعلقة مباض قام حوله املنع

: إال أنه يؤدي إىل فقدان الذاكرة، يقولاملصاحلة، ال لتحقيق الرضا النفسي من خالل العطاء واهلبة، إن العفو وإن كان حيقق املصاحلة، 
إذا حصل ووقع هذا فإننا حنرم الذاكرة اخلاصة واجلماعية من أزمة هوية انقاذية تسمح بإعادة استهالك مثري للماضي مع عبء "

الف الصفح الذي هذا ألن العفو العام عند ريكور خيتلف يف معناه عن الصفح ألنه مقرونا دائما بتحقيق املنفعة، على خ. )9("صدمته
  .ميثل العطاء واهلبة والكرم

يف املشاهد اجليوسياسية اليت " صفح"                                                    ُ                           وهذا الطرح ذاته نلمسه عند دريدا، إذ يرى هو اآلخر أنه ي ساء يف الغالب استعمال كلمة 
ات حمسوبة، وبأوامر شرطية، ألن األمر دائما يتعلق مبفاوضات تكاد تكون صرحية ومعلنة وبتسوي"تعاين من اإلرهاب، أو االحتالل وغريها 
هذه املقايضة االقتصادية ال عالقة هلا بالصفح، وإمنا تتعلق باملصاحلة الوطنية، اليت جلأ إليها  )10(".إذا ما جاز لنا استعمال لفظة كانطية

املاضي اليت وقعت حتت  دوغول، وبوميبدو وميرتان، حينما رسخ عندهم االعتقاد بضرورة حتمل مسؤولية حمو ديون وجرائم"على التوايل 
رب الذاكرة على النسيان، مما ميكن اجملتمعات من استعادة األمل يف  )11(،"االحتالل أو إبان حرب اجلزائر ُ                                                         ألنه وفق هذه املصاحلة فقط، جت                          

  .                 ً  االستقرار والعيش مع ا
عليها جلنة احلقيقة واملصاحلة،  وخري مثال على ذلك، جتربة جنوب إفريقيا اليت شكل رئيسها مانديال جلنة هلذا الغرض، أطلق

وكذلك إىل إقامة مصاحلة وطنية ) ANC(مهمتها األساسية إجراء العفو العام، الذي سيتيح أوال عودة منفيي املؤمتر الوطين اإلفريقي 
ا سيكون البلد عرضة ملزيد من االحرتاق وإراقة الدماء اليت سيقف وراءها االنتقام بكل تأكيد  )12(.بدو

دئة األوضاع، لتتمكن الشعوب من االستمرارية ومنه فإ ن العفو العام أو املصاحلة الوطنية عند دريدا هدفها وقف الصراع و
  .والتطور

  :مفهوم الصفح عند ريكور ودريدا
ميز ريكور بني العفو والعفو العام، والصفح، وذلك من جهة أن العفو يصدر من احملكمة، والعفو العام من احلكم السياسي، 

من هذه الوجهة فإن من املشروع متاما أن : "يقول ريكور )13(والصفح من األفراد، والصدق، من العفو العام معلوم وهو املصاحلة الوطنية،
  .غري أن هذا العفو عند ريكور يتطلب حمو الذاكرة )14("نصلح شروخ اجلسم االجتماعي بالنيات

أو السياسية كما ال ينتمي إىل مسألة احلق، وإمنا يرتبط أكثر باإلحسان، ولذا فإنه ومنه فإن الصفح ال ينتمي إىل املنظومة القضائية 
                                                                                                              ُّ      ينتمي إىل ما يسميه باقتصاد اهلبة أو العطاء، وعليه فإن الصفح ليس قيمة أخالقية فقط وإمنا هو قيمة فوق أخالقية، ألنه يعد  سندا 

  )15(.ضروريا للعدالة، وتأسيسا للحق، وإشعاعا لروح السالم
ليس : "ومعىن الصفح هذا هو ما يسنه كذلك دريدا ويقرره، وإن يف بداية حديثه عن الصفح، يعرتف بصعوبة تعريفه، إذ يقول

ولكي خيرجنا من هذا اللغز، حياول أن .)16("إىل أي حد؟"هناك حد للصفح، وال جمال معه للقياس، وال مكان فيه لالعتدال، وال معىن لـ
، ففي غمرة الصفح العظيم )هذا الرتاث ينبىن على أصول يهودية مسيحية(تمدها وهي لغة تنتمي إىل تراث ديين، يقربنا من اللغة اليت يع

، فالرأفة اإلهلية تتيح التصافح، وليست "اآلن ليصفح بعضكم لبعض: "عند اليهود يغفر اهللا اخلطايا لشعبه املختار، وتضيف صالة الكيبور
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  )17(".ا اصفح عنا سيئاتنا كما نصفح عما أساء إلينا، سوى توسعة هلذه التيمةربن: "الصالة الكاثوليكية ألبينا

ما نفهمه من هذا الصفح املأخوذ من األصول اليهودية واملسيحية أنه صفح غري مشروط، فهو ميثل الكرم التام، واهلبة والعطاء، 
ل متزايد ليس من قبل األفراد فحسب، بل أيضا من طرف وهذا يعين أن له لغة كونية، بدليل أنه يطلب اليوم بشك. واإلحسان املطلق

طوائف بأكملها وتعاونيات مهنية وممثلي الرتاتبات الكنسية، فضال عن امللوك ورؤساء الدول، وخاصة يف السنوات األخرية ملا شهدته من 
م  ذا حال اليابان أو كوريا على سبيل وه(حروب وصراعات، والكل يطلبه بلغة إبراهيمية، ليست هي لغة الدين املهيمن يف جمتمعا

  )18(.، ولكنها أضحت اللهجة الكونية للقانون والسياسة واالقتصاد أو الدبلوماسية)املثال
البد من التوجه إىل املاضي، ومحل فعل التذكر هذا :مشاهد التوبة والصفح املطلوب، تدل على حاجة مستعجلة للذاكرة"إن تكاثر 

، هذا يعين أن العفو خيتلف عن "األمة-ومثول، فيما وراء النظام القانوين ونظام الدولة" توبة"ام للذات والذي هو يف الوقت نفسه ا
الصفح، فإذا كان األول يقوم على النسيان السليب فإن الثاين يقوم على التذكر واستحضار املاضي بكل مآسيه وإعالن التوبة، لكن خارج 

  .ال يقرتن الصفح بغرض مااإلطار القانوين السياسي للدولة حىت 
ألن الصفح الذي يكون يف خدمة غرض ما، يفقد معناه متاما عند دريدا، وهذا ما الحظه عندما قام وزير أول ياباين بطلب 

ص وقد قدم اعتذراته القلبية بامسه اخلا )19(،"عن الكوريني والصينيني، عن أعمال العنف املاضية اليت اقرتفت ضدهم من قبل بلده"الصفح 
ال باسم اإلمرباطور املوجود على رأس الدولة، ويف اآلونة األخرية جرت مفاوضات رمسية وجدية بني احلكومة اليابانية واحلكومة الكورية 

من عملية التسوية، تقريبا "وقد كان اهلدف  )20(.اجلنوبية، إذ تطرقت لقضايا تتعلق جبرب الضرر وإعادة توجيه احلقل السياسي واالقتصادي
تكون مدخال لتطبيع العالقات، فلغة الصفح، املوجهة خلدمة غايات حمددة  ) وطنية أو دولية(هو احلال دائما، هو إحداث مصاحلة  كما

وارتباط الصفح خبدمة املصاحل  )21(،"كانت كل شيء عدا أن تكون خالصة، منزهة عن الغرض، كما هو الشأن حىت يف احلقل السياسي
كلما كان الصفح يف خدمة غاية حمددة حىت ولو كانت "حلقيقي ويقربه أكثر من املصاحلة الوطنية، هذا يعين أن السياسية يبعده عن معناه ا

عرب ) االجتماعية والوطنية والسياسية والسيكولوجية(وكلما نزع إىل إعادة األمر إىل طبيعتها ) فداء أو خالص، مصاحلة، جناة(نبيلة وروحية 
أي  )22(،"أو إيكولوجيا الذاكرة، فإن الصفح لن يكون خالصا شأنه يف ذلك شأن مفهومه رائق العالجيةعمل احلداد ومن خالل بعض الط

: عليه أن يظل استثنائيا وخارقا يف احتكاك مع املستحيل: "أن الصفح البد أن يتحقق ألجل الصفح ذاته ال غري، وهذا ما نفهمه من قوله
فالصفح  ال عالقة له بالزمن الواقعي أو ما حيدث على مستوى الواقع، ولذلك  )23("ارخييةكما لو كان يقطع اجملرى العادي للزمنية الت

  نتساءل مع دريدا ما الذي يستحق الصفح؟ هل هناك ما ال يقبل الصفح؟
سد فقط اخلطايا غري املميتة، أما األخرى القا ُ                                        يرى دريدا أنه إذا استقرأنا موقف الكنسية، فيما يقبل الصفح فإن ذلك جي  تلة فهي                                                                  

اخلطيئة القاتلة، (غري قابلة للصفح، وعندها يفقد الصفح معناه متاما، ألن الصفح يف حقيقته، يكون جمسدا فقط فيما ال يقبل الصفح 
ّ                                                                      الصفح فقط عم ا ال يقبل الصفح، ليس يف وسعنا، أو قل ليس علينا أن نصفح بل ليس هناك صفح "يصفح  )24(...)األمر األكثر سوءا            

ذا املعىن هو حماولة حتقيق املستحيل ذاته لكن  )25(،"إال حيث نقف أمام ما ال يقبل الصفح - ن أصال موجوداهذا إذا كا– إن الصفح 
  فيما يتمثل ذلك؟

ا وتسميتها من طرف  سد يف أبشع اجلرائم املرتكبة يف هذا القرن، واليت جيري التذكري  ُ                                                                          إن ما ال يقبل الصفح، جي  " ضمري عاملي"                    
ا جرائم ض                                                                              ُ  ِّ                      د اإلنسانية، واليت تفلت من قبضة العدالة بشكل أو بآخر، وهلذا السبب فإن الصفح قد فـ ع ل من جديد، وأعيد تربير إ
الذي يقضي بأن اجلرائم ضد اإلنسانية ال ينطبق عليها مبدأ التقادم، وجدير بالذكر  1964صدور قانون "خاصة عند  )26(وتسريع وتريته
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ما ال يقبل "التقادم ليس بأي حال من األحوال مكافئا للمفهوم غري القانوين الذي اعتدنا تسميته بـأن املفهوم القانوين ملبدأ ال
ومنه فال عالقة بني مبدأ الالتقادم ومبدأ ما ال يقبل الصفح، ذلك ألنه ميكن اإلبقاء على عدم قابلية جرم ما للتقادم، وأن  )27("".الصفح

ام معني أو مالحق ة ممكنة أمام القانون، مع صفحنا عن املذنب، والعكس صحيح، مبعىن أنه ميكن أن نربئ أو نعلق ال حندد أية مدة ال
ولكنهما قد يقرتبان، من حيث أن كل منهما يتعلق بنوع من األزلية أو التعايل، أو إن  )28(.حكما، ومع ذلك ال نصفح عمن أساء لنا

  )29(.يف القانون وفيما وراء القانون، يف التاريخ أو فيما وراء التاريخ: ابشئت قل نوعا من األفق املؤدي ليوم القيامة وليوم احلس
إال أن جانكلفيتش ال يقبل ذلك الطرح، ألن اجلرائم اليت ارتكبت ضد إنسانية اإلنسان ال تقبل الصفح، ألنه على حد تعبري 

  )30(.هيجل بأن دائرة الصفح تتسع لتشمل كل شيء ماعدا اجلرمية ضد الفكر
ومنه   جانكلفيتش يقر بأن هناك ما ال يقبل الصفح، على خالف دريدا الذي يعترب الصفح يكون فيما ال يقبل الصفح، وعليه

  كيف يكون الصفح عنده؟
وجتنب  )31(الصفح عندما جانكلفيتش، ال يتم إال إذا طلب املذنب ذلك مما حيمله على االعرتاف باخلطأ، والندم على ارتكابه،

ا تعمل على نقضه  )32(، إال أن جانكلفيتش يعترب ذلك مقايضة اقتصادية ال عالقة هلا بالرتاث اإلبراهيمي الذي يتبناه،العودة إليه ثانية أل
متاما، ومن مث هل ميكن قبول فكرتني متناقضتني يف قلب املوروث ذاته؟ إحدامها قائمة على صفح ال مشروط، جماين، ال حمدود، ال 

هو كذلك، بدون مقابل وهو موهوب حىت لذلك املذنب الذي ال يعلن توبته، وأخرى قائمة على صفح اقتصادي موهوب للمذنب مبا 
غري أن دريدا يرى أن املذنب يف  )33(مشروط متناسب مع االعرتاف باخلطأ، ومع توبة وتغري املذنب الذي يلتمس الصفح بشكل صريح،

  )34(.ا يطال شخصا آخر أفضل بكثري من املذنبهذه احلالة ال يكون هو ذاته، أي الذي ارتكب اخلطأ، وإمن
وفق هذا الطرح، هل ميكننا اإلقرار بأن الرتاث حيمل التناقض يف طياته، وأنه يف حاجة إىل تأويل لتجاوز ذلك التناقض، أي إعادة 

  )35( ابتكار الذاكرة بال مقياس وال معيار حمددين سلفا؟
، ومىت صار العقاب، تقريبا بال أمهية، فإننا "بعقوبة متناسبة مع جرميته"اقبة اجلاين كما أن الصفح عند جانكلفيتش، ال يتم إال مبع

ذا، ألنه يف رأيه "ما ال يغتفر"، ويصفه بـ"يتعذر التكفري عنه"تكون أمام ما  ماذا سيكون الصفح، إذا كنا ال "، وإن كان دريدا ال يقبل 
  )36(".نصفح إال على ما يقبل الصفح؟

لفيتش، خيتلف مع دريدا، فهو ال يعترب الصفح ممكنا دائما، ألنه قد يتجاوز اإلمكانية اإلنسانية، وهذا ما تقره  ومنه فإن جانك
ما يتعذر التكفري (ما نعرفه حق املعرفة هو أنناال نقدر على املعاقبة وال على الصفح عن هذه السيئات : "كذلك حنة أرندت، إذ تقول

ا تتعاىل على)عنه أما ما يقع يف دائرة املمكن اإلنساين، . )37("جمال الشؤون اإلنسانية، وتتعدى ممكنات القدرة اإلنسانية ، وبالتايل فإ
يعطي إمكانية أخرى غري متناقضة "ذلك أن العقاب  )38(يقرتن بالضرورة بالعقاب، وهذا ال يعين االنتقام، ألنه يعترب حبق نقيض الصفح،

ايةمتاما يشرتك مع الصفح يف كونه حياول  ذا حتدد حنة أرندت الغاية  )39(".                ُ                               وضع حد لشيء، لو ت رك بدون تدخل الستمر إىل ما ال
من الصفح والعقاب بدقة، يف وضع حد الرتكاب الذنوب يف حق األبرياء ومنعها من االستمرارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى إصالح 

  .سلوك اجملرم مبساعدته عن التوقف على ارتكاب اجلرائم
أن هذا الصفح الذي ينشده كل من جانكلفيتش وحنة أرندت، ال يلقى قبوال عند دريدا، ألنه صفح مشروط بتغيري السلوك  إال

هل يستقيم أن تتحدث يف هذه احلالة عن الصفح؟ "وعندها يتساءل دريدا  )40(عند طلب الصفح، حبيث ال يصبح الشخص هو ذاته،
ني، أال ينبغي على العكس من ذلك أن تصفح عن اخلطأ وعن اجلاين مبا مها كذلك، حبيث يظل  سيغدو األمر يف غاية السهولة من الناحيت
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متاما كالشر حمتفظا بقدرته على العودة جمددا، بشكل ال يقبل الصفح، بال حتول وال حتسن، وال توبة أو  بصورة ال تقبل االنعكاسكالمها 
ذا ا السم، مىت وجد، جيب أن يتوجه إىل الصفح عما ال يقبل الصفح، وبال قيدأو وعد؟ أال يتعني علينا التشبث بأن صفحا جديرا 

نالحظ من هذا النص أن دريدا متمسكا مبوقفه، يف أن الصفح يكون فقط فيما    ال يقبل الصفح، الذي ال يقبل التحول أو  )41("شرط؟
ال الذي يطرح نفسه ما الغاية من الصفح يف هذه احلالة؟ على لكن السؤ . التغري أو التوبة، إىل جانب االحتفاظ بقدرته على العودة جمددا

اعتبار أنه صفح  ال يساعد املذنب على التوبة بل قد يساعده على االستمرارية أكثر؟ مبعىن هل هو صفح من أجل الصفح فقط؟ 
ذا املعىن ال قيمة له بالنسبة للمذنب على مستوى الواقع؟ قد تكون له قيمة يف اآلخرة   ؟والصفح 

  :نقد ادغار موران لمفهوم الصفح عند دريدا
ا للصفح الالمشروط، أو الصفح اخلالص  يقدر ادغار موران اعتماد دريدا على األصول اليهودية املسيحية للصفح، من حيث دعو

م ال يعلمون : "                                             ّ                      إال أنه يرى إىل جانب ذلك أن املسيح أثناء صلبه، أق ر تفرقة يف الصفح بقوله   )42(".ماذا يفعلوناصفح عنهم فإ
إن الصفح يف قول عيسى عليه السالم مقرون بالالعلم أي باجلهل، وهذا ما جيده ادغار موران يوافق فكرة سائدة لدى الرواقيني 

هذا يعين أن اإلنسان جاهل  )43(،"جيهل الناس من يكونونه وما يفعلونه: "اإلغريق تقول بأن الشرير جاهل ومعتوه، وكذلك قول ماركس
يتأسس على الفهم، يتطلب فهم كائن "يقوم به من جرائم وذنوب، ولذلك جيب أن نزيل عنه اجلهل ليدرك ماذا يفعل، ألن الصفح  مبا

ُ                                إنساين ال أن ختتزل شخصه يف اجل رم الفظيع أو اجلناية اليت ارتكبها يف هذا النص ندرك الفرق بني تصور دريدا للصفح وادغار  )44(".                        
هتم باجلرمية ويهمل االهتمام باجملرم متاما، أما الثاين فهو يهتم باجملرم باألساس، على اعتبار أن اجلرمية اليت صدرت موران، ذلك أن األول ي

رد النظر يف مسرح شكسبري أو يف فلم من أفالم العصابات،  "         ّ                                                 عنه ال تعرب  عن شخصيته، ألنه قد يكون ارتكبها عن جهل ال غري، ومن  ُ                                                   جي 
ّ            يتبني أن بوسع القتلة أن يكونوا أبناء بررة، وآباء جي دين، يشعرون باحلب ويقد رون الصداقة كالفيل مثال، ال يلبث أن هذا يعين أن  )45(".                                                 ّ                     

هناك ظروف معينة سواء كانت ذاتية أو مثل خداع الذات أو موضوعية مثل األثر الثقايف عن العقول هي اليت تدفع الفرد يف الغالب إىل 
اء العمى قناعة متعصبة سياسية أو دينية، فعندما تستحوذ على الناس حزمة األفكار وتتملكهم، كما ور "ارتكاب اجلرمية، وقد تكون 

م يعملون من أجل حترير اإلنسانية، يف حني كانوا يسامهون يف  عاينت ذلك أكثر من مرة عند الشيوعيني الذين كان هلم راسخ االعتقاد بأ
عزى إىل مجاعة تعيش حالة هذيان داخل قوقعة مغلقة، ما إن تكسر تلك القوقعة، حىت يعود كما أن األعمال اإلرهابية ت  )46(".عبوديتها

  )47(.الكثري من أعضائها إىل معانقة التوجهات السلمية
كيف يقع انطالقا من انزالق صغري "يضيف على ذلك ادغار موران، أن اهتمامه كان منصبا على رصد وتتبع االحنرافات التارخيية 

، ألنه ال شيء أبشع من 1940ملرء وخيون فكرته األوىل، عرفت كثريا من أنصار السالم قبل احلرب، وافقوا على االحتالل سنة أن ينحرف ا
يف آلة احلرب النارية، كما يل أصدقاء على قدر مهتهم من الذكاء  1941احلرب، مث ما لبثوا أن أصبحوا عمالء له، وشاركوا ابتداء من سنة 

إذن األمور جد معقدة، فاملذنب يف كل تلك احلاالت ال ميكن أن  )48(،"عد أن صاروا شيوعيني، إىل توقيع غباوات وفظائعوالريبة، انتهوا ب
ومنه نتساءل عن   )49(.ترفع عنه املسؤولية، فهو غري مسؤول ومسؤول يف الوقت نفسه ال جتوز يف حقه اإلدانة التبسيطية وال الصفح الساذج

  كيفية التعامل معه؟
اهتمام ادغار موران باملذنب ال بالذنب، فهو يبتغي بالضرورة إصالح املذنب والعمل على حتويله من إنسان شرير إىل آخر  حسب

                                              ُ                                            ّ الصفح رهان أخالقي، وهو رهان يبتغي بعث أو إحياء م رتكب اخلطأ من جديد، إنه رهان حول إمكانية تغري  : "خري، ولذلك يقول
ذلك ألن الكائن اإلنساين، مثلما ذكرنا من قبل ليس كائنا جامدا، إذ باستطاعته االرتقاء إىل األحسن أو ُ             ّ           م قرتف الشر وحتو له إىل اخلري، 
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ذا يتوفر على استعدادات معينة خرية وشريرة، وله القدرة على تنمية إحدامها على األخرى،ويورد لنا  )50(".التقهقر إىل األسوأ فاإلنسان 
ور ستانسالف طومكفيتش، الذي اشتغل كثريا على موضوع الشباب املنحرف، يشري إىل طفل توفرت له  الدكت: موران أمثلة على ذلك منها

ّ                                                           كل الظروف املالئمة ليصبح وغدا إال أنه بفضل معلم رائع، درس ه عندما كان عمره ال يتجاوز الست سنوات، متكن من اخلروج من هذه                                                       
  .تهم على ختوم االحنراف واجلرمية، نضجهم وخالصهموبعض املراهقني استمدوا من جترب )51(الوضعية الصعبة،

أن يفتح الطريق "من هذه األمثلة نستشف إمكانية تغري املذنب وإعراضه عن ارتكاب الذنوب، خاصة عند الصفح، إذ بإمكانه 
تغري إىل األحسن، وهذا ما أي أن للصفح دورا مهما عند موران إلعالن التوبة ومن مث ال )52(،"أمام التوبة، ومينح للمذنب فرصة للتغري

ففي اجلرمية والعقاب، كانت : يرفضه دريدا على اعتبار أن هذا ما يفقد الصفح معناه احلقيقي، ويستشهد موران بعدة أمثلة تؤكد قوله منها
جلان، الذي سرق سونيا العاهرة الصغرية وراء توبة راسكو لنكوف ويف البؤساء أقدم األب مري بيل على ممارسة صفح خالص إزاء جون فا

  )53(.منه قطعا من الشمعدان
  .هذا كله جمرد رهان أخالقي يف نظر موران، فال شيء يضمن تغري سلوك اجملرم إىل األحسن

ويف األخري نستنتج أن الصفح حىت يكون له معىن واقعي البد أن يكون اهلدف منه تغيري سلوك اإلنسان مبنح التوبة، ألن ممارسة 
  .على حد تعبري دريدا جيعله هذا  بال معىن وال هدف الصفح كعطاء أو هبة
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  مشروع ما بعد النقد الجديد... الدرس الفلسفي عند جاك دريدا 
  كريم محمد بن يـمينة 

  ،الجزائر سعيدة،  الطاهر موالي.جامعة د
  
                  الـذي يقدمـه ويضـمنه             نسـق الحـدود         ، مـن دون      العقـل               و من دون رعايـة  «

ــــا، وباســــتطاعتنا   "    غــــرض "                            ويقطعــــه يف اآلن نفســــه، ال ميكــــن ألي            ً                أن يكــــون ممكًن
   وال            بيـداغوجيا      وال أي       بالغـة                                           القول عرب حرق للمراحل بأنـه ال ميكـن أن تقـوم أي 

   . »    خالص  ي                         أي تواصل وال أي نقاش فلسف
  .96ص-عن احلق يف الفلسفة-جاك دريدا

  
ــدا    ســعى   :       اســتهالل                                                                ً      ً                 يف كتاباتــه الفلســفية واألدبيــة إىل جتــاوز الرمسيــات واألنســاق املعتــادة، فكــرًا وبنــاًء، ليؤســس ملغــامرات            جــاك دري

                               إعــادة النظــر يف املفــاهيم الفلســفية             كمــا دعــا إىل    ...                                                                         جديــدة يف الفلســفة الغربيــة املعاصــرة بــني قضــايا اهلويــة و اآلخــر والكونيــة واخلصوصــية 
                                           واليت تعد أهم مرتكزات التفكري الفلسفي علـى مـر      "...     النص " و  "      الدرس " و  "    احلق " و  "      اهلوية " و  "     األصل " و  "       احلقيقة "                      الكالسيكية اليت ترتبط بـ

   .      العصور
    جـاك                           واملراقبة، فتحضر اسـرتاتيجية                                 التحرر من املنع والقمع والتسييس                         على العفوية والتلقائية و            جاك دريدا                       يقوم الدرس الفلسفي عند 

ــدا                    ليتبــىن مشــروعا حفريــا     ...                                                                                     لتفكيــك املؤسســة التعليميــة انطالقــا مــن جمموعــة مــن اجلينيالوجيــات كــالنص واخلطــاب والكتــاب واألســتاذ       دري
           النفتــــاح علــــى                                                                      رحابــــة الــــدرس الفلســــفي، وكــــذا مواجهــــة ميتافيزيقــــا احلضــــور، مبتابعــــة املفــــردات، وا                              جديــــدا جيمــــع بــــني اقتصــــاد الكلمــــات و 

ذا اخلصوص مجلة من مشكالت الفعل الديداكتيكي، على  /                       التنوع، واإلنصات إىل اآلخر /     اهلامش           ُ                                                                    االختالف، فيُنشط الوعي الديالكتيكي 
              هـل يمكـن تفكيـك   -                                                                                  كيف تعامل جاك دريـدا مـع البيداغوجيـة التقليديـة للفلسـفة، ومـا هـي االنتقـادات التـي سـجلها؟    - :         النحو اآليت

                                                إلــى أي مــدى يعــد مشــروع دريــدا فاتحــة فلســفية إلمكانــات   -                                              مــي اســتجابة لمفــاهيم الفلســفة و أشــكلتها و حجاجهــا؟            الــدرس التعلي
                                              الـنص الفلسـفي بالتجديـد مقارنـة بشـمولية المؤسسـات  /           تحديـد الـدرس /             هـل يمكـن تحييـد  -                                  جديدة بما يخدم استراتيجية التفكيـك؟

                                   تابعـة لمنظومـات أديولوجيـة و قانونيـة  /                           الفلسـفة انطالقـا خطابـات خاضـعة                                                  األخرى التي تحركه من الخارج والـداخل، لبنـاء الحـق فـي 
                               وإدارية وسياسية وحقوقية كبرى؟

    ]:                            بين سلطة المضمون ووهم المنهج [             مادة الفلسفة   =     أوال 
                         ، وتســـتمد خصوصـــيتها مـــن خـــالل  )contexte (        الســـياق         و حمدوديـــة   ) concept (         المفهـــوم                               تتخـــذ الفلســـفة تعليميتهـــا يف نســـقية 

                 ، والصـــــــــفوي املتعـــــــــاىل  )infinité (         الالتنـــــــــاهي     ، و  )infini (                                                عـــــــــن بقيـــــــــة األجنـــــــــاس املعرفيـــــــــة األخـــــــــرى، وتواصـــــــــلها الالمتنـــــــــاه         متفصـــــــــلها
) transcendantalité (  إذا كانت الفلسفة مطالبة باالنفتاح على كل التـداخالت بـني املـواد دون أن تفقـد    ..  «                       مع كل إمكانية معرفية، و                                                                      

ا ال ختضع كمـادة مـن                                                                                     بـني املـواد، للتعـامالت اهلادئـة واملنتظمـة بـني معـارف ذات حـدود مضـبوطة أو مسـاحة موضـوعات قابلـة                             هويتها، فأل
                                                                        هو أيضا عرض هلذه اهلوية املؤسساتية للمادة الفلسفية، فمـا هـو غـري قابـل لالختـزال   ) Déconstruction (          بالتفكيك          وما ندعوه   .       للتعيني

                                                                         ه واالحتفــاظ بــه واملطالبــة بــه داخــل مــا يفتحــه وينــزع ملكيتــه، يف اللحظــة الــيت تبتعــد                                            ضــمنها جيــب أن يعــرض باعتبــاره كــذلك، أي جيــب إبانتــ
ذه الـذات ا لتعود إليها عرب أبسط األسئلة املتعلقة   systématique (                            ، كمـا تقـرتب النسـقية الفلسـفية  ) 1 ( »                                                                       فيها ملكية اخلصوصية عن ذا

philosophique (   املـــادة "           مـــن اصـــطالحية     ) "   matiére (  املـــادة "   مـــن                              لفكـــرة يف اســـتقاللية غـــري مؤكـــدة، و                 لـــذي يضـــمن توصـــيل ا       بـــاملعىن ا      "  
) matériel (   باملعىن الذي يضـمن تشـييء الفكـرة أو توسـيلها                                        ) outil=instrument( ـا                       ماديتهـا سـعي لتجـاوز كـل    ≠                  ، فالفلسـفة يف ماد

   .                            إسهاب مغلق أو كل تبليغ مفتوح
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ــ                                                              ة تقــوم علــى التمييــز بــني ممارســة الفلســفة كموضــوع، وممارســتها كمضــمون،                                                   ترشــدنا التعليميــة يف مــادة الفلســفة إىل مفارقــة بيداغوجي
                                                            مــادة الفلســفة تتســم بوضــعية متميــزة، إذ مــن املمكــن تعليمهــا مــن دون    ..  «  أن                  عــز الــدين الخطــابي                              داخــل الديــداكتيك الفلســفي، فحســب 

                              ، فأسـتاذ الفلسـفة ال يعلـم مضـامني  )enseigner l'inenseignable   " (                    تعلـم مـا ال ميكـن تعليمـه   : "                       وهذا هو املقصـود مـن عبـارة  .       تعلمها
              تعلـم التفلسـف                وهذا التمييز بـني   .         ً                                                                                    أو أنساًقا فلسفية بل يعلم فقط كيفية التفلسف، أي طريقة التأمل النقدي، يف القضايا املطروحة للنقاش

) apprendre à philosopher (  تعلــيم مضــمون الفلســفة و                     ) enseigner un contenu philosophique (  ذي يثــري      هــو الــ       
ً  إشــكالية حضـــور الفلســفة باملؤسســـة التعليميــة، وحضـــور املــدرس بـــداخلها أيًضــا ــدف إىل حتقيـــق  ) 2 ( »                                                                        التحليـــل                                   ، فطبيعـــة الفلســفة خاصـــية 

) analyse (  النقــد و       ) critique (  الحجاجيــة و          ) argument (   يف تقبــل ابســتمي خــاص وخــالص لكــل املشــاريع الفكريــة، دون التــورط يف                                                          
    ).rationaliste (                 أو لعقالنية مدركة   ) raisonnement (                     ودون جتاوز إلدراك عقالين                        الغائية أو الغوغائية،

 َ َ بـَنيَّ ّ                                          أّن الدرس يقوم على اجلمـع بـني الـوفرة والدقـة إذ       كانط َ  َّ ْ  أْسـرِْع علـى مْهـل (  Festina lente          يشـري املبـدأ  «         ْ ِ  ْ             نشـاط متواصـل    إىل   )  
ً      ينبغي أيًضا أن        و لكن  Festina     ، أي                      ً    ّ            ينبغي أن نسرع فيه كثريًا حّىت نتعلم الكثري   ، Lente     ، أي         يف كـل أمـر      نرتيـث             ، وبالتـايل أن         نـتعلم جبـد        

ّ                                                          ويطــرح الســؤال عــن معرفــة مــا إذا كّنــا نفّضــل معــارف واســعة أم عــددا قلــيال مــن املعــارف فحســب، أي معــارف راســخة                واألفضــل أن نعــرف   .                               ّ     
  ،  ) 3 ( »                                          األخـرية سـننتهي بالتأكيـد إىل إدراك نقـص معرفتنـا                                                    ّ     ّ              القليل لكن معرفة راسخة، من أن نعرف الكثري معرفة سـطحّية، ألنّـه يف هـذه احلالـة

ّ   ّمنـا                                                                                                                      تراوح طبيعة التفلسف بني مشولية الفلسفة ووفـرة املعرفـة، يف تواصـل إيتيقـي وتأمـل اسـتفهامي، إنـه تفكـري يف التفكـري، ال يسـتدعي إجابـة إ
   .                       يستجيب برتيث إىل إجابة ما

                                                        بط اللغة باملنهج يولد ومها يؤدي إىل تقليص مباحثـات التفكـري يف      أن ر   )     Roland Barthes  ) 1915    -1980           روالن بارت     يذكر 
                                                                         إذن ســـيعمل  بوصـــفه خطـــوات متبعـــة، فلـــن يتعلـــق األمـــر مبـــنهج استكشـــايف يهـــدف إىل التقصـــي         المـــنهج        إذا كـــان    ..  «                 عمليـــات النتـــائج فــــ

ــا مبــا هــي يف صــراع ضــد كـ       اللغــة                                                 والتنقيـب وبلــوغ النتــائج، لــن ينصــب املــنهج هنـا إال علــى          هلــذا فمــن   :                          ل خطــاب يريــد أن يصــدق ويرســخ                      ذا
ً                    احلق أن نقول إن هذا املنهج هو أيًضـا وهـم، وهـذا مـا كـان  ييـئ رسـالة يف اللسـانيات         مـاالرمي                                       كـل مـنهج    : "                                               قـد اقرتحـه عنـدما كـان ينـوي 

                            ى فهم أسـاليب التفكـري، وآليـات                             ال يتوخى النتائج، إمنا يقوم عل  )     مادة (                        ، وباعتبار الفلسفة ختصصا  ) 4 (  »                          لقد بدت له اللغة أداة وهم   ".    وهم
                                                                                                                      الوصل والفصل، لالستفادة من أفكار الفالسفة قصد ممارسة احلياة يف أبعد إمكانات احلريـة، وأدق الرباديغمـات املقرتحـة، فتـدريس الفلسـفة

ـا ومفاهيمهـا ومدارسـها وأصـوهلا ونصوصـها، ليغـدو الـدرس الفل "             فلسـفة الفلسـفة "                هو مبثابـة اخلـوض يف                    سـفي مناسـبة لتمظهـر                                                                 ، يف عموميا
   .                                                   املطلق يف أبسط حيز معريف متاح، ومتثل االتساع يف كل جتلياته

ا، بــل تقــرتب مــن كــل   "             مــادة الفلســفة "       تســتفيد                                                                                    مــن كــل أصــل وهــامش، فهــي ليســت مناولــة لفكــر بعينــه أو حكــرا علــى رؤيــة بــذا
              ف، واســتفهامات  ) ال (                 حــة علــى ســؤاالت االخــت                                                        تبحــث يف كــل نزعــة ونســقية، تســتجلي التناقضــات واملنعطفــات، مفتو         تنــوع، و         اخــتالف و 

                                             ال حـــد، وبـــني فلســـفة تبعيـــة تـــتحكم فيهـــا كـــل الســـياقات                            مســـتويات، بـــني فلســـفة بـــال قيـــد و                                         التنـــوير، لنقـــف يف تعليميتهـــا علـــى مفارقـــات و 
           ملـا حولـه مـن           كيـف ينصـت  )        أي خطـاب (                           إن جمتمعـا مل يـتعلم فيـه اخلطـاب    ..  «                                             واألنساق، حتـت طائلـة اخلطـاب املققـن واإلبـالغ املمهـنج، 

                          كســؤال، ولضــرورات واقتضــاءات               النقــدي كفكــر و  ّ                                                                           طّيــات وفتوحــات، مــن انبثاقــات واســتثناءات، ســيظل دون العتبــة املســتلهمة للنشــاط احلــر و 
) Exigences (  اآلنيـــة، مضـــطر ألن يعيـــد النظـــر يف         نفعيـــة و                                                                 الـــرتاث الفلســـفي كعقـــل واســـتطيقا وقطيعـــة، هـــو جمتمـــع ويف مـــا وراء حاجاتـــه ال                            

                                       ، تتجـــاوز الفلســـفة كـــل نفعيـــة وآنيـــة يف ســـبيل  ) 5 (  »                                                                   ألســـطورية والســـحرية والعجائبيـــة املتحكمـــة يف ردود أفعالـــه ويف تصـــوراته للعـــامل         البنيـــات ا
                                                                                                                االقـــرتاب مـــن فهـــم البنـــاءات الســـابقة املؤسســـة لكـــل تصـــور أو تفكـــري، وهـــذا مـــا يغيـــب عـــن الفلســـفة ويتعـــذر فيهـــا كمـــادة تعليميـــة وكـــدرس 

                                                                                                 عليم من اجلاهز أصال ومن اإلطار منظومة، تصـبح مـادة الفلسـفة اسـرتجاعا آليـا واسـتعادة مغلقـة لنمطيـة معرفيـة                       ديداكتيكي، فحني يتخذ الت
           ، بـال حـب وال  )      ماضويا (       ومتحفا   )       منظوما (      وأدبا   )     حدثا (                                                                           سجينة التكرارية وضحية للتقريرية وللفكروية اخلادعة، وتغدو الفلسفة بذلك تارخيا 

   .             مقوالت وأقاويل                           حكمة، بال حتليل وال نقد، جمرد
                                                                                                تفتقــد الفلســفة متاســكها حــني ختــوض يف االســتثناء دون اإلحاطــة باخلطابــات األساســية الــيت حتــرك الفكــر أوال، فعلــى دارس  /    تفقــد
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                                                                                                                          الفلسفة أن يلم بشمولية مطلقة وبرتاكمية تامة، حىت ال يتقيد بإطار مـا، كمـا يغيـب التفلسـف حـني يلتـزم صـاحبه بالقضـايا العامـة الـيت تعـد
                       ولكي ختـدم الفلسـفة اجملتمـع   .. «                                                                                    طا من املداخيل ومعطى من املقدمات لكل فهم وفن، يف غياب للبحث والفهم داخل الدرس الفلسفي،  من

ّ          األكادميي فهي ليست حباجة إىل أن تستغرق يف التفكري، ومن أجل فهم اخلطاب، وقراءة النصـوص، وفحـص احلـدود غـري املمّحصـة ملـا هـو                                                                                                  
          وهنـا تنجـز       " ...      أساسـي "           ً              حمكمـة اسـتناًدا إىل تأسـيس حبـث        دريـدا                ولقـد صـارت فلسـفة   .                         ، وإلقـاء الضـوء، والتأسـيس                   قائم، البد من التفكـري

ــا ــا، ولكنهــا تفقــد اســتقرارها الــذي ينشــأ عــن لعبهــا بأدوا   .                                               إن البحــث األساســي يف الفلســفة يواصــل عملــه قــرب األســاس  .                                                                 الفلســفة مهما
              إىل االنفـالت مـن             جـاك دريـدا         ، إذ مييل  ) 6 ( »                             حباجة إىل أن تقف على األساس بقوة  -           روح الفلسفة          أي دعائم ص-                           فالنظرية، والنقد، والتاريخ 

ــا، وبـــذلك  ـــا املتعــارف عليهـــا وبيــداغوجيتها املعمـــول                   مـــن القــيم املعرفيـــة        دريـــدا      يتحــرر     ...  «                                                                                    كــل حتليــل أو نقـــد تلتــزم بـــه الفلســفة يف ماد
                                                                      مــات والفكــر الفلســفي إىل الــنص املكتــوب، ويتحــول بنقــد الــنص إىل نــوع مــن التأويــل                                           والوجوديــة للفلســفة، وخيتــزل اخلطــاب إىل نســق العال

ً                                  اللفظي الذي يصل له إىل مرتبة التحليل النفسي ألشكال النحت اللغوي والصـور اخلياليـة؛ وبـدًال مـن املعـىن يقـول بـالالمعىن الـذي ال يضـاد                                                                                    
                                               مناســبة وبرناجمــا إلنتــاج فيلســوف املســتقبل الــذي يشــتغل   "          ي الفلســفة      الحــق فــ "   مــن            جــاك دريــدا       ، يتخــذ  )  07 ( »                      املعــىن بقــدر مــا ال يعبــأ بــه

                                                                                                                ويبحــث بعيـــدا عـــن كــل منظومـــة أو إجـــازة، ميــارس حريتـــه يف القـــراءة والتأويــل، بـــال جـــدران، وال مقــررات، وال إمـــالءات، وال توصـــيات، وال 
ــا لتـــؤول إىل عاملهـــا االفتتـــاحي                                          ال تتموضـــع تـــداعيات مــأزق الـــدرس الفلســـفي خـــارج     وحـــىت    ، )      املفتــوح (                                                       وصــايات، فتنفلـــت الفلســـفة مـــن ماد

                                                                                                                       الفلســفة،علينا أن نســتعني بديكارتيــة القــول وبكانطيــة الفعــل، ومبســؤولية متعــددة التخصصــات، وبــال التزامــات أيديولوجيــة، لتفكيــك املســعى 
   .                             التنظريي، وفتق املؤسسة اإلجرائية

    ]:                     تعلم ما ال يمكن تعلميه  =         التفلسف  [              الدرس الفلسفي   =       ثانيا 
       دراسـة          ، كمـا أنـه  )trace (                          ، أو جتربة ذاتيـة لرتسـيم أثـر  )leçon (                                  الفلسفي حماولة منهاجية الستبصار عربة   ) cours (       الدرس       يتمثل

) étude (   فلســـفية       ) philosophique (   ذات مســـار         ) parcours (   أو طريـــق        ) route(  تســـتميل كـــذا أمثولـــة ،                    ) exemple(  ختلـــص إىل ،         
                                            تباحــث اســتفهامات وتناقضــات، ال تــؤول إىل حســم، وال   ) rapproche (            ، أو مقاربــة  )reproche (           ، أو تأنيــب  )correction (      تأديــب 

   مـا  =inenseignable (      مصـطلح    ..  «           إىل استخدام             بجاك دريدا                                                            تقف عند تسليم، و هذا ما يصعب من عمليات تعلم الفلسفة، مما دفع 
ـــ   )              ال يمكــن تعلميــه  les antinomies de la   " (              املــادة الفلســفية         متناقضــات  "                                         لتشــخيص وضــعية تــدريس الفلســفة ضــمن مــا مســاه ب

disciple philosophique(  ال يمكننا أن نتعلم الفلسفة، بل يمكننـا أن نـتعلم  "             ، مفادها أنه  "   كنت "                             ، وقد انطلق من مقولة شهرية لـ                                              
                معلومـات، وتوضـيح                                                                              ، فال ميكن اختزال الدرس الفلسفي يف حصة ذات معطى زماين، وفضـاء مكـاين، مناسـبة لتقـدمي )  08 ( » "           التفلسف فقط

   .                                                                                                            فكرة حاضرة أو معرفة حمضرة، رمبا يقتضي ذلك ابتكار استفهامية دون قصد وال سببية، بغية وضع استنتاجات ال حتيل إىل حل ما
                                                     يف بدايــة تفكــريه الفلســفي إىل أمهيــة وضــع مــنهج للتفكــري املنطقــي   )     René Descartes  ) 1596    -1650             رنيــه ديكــارت    يشــري 

                                                                                    لكين ال أخشى أن أقول ما اعتقده مـن أنـين كنـت كثـري التوفيـق، إذ ألفيـت نفسـي منـذ احلداثـة يف بعـض   و    ..  «      فيقول                     قبل كل عملية عقلية، 
ـا قلـيال إىل أعلـى       ، وأن                            وسـيلة لزيـادة معـرفيت بالتـدريج                    ، به يبـدو يل أن عنـدي                ألفت منها منهجا                               الطرق اليت قادتين إىل أنظار وحكم،                      أمسـو 

                                              ، ذلـك ألين جنيـت مـن مثـرات ذلـك املـنهج مـا جعلـين أحـاول                  يف مدى حيـايت مـن قصـر      ، وما          لي من ضعف               ببلوغها ما يف عق       ، يسمح     درجة
ا عن نفسي أن                                  ، تلتـزم املباحثـة الفلسـفية مجلـة مـن  )  09 ( »                  ميلـي إىل جهـة الغـرور          ، أكثـر مـن                 أميـل إىل جهـة احلـذر                                    دائما يف األحكام اليت أكو

يكلة م                                                                  ن امللفوظات ذات اخلطاب الفلسفي احملض، حـىت ال يكـون اخلـوض يف الـدرس الفلسـفي                                          اإلجراءات ذات التفكري العقلي اخلالص و
   .  ول                                                                                                                    مثل القفز يف اجملهول أو املغامرة اليت قد تستوقفنا ذات انعطاف إىل ضرورة العود إىل بدء كان ملغما بالغلو يف الفكر، واللغو يف الق

                                                ألن مـا ميكـن أن جيعـل مـن التـدريس وسـيلة قهـر لـيس هـو مـا    ..  «      غوجيـة،                                  أنـه ال جمـال لإلكـراه يف العمليـات البيدا           روالن بـارت      يؤكد
                                                                                  إمنا األشـكال االسـتداللية الـيت نعرضـها بـه، مـا دام هـذا التـدريس سـيتخذ موضـوعا لـه، كمـا حاولـت                      ما يروجه من ثقافة، و                 حيمله من معرفة و 

  .                                            راوغـة اخلطـاب ومكافحـة رسـوخه والتخفيـف مـن وطأتـه                                     فلـن يتعلـق املـنهج إال بالوسـائل الكفيلـة مب  .                             أن أشري، اخلطاب من حيث هو سلطة
ّ                                                                                        وأنا أزداد اقتناعا، كلمـا كتبـت و دّرسـت، أن العمليـة األساسـية ملـنهج التحـرر هـذا هـو الشـذرات عنـد الكتابـة، واالسـتطراد عنـد العـرض، أو                                   
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ا تستند إىل كتابات ونصوص  )  10 (  »        التجوال                        لنقل بتعبري أكثر التباسا                                          ومنهجيات وكيفيات تعد تأطريا سـابقا وحتليقـا                                              ، فمشكلة التعليمية أ
                                                                                                                 الحقا، وأثنائية ثنائية تقوم على اإلبقاء واإلقصاء، مما يولـد شـحنات مـن الصـراعات، وشـجون وأشـجان خمبـأة يف خطابـات مؤجلـة، يصـعب 

                   أن تعـرتف بـه، أو أنـه  "     وكـذا    ".    عرف                   أن تعرفه أو أنك ال ت "                                                                      معها إجياد قطيعة، أو اقرتاح مفامهية ما، ويصبح الرأي معادلة ذات جمهول واحد 
    ".         ال يعرتف بك
                                        ينبغـي االنطـالق إذن مـن عـدد مـن النصـوص إلبـراز    ..  «                                               فعال ديداكتيكيا يف التعامل مع النص داخل الـدرس إذ            روالن بارت      يقرتح

             للـنص واالعـرتاف             اءة تعدديـة       نهـج قـر                                             وعلينا أن نعمل، كـل حلظـة و عنـد كـل مناسـبة، علـى     ...                                        جمموعة من القواعد املعرفية اليت تعمل فيها 
                                      إن يف هــذا، علــى مــا اعتقــد، مــا مــن شــأنه أن   .                                                                              باشــرتاك األلفــاظ و تعــدد املعــاين وإقامــة فعليــة لنقــد تعــددي وفــتح الــنص علــى البعــد الرمــزي

             وإمنا التـدريس                                                                      ولست أقصد هنا التدريس كما ميارس فعال ألن هذا يتوقف على األساتذة املدرسني،  .                               خيفف تدريسنا لألدب مما يثقل كاهله
                                                                       ، فحــني يتعــرى الباحــث مــن كــل أحاديــة، ويقبــل علــى انفتــاح بــال قــوانني وال أهــداف وال  )  11 (   »                                    مــن حيــث إنــه مــازال خاضــعا لقــوانني بعينهــا

          ة، وتعيـق                                             فاعلية، بعيدا عن االنفعالية اليت تفسد كل قـراء /                                                                          تركيبية وال انتظامية، يستيقظ اهلامش من ثنايا النص يعد بأن يكون الدرس تفاعليا
    ".        أفكر أنا "   إىل   "         أنا أفكر "                                                   كل نقد، وكل تفكيك، ليؤول الدرس صوب كوجيتو مغاير من 

ديدا مشبعا بالتفتيت والتشتيت، معتربا           جاك دريدا     يتخذ                                     أن ما قمنا به حلد اآلن قد يكون مبثابة    ..  «  :                                                             من تراكمات اللغة واهلوية 
            مـن جهـة أخـرى                اللغـة المحكيـة         من جهـة و        األدبي   أو         اللغوي   ، و       المدرسي      املسمى                                             توصيف حللقة أوىل من العموميات، فما بني النموذج 

                                                                                                   ذلك الفضاء الرحب املشبع برمزية ال متناهية، تلك اللجة الـيت سـقط فيهـا كـل تالميـذ املدرسـة الفرنسـية يف اجلزائـر،     La mer       البحر     يوجد 
                      ، فحـني يسـتحم اجلسـد أمـام  »               جحيمـا بالنسـبة يل         المدرسـة     كانـت  «  :                          هـذا اجلحـيم يف حـوار لـه بقولـه       دريـدا         ، لقـد بـني  )  12 (  »          ذلـك اجلحـيم

يــيج امللــح، مقابــل بلبلــة مــن                                                                                                                         البحــر، بعيــدا عنــه، ينالــه البــؤس واحلرمــان، ليبــدأ العصــيان والتــوهج، فــال ميكــن أن نتغاضــى عــن ســحر املوجــة و
                                                من استعمال غري آدمي خيتمر فينـا باخلطـأ، أو أنـه آدمـي                                                             الشاردة، علينا أن نعرتف بذنوب مل نقرتفها، عذرنا أننا كنا جزءا /              األصوات الناشزة

   .                        يتضامر فينا مبفهوم اخلطيئة
          هكــذا يكــون   .                         حمفوظــا يف البــاقي مــن عالماتــه       بقائــه        الشــيء و       إحمــاء «                        الــيت تشــري يف األوان ذاتــه إىل   La trace  "     األثــر "            نتتبــع مفــردة 

ْ                      ت أخـــــرى الحقـــــة، يف نشـــــاط معّمـــــم للَغـــــْرس والبعثـــــرة و التوليـــــف                                                  قنـــــاة لالرتبـــــاط بســـــابق النصـــــوص والعالمـــــات، وللتيـــــه يف عالمـــــا      األثـــــر  َ     ّ                       
ّ     الطّبــاقي       فلســـفة  "     ، أو  "     ال أثــر "                                                      علـــى حتــول الــدرس إىل أثـــر، فهــو بــذلك ميجـــد ويكــرس ألثــر خمتلــف، الــــ           جـــاك دريــدا           ، فحــني يعــرتض  )  13 ( »  
     الحـق  "                      علـى هـامش قراءتـه لكتـاب                   عـز الـدين الخطـابي                                                            هذا األثر اجلديد الذي يتقشر حضوريا عند كل غياب، ومن هنـا يتعـرض   "      الدرس

                                                           دراسة شروط النفاذ إىل الفلسـفة واخلطـاب والتـدريس والبحـث والنشـر    ..  «                                            جلملة من األسئلة املتعلقة بطبيعة الدرس الفلسفي   "           في الفلسفة
ـا؟ ومـا  "         املشروعية " و                  هـو الشـيء الـذي حيـد                                                                                         الفلسفية، فمن الذي يتوافر علـى احلـق يف الفلسـفة؟ ومـن الـذي ميتلـك سـلطتها وحيظـى بامتيازا

     وعلــى     ...   ؟  "      فلســفتني "                                                       للفلســفة؟ وكيــف نقــر بإمكانيــة تقبــل فكــر أو ملفــوظ باعتبارمهــا   ) universalisme (                           يف الواقــع مــن النزعــة الكونيــة 
ا  ا تطمح إىل (                                                     الرغم من كون شبكة هذه األسئلة ال تتميز عن الفلسفة ذا   ،  )        الوحـدة                                                          هذا إذا ما اعتربنا بأن مثل هذه الفلسفة موجودة وبأ

                                 والتقييمـات النامجـة عـن هـذا التحديـد   "      فلسـفي "                                               ًّ                      فإنه من املمكن مع ذلـك أن نـدرس ضـمن سـياقات حمـددة كـالًّ مـن كيفيـات حتديـد مـا هـو 
                                                       التدريس والبحث حيث نوزع الفلسـفة كمـادة ختصصـية، رئيسـية أو   ) dispositif (                                              واألمناط والطرق املخصوصة ملمارسة الفلسفة، مثل عدد 

      الـــدرس  "                ، فـــإذا كـــان حتديـــد  )  14 (  »                               الشـــفوية والكتبيـــة أو غـــري الكتبيـــة  "         الـــدعامات "                                     مثـــل األوســـاط اخلارجـــة عـــن املدرســـة واجلامعـــة و          ثانويـــة، و 
  ّ   فإنّـه   "               ما هو بيـداغوجي "     لصاحل   "            ما هو فلسفي "                                                                      مبا هو فلسفي؟، فإنه يتعذر إجياد أمثولة ملمارسة هذا التحديد، أو حني نتجاوز   "        الفلسفي

    ".        أنا أفكر "        مبا يضمن   "           أنا أتفلسف "         ميا يوافق   "   رس      أنا أد "         يصعب متثل 
         هـل ميكننـا    ؟ )        التباسيا /      ردائيا (                                        فهل يمكن للدرس الفلسفي أن يكون دريدائيا                                          حتضر استفهامات نسقية يف متثل الدرس الفلسفي، 

        الـنص        ينظـر إىل   "      دريـدا    .. " . «                                                               يف الدرس الفلسفي كمنهج لقراءة النصوص، وممارسة اخلطاب الفلسفي ؟، فــ       دريدا                     أن نستفيد من تفكيكية 
                                                                                  املختلفــة الــيت تتــداخل بعضــها مــع بعــض، لــيس مثلمــا تتــداخل خيــوط قطعــة مــن القمــاش أثنــاء عمليــة   "       الخيــوط "                    كمــا لــو كــان يتــألف مــن 
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                                    ففــي عمليــة اجلــدل تتبــادل اخليــوط مواضــعها   .                                                                            النســج، ولكــن مثلمــا تلتــف اخليــوط بعضــها بــبعض أثنــاء عمليــة جدليــة لصــنع حبــل أو جديلــة
                                                   دعـوة لفـتح تراكمـات معرفيـة غـري مسـبوقة، قـد ال يسـتجيب هلـا        دريـدا           ، تعـد نصـوص  )  15 ( »                                   ستمرار لكي تتخذ يف آخـر األمـر شـكل احلبـل  با

                                                 الطالــب يف معماريــة مشــاغبة ال ميســك فيهــا علــى حنــو فلســفي،  /                                                             الــدرس نســقيا، وال يتســع هلــا الفضــاء الديــداكتيكي، بــل قــد تــورط الباحــث
   أن   "                   اسـتراتيجية التفكيـك "                                                                           ق على إنتاجية أو تقييمية أو منذجة إلجابة حاضرة يف اخلاصية الفلسفية، فيصعب أمام                      وبالتايل ال ميكننا االتفا

ــا تقــوم علــى اســتدعاء مؤسســات معرفيــة، و معــاجم خفيــة،  /                       نكتشــف بطريقــة جينيالوجيــة                                                                                           أركيولوجيــا الــيت مت وفقهــا نســج وتركيــب الــنص، أل
                               ، إضـــافة إىل نزعـــات تقنيـــة ولســـانية  )savoir-faire (                            ، وكـــذا خـــربة يف مســـتويات اإلتقـــان  )auto-encyclopédies (               وموســـوعات ذاتيـــة 

   .                                    ، وهذا أمر غري متاح حىت ملن حيرتف الفلسفة )Cours magistral (                         ومقارنة إلنتاج درس إلقائي 
ٌ      طُرح سؤاٌل على  َ               ، بل وحتى شاركَت في فريق عمـل ي             تعليم الفلسفة          عديدة حول            خضت سجاالت "   نصه       دريدا     جاكُ               بحـث فـي               

                     تـذهب إلـى تخـوم اللغـة،   -         هـي كتابتـك-                                               فكر دريدا؟ مـا سـتكون عالقـة تعلـيم كـذها بـنمط كتابـة   "      تعليم "        هل يمكن   .            هذا الموضوع
                                    كيــف يســـاعد التعلــيم علــى انبثـــاق بعــض مـــن    ".                                           كــل مفهــوم فـــي سلســلة ال نهايـــة لهــا مــن االختالفـــات؟ "                    وتجــرف، بتعبيــرم أنـــت، 

ّ    إذا كانـت هنـاك صـعوبة يف هـذا املضـمار، فأنـا أول مـن يتحّسسـها «  :    اآليت              فكانت إجابته كـ  "           المفتايح؟ -       مفرداتك   ،      ُ  ّ          فأنـا ُأعلّـم الفلسـفة  .                                                  
ّ             ّ                  وأحاول أن أُعّلم شيًئا لـه عالقـة مبـا أكتـب، علـّي هنـا أن أتبـّىن اسـرتاتيجية للتعلـيم ّ              ميكـن أن أقـول لـك، متحـّدثا بـالطبع عـن   .           ُ  ّ      ً                            أنـا يف         تجربتـي                   

ّ                          التعليم، إّن إقامة عالقة بني ما أكتب وم ّ     ّ    ُأحاول، أوًال، أن أنشئ خطابا يفرتض أّن متلّقيـه   .                          شيء صعب وممكن يف الوقت نفسه  ُ        ا أُعلن هو                                   ً          ُ
ٍ        أشــكاٍل بالغيــة               جيــب هنــا ابتكــار   .                                                                                  مل يقــرأين مــن قبــل، وإذا كــان قــرأين، فيجــب أن يفهــم هــذا اخلطــاب دون أن تكــون لــه عالقــة مبــا أكتــب     

                  ولكــن حــىت إذا مل تكــن   .                             فهــذه بالغــة جيــب ابتكارهــا كــل مــرة  .        شــيء صــعب  .    فســه            الــين املكتــوب ن  "       اقتصــاد "                 ال ميكــن أن يكــون هلــا          للتعلــيم
ّ          النتيجة مرضية، فإن شيئا ما يظّل هنا ممكنا ّ                                               وبالنتيجة فإّن ما أكتب ميكن أن يسمح بتعليمه، أو بإقامة تعليم   .                                           هنـاك قواعـد،   .   مـا  "      فلسـفي "            

ّ        مـــنهج بـــاملعىن احلصـــرّي والفلســـفّي للكلمـــة                                                            طريقـــة لقـــول الـــنص، ال مبعـــىن املـــنهج بـــالطبع، ولكـــن دون أن يكـــون هنـــاك          ّ                 هنـــاك أمنـــاط، هنـــاك   .                
ّ              حركات منّمطة أو منطيـة يف  ّ      ، ميكـن أن متّكـن مـن                            إستراتيجية القراءة والكتابة     ، ويف          ّ  مقاربة الّنص         ً                بالنسـبة يل أّوًال، مث بعـد ذلـك أن     ّ     الّتكـرار            ّ            

ّ                                   متّكـــن مـــن تكرارهـــا أمـــام اآلخـــرين ومـــن قـــبلهم ـــا تـَُعلَّـــم    .   َ  َّ   إ             ، وهـــي قابلـــة                                           عناصـــر تقنيـــة وفلســـفية قابلـــة للتحويـــل إىل أدوات  ا       ، ففيهـــ       كتقنيـــات     ُ 
َ  ِ َّ  ، أو العالقــة النََّســِبيَّة        االلتحــام                              مــا جيــب بــالطبع هــو العثــور علــى منــط   .       لإليصــال   .        للكتابــة   أو         للخطــاب          ّ     بــني هــذين الّنســقني   )          مــن األنســاب (               َّ

ّ     الّصـــعوبة         شـــيء شـــديد  ّ  املتعـــّذر   أو           باملســـتحيل                   كمـــا قلـــت، ولكنـــه لـــيس                         أولويـــة عنـــد ممارســـة  /         اســـرتاتيجية  "             لـــدرس الفلســـفي ا "       ، يتخـــذ  )  16 (   »    
ً                              ، وصوًال إىل ضرورة معرفية ختضع للمراقبة "        التعليمي /       التعلمي "      الفعل   "      شكلنة /     أشكلة "                                   املعاتبة، يقتفي يف مسالكه جتليات الـ  /                 املعاقبة، واملتابعة /     
   .                              ،  كأثر الستباق بدايات النهايات "     مابعد "

         باألحبــاث يف                                  وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن ســؤال يــرتبط   "            أدوات اللغــة "   بـــ   "   في           الــدرس الفلســ "    حــول            جــاك دريــدا            يــرتبط مشــروع 
                                ولكـن، بأيـة حـال، سـأغامر بطـرح هــذه   .                           مـع مؤسسـاته وإنتاجيتـه املربجمــة  "      البحـث "                                    ال يتمتـع الفكـر دائمـا بالشـكل املــدعو بــ  «  :            جمـال اللغـة
    ]:            باختصار يتعني    ...         ست نقاط     ...   يف  [         اإلجابة ، 

  "              تـاريخ للفلسـفة "   أي   .      الصـوت  و         الداللـة  ]                والدة التفريـق بـني   " [   قبـل "                    هـذه املقـابالت الصـوتية   "    قبـل   ) "            قوله، كتابته (          باللوغوس         التفكير  - 1
   .                لنقرأ هايدغر مثال  :    آخر

ّ          بــأّن مــا يــدعى         اإلقــرار  - 2                                        وكــذلك، بــني أشــياء أخــرى عديــدة، مجيــع الشــروط  (  contexte        الســياق     ، أو texte      الــنص  و   trace       بــاألثر  
   .                                                  ال تنحصر باللغوي وحده، أو بالصوايت، وال تنحصر بأي شيء   ")       إجنازية "                          ، أي املتعاقد عليها، ملقولة    دية       بالتعاق       املدعوة 

ً     هــذه، شــريطة أن ُيصــار إىل إخــراج األخــرية أوًال مــن   "           الرباغماتيــة "          إىل امتحــان                 التحليــل النفســي       إخضــاع  - 3              الــوعي القصــدي          اصــطالحية              ُ                      
ا  "     األنا " و    .             احلاضرة يف ذا
   .    بعده                     قبل اتصالنا اهلاتفي و   "      اإلعالم "     ُ                ، ما يُدعي بتكنولوجيا            التكنولوجيا         ى مساعدة   عل         االعتماد  - 4
   .     العلم-       للتقنية  )          أو املنجزة   " (      املؤدية "          املردودية  و   -            خياالته وصوره-  "       اإلجنازي "   بني        الخلط    عدم   - 5
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ّ  ّ  الّسرّية  و               اإلرسال التائه   و       األثر  و         الغريية   ُ        من ُمفارقات         التهرب    عدم   - 6                   عـز الـدين الخطـابي      يرتقـب  /     يراقـب /      ، يعقـب )  17 ( »         التوقيـع  و          الكتابـة  و     
                 ليسـت مسـألة تقنيـة   )                                           كالم، كتـاب، جملـة، صـحيفة، إذاعـة، تلفـزة، سـينما   " (       الدعامة "      مسألة   .. «    بأن   "                الحق في الفلسفة "         على هامش 

ً                                                                   أو شكلية خالصة، فهي تتعلق أيًضا باملضمون وبالنشأة وبطرائق التكوين أو تلقي املوضوعات وامللفوظات واملتـ                      ون الفلسـفية، فهـل حتيـل                             
                                                                                                           هــذه األمــور علــى الشــيء نفســه، حينمــا ال تكــون معطــاة وغــري خاضــعة للهيمنــة وللــرتاكم وحينمــا ال تقــدم علــى شــكل أرشــيفات كتبيــة 

ـم مؤهلـون  "      احلراس "                                          داخل مؤسسات خمتصة ومن طرف ذوات أو مجاعات من       ، إذ  )  18 (  »                                           احلاصلني على الرتخيص أو الذين يفـرتض أ
               يف إنشــائها، فهــي            جــاك دريــدا                              املمتــازين، هــذه اجملموعــة الــيت يأمــل  /                                              الــدرس الفلســفي يف تكــوين طائفــة مــن القــراء املتميــزين             تتمثــل غائيــة

                                                     ّ       ّ                      ّ                          شــبه طائفــة مفتوحــة مــن النــاس، يرحلــون إىل مكــان آخــر، إذ يعــّربون عــن حــّبهم لــذلك عــري عمليــة التلّقــي، يقــرؤون ويكتبــون بــدورهم  «
ً             ألكثر أمانة وجحودا دائًما يف آن واحد            إنه اجلواب ا  .             ً  بشكل خمتلف متاًما ً                ً   إنـه أمـر ال يوجـد أبـًدت، ال نعـرف أبـًدا إذا كـان موجـوًدا،     ...                                    ً                  

y إن طائفـة    .                                                                  ّ                   فإن ما قد جيعلنا نعتقد أننا وجدناها ال يكون عمال وامها فحسب، بل هو يضـّيعنا وينسـفنا يف احلـال    ...                  واعتبارا لالنفتاح          
ً                      كهـــذه هـــي دائًمـــا طائفـــة آتيـــة وهـــي يف عال                       ، فطبيعـــة دارس الفلســـفة  )  19 (  »  "     مل يـــأت "                                   قـــة أساســـية خبصوصـــية احلـــدث ومبـــا هـــو قـــادم و           

   .                   الشمويل يف الوقت ذاته /                التخصصي والرتاكمي /                                                               وخصوصيته تشكل دعامة لتمثل مؤسسة تتوافق مع مستقبليات التفكري اخلاص
           املعــــــــريف، لــــــــذا   "      تأصــــــــيل  ال "        اإلدراي و  "        التأســــــــيس "            تتــــــــوىل عمليــــــــات   "     اجتــــــــاه ≠   جهــــــــة "      تــــــــوافر   "              الــــــــدرس الفلســــــــفي "      يقتضــــــــي 

ٍ       ٍ  دميقراطية كاملة؛ فالدميقراطية كما أفهمها هي اعـرتاف بـاالختالف ولـيس حتزبًـا يف صـٍف واحـٍد أو جهـٍة   "      مؤسسة       (...) "       التفلسف  .. «    يعترب      ٍ       ً                                                               
       الفكــري                                   هكــذا أظــن أننــا حنتــاج إىل هــذا التعــدد  .                                     فميــدان التفلســف بدميقراطيــة يتســع للجميــع    ...     ٍ                              واحــدٍة وهــذا هــو دأب الفلســفة املعافــاة 

ّ          والتنوع الفلسفي؛ إذن حنن حباجة أن نقبل باملختلف ونفّكر باالختالف       يتطلـب   "              الـدرس الفلسـفي "                            ، فتحقيق التنوع الفكري داخـل  )  20 (  »                                                 
   .                                                                               حماوالت ابستيمية، ومحوالت معرفية، واحتماالت مفاهيمية، ال متيل إىل حد، وال تتحامل على أحد

    ]:                   باطية ومجاهرة اللغة           مقاومة االنض [                 المؤسسة الفلسفية   =       ثالثا 
                                                       اإلنسان بسلوكه الرتبوي والتعليمي وحاجته للـدرس داخـل مؤسسـة   )     Emmanuel Kant  ) 1714    -1804      كانط         إمانويل    ربط 

         االنضــباط             ، فيشــتمل علــى   ّ     الّتكــوين    ّ   ، وأّمــا  )Bildung (                              اإلنســان يف حاجــة إىل رعايــة وتكــوين  «                                   مــا، تضــبط التكــوين، وتضــمن التمكــني، فـــ 
  ّ                       وإنّــه لشــيء حمــزن بالنســبة إىل     ...                                فهــو لــيس ســوى مــا تصــنع بــه الرتبيــة،   .                           ً            يســتطيع اإلنســان أن يصــري إنســانًا إال بالرتبيــة   ال    ...   ،   ّ     الّتعلــيم و

ّ                                ُ                 شخص حيّب اإلنسانّية، وجدير باملالحظـة علـى حـّد سـواء بالنسـبة إىل ذهـن تـأملي، أن يُـرى أغلبيـة أويل األ                        ّ        ّ ً            مـر ال يفّكـرون أبـًدا يف أنفسـهم              ّ        
ً    ال يشاركون أبًدا يف  و            مـرتبط مبـدى   "              الـدرس الفلسـفي "          ، فمسـتقبل  )  21 (  »   ّ                     ّ        ّ                        الّتجربة اخلطرية للرتبية حّىت ختطو الطّبيعة خطوة أكثـر حنـو الكمـال              

   .                                     تكفل املؤسسة املشرفة على عمليات التعليم
    جـاء   ) René Descartes   " (           رنيـه ديكـارت "        بقولـة لــ  "                 هل مـن داع للرتمجـة؟ "                            يف استفتاح حماضرته املوسومة بـ            جاك دريدا      يستند 

                                                                                                  ً           إذا كنت أكتب بالفرنسية، لغة بلدي، بدل الالتينية لغة أساتذيت، فألنين أرغب يف أن يكـون احلكـم علـى آرائـي صـادرًا عـن أولئـك  «  :      فيها 
ً                               الذين يستخدمون عقلهم الطبيعي اخلالص ولـيس أولئـك الـذين يؤمنـون بالكتـب القدميـة فقـط، وأيًضـا عـن أولئـك الـذين جيمعـون بـني احلـس                                                                                   

م ليسـوا متحيـزين لالتينيـة إىل درجـة رفـض مسـاع مـربرايت، جملـرد أنـين           السليم و ا                                                                                                           لدراسة و الذين أرغب يف أن يكونوا قضايت، ألنـين متأكـد بـأ
ـذا الشـكل، جتـد مربرهـا  «  :                                      على ديكارتية املـنهج بديرديـة اللغـة قـائال           جاك دريدا       ، يعلق  )  22 (   »                  أشرحها بلغة مبتذلة                                          إن سياسـة اللغـة احملـددة 

ـا تشـكل اسـتمرارًا لـبعض املعطيـات أو بعـض التناقضـات امللموسـة يف        يف وجود                                                              ً                                          ديدات ضدها وتستجيب لضـرورات شـبيهة، إن مل نقـل إ
                                                                          ً                               وقد ظلت اإلشكالية راسخة نسبيا، منذ القرن السادس عشر، فمن جهة، يتعلـق األمـر دوًمـا بوضـع تقابـل بـني اللغـة الوطنيـة   .           زمن ديكارت

                                                                                         لغة الدولة احملتفظة داخل الشرعية املستمدة من هـذه األخـرية بآثـار تكـوين حـديث ودقيـق وبـني هلجـات حمليـة                         اليت أصبحت يف مرحلة معينة 
ا معرضة لالنفصال وللتدمري، رغـم حصـوهلا علـى                                                                                                                    أو وطنية خاضعة لنفس سلطة الدولة، تشكل قوى التبعثر وقوى مبعدة عن احلكم كما أ

                                           أداة لكـــل مدارســـة ســـلطوية، وثقافـــة حتـــدد مـــن خالهلـــا   "      اللغـــة "                   ، فـــال غرابـــة أن تصـــبح  ) 3 2 ( »                                    التشـــجيع يف الوقـــت نفســـه، وهـــذا أول تنـــاقض
ب ا رموزها، و            يب داخلهـا  /                                                                                                        املؤسسة انتماءها السياسي، وسلوكها األيديولوجي، ومكسبا يغلف شرعيتها، وميدها بامللفوظات اليت تلف 
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ا    .                معانيها ومدلوال
            ، وما تضمنه  "                       كيفية االستماع إلى السمع " و  "                      كيفية النظر إلى النظر "             مكانية لتعلم  إ           جاك دريدا    عند   "              الدرس الفلسفي "     يشكل 

                                                       لذا فباستطاعتك أن تدرس دون أن تنتظر أية نتيجة فعالـة أو     ...  «  "                                              الحرية النفسية التي تمتلكها بقدرتها على اللعب "               حرية اجلامعة من 
    ...                                                           ة فقـط، لـذا فـإن هنـاك إمكانيـة ملـا ميكـن أن يطلـق عليـه اسـم اللعـب                                                      آنية، قد تبحث من أجل البحث فقط، وقد حتاول من أجل احملاول

     ، وال  )  24 (   »                                                           لكننــا يف اإلنســانيات، يف الفلســفة، أكثــر حريــة مــن حقــوق البحــث األخــرى    ...                                        أنــا متأكــد أن اجلامعــة ليســت حــرة حريــة تامــة 
         تأويليــة،                               حتملــه هــذه الداللــة مــن ســيميائية و       كــل مــا    ، ب "            لعبــة الكلمــات "                                       أن ينعــرج الــدرس إىل متاهــة لغويــة تقــوم علــى   "      اللعــب "        يفهــم مــن 

ــا، فتمحــو احلــد الــذي تصــورنا أن مبقــدورنا، تنظــيم حركــة مــرور العالمــات    ..  «  ّ ألنّ                                                                                                                  جمــيء اللغــة هــو جمــيء اللعبــة، وترتــد اللعبــة اليــوم علــى ذا
                                   حلصـينة ومجيـع املنـاطق الـيت كانـت حتـرس حقـل      ً                                                                        انطالًقا منه، وتأخذ يف غمارها كل املدلوالت الباعثة على االطمئنان، وتقلـص كـل األمـاكن ا

                                 ، فمهمـة املؤسسـة ال ترتكـز علـى صـناعة  )  25 (  »                    وكـل املنطـق املـرتبط بـه  "       العالمـة "                              وهـذا يعـين بكـل صـراحة تـدمري مفهـوم   .                 اللغة خـارج اللعـب
                           مكانـة لتنشـيط العقـول وتوصـيف  /                                                                    املسحور بكليات البيان وأالعيـب التبيـني، بـل عليهـا أن تتخـذ مـن اللغـة إمكانـا /                  احلضور الطاليب املشحون

   .                                                 الوضعيات، ولبلوغ مستويات متقدمة من الفهم والفامهية
       هـي لغـة   "      اخلاصـة "                                                ال أملك إال لغة واحدة، ومع ذلك فهي ليست لغيت، فلغـيت    ..  «  :            مفارقة قائال /          ذات مصارحة           جاك دريدا     خيربنا 

ــا، هــي يف الواقــع لغــة                                                         مل تــرق بعــد إىل مســتوى اللغــة الــيت ميكــن متثلهــا، ولغــيت، أي اللغــة ا                                                            لوحيــدة الــيت أنــوى التحــدث، ومــن مثــة التفــاهم 
                                                                                        ، مثلــه يف ذلــك مثــل االنعــدام وال اغــرتاب، فهــو ال ينقصــه شــيء ممــا ســبقه وال شــيء ممــا حلقــه، وهــو مل حيمــل أيــة  "      االغــرتاب "    هــذا     ...     اآلخــر

مامـه يوًمـا                                                                  هوية على االغرتاب، وال أية ملكية كذلك، وال أية ذات، حيث مل يسبق هلا أن          العجيـب   "       االغـرتاب "       ، فهـذا  )  26 (   »                 ً  كانت حمل ا
                                           املتلقـي، فبقـدر مـا تشـكل اللغـة إمكانـا للتفـاهم  /                                                    يلقي بضالله على كتاباته بشكل مباشر ويظهر أحاديـة املرسـل           جاك دريدا              الذي يعاين منه 

        االنفتـاح  /                        وحيـدة، أو تـدعو إىل التنـوع /     واحـدة                                                                             فهي أيضا تعد عائقا للتواصل، وعلى هذا األساس متارس املؤسسة سلطتها، فحني تفـرض لغـة
   .                     على بقية اللغات األخرى

ـا، حـىت وإن ظلــت  «                               يف الــدرس يـؤدي إىل خلخلـة النســق إذ   "           سـلطة اللغـة "        أن حضــور            روالن بـارت     يؤكـد                    ُْ                   أن اللغـة، مـا إن يـُْنطــق 
          فمـن ناحيـة   :                                   لقول اجلازم، وتبعية التكـرار واإلجـرتار      نفوذ ا  :                             إذ البد وأن ترتسم فيها خانتان  .                                      جمرد مههمة، فهي تصبح يف خدمة سلطة بعينها

ــا يف عمليــات   :                 اللغــة جــزم وتقريــر َ                                                      ومــا النفــي والشــك واإلمكــان وتعليــق احلكــم إال َحــاالت تســتلزم عوامــل خاصــة ســرعان مــا تــدخل هــي ذا                                        
                            يعــة اللغــة ومــا حتــوزه مــن وظــائف      ، فطب )  27 (  »                  لــيس إال تكملــة للغــة  Modalité         الجهويــة                                           التغليــف اللغــوي؛ ومــا يطلــق عليــه علمــاء اللســان 

                   االعــرتاف، مقابــل مــآزق   //                                                  العالقــة، جنــدها تقودنــا إىل مشــكالت فلســفية قابلــة للعرفــان /                                          وإمكانــات عــوض أن تعيننــا علــى جتــاوز هــذه اإلعاقــة
                   نـا عنـدما حنـاول تربيـر           ، الـذي حيرج )Aporie (                                     هنا تربز الصعوبة الكـربى، أو لنقـل املـأزق    ..  «           العنفوان، و  //               ال تعد إال بالعنف  "          غري فلسفية "

ـا متـارس، انطالقًـا مـن رباطهـا املؤسسـي ومـن امـتالك   "      فلسفي "        منح لقب                                                                    ً                              ملؤسسة أو جلماعة ما، فال ميكن اعتبار كل مجاعة فلسفية جملرد أ
ـــا،                                    ســـواء كانـــت العمليـــة مســـاملة أو عنيفـــة،  (   اخل     ...           المســـاءلة و         الســـخرية و  ) époché (       الـــرفض و  ) Skepsis (      ّ الشـــكّ               مـــا هـــو خـــاص 

                                                                         لكـــن ال ميكـــن ألي مجاعـــة أن تكـــون فلســـفية مـــا مل تكـــن قـــادرة علـــى الرجـــوع، وفـــق كـــل الصـــيغ    ).                            مســـلحة خبطابـــات أو بســـلطات أخـــرى
                بشـكل عـام، والـذي   "           بـالوجود مـع "     حمـدد و   )" être avec (         بوجود مع  "                             لقب، عقد، اتفاق، تأسيس، قبول  (                           املمكنة، إىل رابطتها األساسية 

                         باسـتدراج اخلطابـات إىل حقـول   "              الـدرس الفلسـفي "     تقنـني  /           حقها يف تلقـني  )         األكادميية (              فتستمد اجلامعة    ، )  28 ( » )                     ال ينتظر أي التزام خاص
                                                                    ، لتمكــني أطــراف العمليــة التعليميــة مــن، تقــوم علــى مبــادئ معرفيــة، وأخالقيــات  )déverrouillage   " (          فــتح األقفــال "                 معرفيــة تقبــل مببــدأ 

                                                                   ة دريـــدا اإلميانيـــة اجلديـــدة هـــو أنـــه ينبغـــي للجامعـــة احلـــديث أن تتمتـــع حبريـــة غـــري          جـــوهر رســـال  .. «                                مهنيـــة، بـــال شـــروط وال ضـــمانات، إذ أن 
                                هكـذا يتحـول التفكيـك إىل نقطـة ثبـات   و   .                           كحـق غـري مشـروط ويف قـول كـل شـيء                                               مشروطة، فاجلامعة هي صاحبة احلق املبدئي يف التفكيـك  

ّ             ، إّن مشكلة الرتب )  29 (  »                                       ميتافيزيقية، إىل حضور ومتركز حول اللوغوس                                                   اب اليت متنحها املؤسسة عن قصـد أو بـال ريبـة، ال تضـمن بـأي     األلق /   
ــــا تعــــد مغالطــــة ذات نزعــــة إمسيــــة،   )                   إال مبــــا تفيــــده النــــدرة (              حــــال مــــن األحــــوال  ّ ّ                             تعليمــــا راقيــــا، أو حالــــة مــــن الــــوعي البيــــداغوجي، كمــــا أ                                                 
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                                      رادة حنــو بنــاء الفعــل املعــريف بكــل اســتقاللية   اإل  //                                                                  التحجــر مــن فكــرة األســتاذية لصــاحل التدريســية، وكــذا التحــرر مــن ســلطة اإلدارة  //       فــالتحرر
   .      الوامهة /                                                                    ومسؤولية، يكفل للمؤسسة مزيدا من التنوع واالتساع ويلغي املسافات الواهية

                       ً  لـــيس أســـلوب التفكيـــك أســـلوبًا    ..  «                                                   يف اســـرتاتيجية التفكيـــك علـــى أســـلوب االســـتفهامية اجلذريـــة فــــ   "              الـــدرس الفلســـفي "      يعتمـــد 
                                                                                               القول إنه أسلوب اسـتنطاقي بصـورة تامـة، بـالطبع إنـه اسـتنطاقي أكثـر مـن كونـه افرتاضـيا، لكـن شـكل األسـئلة،                         افرتاضيا، ولكنين ال أستطيع 

ــا، لــيس الشــكل األول واألخــري لعمليــة التفكــري ً                                         والبنيــة النحويــة لألســئلة، ليســت أمــورًا مســلًما                                 ومــن مث فــإن علينــا أن نســأل عــن شـــكل   .                                  ً     
                                      وسـوف أميـز هنـا بـني مـا هـو إجيـايب، ومـا يشـكل   .                                       ات أكثـر مـن كونـه مسـاءلة، مبعـىن لـيس إجيابيـا      هـو إثبـ         التفكيك               أود أن أقول إن   .       املسألة

   ً                                                             ُ                                                    موقًفــا، وبــني مــا هــو إثبــات، ولــذلك أظــن أن التفكيــك إثبــات أكثــر مــن كونــه ُمســاءلة؛ لكــن هــذه احلالــة اإلثباتيــة متــر عــرب نــوع مــن املســاءلة 
ــدا         ، وحيلينــا  )  30 ( »                                            اجلذريــة، لكنهــا ليســت تســاؤلية يف التحليــل النهــائي ــة الواجــب "   إىل            جــاك دري                           كمخلــص تربــوي وفلســفي ومبــدئي   "             نظري

                              ، تـرتبط باملعرفـة الـيت ال تتمثـل يف                التقليـد األكـادميي                                     ومـن حيـث املبـدأ، فـإن معاجلـة األعمـال داخـل    ..  «                              لنجـاح داخـل املؤسسـات التعليميـة، 
                                                            املتحـول، هـو بـدون شـك إنتـاج وتعلـيم معرفـة مـع اجلهـر باملهمـة، أي مـع                                                     وأن جيهر املرء مبهنته أو يكون أستاذا داخل هذا التقليـد  .       األعمال

  )     مبـدأ (             مفهوم تقليـدي            جاك دريدا                  ، فاألستاذ يف مشروع  )  31 (   »                                                                  إعطاء الوعد بتحمل املسؤولية اليت ال تستنفذ داخل فعل املعرفة أو التدريس
                                              لــيس إجابــات تســبق امتحانــات، ولــيس أســئلة قصــد حتديــد                              حماولــة إلجنــاز وحــدة اســتفهامية، و   "      الــدرس "   ، و )    غايــة (                  ولــيس شخصــا تقليــديا 

   .                            املستويات وتسقيف آفاق الباحثني
                                                                            اخلاصة باملعهد العـايل للفلسـفة، والـيت يقـدم لنـا مـن خالهلـا اقرتاحـات جـادة لتأسـيس مشـروع   "         التصورات "   عن            جاك دريدا      يتحدث 

   :  فـ  "               المعهد الفلسفي "           داخل مؤسسة   "              الدرس الفلسفي "
    ).                        مجعية خاصة حرة بدعم حكومي (    امة              املعهد مؤسسة ع  -
    ).            صنع القرارات                             ، يشاركون يف حتقيق املسؤوليات و                              مفتوحا لكل الدارسني من كل مكان (                         يطمح املعهد أن يصبح عامليا   -
                                                                                                    يرتبط املعهد مبوضوعات خمتارة ذات عالقة مبشـكالت اخـتالف الثقافـات والرتمجـة ومشـكلة املؤسسـة يف بعـدها العـاملي اإلشـكايل،   -

   .                                                  هتم باملوضوعات اجلديدة وحقول البحث اليت مل تعاجل من قبل ي
   .                                                                      معهد للبحوث بالعاملية بصيغة جديدة من صيغ االتصال، فهو ليس جمرد معهد تعلمي  -
   .                                           املعهد مفتوح ألي شخص دون اعتبار للوضع األكادميي  -
   .     املعهد                                                             ً       يستطيع أي شخص أن يصبح طالبا كما يستطيع أي شخص أن يدير برناًجما يف هذا  -
م، وكذلك السن، واجلنسية واجلنس  -    .                                               األوضاع األكادميية ال 
                                                    عقـود لفـرتات قصـرية مـن أجـل إلقـاء احملاضـرات أو إدارة حلقـات  (                                                  لن يكـون هنـاك تثبيـت يف منصـب األسـتاذية أو كراسـي حمجـوزة   -

    .  )  32 ( )              حبث لشهور قليلة
              متفصل عن رتابـة  /   ّ            يتمّيز به من متلص /                        ة جديرة باملتابعة ملا يتسم          حماولة جديد  "                 المؤسسة الفلسفية "    حول            جاك دريدا          يعد مشروع 

                             ، مســتقل عــن كــل ســلطة، بعيــدا عــن  )        بيــداغوجي (                                                                              الواقــع الديــداكتييت، وعــن الطــرح التقليــدي للفعــل التعليمــي، فهــو مبثابــة راهــن أنطولــوجي 
ـا الفالسـفة، ويكتبـون عنهـا جبماليـة  /  يـة                                 يف تفكيكياتـه املريبـة، و كـذا عـن الومه          جاك دريدا                      الزئبقية اليت اعتادهـا  /         التوهيمية                                                   اليوتوبيـة الـيت حيلـم 

ـــا التقريـــري و   .. «                                         الشـــعراء، وأوهـــام علمـــاء الـــنفس،  فمـــا يهـــم هـــو           ســـط كثافـــة                                                                 مـــا تقـــوم بـــه الوظيفـــة التعليميـــة يف اجلامعـــة هـــي صـــناعة خطا
ّ                           ألّن مــا تقــرره الوظيفــة النقديــة                     مبقاومــة داخــل املســاومة             يتعلــق األمــر  .                                         اهليمنــات اإليديولوجيــة والقواعــد املتفــق عليهــا                    اإلكراهــات األكادمييــة و   

                              ّ   فهـــي وظيفـــة قانونيـــة وعرفانيـــة تتطلّـــب   .             ّ               تبـــات أو التـــأّمالت واإليـــدياليات    الرتا                             طـــايب كحـــدث فيمـــا وراء العالمـــات و                      التفكيكيـــة هـــو الفعـــل اخل  و 
                          التحضــري املتصـدر ألرضـية البــدء  =            ثابـة االسـتباق    هـي مب  "               مــا قبـل الجامعــة "            ، فكـل فلسـفة  )  33 (  »       األمانـة                            ذعـان واالعـرتاف أو قسـم اليمــني و   اإل

                    ميكــن للفلســفة أن تنجــز    ..  «                                        يف أعمــق مرتكزاتــه، وأبعــد ميكانيزماتــه، كمــا   "        التفلســف "                                     اجلميــل، بــال إكــراه، وال دمياغوجيــة، ملمارســة  =     املمتــع
ّ         إن الفلســفة يقــّر قرارهــا   .           وج العاجيــة              مبتعــدة عــن الــرب                                ة علــى أسســها، ومتجنبــة الغمــوض، و                                          عملهــا إذا مــا بقيــت داخــل اجلامعــة، واقفــة بصــالب              
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ّ  وأحيانًا، يقّر قرارها إىل حـّد   .           ضمن اجلامعة              ّ      ...)                               وأحيانـا الـداعي الوحيـد لوجودهـا  (                  يتمثـل داعـي قيامهـا   و   .                           بعيـد، وجتعـل مـن نفسـها لنفسـها      ً     
               و التطبيـق اخلـاص           المحاججـة        دية على                                         ً                                               بتوفري أدوات التفكري النقدي، و املطرقة نادرًا ما تكون من بني تلك األدوات، وتعتمد املهارات النق

                                             ســـبيال مفتوحـــا علـــى التحلـــيالت املؤجلـــة، و التفكيكـــات   "               مـــا بعـــد الجامعـــة "              ، فتغـــدو فلســـفة  )  34 ( » "             التفكـــري الواضـــح "               للقواعـــد مـــن أجـــل 
   .                                         مناهضة، تشتغل يف الضوء بال دوائر وال انفعاالت =                      ، حنو ميالد لفلسفة ناهضة "        الالمؤدجلة "

    ]: ك )  َ كَـ  (                               ِ استراتيجية صناعة الفيلسوف المفكِ  [    ديد                 ما بعد النقد الج  =       رابعا 
ّ  إّن  «  ) Déconstruction   " (       التفكيــك "           جـاك دريـدا   ِّ  يعـرِّف    ال   و   analyseً  ً◌      تحلــيال                             ، بأيـة حـال، ورغــم املظـاهر، لـيس        التفكيـك 

ً  نقًدا     critique أن تأخـذ هـذا بنظـر االعتبـار أيًضـا       الرتمجـة       ، وعلى  ً ّ             ، وذلـك، خباصـة، ألّن تفكيـك عناصـر        ً لـيس حتلـيالً   .                             ّ     بنيـٍة ال يعـين الّرجـوع                             ٍ   
ّ    ّ إىل العنصـــر البســـيط، إىل أصـــل غـــري قابـــل ألّي حـــلّ                                                                      فهـــذه القيمـــة، ومعهـــا قيمـــة التحليـــل نفيهـــا بالـــذات، هـــي عناصـــر فلســـفات خاضـــعة   .                                   

ً  لـــيس نقـــًدا    وهـــو   .        للتفكيـــك ـــاملعىن        ـــت "        نســـبة إىل    " (       الكـــانتي "                         ، ال بـــاملعىن العـــام وال ب ــــ     ").   ْ  كاْن ـــة ال ــــ   krinein            إن هيئ        لقـــرار،  ا (  krisis       أو ال
ْ           االختيار، اُحلْكم، التحديد  ُ ا يف هـذا شـأن جهـاز الّنقـد املتعـايل كلّـه، تشـكل أحـد   )                    األساسـية   "       األشـياء "   أو   "         املوضـوعات "                                ّ            ّ             هي نفسـها، شـأ
ّ  الّســم "         ، بــني داء  )    داوي (     الــدري  )/    دائــي (                                                     ، فبــني كانتيــة املعــىن و ديكارتيــة املــنهج يــؤول التفكيــك الــدري )  35 (  »                     الــيت يســتهدفها التفكيــك   ء     ودوا  "   

ـــ  "       الرتيــاق "                         ، ينبثــق االخــتالف الفلســفي       دولــوز           ، وجذموزيــة     فوكــو           ، وجنســانية      نيتشــه           ، وإنســانية      هيــدغر           ، وإنشــادية       أفالطــون  )     انيــة (       يف صيدل
ــه ديكــارت               ، إذ تقــوم نظــرة  "   لغــة "                                         كمحاولــة مغــايرة، أو قــراءة غرييــة يف اللغــة بــال                                                الفلســفية إىل مقتضــيات احليــاة علــى التمتــع بالرضــا يف              رني

                                                          إىل فعــال النــاس ومقاصــدهم مل يكــد يظهــر يل أن شــيئا منهــا عبــث وعــدمي           الفيلســوف             وملــا نظــرت بعــني    ..  «               مقاصــد الفالســفة،  /       انشــغاالت
   ا                                                                                                                     النفع، على أن التقدم الـذي أظنـين تقدمتـه يف البحـث عـن احلقيقـة، قـد بلـغ يب غايـة الرضـا و مهـد يل يف املسـتقبل آمـاال جتعلـين أرى أنـه إذ

      ، وألن  )  36 (  »                                                                          يــث هــم نــاس مــا هــو خــري وذو خطــر، فلــي أن أجــرؤ علــى القــول بأنــه هــو العمــل الــذي ختريتــه                       كــان مــن مشــاغل النــاس مــن ح
                 يأتيهـا مـن الـداخل   )      عاطفـة =    إحنـاء    ///(َ               َتقبـل بكـل انعطـاف /                                                                ُ    الفلسفة ال تبتغي أن تنتهي إىل نظرية ما، أو مدرسة، أو حـىت مـنهج، فهـي تُقبـل

                        يـيج العمليـة التعليميـة،  /   جـني /        قصد تدجني  "              الدرس الفلسفي "           انقالبية ضد  /         ولة قبلية                                          مناهضة، أو من اخلارج معارضة، لتسلم من كل حما
          إذا مت لنــا      " ..       أمثولــة "                                      يف الفلســفة، لكــن الفلســفة حتضــر عنــد كــل درس   "         الــرباديغم "                           تعميتهــا، قــد يغيــب هــذا الــدرس  /       تعتيمهــا /          أو تعميمهــا

   .                           من إحلاق التفكيك باسرتاتيجيته   )"    كنا ( مت "
                              الصـــراع ضـــد املشـــروع مطالـــب بـــإبراز    ..  «                                             الفـــرض يف انفراديـــة متعاليـــة أو فرديـــة متصـــارعة، فــــ /            عـــريف إىل الـــرفض              خيضـــع كـــل مشـــروع م

                           وبالفعل، فإن الصراع مـن أجـل   .                                                                                            االنفصال القائم داخل هيئة التدريس وكذا وسط أولئك الذين يعتربون أنفسهم مهتمني باملمارسة الفلسفية
    ...                                                                          يئـــة التـــدريس، وال غرابـــة يف ذلـــك، ســـواء مـــن جهـــة املدرســـني أو مـــن جهـــة التالميـــذ والطلبـــة                                   الفلســـفة، داخـــل الفلســـفة وحوهلـــا، يقســـم ه

       والنقـد   "            قسـم الفلسـفة "                                                                     قد ارتكز على أسس تقليدية تتمثل يف إقرار األمر الواقع والتشبث الراسخ بــ     ...            عن الفلسفة   "       الدفاع "          واملالحظ أن 
                                           بالنسبة إىل منت متفـرد وملـادة متخصصـة هشـة، بقـدر   "     ً قاتالً  "   بل   "    ً خطريًا "             ظ ملشروع يعترب                                        الالسياسي واملهين بشكل موضوعي واملثايل واحملاف

                               ، وذلـــك عنـــدما حتقـــق لنـــا األكادمييـــات  "                 احلفـــاظ علـــى الفلســـفة "   إىل   "                  الـــدفاع عـــن الفلســـفة "                       ، لـــذا ينبغـــي االنتقـــال مـــن  )  37 (  »            مـــا هـــي رفيعـــة
        إنتاجيـة  /                                                  ملؤسسات من مرجتعـات حلشـد وتـدجني وشـحن العقـول، إىل إبداعيـة                                                      الفلسفية مكاسب ذات رفعة معرفية معتربة، أي حينما تنتقل ا

   .        املباحثات  "       راشدية =     رشدية "                        لتفعيل املناقشات، وترشيد 
                         ترســيخ تعلــم عمليــات املعرفــة   - 1 :                                                               جمموعــة مــن التــدابري البيداغوجيــة داخــل الــدرس الفلســفي اجلديــد، مــن بينهــا           جــاك دريــدا     يقــرتح 

ً     منهًجــا و          التفكيــك    لــيس  «  :           يف مكــان آخــر           جــاك دريــدا                 الــدميقراطي، ويضــيف   و                    تعلــم النقــاش املــنظم  - 2 .       العقليــة   ،                    ال ميكــن حتويلــه إىل مــنهج   
ّ                                                              خصوًصا إذا ما أّكدنا يف هذه املفردة الداللة اإلجرائية أو التقنية، صحيح أنه يف بعض ا            ً ّ   أنا أفكر هنا خاّصة                        اجلامعية أو الثقافية، و  (      ألوساط                    

َ                                      التقنويّة أو املنَهجانية اليت نبدو بالضـرورة مرتبطـة مبفـردة   "      تعارة   االس "         ، قيض لـ  )                يف الواليات املتحدة    مـن   .  َّ لَّ      َ           ُ  ِ ، أن َتغـوي أو أن ُتِضـ "       التفكيـك "      ّ         
ّ          َ      هنا الّسجال الذي َنشأ و  ّ                                ُ                        أميكن للّتفكيـك أن يتحـّول إىل مـنهج للقـراءة والتأويـل؟ أميكنُـه أن يسـمح باحتوائـه علـى   "                   تنامي يف بعض األوساط                   ّ       

ــــه مــــن قبــــل ا ــــة؟       ّ                    هــــذا الّنحــــو وتدجين ــــذي ال يكــــون التفكيــــك؟ كــــل شــــيء    ...                  ملؤسســــات األكادميي   ،  )  38 ( » !                مــــا التفكيــــك؟ الشــــيء  !                               مــــا ال
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ً   يظهــر وكــأن تصــميم هــذا املشــروع قــد ُحســب حســابه يف وقــت مبكــر جــًدا   .. «     وهكــذا                       ُ ً                            إننــا جنــد دائًمــا يف كــل نــص مؤشــرات ســابقة علــى  (                                          
  .     ســطور  "     بضــعة "                                     ر، إنــه تصــميم مفتــوح ال يســمح بــان يوضــع يف                                               ، ومــع ذلــك فــإن اقتحــام اخلطــاب يبطــل التوقــع باســتمرا )               التطــورات الالحقــة

ا، يصـــبح                      وأمـــام نصـــية الفلســـفة و   .  )  39 (  »                       تقدميـــه للقـــارئ بشـــكل خمتصـــر  ]        إمكانيـــة [                   لكننـــا نســـتثين مـــن ذلـــك    "        التفلســـف "                   تصـــميم وحـــدا
                                      ه من اسـتنتاج و، فـأول حتـرر نـدعو إليـه هـو                                                                                خمامرة، وكأننا ال منلك يف الفلسفة إال النص، وما حيلق به من قراءة وتأويل، وما يؤول إلي /      مغامرة

                                                        إنتاج معريف، وذلـك باالنتقـال إىل املفهـوم كوسـيط ابسـتمي تعـددي،  /                                                        االنفالت من النص الفلسفي كدعامة للدرس، إىل فلسفة النص كنتاج
                     ضــي مـن الــذات أن تتــوزع    تقت                      إمكانيــة فلســفة تعدديـة             هلـذا أدافــع عـن    ..  «          روالن بــارت                                             قابـل لكــل مزامحـة وانزياحيــة، فتصـدق بــذلك مقولـة

         ، لكنهـا                    مسـتوى تـاريخي مغـاير                                                 من جهة، وتساهم باجلزء اآلخر يف فعالية كتابة متتـد علـى                  الحياة المعاصرة                          وتنقسم، فتشارك جبزء منها يف 
ــة                                        كتابــة تظــل مــع ذلــك تارخييــة مســتقبلية، حتركهــا  ــة تقدميــة تحرري ــدأ وال                                         ، فنــدرك الكتابــة بــوفرة مثلنــا هــي احليــاة الــيت )  40 (  »                        ديناميكي            ال 

ٍ                                                                                           تنضــب، بفاعليــة وَخــالٍق، حبريــة يف كــل شــيء إال فيمــا يتعــارض مــع إنســانية الــدرس الفلســفي، وحــىت ال يغيــب اإلنســان داخــل التوهيمــات    َ                
    ".            موت الفيلسوف "                أو اليت تنتهي إىل   "            قبل الفلسفة "                      والنظريات احلاضرة فيما 

         للفلسـفة   ..  «                                           ادة بنائه من جديد، بال خمـاوف وال دوغمائيـات، فــ         الدرس وإع =                                          تقرتب املؤسسة من صناعة الفيلسوف بتفكيك العقل
ّ                   لكـي تسـوّغ الـدرجات األخـرى امل                             دواعيها لكي توجد يف اجلامعة، و                                   الـدبلوم، بـل إن هلـا دواعيهـا مـن أجـل                    درجـات الـدكتوراه، و   :           سـتمدة منهـا      

                                      للفلسـفة دواعيهـا أن تعـرف مـا وراء، وعـرب،   .              ميادينها كلهـا                                                                     أن تنعم النظر يف اجلامعة، ومن أجل مشاغلها املتعلقة بصاحل اجلامعة، حبقوهلا و 
                     وللفلســفة دواعيهــا لكــي   .                                                     وللفلســفة دواعيهــا الختبــار أسســها اخلاصــة، وأســس أي شــيء آخــر  .                                   ومــا بــني مــا هــي عليــه ومــا ليســت هــي عليــه

ا ولكي تكون شيئا آخر غري ما هي عليه، هذه الدواعي اليت تكّون نّص الفلسـفة ّ         حتقق ذا     ّ ـا ا  .                                                                                  الـيت ال يعرفهـا العقـل   Reasons       لـدواعي      إ
Reason  ــذا            جــاك دريــدا                   ، فالعقــل يف تفكيكيــة  )  41 (  »                                            ، فللفلســفة دواعيهــا الــيت ال يعرفهــا العقــل مطلقــا                              أبســط مكــون للفلســفة، ليســجل 

              ماحنــا للفلســفة،  / /                                                             ل بــذلك مشــروع التعقــل إىل مــا بعــد التفلســف، وحــىت ال يصــبح العقــل مانعــا عــ                                   املعمــار حضــور الفلســفة قبــل العقــل، وليج
    ).               ال تفكيك الفلسفة (                    يدعو إىل تفكيك العقل 

ـا اللغويـة، ومتكـني الفيلسـوف مـن الفهـم داخـل الـنص،  /                          يغدو التفكيك مناسبة لتطويع                                                                                    توريط الفلسفة حنو االحندار، لتفجري مكنونا
           ، فهـل يرجـع  "            وظيفـة ال تعـوض "          فة بالفعـل              إذا كـان للفلسـ   ..  «   ، و "      املؤسسـة "                  ، ليقرتب مـن منظومـة  "     نسفية   "/"     نفسية "                   وبعيدا عن كل عاطفة 

ــا تعــوض باســتمرار، وذلــك هــو شــكل عــدم قابليتهــا للتعــويض  ــا؟ أعتقــد بــاألحرى، بأ                                                                                                               ذلــك إىل كــون ال شــيء ميكنــه تعويضــها يف حالــة مو
) irremplaçabilité .(   لــذلك، فــإن املعركــة ال تكــون ببســاطة أبــًدا، مــع أو ضــد الفلســفة، ال تكــون معركــة احليــاة أو ا                                             ً               ملــوت، احلضــور أو                                  

                     ، وحــده الفيلســوف الــذي  )  42 (  »                                                                                         الغيــاب داخــل تعلــيم الفلســفة، بــل هــي معركــة بــني قــوى وهيئتهــا الفلســفية داخــل وخــارج املؤسســة املدرســية
            تهـي، لكـن مـا                                                                                                                    ميلك معمارية املباحثة باتساع وانسيابية، ومعيارية ملقارعة احملايثة بعمق ودقة وتنوير، وقد تطول هذه املعركة، بقدر ما قـد ال تن

                   يبشــر بعــود إىل فلســفة                                                                          التصــارع أن نســتمتع بــاخلطو حنــو مســتقبل فلســفي يعــد بــالكثري، أن حنلــم بفعــل ديــداكتييت  =                  يهمنــا يف هــذا اإلصــرار
   ".       الفلسفة "                     باالعتقاد أكثر يف حكمة     ، و  "     احلكمة "

   :       استنتاج
                          نســتعني بــالبرت والقلــع والقطــع     ، و          جــاك دريــدا   يــة                                             يف كــل كلمــة نســتعريها كبــديل أو شــبيه غــري موفــق ملعجم  )        التشــكيل (           حتضــر احلركيــة 

                                                                                                        التشـــويه والطـــي، وذلـــك قصـــد ممارســـة االنفـــالت وبلـــوغ االخـــتالف طواعيـــة أو كرهـــا، نبحـــث يف الصـــياغة عـــن مفـــاهيم مفككـــة يف ريبـــة   و 
    جــاك                 فلســفية، إذ يقــرتح                                     إىل فلســفة كحــق إنســاين يف احليــاة، إىل حيــاة   "                الحــق فــي الفلســفة "           إىل زئبقيــة،            جــاك دريــدا                   وغنوصــية، حتلينــا لغــة 

                                                          ، حماولــة لتجــاوز رتابــة احلصــة الــيت ختضــع لسياســة بيداغوجيــة منمطــة،  )       تعليميــا (        ، نــادرا  )      تعلميــا (     وامهــا   )       فلســفيا (     ممكنــا   "            درســا فلســفيا "       دريــدا
ــ "          مــن مشــروعه            جــاك دريــدا                                                                          تكرســها املنظومــة التعليمــة الــيت تــؤمن باإلحصــاء كجــدوى علــى حســاب صــحة املعرفــة، يبتغــي    "    درس        فلســفة ال

                                                                                                                      اســتمالة التجديــد والتحــديث، واســتباق النهايــات، قطيعــة مــع كــل أدلوجــة، لتفعيــل مشــروعات األنتلجنســيا، وجتــاوز مقــاالت النخبــة الوامهــة، 
                                                                                            ، علينا أال نقرتح منوذجا أو بديال، أو حـىت وضـعية مغـايرة، بـل علينـا أن نطالـب بـالتفكري مـن جديـد يف أزمـة  "             الدرس الفلسفي "           فأمام أفول 
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  .          ّ   لدى جاك در يدا مراجع الكتابة ومفاهيمها 
  مصطفى الكيالني .د.أ 

 تونس جامعة   

ّ  جاك در يدا الواحد الم تـ ع د د:       ً ابتداء   -1  َ  َ  ُ              ّ      . 

ُ                                   ّ  ّ     ّ                                        ّ        ّ   كتابة ال يت نروم تناو هلا حبثا يف هذا املقام هي الكتابة الدر يدي ة عام ة والكتابة باعتبارها إحدى التيمات األساسي ة املرجعي ة ال داخل        ّ           
ّ            الثبت االصطالحي  واملفاهيمي  اخلاص  جباك دريدا       ّ           ّ             )Jacques Derrida( كالرتياق ،)1( )pharmakon ( والبكارة)hymen (

) dissémination(والتفريق أو الفرز ) dé-construction(والتفكيك  )différance ()2(      ُ   والتباي ن ) différence(واالختالف 
ّ  والنص       )texte ( والثابت)axiome ( والق ران     ِ   )alliance ( واألثر)trace ( والكالم)parole ( والل غة    ّ   )langue ( والل سان     ّ   )langage (

غايرة ) altérité(     ّ   والغريي ة ) identification(والتعريف ) éperon( واهلامزة) style(واألسلوب ) idiome(   ّ     والل هجة 
 
      وامل
ُ
   )altération (

ّ   ّ   والال عبي ة ) jeu(   ّ    والل عب ) héritage(واإلرث ) image(والصورة     )le ludique ( والبهجة)jouissance ( والعقل)logos ( والتأويل
)interprétation ( واليهودي ة   ّ       )judaïsme (  ة       ّ         ّ واملركزي ة العقلي)logo-centrisme ( والقانون)loi (  والشر  ّ     )mal ( والذاكرة
)mémoire ( واحلضور)présence (  شيء -    ّ والال)rien ( واألصل)origine ( والتمث ل   ّ     )représentation ( واحملاكاة)mimésis (

  )...capital(ل ورأس املا) capitale(والعاصمة ) cap(والرأس أو الوطن ) éthique(واإليتيقا ) morales(واألخالق 
 فك رين ونق اد األدب واجلمالي ات،  

ّ       ّ                ّ     هذه املصطلحات وغريها مث لت مفاهيم وأحالت عند استخدامها إىل عدد وافر من الفالسفة وامل  
ُ
                                                         ّ                     

ّ    كأن  نذكر على سبيل املثال ال احلصر، بعض فالسفة البدايات، كأرمنيدس، مث  سقراط وأفالطون وأرسطو تالز م ا مع النص  التورايت ، ي         ّ          ً ُ                          ّ                                                             ْ لي   
ّ                                                            هؤالء ديكارت وليبنيتز وسبينوزا وكانط وروس و وهيجل ونيتشه وفرويد وماركس وهوسرل وهيدغر وإميانويل لفيناس                                         )Emmanuel 

Levinas ( وإدموند جاباس)Edmond Jabès ( وفيليب سولرس)Philippe Sollers ( وماالرمي ودي سوسري)F.De 

Saussure ( ورومان جاكبسون)R.Jackobson ( غ وفان غو)Van Gogh ( وموريس بالنشو)M.Blanchot ( وجورج باتاي)G. 

Bataille...(  
في عند قراءة ما بني السطور، ويف الطوايا واخلفايا مراجع  ا يف نسق الكتابة الدريدي ة العام  خت   صر ح 

ُ                                                     فهذه األمساء واملراجع امل   ّ       ّ                          ّ  
ُ
أخرى                      

 فك رين ونق اد جتايلوا مع جاك دريدا، وخاص ة يف جمال اال
ّ           مل                             ّ       ّ  
ُ
ّ  شتغال النقدي  األديب  على البنيوي ة والتأويلي ة والتناص             ّ           ّ            ّ      ّ            )intertextualité( كأن ،

ما يف النص  الدريدي ك ال  من ميخائيل باختني ) Gérard Génette(نذكر إضافة إىل جريار جينيت  ّ                   وفيليب سولريس املصر ح   ُ           ّ             ّ                 
)Mickaïl Bakhtine  ( وجوليا كريستيفا)Julia Kristéva (وروالن بارط )Roland Barthes.(  

ا تقاط عا وتآلفا، تكرار ا وجتاو ز ا، جتميع ا باملنظور اإلكلكيت   ّ  فكيف البحث، إذن، يف الكتابة الدر يدي ة مب ختلف تيما                 ً      ً  ُ      ً                 ُ                 ُ    ّ  ّ                               )éclectique (
              ً    ّ                 ّ   للكلمة وتفضية  دال ة على إضافة معرفي ة؟

ٍ            كيف نقرأ جاك در يدا واحد ا متعد د ا أو م تعد د ا لواحد  مبجمل هذه ا       ً  ّ   ُ      ً  ّ       ً شار إليها                ّ       
 
          ملصطلحات املفاهيم عند وصلها باملراجع الكربى امل
ُ
                                          

ا املذكورين؟ وهل الكتابة باعتبارها أبرز تيمات النص  الدريدي  اجلامع تذهب إل تكثري الفعل الكاتب وتنويعه باملراكمة  ّ                                                   وأصحا         ّ                                                       
            ُ                              المتالء والتبعث ر، الرتاكم والتفكيك،  التموقع وازدواج املنت واهلامش، ا )3( palimpsestes )-نسبة إىل التطريسات" (         ّ  التطريساتي ة"

غايرة بقصد جتاو ز 
 
ُ   والضياع، التمركز وامل              
ُ
وبالكتاب إىل الكالم، وبالكالم إىل الصوت؟ " الكتاب"إىل " الكتابة"والعود بـ"     ّ     ّ     مركزي ة الل وغوس"                    

ا من ثابت ا زته إىل حترير ذا ْ                           وهل توص لت الكتابة الدر يدي ة بعد ك ل  ال ذي أجن       ّ   ّ  ُ        ّ  ّ                ّ عىن        ِ    ملعىن واملقاربة بني الصوت واألثر، وبني وهج روح الكالم مب                                                 
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ّ  بدائي ته وساكن اخلط ؟            ّ       
 ".       ّ اإلغريقي  "وصفة "        ّ اليهودي  "ما بين صفة :          ّ  سؤال الهوي ة -2

ء مشروع الكتابة ومرجعه مبوضوع اهلوي ة د  بد  ْ                                 ّ  حي     ّ ّ                     ّ     فاألنا يف التناول البحثي  الدر يدي  هو أقل  صعوبة من اآلخر والغريي ة، ب. ُ         ّ   ّ      ّ ّ  ل إن                           
دف التواص ل معه   ُ      ُ مشروع الكتابة م ت صل مبشروع فهم اآلخر اختالفا وتباي نا              ُ                               ّ ُ              . 

ا باهلوي ة هي موضوع ندوة شارك فيها جاك در يدا وثل ة من املفك رين وأساتذة الفلسفة الفرنسي ني ال ذين عا ّ                           ّ    ّ       وإذا الغريي ة يف اقرتا دوا          ّ                ّ                                 ّ      ّ         
ْ                                   ال ذي قابل بني األصل اليهودي  والل وغوس اهليليين  بضر ب من احلوار القائم على ازدواج األنا                    ّ  ّ              ِ      مبشروع الكتابة الدر يدي ة إىل إميانويل ل فيناس     ّ            ّ     ّ                        ّ 

ّ               ّ      والغري أو الغري املاثل يف األنا، إن  حو لنا األص ل من سياقه األو ل القدمي إىل سياق حادث حب كم انتماء كل  من لفيناس ودر يدا إىل             ُ                       ّ               ْ       ّ    ْ  الثقافة                              
 .         ّ شرتك اختاليف               ّ  ْ          ُ واحلياة الغربي تني  من موقع م  

ّ              ّ                        وإذا األنا هوي ة م نفتحة على الغري، عو د ا إىل األصل اليهودي  الداعي إىل تقب ل اآلخر باحرتام واعتباره                  ً  ْ ال ميكن خفضه "   ً  ُ     غري ا م طلقا"            ّ   ُ                  
  .)4( إىل مرتبة الدون اخلاضع لألنا

خاخ الل وغوس اإلغريقي  مث  الغريب  عام ة؟ كيف اخلروج من 
ّ    ّ                 فكيف، إذن، م واجهة ف       ّ   ّ ر ثوابته؟           ُ       ِ       ّ             ْ          أس     

           ً                                          ُ           ّ            باعتباره غري ا لآلخر واختالفا معه إعادة النظر يف جممل الرتات بات الكالسيكي ة املاثلة يف )             ّ األنا اليهودي  (ُ                     ه نا يستدعي موقع األنا 
، من التف) dé-construction(                 ّ                                      النصوص امليتافيزيقي ة املوروثة، وذلك بانتهاج سبيل التفكيك  ّ          إلحداث انتقال تقرييب  وتفريقي          ّ ْ   ريق أو الفر ز                             

)dissémination( جمل املفاهيم الرتات بي ة قصد حترير خطاب العقل املستبد  من عميم اهليمنة وغاشم التسل ط، وذلك بالتمييز بني 
ّ                           ّ                     ، مل                             ّ ُ                 
ُ
   

ّ                     ُ   َ                                                             اإلجياب والسلب، اخلري والشر  واعتماد فكر االختالف ب غية  إرباك أنساق العقل املوروثة على غرار ما ذهب إليه جورج باتاي خب صوص                       
 لغز والعقلي  وما انتهجه موريس بالنشو يف ما أمساه 

ّ                                   إعادة الصلة بني امل           
ُ
  ".كتابة الكارثة"                 

ّ                     ّ        ّ           فليس مشروع الكتابة لدى د ر يدا ابتداء  من فراغ، بل هو مواصلة للمشروع الل يفيناسي  القائم على سؤال اهلوي ة والغريي ة واملغايرة       ّ                                   ً         ّ  ِ                        )5(. 
ُ                           ّ فرفض  االنصهار يف اآلخر باسم الغريي   ُ                       ً              ً         ً ة ال ينفي إمكان التواص ل، ألن  التباي ن، هنا، ي فارق  ليستلزم يف األثناء وفاق ا، تفامها، احرتام ا متبادال          ُ         ُ       ّ      ُ                     

، بل  ّ      باملنظور اإليتيقي  ّ       اإليتقي  األقصى"               ّ                        ، على حد  عبارة بيري جان الباريار "             )Pierre Jean Labarièrre(  كأن يتحد د األخالقي ،  ّ         ّ          
ْ   باملفرد والكوين  مع ا، إذ  ك      ً   ّ ّ               ّ      ُ                    ً     يف لألنا الل يفيناسي  مث  الدر يدي  أن يكون يهودي ا عند م قارنته باآلخر استناد ا إىل                ّ     ّ   ّ ) altération" (    ّ         الغريي ة املطلقة"           ّ      

ُ    ً    املقرتنة و جوب ا بـ ّ  ال يت هي موضوع اختاليف  ال تباي ين ؟"     ّ        ّ  الغريي ة النسبي ة"         ُ       ّ                 ّ   
ّ             ُ              لقد ات ضح للفيناس مث  در يدا أن  هذا السؤال م شرتك بني االختالف      ّ    ّ ّ             والتباي ن، بني ما يصل وما ي فر ق عو د ا إىل ك ل  من الثقافة       ّ              ُ      ً  ْ     ّ   ُ                  ُ      

  .)6(والطبيعة 
ّ                                   ّ                ّ             إن  حرص كل  من لفيناس ودر يدا على نقد الل وغوس الغريب  بالسعي إىل تفكيكه هو الدفاع عن اهلوي ة املنفتحة املتشب ثة بأصوهلا غري            ّ              ّ               ّ        ّ  

ا املدافعة عن و جودها ضد  االستخدام اإليدي ّ                املكتفية بذا         ُ ّ  ولوج و ي                             ِ  َ    )idéologiste (فاليهودي ة حسب لفيناس .       ّ              للمسيحي ة منذ سبينوزا              ّ       
ّ          ّ  ليست جمر د مرحلة مه دت للمسيحي ة           ّ تلفتان، ولكل  منهما ) 7(        ّ        أو اعتبار املسيحي ة تصحيحا وإكماال لليهودي ة، بل إن  اليهودي ة واملسيحي ة خم              ُ    ّ         ّ        ّ         ّ                       ّ               

  . رب املاثل بينهما                 ّ      ّ                         وجود وتاريخ وخصوصي ة يف متث ل اإلله والوجود رغم التقا
ْ                        وما انتصار لفيناس لألخالق إال  تأكيد على أن  اليهودي ة أخالق، وللكالم أيضا ماهي ة أخالقي ة ل ك و نه يصل بني اإلله واإلنسان   َ  ِ   ّ       ّ                        ّ        ّ              ّ                          

طلق من غري التعارض مع حري ة ا
 
اه آخر حيث األنا يف عالقة إيتيقي ة باآلخر امل اه والوضع يف اجت                         ّ    مبفهوم التعايل يف اجت 
ُ
           ّ                             ّ               ّ   ).8(ألنا                

، إذ  هو األصل ال ذي به كان  ْ           ّ           إن  الكالم حاضر بصفة مرجعي ة أساسي ة يف املبحث الل يفيناسي      ّ       ّ              ّ       ّ                      ّ وهو قائم يف " الكتابة"ّ  مث  " الكتاب" 
ُ                     تتناظم أجزاؤه للتدليل على هوي ته مقابل هوي ة وجه آخر، فإذا حضر كان التواص ل وإن غاب كان العنف " الوجه"               ّ      صميم موضوع الغريي ة، كـ                               ّ           ّ                             
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  ).9(القاتل
ّ        ّ       وقياس ا على الوجه احلسي  باعتباره داال  على هوي ة شخص               ّ                 ً   ّ     ّ           ّ                                    ّ   تمث ل هوي ة شعب أو أم ة بداللة االختالف والتباين مع شعب أو أم ة ت    

  .)10(أخرى 
ّ             لقد انتهج در يدا سبيل لفيناس، إذن، يف إدانة تاريخ اهليمنة والعنف مبرجعي ة الل وغوس، هذا الواحد املتعد د، من اإلغريق إىل              ّ                                                      ّ     ّ                      

ُ   اجل دد"       ّ  اإلغريقي ني" ، كهيجل وهوسرل وهيدغر، مثلما استفاد من مفهوم "  ّ                                              ، ك ل  بأسلوبه اخلاص  يف أدائه الفلسفي                  ّ              ّ  ُ "     ّ            ّ  الغريي ة الراديكالي ة"  
وسرل يجل ونقد اهليجلي ة  ّ                  ُ                ّ          ّ           ّ                  ّ        الل يفيناسي ة لبلورة مفهوم كل  من االختالف والتباي ن، فنقد األفالطوني ة والكانطي ة والفرويدي ة               ّ   ، ونقد اهلوسرلي ة    ّ      ّ                 

ّ     يدغر اقتداء  بل فيناس ال ذي انطلق مشروعه الفكري  من  ّ           اهلوسريل  يف عالقته بالذات ضمن النسق الواصل بينهما، مث  بالدازين " املوضوع"           ً   ِ        ّ                                                                 ّ      
)dasein ( اهليدغري  للتحو ل أخري ا إىل     ً      ّ       ّ   .خريناآل/                                ّ        احلريصة على بلورة مفهوم جديد للهوي ة واآلخر"     ّ            ّ  الغريي ة الراديكالي ة"      

، كأن تتوف ر لال حق مفاهيم أساسي ة مرجعي ة أضاءت أفق  ّ               ّ       ّ             وإذا الكتابة الدر يدي ة م واصلة ملشروع الغريي ة الراديكالي ة الل فيناسي      ّ          ّ البحث                  ّ  ّ   ُ                 ّ            ّ     ّ      
ّ              الدر يدي ، كاألنا والغري واالختالف والتباي ن والتواص ل والوفاق والتفكيك والتفريق أو الفرز والكالم والنص  واملعىن والرمز                                                  ُ          ُ                             ّ     ّ        كي يت سع جمال       ّ  

ّ      ّ       ّ                                البحث يف هذه الغريي ة ويتعم ق بالل غة والل سان عند الوصل بني امللفوظ واملكتوب        ّ                .  
                               ّ                        الكالم يف املكتوب أضحى إمكانا للتحق ق بانتهاج سبيل القراءة ) traces(                                      ّ        وما بدا شبه مستحيل عند حماولة لفيناس تعق ب آثار 

تلف النظري ات الل ساني ة و ص وال إىل التداو لي ة ومن جامع النص ي ة           ّ    ّ                    ّ         التطريساتي ة ال يت استفادت من البنيوي ة وما بع ّ ّ    د البنيوي ة وخم                 ّ ُ             ُ  ُ    ّ    ّ     ّ           ُ     ّ        )archi-

textualité (  تلف األحباث النظري ة واإلجرائي ة اخلاص ة بالتناص ّ  وخم           ّ       ّ          ّ                ُ  )intertextualité.(  
ّ                    ّ وإن  ثبت املرجع الل يفناسي   يف طرح سؤال اهلوي ة الدر يدي  مبنظور األنا اليهودي     ّ       ّ                 ّ      ّ               ْ ّ         مقابل األنا اإلغريقي  فالغريب  ع موم ا فإن  إلدموند          ً   ُ   ّ        ّ                  

نا إىل ) Edmund Jabès(جاباس  ْ       تأثري ا أيضا على در يدا، إن  ع د   ُ   ْ ّ  ال ذي أثبت من خالله جاباس أن  هوي ة اليهودي  " كتاب األسئلة"    ً             ّ                ّ    ّ                         ّ 
ّ           ّ                   مرتبطة أساسا ومرجع ا بالكتاب املقد س، واليهودي ة نشأت عن الكتابة                ً                 )11(.  

ّ    إال  أن  مش ّ     ً                  ّ   بالغريي ة واملغايرة واخلروج من أسر مركزي ة العقل اإلغريقي  فالغريب  عموم ا مل يكتف بالتأويلي ة )            ّ أنا اليهودي  (             ّ   روع بلورة اهلوي ة   ّ          ّ                ّ                              ّ     
ّ                                             ّ     التلمودي ة القدمية واألعمال التأويلي ة اليهودي ة احلديثة واملعاصرة بل توس ل أيضا بنقد هذا العقل لذاته لدى فالسفته الغربي ني،   تشه وهيدغر كني       ّ                         ّ         ّ                        

ّ                                ّ                                 ّ               على سبيل املثال ال احلصر، مثلما تأك دت االستفادة من األسطورة يف نقد تسل ط العقل، كاإلحالة إىل الديانة املصري ة القدمية وداللة امللغز                                 
  .)12(          ّ         فيها وفاعلي ة الرمز 

ا على اهلوي ة والغريي ة واملغايرة  ً                 فقد اخنرط تفكريه أي ض ا يف حركة احلداثة                ّ                   ّ                      ّ        ّ            وكما عاد جاك در يدا إىل جذوره اليهودي ة لالستضاءة   ْ                
ُ    ً             الغربي ة باعتباره شريك ا فيها، والعتقاده الراسخ بأن  انتماءه الثقايف  ال يتعارض واملواطنة لكو نه ينتمي و جود ا إىل اجملتمع األ           ْ                       ّ                ّ                            ً   .    ّ ورويب       ّ               

ُ    ً فرف ض املركزي ة األوروبي ة قياس ا على مركزي ة العقل ال يعين نفي صفة االنتماء و جود                                  ّ           ً ، بلد التخوم النائية، )le cap(          ّ         ا إىل أوروب ا، الرأس   ْ        ّ         ّ      
ّ            ، املركز التجاري  ورأس املال )capitale(العاصمة                )capital( مواطن التعد د الثقايف ، بلد األنوار، برمزي ة باريس كما متث لها فالريي ،          ّ               ّ                   ّ         ّ             )Paul 

Valery ()13(.  
ّ                                   االنتماء الدر يدي ، هنا، قائم على االختالف بني املكان وا ّ    ّ ً  لكيان، بني كيان وكيان آخر، بني يهودي  أورويب  وصفة األورويب  عام ة              ّ               ّ       ّ                                  

ّ  ً  من غري التفريط يف الصفة اليهودي ة اختالف ا وتبايـ ن ا ال يتعارضان مع اهلوي ة الثقافي ة، واحدة  م تعد دة     ُ   ً        ّ         ّ                   ً ُ        ً        ّ                            )14(.  
 .   ّ                      رمزي ة المرأة بمنظور نيتشه: الكتابة واألسلوب -3

ّ    تستدعي ممارسة الفعل الكتايب  مبن ّ           ظور نيتشه يف املقام األو ل النظر يف                          ضمن ما " ما وراء اإلجراء"فـ"        ّ املفهومي  "ّ  مث  "             ّ املستوى املادي  "                    
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  .)15( "ضربات األسلوب"       ّ    أمساه در يدا 
جة ج ا، بل تعد د أنس  ِ   وإذا األسلوب حضور، بصمة، إمضاءة، وهو النص  يتشك ل نس       ّ          ً  ْ     ّ      ّ                                        .  

ُ  يتنز ل يف متاهة أذ ن" سؤال املرأة"از، كـ                                    ُ          فحينما ننظر يف أسلوب أو أساليب نيتشه ي طالعنا اجمل             ّ  ّ                          مم ا يستلزم السماع واحلاجة إىل "    
ا االستماع، الرؤية، شأن املرأة ال ي ثري مجاهلا اآلخر الرجل إال  باملسافة الفارقة بينهما، ألن  االقرتاب ال ّ          مسافة بي ني ة يكون                             ّ          ً    ّ  يكون ممكن ا إال          ْ ّ                                         ُ                    

ّ  ُ   َُّ                                           ّ مث ل النيتشهي  ت شب ه  باملرأة وحركة احلجاب تدليال على احلياء األنثوي  وكذا احلقيقة يف الت. بقليل من االبتعاد       ُ   َّ               ، كما ت شب ه احلياة باملرأة )16(  ّ          
  ).17( أيضا

ذا األسلوب التشبيهي  النيتشهي  القائم بني احلقيقة واملرأة  ّ                          و          ّ ّ                            تتحو ل املرأة إىل سؤال واحلقيقة إىل ) املرأة -احلقيقة أو احلقيقة - املرأة(                       
ّ       ّ          يعمق داللة  إال  باحلجاب توس ال برمزي ة املرأة جمال ال           ّ    ً         )18(.  

ّ     وإذا رمزي ة املرأة تفتح على موضوع النص  تبعا للتأو ل النيتشهي  مث  التأو ل اهليدغري  له           ّ      ّ   ّ           ّ            ّ                            ّ        )19.(  
ّ             ّ      ّ              ّ                ّ         ّ    ّ       إن  التأو ل النيتشهي  للنص  هو يف صميم متث ل مجالي ة جديدة إنتاجي ة تقطع مع اجلمالي ة الكالسكي ة ال يت هي مج      ّ           ّ       ّ   ّ         ّ    الي ة استهالكي ة   

ّ   ّ    ُ   َّ    كر ست يف تاريخ اجلمالي ة العام  سيادة الفيلسوف الدوغمائي  ال ذي ي شب ه بـ                          ّ       ّ                 ّ ّ      ْ   ، كناقد الفنون وم تذو قها أي ضا"املرأة العاقر"    ُ                 .  
ّ   ث ل والدازين، مثلما أفادت يف مت) Etant(                       ّ                                                   لقد فتحت القراءة اهليدغري ة ألسئلة نيتشه وخمتلف أساليبه اجملال واسعا على املوجود 

ّ     ً      ُ       النص  بنية  غري م تناظمة  ّ      يف تشبيه در يدا ألسلوب نيتشه إال  تعبري )éperon ()21" (اهلامزة"وما . )20(    ّ                  جمازي  در يدي  للتدليل على حال            ّ                    ّ    ّ    
تقرة كاذبة خم   ا خاضعة راضخة حم  ُ             ُ االستنفار يف كتابة نيتشه الساعي إىل احلقيقة والنص  مبقاربة رمزي ة  صورة املرأة السائدة لكو                                        ِ ّ            ّ ادعة، وهي                                             

ّ                  إىل ذلك حسب املنظور الفلسفي  والديين ، وجه للحقيقة، كأن تقف على مسافة قريبة منها، مثلما تت صف بالقو ة اجلازمة املوارية          ّ                                                     ّ        ّ                         
  .)22(         ّ                        الدينوزوسي ة الغامضة يف مرآة الرجل 

مي بطن احلصان، وعند فرط " اهلامزة"فـ ْ                        يف واقع االستخدام ختز  وأحيانا ت د   ُ          ُ ّ        دلول النيتشهي  تشف  وترق  إىل أن بامل" التشذيب"                       ّ     ّ             
ّ          ت صبح خارقة للحجاب كاخرتاق القضيب الذكري  للبكارة                                       ُ)hymen( وكفعل الرتياق ،)pharmakon (يف اجلسد.  

ّ           الكتابة عند االستمرار يف اجملاز الدال  على املرأة -كذا املرأة ّ       احلقيقة هي النص  املنفتح واملنغلق يف اآلن ذاته، القابل لفك  شفرته -                                                                       ّ               
 ستعصي على أي  حماولة لفك  الشفرة 

ّ         وامل           ّ            
ُ
   )23(.  

ّ                  ّ             واملرأة هي دوال  متالزمة، وال شبيه أو مثيل إال  بالكتابة ضمن  احلي ز الفارق بني ) Simulacre(فاألسلوب والشبيه أو املثيل                             ّ              
ا ّ                    األساليب، شأن األسلوب املتعد د يف صورة املرأة ذا                         .  

ّ                   ّ  النص  على شاكلة تطريساتي ة -الكتابة -4    . 

ً                     طرس أو الطلس أو التطريس هو يف صميم املكتوب باعتباره نص ا، جماال للفسخ وإعادة اإلنشاء، لوح ا حيمل آثار سلسلة من ال                                ّ                                                    
ء الشفوي ، الكالم بالصفة اإلهلي  . الكتابات ّ                    ّ وحينما نعود إىل النص  التورايت  ذاته نتمث ل التطريسات آثار ا كتابي ة تعود عند األصل إىل البد          ْ                        ّ      ً                 ّ          ّ         ّ ة،                   

 دو ن مر  مبراحل املشافهة عرب قرون بتقليد إذ التو 
ّ                               راة امل     ّ  
ُ
ُ            فالتقليد الكهنويت  و صوال إىل طور ) Ilohim" (إيلوهيم"ّ  مث  ) Jehovah" (يهوه"         ّ                

  .)24(التدوين وما جنم عنه من حتقيق وإضافة 
ّ              ومم ا ي ثبت هذه الصفة التطريساتي ة الناجتة عن تعد د الروايات يف الزمن الشفوي  وآثار ذلك امل                          ّ ذ له صفة    ّ   ُ                       ّ                 دو ن وقد اخت 

ّ           رتاكمة يف امل         ّ  
ُ
          

ّ                                                   ّ               ّ       كتابي ة ما أورده إميانويل ليفيناس خبصوص النيب  وامللك داود عند التفريق واجلمع حتليال بني الصفة التارخيي ة والصفة العقدي ة الر    ّ       وحي ة هلذا     ّ                                    
  ).25(                                ّ   تاريخ يف اشتغال صورة داود التوراتي ة  -                            ّ الرمز كي يتعالق التاريخ والال  -االسم
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ّ      ا النص  التورايت  مثال مرجعي  على وإذ            ّ         ّ ّ            ، كما نظ ر هلا جريار جينات وفص ل مفاهيمها )archi-textualité" (         ّ  جامع النصي ة"                         ّ        
ج ك ل  من ميخائيل باختني وجوليا كريستيفا وفيليب سولرس وروالن بارط يف جمال النقد األديب  حتديد ا ا مبواصلة  ً  وم صطلحا      ّ                                                                           ّ  ُ فتظهر .  ُ                   

، أحد أجزاء "التفريق"على وجه اخلصوص، كأن سعى يف ) La dissémination" (التفريق"         ّ      دى جاك در يدا يف                  ّ    الكتابة التطريساتي ة ل
ّ    مثلما مجع بني النص  األفالطوين  ونص ه يف )26(                                      ٍّ             الكتاب الثالثة، إىل الكتابة على كتابة نص  لفيليب سولرس     ّ         ّ ّ   ، اجلزء األو ل "    ّ         صيدلي ة أفالطون"                         

  ".التفريق"من كتاب 
، كما  ّ       النص  ّ                             ّ                                         هو كالم م تكر ر، إعادة إنتاج لذاته بصفة آلي ة وباملوت ذاته، فينكتب وينقرئ، وهو احلضور " التفريق"ورد تعريفه يف       ُ        

ٍ                                              املخادع يف الظاهر، وهو ماض  ومستقبل مثلما هو فعل انفتاح على اآلن، على أنا     ّ                        ْ              املتكل م، خاضع للصدفة أيضا، كرم ية نرد، غامض  -                       
ّ          ُ ليس باإلمكان فك  شفرته، م   ّ     تكث ر مبجموع أعداد، ينقطع لينطوي، وقراءته مثل كتابته متر  عرب               ّ       شفرة سك ني محراء"  ّ                                                         ")27.(  
ذا الوصف نتمث ل  ا خن            ّ          نيتشه األسلوبي ة، كأن يب" هامزة"              ّ   و ذه السك ني اجملازي ة                    ّ       دو القلم أو الريشة ال يت  ّ       ّ  ط  شبيهة   وما احلضور . ّ      ً         

رت ق   ُ  َ َ مبفهوم اآلن الكاتب إال  حلظة خارقة خم    ).28(   ُ  ّ                           ة م توت رة غارسة، من احلياة وإليها                    ّ           
ائي  فإن  القراءة هي مواصلة للكتابة بكتابة أخرى، كنص  فيليب سول رس يستقدم إليه نص  در يدا فيتعالق  ّ    ّ            وألن  النص  مكتوب غري                   ِ          ّ                                            ّ     ّ               ّ      ّ   

ّ   بذلك أنا الكاتب األو ل  ، "حنن"     ّ               ّ      يف العبي ة الظهور والتخف ي إىل             ُ           بذات كاتبة م شرتكة تستند)   ّ   در يدا(وأنا القارئ أو الكاتب الثاين ) سولرس(                  
ائي ة  ، وهو املختلف عن غريه من الضمائر لكو نه ال يتحد د وال يتعني  بصفة  خاتل املاثل بكثافة يف العمل املسرحي 

 
ّ          ّ         ّ   هذا الضمري امل          ْ                                   ّ                                
ُ
نتيجة             

ّ  تعد ده وانفالته يف احملص ل عن أي  حد  أو ع د    َ      ّ    ّ        ّ                 ّ   )29(.  
ذا املنظور الال عب ي شبه نص   ّ  و       ُ    ّ في  ،مسرحا" التفريق"، أحد أجزاء كتاب "لتفريقا"               ُ    حيث تبدو حركة املتعد د باحلضور ال ذي خي      ّ           ّ                   
  .        ّ     ُ         ً                 ً واخلفاء ال ذي ي بدي إحضار ا وتغييبا وانتظار ا

اي ثة له، مبدى انغالقه وانفتاحه، غموضه أو التباسه وإمكان تقب له وتأو له ُ   ِ                                                       ّ       ّ  وإذا العبي ة النص  حم    ّ       ّ        .  
ُ              وكما يتحد د و جوده باإلنشاء     ّ                                                          ّ                   والنماء واإلجناب واإلخصاب واجلين أو احلصاد فهو منطقة الشتغال رمزي ة الرتياق أيضا، بني ) لبذرا(        

ّ                                اإلشفاء واإلفناء، كرتياق سقراط ال ذي استحال إىل رمز يف النص  األفالطوين  بعد النقلة من الكالم إىل الكتابة         ّ                        ّ                             .  
ّ                       ّ     ّ                 إن  للنص  حقيقته، وللقراءة قصدي تها ال يت تسعى إىل إدراك       ّ ّ      حقيقة النص  ذاته  هو حال من االشرتاك بني املكتوب " الرتياق"و.          

ّ ّ                               ّ       ّ                                          واملقروء إذ  هو مبثابة العالمة احلد ي ة الواصلة والفاصلة بني الدوغمائي ة واحلري ة، بني احلياة واملوت، بني الفهم واستحالته، وق                     ْ   ُ           د ي فيد وقد ال          
ّ             غري أن  القراءة قد . ُ                                 ي فيد، كالقراءة بالنسبة إىل الكتابة دي إن  أمكن هلا أن تتمث ل جذور املكتوب عو د ا إىل الكالم، وإىل الل وغوس، إذ      ْ  ً                  ّ          جت                  ّ                ْ      ُ

ٍ       ّ              الكالم هو من الل وغوس وإليه، على أن ي نظر إىل الكتابة باعتبارها طو ر ا الحق ا لسابق هو الصوت، ووليدة أب  هو الل وغوس، وما انف                            ً    ً  ْ صاهلا               ّ                     ُ                          
ّ            ّ         ّ    عن هذا األصل إال  وجه للخصوصي ة، خصوصي تها  م ض  ) 30(             

 
ا أمل ذلك الي تم امل ذا االنفصال ي تمها األبدي  ومحلت يف ذا ّ  بأن حق قت   ِ
ُ
     ُ                        ّ          ُ                 ّ     

ا/                 ّ       لتنشأ الرغبة وتتكث ر بفعل   .أفعال الكتابة ذا
ق ق رؤية  ّ        إن  استحالة النظر إىل الشموس الساطعة أنشأت نظر ا يف الظل  وبه، أي بالل وغوس والكالم، إال  أن  عتمة الكتابة قد حت   ُ                   ّ    ّ                ّ             ّ        ً                                           ّ  

ُ                                  ّ   ُ        عمق بالرؤيا، مبا ي رى وال ي رى، مبا ال تراه العني عند التوس ل بالل وغوس ل م قاربة نور الشمس الساطعة، احلقيقة ال يت ت درك وال أمشل وأ  ِ      ّ      ّ رك                  ُ       ُ                             ْ   ُ ت د   ُ .
قاربة حقيقة النور أو نور احلقيقة، وعلى اإلخفاء قصد اإلظهار

 
راهنة على العتمة مل

 
                                                       لذا فإن  الكتابة هي امل

ُ
                  

ُ
               ّ ّ             وإن  لألسطورة املص.         ّ          ري ة القدمية   

ّ            ّ  داللة خاص ة يف بيان جينالوجيا الكتابة وحد ها أنطولوجي ا ) ما بني أوزيريس وتوت(                               ّ        )31.(  
ّ      إن  توث   )Theuth ( اإلغريقي  هو إعادة إنتاج لتوت                      ّ       )Toth(  إله الكتابة املصري ، م نظ م املوت طيلة قرون من التمث ل امليتولوجي ،  ّ            ّ                         ّ  ُ    ّ                   
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ّ              ُ  ّ          املصري ، وهو إىل ذلك م كل ف برسالة  ّ       ليهتم  باملوت أكثر من اهتمامه باحلياة، غري م قيم يف مكان بعي نه وال حيمل امسا خاص ا، بل ) سولر (                     ْ               ُ                                   ّ     
ّ         ُ       ّ   هو متعد د ال يتحد د بعدد، م نشئ الل عب         ّ  ُ   ّ                                                                               في عر فه أفالطون مبخرتع لعبة النرد، غائب باستمرار أو حضوره ماثل يف غيابه وغيابه يف حضوره، .       

ْ         ُ وإن  بدا يف ك  . )32(ال يظهر ألحد  ّ           ل  الفنون والعلوم من غري مت وقع، وذلك ملروره بني احلياة واملوت، بني الدواء والس م ، بني اخلط  والبياض،            ّ  ُ                                               َ                        ّ
ّ   ُ     بني س ط ر وسط ر، وهو إىل ذلك علم وسحر، شر  ون قصان                           ْ      ْ  َ ّ   ً       فهذا اجلمع حتديد ا بني الدواء والسم  جيعل توت، إله  الكتابة والطب  مع ا، وال .                   َ             ّ                  ً              

ا ذاكرة ونسيانا، بنية م تناظمة وغري م تناظمة، إظهار ا وإضمار ا )33( "      ّ  الرتياقي ة"     ُ       ّ    ابة أ نطولوجي ا بـ               ّ        تفريق بينهما لتت صف الكت ْ                        ُ            ُ              ً        ً لكو    .  
ما مع ا ا حياة الل وغوس والكالم ومو ْ                  ّ                     ً  إن  الكتابة وجه مشرتك للحياة واملوت، كأن حت مل يف ذا                                      ّ          ّ     ّ        ّ        لذا فهي حي ة مي تة أو مي تة، على .  

ّ          ّ            حد  عبارة در يدا مع إرجاء اهات و ال تفقه أصلها    ّ                     التنفيذ، طفلة مشر دة تنطلق يف ك ل  االجت      ّ  ُ             ّ ّ  ، أثر ضائع، بذر ال يـ ن شئ حياة ، كاملين  )34(                       ً       ُْ                    
س الكالم احلي  فهو حي  دث البهجة له ولسامعه ُ ْ                    الضائع، عك        ّ            ْ          .  

ّ        ّ      لقد انتصر سقراط للكالم على الكتابة وجر ب سحره وسالحه ضمن متث له للفعل الفلسفي  فكان ال ذي كا                ّ                    ّ ْ  ً                 ن مو ت ا، وانتصر أفالطون                                         
يل ختف يها وإخفائها .                         ً       ُ                                           ّ للكتابة على الكالم اضطرار ا كي ال ت عاد كارثة االغتيال فيكون ضياع الفلسفة األبدي   ِ     ّ              لذا التجأ إىل العبي ة الكتابة وح              ّ                
ّ                       ّ                ّ             وأزال احلد  الفارق بني اجلد  واهلزل إلعادة إنتاج رمزي ة الرتياق ذاته ال ذي أهلك األب                ّ         ً                  ّ             دا إمكان ا إلعادة احلياة برمزي ة املوت ذاته وب) سقراط(        

ذت هلا مع .                ّ  الكتابة األفالطوني ة"     ّ  صيدلي ة"ضمن  ّ          إال  أن  رمزي ة الرتياق مرور ا من سرية سقراط الفيلسوف إىل أفالطون منقذ الفلسفة اخت                                                  ً              ّ     ّ    ّ  
ّ             ً                            الشاعر الفرنسي  ماالرمي تسمية  أخرى للرمز ذاته، بالبكارة               )l’hymen (داال  تتكث ر ألف      ّ     ّ حجاب، قماش، جناح، ريشة، ستارة، "اظه بـ  

لتصل البكارة بني ..."           ّ                        ّ  النسج، الطي ة، الوسط، النقاوة، املتخي ل"لتتآلف هذه املفردات مع البكارة ضمن داللة واحدة مفادها ..." مروحة
ّ  املقد س"و"       ّ الشبقي  " ، لكن ه مقد س"أو "     ّ  الشبقي       ّ     ّ ْ    ، حسب ماالر مي "               )35(.  

ّ          ّ           إن  األسلوب ال ذي به تكون                 ّ                          ، والكتابة ترياقي ة مبنظور أفالطون، وهو شبيه )éperon" (اهلامزة"الكتابة، حسب نيتشه، هو   
ا " البكارة"بـ ّ   يف متث ل ماالرمي، أل   ّ                                         ّ                             تت صف بالظهور واالحتجاب، مثل غشاء البكارة املت صل بالداخل قبل اخلارج، وهو ال ) أي الكتابة(   ّ            

ّ     ميتلك حياة  خاص ة ألن ه م عر ض يف أي  حلظة       ّ   ُ   ّ    ّ   ).36("  ّ  طي ة"لالخرتاق بفعل القراءة لينقلب إىل          ً    
ّ                هذا املعىن اإليروسي  للقراءة ي ذك رنا بروالن بارط    ُ          ّ                )Roland Barthes ( وإن مل يذكره در يدا بصريح القول ،                ّ                )37(.  

ّ                                                         ولكن  ما ال ذي به تتحد د داللة املكتوب؟ وكيف ينفتح على املقروء؟ وما الواصل بينهما؟           ّ      ْ      
ْ                 إن  أحالت الكتابة إ ّ    ىل الكالم، هذا األصل األو ل وحتد د تارخيها البدئي  بـ                 ّ      ّ ث ل تارخيا خاص ا هو " الكتاب"                     ّ      لت عر ف أنطولوجي ا فهي مت             ّ ُ       ّ           ّ   ُ 

أة  وتداو ال  ) Grammatologie(      ّ   الكتابي ة  ا، يأتلف موضوعها وخيتلف مع موضوع ماهي تها ن ش  ُ  ً ذا       ً  ْ  َ    ّ                                       .  
 ).grammatologie"(علم الكتابة"               ّ      الكتابة والكتابي ة أو  -5

ّ   جان جاك روس و حيضر            )J. J. Rousseau (  مرجعا يف املبحث الغراماتولوجي  اخلاص  بالكتابة عو د ا إىل سؤال النص ّ              ً  ْ             ّ      ّ نشأته، :                           
؟ ، زمنه ومكانه اخلاص ني  ّ  ْ وضعه التارخيي                    ّ              

ّ                ّ                    فالكتابة تندرج يف زمن ما بعد الكتاب، كما أسلفنا، واخلوض فيها جعل روس و يبحث يف أصل الل غات بالنظر يف عالمات                                                                   
ّ   أللفاظ م قارنة  بالكتابة األلفبائي ة عند الشعوب املتحض رةا                   ّ                  ً     ُ      .  

ّ    يف البدء كانت الكلمة وكان الكالم، إذ  نشأت الل غة كالم ا، والكالم هو مرجعها الد ائم                        ً      ّ         ْ ّ      لذا فهي تابعة للكالم م تضم نة له.                                     ُ                     .  
ّ                          ّ                                         ّ إال  أن  ظهور الكتابة يعين ظهور الل عب، إذ الكتابة شبيهة بالتقنية يف خدمة الل      ّ ّ          وما انقضاء زمن الكتاب إال   انقضاء . الكالم –غة                          

ّ                          ّ        للكالم وحتو ل إىل تاريخ الكتابة والتاريخ باعتباره كتابة، على أن ي نظر إىل الكتابة م تعد دة ال واحدة، كالكتابة األدبي ة واملوس   ُ                ُ                                                     ّ   ّ           ّ   يقي ة والتشكيلي ة         
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  )38( ...       ّ  والرياضي ة
ْ   لذا فإن  أي  لغة مكتوبة هي يف األصل لغة منطوقة لكو ن . باشرة بالروح           ُ                               فالصوت هو م نجب الرموز األوىل، وله صلة محيمة م                                     ّ    ّ       

ث ل، كما أسلفنا، البدء واملرجع ُ ّ                            املنطوق مي         .  
ذا املنظور فإن  املدلول الكتايب  هو إحضار على شاكلة خطي ة للصوت ال ذي يعين احلضور ّ                       ّ          ّ             و               ّ ّ  لقد مث ل إدراك الفارق بني الدال  .                                       ّ     

ء الل وغوس، ميالد امليتافيزيقاواملدلول نشأة وعي الكالم، ب   .ْ     ّ                       د 
يل إليهما وختتلف عنهما يف املاهي ة والوظيفة ُ                             ّ           كذا الل غة والل وغوس متالزمان، والكتابة حت        ّ                              وكما مث ل مفهوم العالمة بعضا من تاريخ .       ّ       ّ                        

ّ             الفلسفة فإن  الكتابة هي استعارة مرجعها األو ل هو الكتاب                                ّ   ).       ّ  كتاب الل ه(          
، من )           ّ  غراماتولوجي ة(         ِ   ّ   ة ظاهرة ك تابي ة للكتابة، إذن، أصل، والكتاب ّ      هلا تارخيها اخلاص  مرور ا من التلف ظ الطبيعي  إىل التشك ل اخلط ي   ّ      ّ          ّ          ّ         ً      ّ              

  ).39(                   ّّ   النطق إىل العالمة اخلط ي ة 
ذا االزدواج يف تناو ل موضوع الكتابة ن فارق بني التناو ل األنطولوجي  للظاهرة الكتابي ة وبني التناول األنرتوبولوجي  هلا ّ    و                          ّ                ّ            ُ               ُ                 ُ ُ     ً  م واصلة                     

ّ           ّ          ً       ّ     ّ                            لبحث روس و يف أصل الل غات وإحالة  إىل الل ساني ات منذ أعمال فردينان دي سوسري ّ        ّ                      وتوس ال مرجعي ا أيضا بكلود لفي سرتوس  )40(           
)Claude Levi-Strauss ( ال ذي قارن وقابل بني شعوب أنتجت الكتابة وشعوب أخرى مل متتلكها                                                         ّ )إلثبات أن  الصوت هو ) 41           ّ        

ْ         األصل لك و نه من ال  َ ّ   طبيعة وإليها، والكتابة هي الفرع املكم ل                                           )supplément ()42.(  
ُ    ً             ّ                       وألن  الطبيعة تسبق احلضارة، واحلري ة هي األصل واملرجع يف حتديد ماهي ة الصوت ح ضور ا فقد اعترب در يدا الصوت أفضل تعبري عن           ّ                            ّ                           ّ   

ّ                                            ّ احلري ة، ذلك املفهوم األساسي  يف قراءة مارتن هيدغر لتاريخ امليتافيزيقا ومتث     .              ً             ّ    ً  ل احلقيقة موصولة  باحلضور واحلري ة مع ا   ّ                    
ّ          ْ               ّّ   إن  املكتوب قي د على شاكلة خط ي ة  ّ      بعد أن انزاح عن األصل ممث ال  يف طبيعة الصوت باعتباره أداء  عفوي ا داال  على )           ّ  غراماتولوجي ة(      ّ      ً                            ً  ّ                      

  ).43(   ّ       ً  احلري ة حضور ا 
، كيف مي ثل الصوت ْ        ْ        ولكن  ً                 الصدى حتديد ا يف بنية املكتوب  -      ؟)    ّ النص  (         

 .لكتابة واالختالففي ا -6

ّ  أفادت البنيوي ة در يدا يف جمال تناو ل موضوع الكتابة باعتبارها نص ا                             ُ              ّ     ّ            .  
ّ            وإن  حتد د النص  بنية  فهو البنية املتعد دة يف الداخل                  ً     ّ       ّ    ْ ّ        ّ         ّ                هذا ما ات ضح للشكالني ني الروس ابتداء  مث  البنيوي ني الفرنسي ني بعد االستفادة .      ً              ّ          ّ        

ّ   من الل ساني ات العام ة فاخلاص ة  ّ           مث  مرلوبونيت ) Husserl(باعتماد هوسرل ) الفينيمونولوجيا" (علم الظواهر"           ْ   ً     واالستثراء مع رفة   بـ)     ّ  سلوبي ةاأل(     ّ     ّ       ّ       
)Merleau Ponty.(  

ّ                             ُ                  ً    لقد أم كن بالبنيوي ة جتاو ز التارخياني ة التقليدي ة ال يت جعلت من النص  ذريعة لالستدالل به على أفكار م سبقة ترد إليه عادة  من               ّ    ّ          ّ           ُ      ّ           ْ      
حايث، مبا يتعد د ويرتاكم داخله من السياق اخلار 

 
، فكان التوس ل بتارخيي ته اخلاص ة، بسياقه امل ّ                   جي              
ُ
             ّ       ّ         ّ             ّ ّ    م تحر كة " نصوص"  ، تتوارى لتظهر )44( ُ  

                                                                ُ                                                   أحيانا وتظهر لتتوارى أحيانا أخرى، كأن حترص الذات القارئة من موقع م تاخم قريب بعيد أو بعيد قريب يسمح بالنظر عن كثب أو 
ا التواص لا -االستماع إىل الصوت ذ له صفة  كتابي ة يكون  ُ  لصدى وقد اخت                  ّ      ً        ّ           .  

لديكارت ) Michel Foucault(  ّ                                                                     فيت سع جمال الكتابة بالقراءة حبثا عن آثار النصوص األخرى، كقراءة ميشيل فوكو 
)Descartes (وقراءة در يدا لفوكو، وتقب ل إدموند جاباس للنص  التلمودي  إضافة  إىل قراءات أخرى أوردها در يدا   ّ                          ً      ّ          ّ يف عدد كبري من مواطن           ّ              ّ                   

يجل، ونيتشه بشوبنهاور  ُ                                                  االستدالل والتفكيك، كصلة أفالطون ب س قراط، وهيجل بكانط، وماركس   ِ                              )Shopenhauer( وهوسرل ،
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ّ               يجل، وهيدغر بك ل  من نيتشه وهوسرل، ولفيناس بالنص  التلمودي  وهوسرل وهيدغر          ّ                                ّ  ُ               ...  
، جمال للتعد د، جممع ّ       وإذا الكتابة، مبفهوم النص             ّ ا وتنفتح قراءة  للكشف عن بعض هذا                                                                            ً                   آثار تظهر وختتفي، ترتاكم، تنغلق على ذا

  .    ّ       املخب إ الدفني
ّ                                    ّ   إن  القراءة، هنا، هي إعادة احلياة إىل املي ت  دثه )    ّ النص  (  ْ     ، كمحاولة نيتشه مث  هيدغر زر ع الروح من جديد يف الفلسفة بعد ال ذي أح       ّ                                ْ         ّ                 

ّ                                فيها ك ل  من هيجل وماركس ومن سار يف طريقه  ُ   ).45(ما      
ّ                      وكما ختتلف كتابة عن كتابة أخرى فإن  االختالف ماثل بني القراءات، بني قراءة ت كر س موت ا آخر للنص  وقراءة تستنهض احلياة           ً      ّ   ُ                                    ّ                                 

  .                                                      ّ       ّ   ّ فيه، كنيتشه وهيدغر ولفيناس، على وجه اخلصوص، يف مرآة التقب ل الدر يدي  
ّ  إن   ّ                       اهليدغري  هو يف صميم القراءة املخ" نقد نسيان الكينونة"                                 ّ                           تلفة عن غريها من القراءات الفلسفي ة السائدة يف تاريخ الفلسفة       

ّ       الغربي ة، سجينة مركزي ة العقل الغربي ة وسليلة الل وغوس اإلغريقي  القدمي             ّ            ّ              ّ              ّ     .  
ّ                      ّ                                     واختالف هذه القراءة اهليدغري ة قائم ضمن العقل الفلسفي  الغريب ، وفائدته بالنسبة لدر يدا، كفائدته للفيناس، تكمن يف أداء معىن       ّ                         ّ                          

غايرة، ث
 
        الدرس ال ذي قد حتتاج إليه ذات  مفك رة من ثقافة أخرى، لت مارس حق ها يف االختالف والتباي ن مبفهوم كل  من الغريي ة وامل
ُ
      ّ         ّ           ُ                   ّ       ُ                    ّ     ٌ قافة األصل        ّ                   
ّ       ً        لدى ك ل  من لفيناس ودر يدا اختالفا وتباي نا وتواص ال ووفاقا مع الثقافة الغربي ة ال يت هي الفرع املكم ل إجياب ا لألصل ا                ّ    ّ                          ُ        ُ                ّ               ّ  ُ ّ    ّ           ألو ل ممث ال يف الصوت       

ّ     ّ       احلر  وتوه ج معىن  ّ  ، برمزي ة البدايات، مرجع اهلوي ة األو ل"الكتاب"        ّ                     ّ      .  
ء -7 د  على بد  ْ  من قبيل الخاتمة أو عو         ٌ ْ                     . 

 ّ                   ّ                                                             ال يت سعى إليها جاك در يدا يف جممل ما كتب مدفوعة، كما أسلفنا، بإسرتاتيجيا االختالف بدافع                 ّ  القراءة التفكيكي ة  - أ
غايرة احملض أو             ّ           البحث عن هوي ة ال تتماهى

 
             واآلخر، بل حترص على إدراك غريي ته بناء  على امل
ُ
ّ  باملنظور املرجعي  "                  ّ  املغايرة الراديكالي ة"                           ّ      ً                      

، كأن  حيضر أصل الكالم وبدائي ة الصوت ومرجعي ة  ْ                     ّ              ّ   الل يفيناسي       ّ ء " الكتاب"   ّ       ْ   يف بيان حدث الكتابة واالنتماء إىل تارخيها ال ذي هو بد          ّ                                       
 .ّ  و لاحلضارة وأساسها ومرجعها األ

ّ             إن  القصد اآلخر    - ب ّ          من القراءة التفكيكي ة هو نقد الل وغوس اإلغريقي  بإضاءات   على "                           ّ نقد نسيان الكينونة اهليدغري  "                  ّ            ّ            
ّ           ّ وجه اخلصوص، أي مبا هو م نبثق من داخل حركي ة هذا العقل، منذ اإلرباك الال عب املؤس س النيتشهي          ّ ّ             ّ      ّ      غري أن  االستفادة الل فيناسي ة من .                     ُ                 ّ                                

ا جمر د االختالف هيدغر تليها اال ّ          ستفادة الدر يدي ة من نيتشه وهيدغر مقروء ا عن طريق لفيناس، ال ي راد           ُ                    ً                        ّ  ّ           )différence ( داخل منظومة
ُ  ً                         ُ   اشتغال العقل الغريب  عام ة ، بل البناء جتاو ز ا على هذا االختالف إىل التباي ن                 ً ّ    ّ                  )différance ( ال ذي به نضمن حري ة األنا مبدلول اهلوي ة   ّ                 ّ              ّ 

اهات، وتفادي       ّ     الثقافي ة ال ّ              يهودي ة مقابل اهلوي ة الثقافي ة الغربي ة، لتحويل العقل الغريب  من املركزي ة إىل التمد د املنفتح على خمتلف االجت                       ّ           ّ          ّ أخطار     ّ            ّ         ّ        ّ                     
ّ                                                ّ                       اهليمنة ال يت ت شر ع احتقار اآلخر ومعاداته واستعباده بعد أن أجنز حري ته منذ قرون، كالوارد يف  ً  التورايت  حتديد ا" سفر اخلروج"        ّ   ُ        ّ       . 

ّ              الدريدي  مرتاكم م رتاص  لكثرة مراجعه                ّ الكتابة أو النص   -ج    ُ        ّ رك ألخطار التجميع .        ْ                  وألن ه م د   ُ   ّ  )éclectisme  ( فقد التجأ إىل
ما يكون التفكيك والتفريق ال من أجل التباين احملض اإلطالقي  خدمة  هلوي ة ثقافي ة م نغلقة أو   ، ّ     ً    ّ       ّ    ُ         الل حظة واملوقع االستثنائيـ ني  لالكتفاء   ّ                     ّ  ْ                                                      

ّ  حالة االختالف ال يت هي من واقع الوجود وإليه أو باالنفتاح على اآلخر ضمن جمال تثاقفي  بتجسيد  ) acculturation -من التثاقف(             ّ                                                             
ّ            ْ م شرتك بل مبا يصل بني ك ل  من االختالف والتباي ن، بني اهلوي ة والغريي ة حد  املغايرة، وبني اهلوي ة واملغايرة حد  إقرار الغري                ّ                  ّ     ّ        ّ          ُ                  ّ  ُ  ّ    ّ           ي ة ال يت ال تتعارضُ                  

  .         ّ      ّ  إسرتاتيجي ا واهلوي ة
ذه العالمة الرمزي ة كان االنتقال بالفلسفة من عصر الكالم  د دة، ه نا، برمزي ة الرتياق الوسطي ة، إذ   ْ                  ّ                                     كذا صفة االستثناء حم       ّ               ّ         ُ      ّ  ُ ) ُ     س قراط(                 



134 

ّ       ً                        داللة استثنائي ة أيضا ملا تتضم نه داللة  من رخاوة وصالبة، بل قد " للبكارة"، و)أفالطون(إىل عصر الكتابة  وة أو رخاوة             ّ               ْ             تبدو صالبة رخ             
ّ        ص لبة يف الثبت املعجمي  الشعري  ملاالرمي        ّ ّ                ّ   وللقراءة، شأن الكتابة، داللة استثنائي ة أي ض ا إن  حو لنا النظر إىل النص  حيث املوقع بزمني ة . ُ                                   ّ    ْ     ً  ْ    ّ                                   

ّ            استثنائي ة واللحظة موصوفة مبوقع استثنائي  أيضا لتد اخل يف خانة م تحر كة م شرتكة ك ل  من الكتابة  ُ       ُ    ّ   ُ             ّ          ّ َ                   والقراءة، كأن  ت ضحي  الكتابة بالقراءة         ّ                                  ُ  ْ             
سي القراءة كتابة ، ، ليزداد هذا العدد أو ينقص مبا يتوف ر لدى القراءة من إضاءات مرجعي ة، ومت  ّ                                  ّ                             ّ     ُ                ً  مقروء ا يشي بالعدد داخل بنية النص  ّ  ألن  أي        ً                              ّ  

ّ  مكتوب هو يف احملص ل النهائي   نتاج مقروء متعد د                  ّ          ّ              .  
رتقها يف ك ل  حلظة، شأن           َ ُ   الرتياق شارب ه  د وكما يستدعي -د ّ           واء  أو إفناء  وتنتظر البكارة خم   ُ         ُ تشبيها ألسلوب ) éperon" (اهلامزة"  ً         ً                 

ا الصفة ونقيضها، فهي  ، األثر )الكالم(، اخلروج عن األصل "اليتم"       ّ      ْ                                                                       نيتشه ال ذي أر بك الفلسفة وأعاد وهج احلياة إليها حتمل الكتابة يف ذا
ً     ّ اخلط ي  ال ذي يبدو ساكن ا جامد ا مي        ً             ّ   ّ  ّ ّ  ت ا، إال  أن ه بفعل القراءة يستحيل إىل وجود متحر ك                                     ّ   ّ ّ   لذا ات صفت الكتابة در يدي ا بالفرع املكم ل .  ً                 ّ   ّ               ّ     

)supplément(توي عندها املوت واحلياة، فهي املي تة أو شبه املي تة وجود ا وهي احلي ة بفعل القراءة متام ا كـ"       ّ  الرتياقي ة"، بـ ْ                               ّ             ّ       ً        ّ                  ً     حيث يس  " توت"     
ّ   ّ    إله الكتابة املصري  ال ذي  ، مثل غشاء البكارة، ألن ه يوقظ عادة  الشهوة، شهوة  ،                ّ                       هو أقرب داللة رمزي ة إىل املوت منه إىل احلياة                 ّ                      ّ           ً               وغشاء النص           

ّ       ّ لذ ة النص  "القراءة ليحدث بذلك التواجل بعد إيالج، على غرار  ّ                     ً     البارطي ة ال يت وردت معىن يف النص  الدريدي  ومل تظهر مرجعا مذكور ا أو "           ّ                  ّ    ّ      
ً             ّ قياس ا على إيروسي   ّ                         ومأساة األو ل وشعوره الدائم بالعزلة "                ّ الكائن غري اجلنسي  "     ً    مقارنة  بـ"             ّ الكائن اجلنسي  "ة جورج باتاي يف سياق حديثه عن              

ّ                واألمل ومصريه الفردي  أي املوت لوحده                  )46(.  
ّ              ّ                          ُ         وكأن  النص  هو جمال تقضية شهوة عابرة ونشدان لذ ة دائمة ال تتحق ق وانقطاع عاجل عن األصل، ي تم تقتضيه                                   ّ      ّ ا ورفض      احلياة ذا

ّ     ّ                                                                 ّ                        بل متر د معلن على األبو ة ممث لة يف الكالم، وهو إىل ذلك مغالبة للزوال والنسيان بتجميد أثر الصوت خط ا، كتحنيط اجلثامني بعد فقد                ّ ا      ا
ُ     ّ الروح لت بعث من جديد يف قادم زمن االعتقاد، ومستقبل القراءة فعال و جودي ا                                                     ُ        .  

ّ                     ّ             وهي كتابة على كتابة بل على كتابات، وهي القراءة املتعد دة املخاتلة املخادعة ال يت ال تنجو هي هي كتابة،                 ّ  فالكتابة الدريدي ة -هـ                                                    
 األخرى، كغريها من القراءات، من التجميع حينا واالنتقاء واالجتزاء أحيانا، كأن ترتبك أحيانا بالبعض من التكرار عند قراءتنا ملختلف

ّ            ّ أعمال در يدا، إذ  ترد مقد مات لبحوث مث           ْ ّ             ُ               ُ     استئناف وتوسيع لتلك املقد مات مرور ا من نشر اجملال ت إىل نشر الكت ب، وهي إىل ذلك ت ظهر          ّ                  ً         ّ                        
                                                                                                      ُ      مراجعها أحيانا كثرية وختفي بعضا من مراجعها األخرى عن قصد قد يستلزم حبثا يف هذا الشأن أو عن غري قصد حبكم التجاي ل مع 

ّ         ّ         ّ                          مفك رين فرنسي ني عند ست ينات القرن املاضي على وجه ا   .)47(               ّ   خلصوص أو غري فرنسي ني   
ْ                  ّ  ّ      ّ   ُ              ً               وإن  بدت الكتابة الدر يدي ة نسقي ة م تناظمة استناد ا إىل أصل املشروع    ّ          ّ                                      ّ   اهلوي ة بني الغريي ة واملغايرة فهي حتمل بعضا من صفات الريبي ة :   

ّ        ّ                          ّ        ّ                         ّ          ّ مبا ال ي صر ح به در يدا، كأن متثل املراجع الفلسفي ة الغربي ة أكثر من إضاءات على اهلوي ة الثقافي   ، بل ترد حال من االفتتان املتوارية )األصل(ة      ُ  
، شأن االفتتان أمام أوزيرس وتوت وغريمها من الرموز العقدي ة املصري ة القدمية، وكذا حينما يعرض نيتشه وهي ّ                                                     ّ       ّ                                    أمام الل وغوس اإلغريقي  دغر،        ّ            

يدغر حتديدا   .على وجه اخلصوص، متاما كافتتان لفيناس 
، متعل قة بالتف ّ      ّ         املسألة، ال شك  ّ        كيك ذاته لفهم تعد د القراءات وتداخلها، كانفتاح الفلسفة الغربي ة على الفكر امليتولوجي  ملختلف                                  ّ                                           ّ                 

"         ّ  الزرادشتي ة"يف فكر شوبنهاور و" النرفانا"              ّ                   ّ          ّ         ّ         ّ          ّ             الثقافات الشرقي ة القدمية، كالفرعوني ة والسومري ة واآلكادي ة واآلشوري ة واليهودي ة، مثل حضور 
  ...                ّ                  لدى نيتشه والتاوي ة عند مارتن هيدغروغريها من املعتقدات القدمية 

                                ُ                                  ّ                             ّ          وهل بإمكان تفكيك هؤالء أن يفارق بي سر بني خمتلف املراجع القدمية من هيليني ة وغريها؟ وهل بإمكان تفكيك در يدا للعقل 
ّ  ً                   ّ                        ّ    الفلسفي  الغريب  أن ي ضيف إىل ما أجنزه نيتشه متر د ا على األنساق الفلسفي ة املعتادة املوروثة وما حق قه                         ُ     ّ       ّ ً           ّ  ُ             هيدغر نقد ا أنطولوجي ا ي راد به حترير                
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                              ّ                     ُ                        ُ    امليتافيزيقا من فخاخ الدوغمائي ة بتحويل الفلسفة إىل م نجبة بعد زمن طويل من الع قر؟
َ                                           لقد استدعى التفلسف الدريدي  األدبي ة، مثلما متاهت األدبي ة والتفل س ف، فكيف ح د ث التعالق بينهما لديه على غرار ما انتهجه    َ          ُ  ْ        ّ                   ّ      ّ                          

ّ             كل  من نيتشه و  ّ  هيدغر بفائض الشعر وشاعري ة املوسيقى لدى األو ل وبفائض الشعري                   ّ                  ّ                       )dichten ( تواص ال مع الشعر ولغة األسطورة                         ُ    
       ّ             التاوي ة لدى الثاين؟

    ّ                ّ  ّ                      ّ                   ّ          ّ                  ّ                ّ   هل حق قت الكتابة الدر يدي ة البعض الكثري من قصدي تها باملداخلة الوظيفي ة بني األدبي ة والتفلسف ضمن نصي ة جامعة هي فلسفي ة 
ما مع ا؟     ّ   باألدبي ة  ّ       ً   وأدبي ة بالتفلسف أم هو اإلخالل اجلزئي                               ّ      

ُ    إن  تفكيك نص  در يدا اجلامع بعد قراءته كام ال  مبختلف عناوين الك تب                   ً  ِ                       ّ    ّ          ّ يب على هذا السؤال الصعب) ُ    ك تبه(  ُ                        قد جي     .  
 

  :الهوامش
ُ ّ                          ّ  الرتياق اسم على ت فعال، مس  ي بالريق ملا فيه من ريق احلي ات -1        ِ               "... 

  ..."ِ  ْ   د ر ياق   ُ     َ        ُ     وال ي قال ت رياق، وي قال 
  ".البن منظور" لسان العرب"

ّ          تـ ر ج م  حمم د البكري  -2    َ  َ  ْ  َ Différance  وعبد العزيز بن مح ودةبـ" الفارق"بـ      ّ                ُ                 وكذلك عبد امللك م رتاض وكاظم جهاد " اإلرجاء"وأسامة احلاج بـ" التأجيل"               
باينة"       ّ      وسعيد عل وش بـ" الف)ت(االخـ"بـ

 
     امل
ُ
  ..." 

ّ          ّ   كي  إىل العربي ة      ّ                     إشكالي ة ترمجة املصطلح التفكي" ُ    ا نظر  ، 90، العدد "كتابات معاصرة"               ّ   لفريد أمعضشو، جمل ة )منوذجا Différanceمصطلح ( 
2013- 2014.  

 .        ّ               ويف العربي ة الطرس والطلس) palimpseste(التطريسات، مجع تطريس  -3

يت مث  ك تبت، وكذلك الط لس: الطرس" ُ               ِّ  الصحيفة، وي قال هي ال يت حم   ّ     ُ ّ             ّ الط رس الكتاب ال  :      ّ   ابن سي ده.           ُ         ّ    ي مث  ك تب، واجلمع أطراس وطروس   ُ                      ذي حم   ّ    ُ    "...  
  .البن منظور" لسان العرب"

4- Jacques Derrida et Pierre Labarierre, ‘’Altérités’’, France : Osiris, 1986, p.13. 
‘’Le rapport d’altérité exige que ‘’le même soit l’autre de l’autre et l’autre le même que soi’’. 

Jacques Derrida, l’écriture et la différence’’, France : Seuil, 1967, p 124. 
 طلقة، وال ميكن فهمها إال  بالتباي ن  -5

                     ّ       ُ   املغايرة هي الغريي ة امل
ُ
     ّ               )Différance(  كالقول باألنا اليهودي  املختلف أصال  عن األنا اإلغريقي ، ّ                 ً            ّ  ّ       ّ       أم ا الغريي ة فهي .                      

، أي بنية ت د دة بسياق تواصلي  ّ            نسبي ة حم                 ّ  ُ ّ          ابعة لزمن، وضمنها يتنز ل االختالف    ّ                         )Différance.( 

6- ‘’La culture est une nature différante, l’histoire est une nature différente (…) La différance est la manque ou le nom de la 
différence radicale’’ 

‘’ Alterités, débats, Jacques Derrida, p.82. 
ّ       مقولة هيجلي ة يف األساس واملرجع، كأن حيضر به التقاب ل واجلدل مبنطق مجعي  ي قر  وحدة ) différence(اعتبار االختالف          ّ      ويذهب در يدا إىل   ُ  ّ                 ُ                                   ّ          

تلف عن منطق آخر، بديانة م غايرة لديانة) différance( ّ            أم ا التباين  . االختالف ُ                         ُ             فهو مقولة غري هيجلي ة، لكو ن ه  يتوس ل باهلوي ات املختلفة مبنطق خم                  ّ        ّ      ِ ِ ْ       ّ                  
ي توافقا، ال طمسا لالختالف. أخرى ِ                        لذا فالتباين يقتض                  .  

  .83السابق، ص 
7- Emmanuel Levinas, ‘’Difficile liberté’’, France : Albin Michel, 1963, p. 155. 
8- ‘’Dans le rapport éthique, autrui se présente à la fois comme absolument autre, mais cette altérité radicale par rapport à moi 

ne détruit pas, ne nie pas ma liberté comme le pensent les philosophes… ‘’, Ibid, p. 34. 
9- Ibid, p. 20. 

 

ُ  موضوع اهلوي ة الل يفيناسي  منبثق أيضا من واقع مأساة  عاشها اليهود يف الزمن اهلتلري ، وأسباب هذه املأساة تناوهلا لفيناس تناو ال -10                                       ّ                             ٍ                         ّ ود إىل       ّ     فلسفي ا يع         ّ      ّ      
ّ     االستخدام اإليديولوجي  للمسيحي ة ضد  اليهودي ة، وإىل الل وغوس الغريب  ذاته ال ذي هو مواصلة وإعادة إنتاج لل وغوس اإلغريقي  الق             ّ                            ّ        ّ           ّ          ّ        ّ     ّ        ّ  .دمي                  

11- Jacques Derrida, ‘’l’écriture et la différence’’, France : Seuil, 1967, p. 99. 
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ّ   ّ                             أو ل شيء ابتدأ بالتفكري هو التاريخ، والطي ة تتمث ل ه نا يف اليهودي  ال ذي انتخب الكتابة وراهن عليها   ّ أن  " كتاب األسئلة"اعترب إدموند جاباس يف              ُ    ّ      ّ                                     ّ  .  
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  جاك دريدا والتفكيك من منظور الناقد العربي
  ون نادية هناوي سعد. د.أ

  .العراق/ الجامعة المستنصرية /كلية التربية /قسم اللغة العربية 
  جاك دريدا والتفكيك /المحور االول 

               البنيـة والعالمـة  (                                                                                             تبلور االهتمام الفلسفي لدى املنظر الفرنسي جـاك دريـدا حـول تفكيـك بـىن اخلطـاب وتقويضـها بـدءا مـن حبثـه عـن       
                       ، وقـد ذهـب فيـه دريـدا إىل  ) 1 (                                                    البحث الذي قدمه يف الندوة اليت عقـدت يف جامعـة جـون هـوبكنز    وهو   )                               واللعب يف خطاب العلوم اإلنسانية 

     )3 ( . "                              ضح فيه بعض حتفظاته على البنيوية   او       وكذلك    )2 (                      هذا املركز حيكم البنية   ..                                                      أن فكرة البنية كانت تفرتض دائما مركزا من نوع ما للمعىن 
                                                                     فان تفكيكية دريدا أعلنت والدة اإلنسـان واإلنسـانية اجلديـدة عـرب تـدمري املركزيـة    ؛   ؤلف  امل  /                                       وإذا كانت البنيوية قد أعلنت موت الذات 
                           وقد طور دريدا النقـد مـا بعـد   ) logo                  التمركز حول العقل   (                              العقل أو ما اصطلح عليه دريدا   /                                      ونقض النقد األرسطي املتمركز حول اللوغوس

ـا هيغليـة                                    سـتتبع متاهيـا حمكمـا بـني الـذات واملوضـوع ت    لقـة                                                 اهليغلي حني هاجم اطروحة هيغل القائلـة ان املعرفـة املط                                هلـذا وصـفت التفكيكيـة با
   )4 ( .   .!!    شابة

ـا كانـت ثـورة ضـد البنيويـة الـيت اسـتكانت الفـرتاض التناسـق يف بنيـة   )                ما بعـد البنيويـة (               تيارا عرف باسم   "                     حىت غدت تفكيكية دريدا                                                            ال
                                                                         حامسـة ال تقبـل الـنقص او التعـديل او التغيـري وال تتـأثر بـاي شـيء خـارج نطاقهـا لـذلك                                              النص االديب بناء علـى منطـق وقـوانني لغويـة صـارمة و 

ا ويف منطق اتساقها وقوانينها اذ مل يعد النص يف نظرها ميثل بنية لغوية متسـقة منطقيـا     إىل              جلأت التفكيكية                                                                                                            التشكيك يف العالمة اللغوية ذا
                                                     نطـوي يف داخلهـا علـى تناقضـات وصـراعات وكسـور وشـروخ وفجـوات  ت               ل تركيبـة لغويـة                                             ختضع لنظم دائمة وتقاليـد ثابتـة ميكـن رصـدها بـل ميثـ

اية هلا   ت                وثغرات عديدة جعل    )5 (   . "                                   النص قابال لتفسريات وتاويالت ال 
                                          الــيت تقــول ان قيمــة كلمــة ان يــتم حتديــدها بصــورة     تــه                 بسوســري رافضــا اطروح  أ     ابتــد     قــد                   لمــنهج العقلــي الغــريب ل   ه   نقــد   يف               وكــان جــاك دريــدا 

              ســاعيا اىل حتريــر    )7 ( ، "                                    ال يقتصــر علــى اولويــة الكــالم علــى الكتابــة    ..                                     ان مفهــوم العالمــة الــوارد يف لغويــات سوســري  "      موضــحا    )6 (        يــدة املعــىن  وح
   )8 (                تتحدى تلك النصوص   ..           سيس ممارسة  أ                                                                            النص احلي املفتوح من قيد القراءة االحادية املغلقة القاتلة وهو يبغي من وراء ذلك ت

                                                   ليس هناك مـن نـص متجـانس وان هنـاك يف كـل نـص حـىت يف النصـوص   "                                    ا التفكيكية على أساس فلسفي مفاده أن               وتقوم فكرة دريد    
                                                                                                                 امليتافيزيقيــة األكثــر تقليديــة قــوى عمــل هــي يف الوقــت نفســه قــوى تفكيــك للــنص هنــاك دائمــا إمكانيــة الن جتــد يف الــنص املــدروس نفســه مــا 

     )9 ( . "                                    يساعد على استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه
                                                                                                        د بزغـــت هـــذه الفلســـفة يف الغـــرب خـــالل الســـبعينيات مـــن القـــرن املاضـــي كـــإعالن لعصـــر االنقالبـــات الفكريـــة والتمـــردات الفلســـفية   وقـــ

    .                                                                  املوجهة يف األغلب حنو هدم النظام امليتافيزيقي املتمركز وكسر طوق املركزية
                                          رضــة والتمــرد واالنقــالب والتغيــري والتحــول واهلــدم                                                                    ولعــل مــن أهــم مســات هــذا التحــول الفلســفي املنهجــي التفكيكــي هــو االنتقــاد واملعا

                                                                                                             والـنقض واالنقضـاض والشــرخ والشـك والــدحض والتشـريح ومشاكســة النصـوص الذائعــة الصـيت لكبــار األدبـاء كمــا كـان يفعــل جـي هــيللس 
ــذا   "                                                                            ميلــر والقــراءة اخلاطئــة وســوء الفهــم  إىل غــري ذلــك مــن األوصــاف الســلبية للكتابــة والكــالم                       املعــىن قــراءة يف حمنــة املعــىن                 والتفكيــك هــو 

     )10 ( . "                              عوات على ارض املعايشات الوجودية                                                                       وفضائحه للكشف عن نقائض العقل وانقاض الواقع او عن حطام ملشاريع وكوارث الد
                                                                                 جاك الكان وجيل دولوز وميشال فوكو وفيليكس غاتاري وغريهم هـذه الطروحـات باجتاهـات فلسـفية   :                           وقد تلقف املفكرون الفرنسيون

       اال وهـي    ..                                  وتغطيـة مجيـع جوانـب مـا بعـد البنيويـة    ..                                                                   ازاحة اهلويات عن املركز ازاحة جذرية وتأكيد امهية الـدال مقاربـة باملـدلول  "        لة حتاول   مماث
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         )11 (   . "                      الفاعل والتناص واخلطاب 
                          عرفـة وميـز بـني اخلطـاب والفكـر                                                     تنظرياته للخطاب ومفاهيم الكتابة والسـلطة وجينالوجيـا امل  يف               منزعا تفكيكيا                        وكان ميشيل فوكو قد نزع 

                                              وقد أوىل تـاريخ املفـاهيم اهتمامـا ملحوظـا وحـرص علـى    )12 ( ،                                                                  فليس اخلطاب وعيا أو لغة تضاف هلا ذات؛ بل هو ممارسة من الرتابط والتتابع
          كيل النقـد                                                        هـو الـذي جعلـه يـدعو إىل جمموعـة مبـادئ تصـلح أن تكـون يف أسـاس تشـ "                                          اكتشاف حقوهلا وهذا السبب يف رأي احـد البـاحثني 

   )13 (     ...".      الثقايف
  "                                                                                                                وحاول الناقد االنكليزي كريستوفر بطلر كشف مشكلة تفسري النصوص االدبية وشرح املناهج املختلفـة احلديثـة مـن بنيويـة وتفكيكيـة 

                الراديكـايل وهـو                                                                                            بان تفصيله للمنهج التفكيكي يرجع اىل ان هـذا املـنهج يقـوم علـى مبـدأ يتفـق وموقفـه الفكـري الليـربايل اىل   ..            ويعرتف بطلر 
   )14 ( . "                                    مبدا املناظرة واملناقشة احلرة غري املقيدة

ـذه الفلسـفة التقويضـية الـيت   ا    أمريك  يف                      وكذلك تأثر نقاد األدب                    وجـدت هلـا مـأوى يف مـا   "                                                                السيما يف حقبة احلرب الفيتنامية األمريكيـة 
                                                    كرستوفر نوريس وجي هيليس ميللر وجيفـري هارمتـان وهارولـد      :               ومن هؤالء النقاد   )  15 ( ،  "                                          اصبح يعرف اليوم باسم مدرسة ييل يف جامعة ييل

    ..                                                                                              بلوم وجوناثان كلر وتريي ايغلنت وستيفن سبندر وبول دي مان وكولن كامبل وبورديو وايليس وادورنو وغريهم
           دريــدا الــذي    ، ي                      فكــر منظــر املــنهج التفكيكــ    ) "                       جــاك دريــدا اللغــة نفســها  (                      أوضــح يف دراســته املوســومة      فقــد   )16 ( ،                  فامــا كرســتوفر نــوريس

  ة                                                                                                                        يرفض مـنح الفلسـفة موقفهـا املميـز ذاك، مقـدما عليهـا النقـد األديب مواجهـا بـذلك األوهـام الـيت سـقطت فيهـا الفلسـفات العقليـة امليتافيزيقيـ
     )  17 ( . "       الغربية

      وكانــت       1979  )             رمــوز القــراءة ( و      1971  )              العمــى والبصــرية (                                                          ومــال الناقــد بــول دي مــان اىل طروحــات دريــدا واصــدر كتــابني مهمــني مهــا
                                                                                                                      افكاره تطبيقا قويا لألفكار الدريدية عن البالغة يف علم األدب احلديث وعلى الرغم من كـون دي مـان قـد دار يف فلـك دريـدا اال انـه اشـتق 

     )  18 ( . "                      منظومة مصطلحات خاصة به
                             ان تكـون نظريـة جـاك دريـدا مـدحيا                                                                        زميا ان مييز بني تفكيكية دريدا والتفكيكيـة الـيت طورهـا تالمذتـه االمريكيـون ورفـض   .           وحاول بيري ف
                                                                             ً        جـل فهـم دريـدا والنقـاد االدبيـني االمـريكيني الـذين ينسـبون انفسـهم اليـه؛ مـن الضـروري اذاً التصـدي  أل     أننـا  "       كـد زميـا  أ  و    )  19 (             منهجيا للغمـوض

   )  20 ( . "                                                                املشكالت االساسية للمثالية االملانية اليت تفيد كنقاط استدالل للتفكيكية      لبعض 
ــا   :                                     دريــدا وقــد تنبــه اىل ان دريــدا عنــدما ســئل     عنــد                         اهتمامــه حنــو امليتافيزيقيــا            س دو نوهيــو               وجــه الناقــد دينــي  و                             مــا امليتافيزيقيــا؟ اجــاب با

   )  21 ( .    ..                                                   ميثولوجيا بيضاء تنصهر فيها وتنعكس منها ثقافة الغرب 
                       ح متامـا حيـث يشـري اىل جتزئـة             بـان املعـىن واضـ  "                       اىل تفسـري معـىن تفكيـك الـنص  )                  دريـدا وتفكيـك الـنص (                         وذهب كولن كامبل يف دراسـته 

       ة للغـة                                                                                                                         الشيء بعناية والكشف عما يراه مفكك النص باعتباره احلقيقة املركزيـة والسـر املاسـاوي الصـغري للفلسـفة الغربيـة اال وهـو النزعـة الدائريـ
                   نص فـان الـنص مييـل اىل                                                                                           يف االشارة اىل نفسها ومبـا ان لغـة أي نـص مـا تشـري اساسـا اىل لغـات ونصـوص اخـرى ولـيس اىل واقـع اخـر فـوق الـ

ٍ                                                                                                        امتالك عدة معاٍن خمتلفة ليهيمن احدمها علـى االخـر ان معـىن أي قطعـة مكتوبـة يف الواقـع سـواء اكانـت قصـيدة ام روايـة ام اطروحـة فلسـفية               
ائيا     )  22 ( . "          ليس 
                    االلــة الشـديدة التــذكر                                 مـا اصـطلح دريــدا علـى تســميته باسـم  "   ان  )                   الــنص ومـا وراء الــنص (                           جيمـز فانــه اوضـح يف دراســته عـن  .  ال .      امـا ال
ــا ليســت مفهومــا دالليــا اســتنادا اىل قــدر العالمــة بــل حــذف للمعــىن    ..       للماضــي                                                                                                          بوصــفها بــديال عــن احلــدس والتجربــة املباشــرة الظاهراتيــة ا

       ونيمـات                                                                                                        حيدث يف اللغة بفعل الرتتيب املتواصل لكل من اجملازات واملوضوعات الثيمـات واالجنـاس وكـذلك بفعـل ملسـات منفـردة وحـروف وف
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                                                                            اىل ان احلذف جنـم عنـه ظهـور نـوع مـن انـواع االجهـزة فـوق النصـية تعمـل يف مكـانني خمتلفـني كـل   dissemination                   ويشري دريدا يف كتابه 
     )  23 ( . "                                         االختالف يف آن واحد ولو كان يفصل بينهما حاجز

                                    فصــال عــن التأويــل وقــد قــارن فيــه بــني بــورس    )  يــة                               التأويــل بــني الســيميائيات والتفكيك (                                         وضــم كتــاب الناقــد االيطــايل امربتوايكــو واملوســوم 
   )  24 (   . "  ..                                                                 ليس فعال مطلقا بل هو رسم خلارطة تتحكم فيها الفرضيات اخلاصة بالقراءة   "                        ودريدا واجدا ان التأويل

  تفكيكية جاك دريدا والناقد العربي/ المحور الثاني
                                                            السوســيولوجية والنصــية والســيميائية والتفكيكيــة وعلــى الــرغم مــن                                                          تباينــت تيــارات النقــد االديب العــريب يف مرحلــة مــا بعــد البنيويــة بــني    

   )  25 ( "                                                              ان نقدا ديالكتيكيا وحواريا للتفكيكيـة ال ميكـن ان يفضـي اىل دحـض امجـايل  "                                              الرتحيب التنظريي الذي القته هذه الفلسفة على اساس
ا على صعيد املمارسة والتطبيق ظلت موؤدة يف عباءة النظرية النصية اليت     ..                           ئية واالنقتاحية السيموطيقية  ا                    تقارب بني السوسيوبن                                                                     اال ا

                                                                                                                        والسبب هو تباين الرؤية الديالكتيكية للتفكيكيـة كمـنهج او مدرسـة او نظريـة فلسـفية تبعـا لتبـاين املشـارب التاسيسـية للمرجعيـات الـيت 
   .                               استقى الناقد العريب مصادره منها 

      لتؤكـد   "         الـيت جـاءت  )         التشـرحيية (                قـد رسـا علـى لفظـة   Deconstructive Criticism                              عبـد اهللا الغـذامي يف تعريبـه ملصـطلح   .       وكـان د
                                                                                                     مبتدئا بنظرة بـارت للقـارئ والقـراءة مث بعـرض آراء الكـان عـن علـم الـنفس والبنيويـة ومـن مث تعرجيـه علـى دريـدا الـذي    )  26 ( "                قيمة النص وامهيته

  "       ذامي ـ                   وان دريـدا ـ حبسـب الغـ   ..         كـر الغـريب                  عادلـة حمـاوال نقـض الف                                                           رآه قـد انطلـق مـن االرض نفسـها الـيت انطلـق منهـا الكـان ولكنـه قلـب امل
                           صــونه فصــار الكاتــب يــنقض نفســه  ح                                                                                ولكــي يثبــت مقولتــه اخــذ يف تشــريح كتابــات الفالســفة وذلــك كــي يــنقض التمركــز املنطقــي مــن داخــل 

     )  27 ( . "                    بنفسه من خالل كتاباته
                                                                   والتشرحيية وبدت فلسفة دريدا عند الغذامي جمـرد منهجيـة للقـراءة او نظريـة                                                        وبذلك اختلط التنظري بني االلسنية والبنيوية والسيميولوجية

                 احــرتت يف تعريــب هــذا    :"                                                                                             للنقــد ال غــري وقــد ارجــع اصــوهلا اىل نظريــة الــنظم عنــد العــرب وكــان متحــريا يف تعريــب التفكيــك اذ قــال يف اهلــامش
ما حيمــالن                                                              املصــطلح ومل ار احــدا مــن العــرب تعــرض لــه مــن قبــل علــى حــد اطالعــي وفكــرت                                             لــه بكلمــات مثــل الــنقض والفــك ولكــن وجــد

                                                                                                          دالالت ســلبية تســيء اىل الفكــرة مث فكــرت باســتخدام كلمــة التحليليــة مــن مصــدر حــل اي تقضــى ولكنــين خشــيت ان تلتــبس مــع حلــل اي 
ذا االجتاه هو تفكيك الـنص   .           درس بتفصيل                         مـن اجـل اعـادة بنائـه وهـذه                                                                                  واستقر رأيي اخريا على كلمة التشرحيية او تشريح النص واملقصود 

     )  28 ( . "                                                وسيلة تفتح اجملال لالبداع القرائي كي يتفاعل مع النص
                            متنـاوال مفـاهيم االثـر والكتابـة   of Grammatology  )          يف النحويـة (                                                    ومل يقـف الغـذامي عنـد كتـب دريـدا كلهـا بـل اقتصـر علـى كتـاب 

   )  29 (   . "                                            تسعى التجربة االبداعية اىل ابتكاره ومن مث تصيده  "                                 ها تقوم على مبدأ التداخل النصي و آ                          والتكرارية والنحوية اليت ر 
                                 مسـتنتجا ان النقـد االديب حتـول اىل علـم    )  30 (                                                  مـع املفهومـات اخلاصـة عـن النقـد وعـن الكتابـة وعـن القـراءة  "                      وقد وجد نفسـه يف مواجهـة

     )  31 ( . "                                         رمبا نسميه نظرية النص او نسميه النظرية فقط  "     جديد
                                                                                          تأييده للتفكيك كان مقوضا لذلك داخل نفسه دائرا يف فلـك االلسـنية واالنفتـاح والتـداخل النصـي معجبـا                           ويبدو ان الناقد الغذامي يف 

                                                                                                          ببــارت اميــا اعجــاب مــدعيا ان مــا قدمــه مــن حتليــل هــو عمــل تشــرحيي حيــث الــنص حيلــل اىل وحــدات صــغرى واجلملــة اصــغر وحــدة ادبيــة يف 
     )  33 ( .                                     حركة مزدوجة تبدأ من النص لتفككه اىل مجل  ..        القراءة        وتكون   )  32 (                                     نظام الشفرة اللغوية للجنس االديب املدروس

                                                                                                            وعلــى الــرغم مــن صــنيع الغــذامي التشــرحيي ومنوذجــه الشــحايت املــدروس اال اننــا جنــد نقــادا اهتمــوا بــالتقويض كمدرســة ومــنهج تنظــريا     
                                           تحلل او االزاحة يف أي سؤال يثار عن النظـام بـل                                         ان التفكيكية اليوم ال ترمز فقط اىل مبدأ ال  "                                       واجراءا ومنهم الدكتور علي حرب الذي راى
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                               فانـه ينبغـي لـك ان تصـف جممـل املوقـف    ..                                                                                هي اسلوب الضفاء املوضوع علـى هـذه االحتماليـة واذا اردت حتليـل احلداثـة او مـا بعـد احلداثـة 
       )  34 ( . "                              الغريب يف اوربا ويف امريكا وغريها 

                                                                 هكــذا تكلــم جــاك دريــدا وامنــا اقــول هــذه قــراءيت لدريــدا الــيت جتســد اســتثمارايت             ال اقــول ايضــا    :"                               وقــد اعلــن صــعوبة فهــم دريــدا معرتفــا
   )  35 ( . "                                             هو يف النهاية نص اخر ملعىن يند عن احلصر باستمرار     . .                                               الفكرية يف احلقل الذي اكتشفه فما تقوله حول النص 

                   ان مـا حاولـت القيـام    :"                  اقال عـن دريـدا قولـه                                                                       وقد انشغل املرتجم حممد درويش برتمجة بعض مناقشات جاك دريدا للسانيات الكتابـة نـ    
                                                                                                                       به منذ زمن طويل هو التأكيد على استحالة غلق شفرة ما او نظام لغوي ما ضمن حدوده الداخلية الصارمة ومل افعـل ذلـك بصـورة نظريـات 

ـذه املوضـوعات                                                                                         او مناذج نظرية حتصى مثال امكانية التطعيم والطفليالت واملالحق وما ال ميكن تقريره بل عـن طريـق كتابـا     ان     ..                      يت اخلاصـة 
   )  36 ( "                                                           كتايب يف علم النحو امنا هو يف الوقت نفسه منهج يف لسانيات الكتابة

ـا اعمـال خطـرية ـ قولـه                                          اشـعر ان بعـض النـاس ال بـد ان يشـعروا بـاخلطر ال    :"                                                                  ونقل عن دريدا ـ حـني سـئل عـن كـون مؤلفاتـه توصـف با
                                                                          تقــد ان هــذا يعــود اىل ان هــذه االشــياء اجلديــدة تظهــر للعيــان حقــائق او افرتاضــات كانــت                                       مــن اعمــايل وحــدها بــل مــن كــل هــذه االشــياء واع

                                                                                                                   خفية واعتمدت عليها هذه املؤسسات والقوى وعندما حتلل االفرتاضات اليت قامت عليها هذه القوى االكادميية وهي قـوى ثقافيـة وسياسـية 
ا تشعر باخلطر والتهديد                                                      ان الطلبـة بـدأوا يكتبـون ويقـراون بطريقـة خمتلفـة وال اقصـد    ..                ك هـؤالء االسـاتذة                     ويف اجلامعة عندما يـدر    ..                               ايضا فا

م ميتلكون مواقع حمورية باملعىن السياسي بل يتمتعون بفصاحة جديـدة يكتبـون فيهـا احبـاثهم كتابـة مغـايرة تتصـف بابعـاد ثقافيـة ثريـة بعـ   ض                                                                                                                        ا
م ال ميلكون قو                                                                      انني او معايري جديدة لتقوميها هلذا السبب فان ما يعد خطرا حقيقيا يف الكثـري                                                   االحيان عندئذ فقط يدرك هؤالء االساتذة ا

                                                                                                                   من اقسام اجلامعات ال يتمثل بوضع سياسي ثوري باملعىن التقليدي بل يتمثل بشيء ال يبدو انه سياسي ولكنـه علـى الـرغم مـن ذلـك يربـك 
                                                      البالغـــة وغـــري ذلـــك الن هـــذا االمـــر يقـــوض او ال يقـــوض بالضـــرورة بـــل                                                               االســـاليب التقليديـــة كـــالقراءة والفهـــم واملناقشـــة والكتابـــة واســـتخدام

     )  37 ( . "    األقل        يكتشف يف 
                               التفكيكيـة ليسـت منهجـا بـل هلـا بعـض  .                                                                        انين ال انظر اىل التفكيكية بوصفها منهجا عاما ينبغـي تطبيقـه علـى ميـادين عديـدة   "      ويضيف
            انـــين انظـــر اىل   ..                                              ملنهجيـــة الـــيت جيـــب تطبيقهـــا علـــى الفلســـفة واالدب وغريمهـــا                                         ان التفكيكيـــة برمتهـــا ال تتـــألف مـــن القـــوانني ا  ..             االثـــار املنهجيـــة

ا عالمة حتول هـذه احلالـة   ..                            التفكيكية بوصفها احد االعراض  ا ليست اعراضا مبعىن عالمة فوق سطح املدلول الذي تدل عليه العالمة ا                                                                                     ا
   )  38 ( . "                                   وهلذا فان مفهوم االعراض غري واضح كفاية

     حمققـا    )  39 (                                         حـوارا مـع دريـدا شخصـيا عـن االسـتنطاق والتفكيـك      1985                                         م العراقي كاظم جهاد فانه كان قد اجرى عـام                 اما الناقد واملرتج
         مــع تعليــق       1962                اىل الفرنســية عــام   )           اصــل اهلندســة (                                                                      ســبقا نقــديا وقــد اشــار اىل حقيقــة مهمــة وهــي ان دريــدا كــان قــد تــرجم كتــاب هوســرل 

      1967  )               الغراماتولوجيـا ( و      1972  )              هـوامش الفلسـفة (      وكتـاب       1967  )                الكتابـة واالخـتالف (             وان لـه كتـاب   ..                          طويل لـه تضـمن افكـاره االوىل 
   .    1984  )                اوتو بيوغرافيات ( و

                                                              مــن جهــة وباملســار احلــايل لالفكــار واالداب والفنــون مــن جهــة ثانيــة مــن جهــة    ..                مراجعــة للتــاريخ   "                            واكــد جهــاد ان هــذه احملــاورات هــي
ــدد املركــز االســتعماري وحــده وامنــا مفهــوم املركــز                                       التــاريخ السياســي انســحاب االســتعمار وظهــور                                                                           شــعوب ودول االطــراف واهلــوامش الــيت ال 

   :                                                                                          ومما تضمنه هذا احلوار املطول مع دريدا املقتطفات القولية االتية اليت تؤصل ملفاهيم التفكيك والياته      )  40 (  "       بعامة 
   ..                                                الـذي يعـدل مـن اجلـه املفـردة الفرنسـية الـيت تـدل عليـه   )       االخـتالف (                                                   اقرتح دريـدا فعاليـة قائمـة علـى التفكيـك وموضـوعة حتـت رمـز    : "   اوال

                             حـايل ال يريـد ان يغلـق حركتـه بـاي                                                                           االختالف واملغـايرة ولكـن ايضـا االرجـاء او االحالـة اىل زمـان اخـر ومكـان اخـر انـه فكـر ا  :             مبعنيه االثنني 
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ـــا احللقـــات  حـــ                                    االخـــرى وتـــدخلها يف سالســـل اخـــرى ختـــرتق اجلســـم                                                              د او شـــبكة مـــن االعالقـــات او سلســـلة تكـــرر كـــل واحـــدة مـــن حلقا
ـا تعكـس كـل منهجيـة الفكـر امليتـافيز      يقي                                                                                                                        امليتافيزيائي كله وتعمل على تفكيكه من طرف اىل اخر ويقابل االزواج املفهومية اليت يـرى دريـدا ا

ـا  يـ                       املـدلول يقـدم هـو كلمـات مف /     لـدال  ا   ..       املـادة  /              الكتابة املثال   /                    اخلارج الكالم املباشر  /            الشر الداخل  /         احللم اخلري   /        الواقع                  دة تتمتـع يف ذا
     )  41 ( . "                                                                                بثنائية فعالة غري قابلة للتذويب كلمات كاالثر الذي يشري اىل احملو واالشارة يف الوقت نفسه 

          الكــل وهــذه                                                                                                   ان املســألة مســألة انتقــاالت موضــعية ينتقــل الســؤال فيهــا مــن طبقــة معرفيــة اىل اخــرى ومــن معلــم اىل معلــم حــىت يتصــدع    : "     ثانيــا
   )  42 (   . "                             العملية هي ما دعوته بالتفكيك 

                                                                                                       ليس هناك من نص متجانس هناك يف كل نص حىت يف النصوص امليتافيزيقية االكثر تقليدية قوى عمل هي يف الوقـت قـوي تفكيـك    : "     ثالثا
     )  43 ( . "                                                                                          للنص هناك دائما امكانية الن جتد يف النص املدروس نفسه ما يساعد على استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه

                                                                                                                     ما يهمين يف القراءات اليت احاول اقامتها هو ليس النقد يف اخلارج وامنا االستقرار او التموضـع يف البنيـة غـري املتجاسـة للـنص والعثـور   : "     رابعا
  ة                                          ان بفكــك الــنص نفســه فهــذا ال يعــين انــه يتبــع حركــ    ...                                                                 علــى تــواترات او تناقضــات داخليــة يقــرا الــنص مــن خالهلــا نفســه ويفكــك نفســه 

                          ه وهـــذا مـــا نلحظـــه لـــدى فرويـــد                                                                                       مرجعيـــة ذاتيـــة حركـــة نـــص ال يرجـــع اال اىل نفســـه ولكـــن هنـــاك يف الـــنص قـــوى متنـــافرة تـــايت لتقويضـــه وجتزئيتـــ
   )  44 ( . "    خباصة
                                                                                                             اننا ال نستطيع ان نبقى داخل النص ولكن هذا ال يعين ان علينا ان منـارس بسـذاجة سيوسـولوجية الـنص او دراسـته السـيكولوجية    : "     خامسا

     ام يف                                                                                                                     السياسية او سرية املؤلف اعتقد ان هناك بني خـارج الـنص وداخلـه توزيعـا اخـر للمجـال او احليـز اعتقـد انـه سـواء يف القـراءة الباطنـة   او 
   )  45 (   . "                                                                                   القراءة التفسريية للنص من خالل مسرية الكاتب او تاريخ احلقبة يظل هناك شيء ما ناقص دائما 

   ..                                                                           على صياغة متاسك كل كليـة وتكاملهـا يف مسـتواها اخلـاص وهـي تنـتقض نفسـها عنـدما تعتـرب             حترص باخلصوص   ..             ان البنيوية    :"      سادسا
     )  46 ( . "                           اال مبثابة استباق اعمى للعمل    ..                     اجلانب غري املكتمل فيه 

             ناضـج لكـل حلظـة                                                                                                ان يكون املرء بنيويا هو ان يعكف يف البداية على تفحص منظومة املعىن واالستقالل والتوازن اخلاص والرتكيب ال   :"      سابعا
   )  47 ( .  "         وكل شكل 

ــا علــى حنــو يكــرب او يصــغر اىل الفينومونواوجيــا الظاهراتيــة    :"      ثامنــا                                                                                                                   ان تكــون البنيويــة احلديثــة قــد منــت وترعرعــت يف التبعيــة املباشــرة املعــرتف 
                             ون يقــوم بارجــاع هوســرل نفســه اىل                                                                                        فهــذا ممــا يكفــي جلعلهــا تابعــة اىل اصــفى تــراث ميثــل الفلســفة الغربيــة الــرتاث الــذي مــا وراء عدائــه الفالطــ

     )  48 ( . "       افالطون 
   )  49 (                                                                       يوســـف وغليســـي بشـــكل مســـتفيض ومســـهب اشـــكالية املصـــطلح يف اخلطـــاب النقـــدي العـــريب اجلديـــد  .                       ونـــاقش الناقـــد اجلزائـــري د
ـذه اللغـة القلقــة قـائال  "                                   لتفكيـك كفلسـفة ونظريــة وان جـاك دريـدا ا                        موجهـا اهتمامـا ملحوظـا حنــو            انـا يهــودي   :                                           مفكــر صـعب ويصـف نفســه 

   )  50 ( . "                                                                                جزائري ال يهودي بالطبع ولكن هذا كاف لتفسري العسر الذي احتسسه داخل الثقافة الفرنسية 
                                                        عنهــا فكـر تفكيكــي يطبعـه االيهــام والتنـاقض الظــاهري والالنســجام                       انــه شخصـية مفككــة يصـدر   :"         ك بـالقول                   ويعلـق وغليســي علـى ذلــ

                                                                              ك مل يكــن غريبــا ان يلجــأ يف طفولتــه اىل الكتابــة الشــعرية حبثــا عــن لغــة خاصــة تــرتجم نفســيته                                            والتشــكيك والثــورة النقديــة واللغــة املراوغــة لــذل
     )  51 ( "                               قل الفرنسي بسبب كتاباته الغامضة                                                                                   املفككة وقلقه الفكري املبكر ولذلك ايضا لقي اضطهادا ثقافيا ومل جتد تفكيكيته ضالتها يف الع

                                                              العـريب املعاصـر شـكك يف كـون عبـد اهللا الغـذامي قـد تـأثر بفلسـفة دريـدا الن                                            ويف خضم حبث وغليسـي عـن مـيالد التفكيكيـة يف النقـد 
     )  52 ( .                                                                                    التفكيك الذي يبتغي اعادة البناء امنا هو قناعة غذامية مناهضة لالصول التفكيكية الدريدية 
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                  هللا الغــذامي يف كتابــه                                                                      هــو البدايــة التفكيكيــة العربيــة حيــث صــدرت جتربــة الناقــد الســعودي الكبــري عبــد ا      1985                   ورفــض ان يكــون العــام 
                                             الن ذلـك جمـاف ملـا تشـف عنهـا فلسـفة دريـدا نفسـها كـون   )                                                                      اخلطيئة والتكفري من البنيوية اىل التشرحيية قـراءة نقديـة لنمـوذج انسـاين معاصـر (

   )  53 ( .   "                                                               اىل اخلطاب النقدي العريب املعاصر انتقاال حمتشما ومتاخرا نسبيا كالعادة  "           امنا انتقلت   ة        التفكيكي
                                                                                                         التفكيكية الغذامية ليست هي ما تريده التفكيكية من النص لكنها ما يريده عبد اهللا الغذامي مـن التفكيكيـة مـن الـنص   "   ان           منتهيا اىل

   )  54 (   .   .."                                                                                                    فكثريا ما يغيب الغذامي الداللة االصطالحية الغربية للتفكيكية ليعوضها بداللة اجرائية تعكس استعماله اخلاص هلا 
                                                                               صـــطلح التفكيـــك ومنهـــا دراســـة ليوتيـــل اييـــل ترمجهـــا ســـامي حممـــد ولعلـــه بـــذلك ان يكـــون خمـــرتع هـــذا                         وتتبـــع حمـــاوالت عربيـــة عرضـــت مل

                                                         جعلتنــا نقــره مصــطلحا مفضــال ونتخــذه اليــة اصــطالحية مركزيــة يف هــذه    ..                                                     املصــطلح العــريب الــذي اســتعمل بعــد ذلــك بكثافــة تداوليــة الفتــة
   )  55 ( .   "       املعاجلة 

                      ان مصــطلح التفكيكيــة او  "                                           وتصــنيف املصــطلحات املقبولــة للتفكيكيــة وانتهــى اىل                                    كمــا خــاض وغليســي يف تركيــب دالالت املصــطلح
                       ان هـذا احلـرص املنهجـي علـى   "       مؤكـدا   "  )  56 (                                                                            التفكيك على عالته وقصوره املعجمي هو اكثر شهرة واوسع تداوال فال منلـك اال ان نصـطفيه 

                                                تســـلم ممارســـات نقديـــة اخـــرى مـــن التلفيـــق وتوابعـــه منهجـــا                                                              التجـــانس واالتســـاق مل يكـــن حاضـــرا دائمـــا يف كـــل نـــزوع نقـــدي تكـــاملي اذ مل 
     )  57 ( . "        واصطالحا 

  ني                                                                                                                  ويف اطار التطلع اىل مقاربات ملعىن النص يف بنيته املميزة حبثا عن مفاهيم االختالف واالثر وعلم الكتابة واالنتشـار والتعيـني والتضـم
                                                           ال او حماكــاة منهجهــا ادى بــبعض النقــاد عنــدنا اىل قتــل املعــىن يف الــنص                    ان نقــل التفكيكيــة مــث  "            ميــىن العيــد اىل  .                          والتنــاص والتناصــية اشــارت د

ـا                                                                                                                     ذلك ان حمـاولتهم مل تكـن مـن منطلـق التفكـر بـان هـذه النظريـة تاسسـت علـى نقـد املركزيـة أي علـى نقـد ثقافـة املركـز الـيت غيبـت يف خطا
             معادلــة املركــز   (                                   ب املواقــع واســتبداهلا بــني طــريف املعادلــة      دم قلــ عــ                                                              ثقافــة اهلــامش واذا كانــت هــذه النظريــة بنقــدها للمركزيــة قــد حرصــت علــى 

                                ان ننفي ذواتنا يف الكـالم علـى االخـر    ..                                                 بية بذلك على مفهوم الثنائية فان من غري اجلائز لنا  أ  مت  )                                    واهلامش او الكتابة والكالم او غري ذلك 
     )  58 (   . "                  الكالم على اخر كلي                                                                     او يف تعديل العالقة معه وبكلمة اخرى ليس من اجلائز ان نضاعف هامشيتنا يف

م املشرتك    )                                         معرفة االخر مدخل اىل املناهج النقديـة احلديثـة (                                                                          ومضى النقاد العراقيون عبد اهللا ابراهيم وسعيد الغامني وعواد علي يف كتا
                       كشف واالستكشـاف واسـتكناه                                                                             التفكيك الذي توج اجتاهه بتجاوزه املعيارية مطورا السيمولوجيا اىل افاق جديدة يف ال  "                 اىل استعراض مفهوم

    ويـة                                                                                                                 ما هو مغيب يف اخلطاب الفلسفي واالديب والتارخيي مما يستدعي التجـدد ال االنكفـاء واالنغـالق تبعـا لتنـوع املقاربـات اىل اخلطابـات اللغ
     )  59 ( . "                               عية مهما تعددت اجناسها وانواعها      واالبدا

ـا يف مرحلـة مبكـرة قـائال  أ            ة فقـد طـرح ر                                  دريدا احد املشككني بامكانات البنيوي  "                     وحاولوا توضيح كيف ان                       ان البنيويـة تعـيش حالـة   :                          يـه 
                          فـان السـؤال الـذي يظـل قائمـا    ب د     و بـاأل أ        لسـانيات                                                                                 انقسام بني ما تعد به وبني ما اجنزته او حققته وفيما اذا تعلـق االمـر بعلـم االحيـاء او بال

ـدف اليـ     وجـه       ولقـد   )  60 ( "                                       ه او دون افـرتاض معرفـة ذلـك اهلـدف علـى االقـل                                                           هو هل باالمكان حتقيق كليـة منظمـة دون االخـذ باالعتبـار مـا 
        وقــد طــرح  "                                                                                                         دريــدا نقــدا الذعــا للمقــوالت الفكريــة التقليديــة وســعى جاهــدا لقهــر التقســيم التقليــدي بــني اخلطــاب الفلســفي واخلطــاب اجلمــايل 

                                          مل يقتصـر تـاثري دريـدا علـى الفكـر الفلسـفي وامنـا                                                                            هذه االفكار لرفضه التموضع ضمن التموضـع ضـمن اطـر املقـوالت الفلسـفية املوروثـة وهلـذا
     )  61 ( . "                                                                                                             امتد اىل النقد االديب وعلم االجتماع والنظرية السياسية وعلم النفس واالنثروبولوجيا والالهوت وغري ذلك من حقول االنسانية 

ـا كانـت اقـرب اىل                                    ان تكـون تفكيكـا ارتـدى لبوسـا صـوفية                                                                                واشاروا ايضا اىل جتربة جملة شعر مصنفني اياها ضمن تيار النقـد اجلديـد وا
ـا جملـة تيـل ك    يـل                                                                                                                     حينا وايدلوجية او شكالنية او تبشريية احيانا اخرى لكنها يف مجيع االحوال كانت تؤدي وظيفة اقـرب اىل الوظيفـة الـيت اد
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   )  62 (     ...                                                                                عند مجاعة التفكيكني الفرنسيني وبني االمساء الكثرية اليت احتضنتها جملة شعر يربز اسم ادونيس 
                            االخــتالف والكتابــة البدئيــة وهــي                                        وحــاولوا تقــدمي توضــيحات نظريــة حــول مفــاهيم   )  63 (                                          وقــد نفــوا ان تكــون تفكيكيــة دريــدا عمليــة نقديــة

   )  64 ( .                                                   خط من الكتابة سابق للكتابة نفسها والتمركز حول العقل
م مـــن هـــذا ال ـــم مل خيفـــوا حتـــرزا ـــم تفـــاءلوا    )  65 (                    نظـــام الـــذي صـــاغه دريـــدا                                                                     وجـــدير باالشـــارة اىل ان البـــاحثني وعلـــى الـــرغم مـــن ا                اال ا

         امــا يف مــا    ..                                                                                               يســمح بظهــور بــدائل حضــارية وفكريــة وفلســفية تتغــاير يف نظمهــا واهــدافها عمــا ارســته امليتافيزيقيــا الغربيــة   "                 بالتفكيــك كونــه قــد
   )  66 ( . "                                                                 فان التفكيك ثورة على املنهجية التقليدية وثورة على الوصفية البنيوية   ..         خيص االدب 

                                                                  كنظرية تؤكد حقيقة نقدية ال ميكن جتاهلهـا وهـي ان اللغـة ابعـد مـا تكـون عـن        "deconstruction                    نبيل راغب التفكيكية   .      قدم د  و 
                                                                                                                       التعبري املوضوعي الشفاف ولذلك جيب تناوهلا بقدر كبري من التشكك وعدم اليقني فاللغة جبميع انواعها هي لغة استعارية تعتمـد يف عمليـة

                                                                                                    ث تاثري او تكوين صورة وذلك لعجزها عن نقل الواقع او االفكار نقال موضوعيا ومن هنـا كـان التشـكك النقـدي الـذي                 التوصيل على احدا
   )  67 (   . "                                                                                               متارسه التفكيكية يف دقة املعاين املباشرة للغة ويف البحث عن الدالالت االيديولوجية احلقيقية اليت تنطوي عليها

                                                                      ان اللغـة فيهـا يغلـب عليهـا متامـا طـابع الغمـوض وعـدم الثبـات وضـياع اليقـني امـا      وهي  "                                  وحدد راغب للتفكيك ثالث خصائص رئيسة
                   امـا اخلاصـية الثالثـة    ..                                                                                                اخلاصية الثانية فتتمثـل يف عـدم وجـود مـنهج حتليـل فلسـفي او نقـدي ميكـن ان تكـون لـه سـلطة معينـة يف حتليـل الـنص 

     )  68 ( . "                               معروف من مناهج التفسري واساليبه                                                            فهي جتعل التحليل او التفسري عملية مفتوحة وحرة على عكس ما هو
                                                                                                                     وان بذور النظرية التفكيكية كانت كامنة يف النظرية احلدسية لكنها عندما برزت يف اواخـر السـتينيات يف القـرن العشـرين علـى يـد جـاك 

ا ورفضت النظرية املوضوعية متاما    )  69 ( .                                        دريدا جتاوز
                                      قبـل التصـدي للسـياق الفلسـفي واجلمـايل الـذي  "            اننـا ينبغـي و  )                     لتفكيكيـة دراسـة نقديـة ا (                                     واوضح املرتجم اسامة احلاج يف ترمجته لكتـاب 

                                            فاالمر ال يتعلق بنقـد يفضـي اىل دحـض التفكيكيـة عـن    ..                                                                   يشكل خلفية التفكيكية كما هي متصورة ها هنا من املستحسن توضيح املنظور 
     )  70 ( . "                                  الرضوخ لتجربة غائبة سهلة ودوغماتية                                                             طريق تطبيق مقاييس خارجية حتليلية او ماركسية او وجودية وبدال من 

                                  اثرت هذه التقدمة بني يـدي الرتمجـة عـرض     :"    فقال  )                      املعتمد االديب يف التفكيك (    كتاب      ترمجة                                     وكتب املرتجم حسام نايل تقدمة من وراء 
                          لعـل اثنـاء هـذا العـرض ينجلـي   ..     معـان                                                                                       طريقة يف تفكيك الثنائية امليتافيزيقية اليت تعارض بني احلياة واملوت والـيت جعلـت منهمـا ضـدين ال جيت

ــذا االجنــالء عســى                                                                                                                 بعــض كنــه االنســان كمــا قــد ينجلــي ايضــا ان طريقــة التفكــري الــيت تعــارض بــني احليــاة واملــوت ليســت بالطريقــة العادلــة و
     )  71 ( . "                                                   االنسان حني متركز حول ذاته قائسا عالقته جبنسه وبغري جنسه    ..             ينكشف طغيان 

   :       الخاتمة
ميش األدوار وهجرة املهيمنات على النقد هي صور تشكل اللوحة التفكيكيةلقد غدا االبت ، ...عاد عن املركزية واخلروج من الدائرة و

منذ سوسري .. وان التفكيك وما فيه من اجتاهات هو تشكيك فلسفي ونظري ورؤيوي ومنهجي يف املناهج واالصطالحات واالجتاهات 
سيميولوجية واسطورية وتارخيانية جديدة وثقافية ونسوية بغية حتقيق نوع من خلخلة مفاهيم الذات والشكالنية والبنائية وما بعدها من 

  .والذاتية والنزعة االنسانية
                                                                                                                      وقد كان للمد ما بعد احلداثي الغريب املعاصر بشقيه األوريب واألمريكي تأثري ملحوظ على الناقد العـريب املعاصـر وقـد تبـاين هـذا التـاثري

ا وتبعا ملديات التحديث النقدي اللغوي وااليديولوجي والثقايف اليت يريد الناقد بلوغها او حتقيقها          حبسب احلدود      ..                                                                                                              اليت يؤطر الناقد نفسه 
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  اللغة والهوية الجزائرية في فكر جاك ديريدا
  نايت علي مهانه .أ

  .، الجزائرجامعة تيزي وزو ،قسم اللغة واألدب العربي 
يعد احلديث عن فكر وحياة جاك ديريدا ضربا من املغامرة ملا فيه من حتديات مجة تدفع الباحث إىل قدر من احليطة واحلذر، ملا      
ور يف بلورة العديد من املفاهيم املصاحبة لفلسفته، أين يتداخل الفلسفي بالسياسي والتارخيي باالجتماعي، حيث تقاطعات حلياته من د

املاضي و احلاضر ترسم جسورا من التواصل و الصراع بني ماض مؤمل مفكك وحاضر مغيب مشوه، وسأحاول يف هذا العرض أن أقدم 
د من املثقفني الفرانكومغاربيني، إما عربا أو بربرا أو حىت يهود عاشوا ظروفا قسرية استثنائية جيد فيها قراءة لتلك األزمة اليت عاشها العدي

ا العميق   .ةاإلنسان نفسه أمام خيارين إما إنقاذ الذات أو االحتفاظ باللغة ،و يف كال احلالتني أحالمها مر فقدان للهوية لألنا يف صور
اهلوياتية اليت عاشوها بصمت أحيانا وبثورة أحيانا أخرى سأمثل هلا  بتجربة جاك ديريدا ،أين نرى متزقا  تلك األزمة اإلنسانية اللغوية 

للذات وانشطارا للهوية بني ضفيت املتوسط، لكن ذلك لن يتم باستعادة سريته الذاتية كما يصنع البعض ولكن باعتماد بعض احملطات 
ألحيان مواقفه وأفكاره بل وفلسفته، نظرا لعمقها النفسي وهذا الذي عرب عنه يف العديد من اهلامة يف حياته اليت رمست يف العديد من ا

ما : مثل) أحادية اآلخر اللغوية(حواراته أو مؤلفاته، و سأبين مداخليت هذه على جمموعة من التساؤالت اليت طرحها ديريدا بنفسه يف كتابه 
ليت حتدد املعىن أو العكس هو الصحيح؟ هل اللغة املنطوقة حىت وإن مل تكن لغيت، هي هي لغة األنا؟ ما هي لغة اآلخر؟ هل اللغة هي ا

الصمت القابع يف أعماقي؟ هل الفهم اجليد للغة معينة هو فهم فعال فهم جيد هلا، و من مث هلذا اإلنسان؟ هذه  مصدر فهمي، أم هو
اة ديريدا ونشأته يف اجلزائر يف توجيه فكره حنو مواضيع شغلته يف التساؤالت و أخرى اليت سأحاول من خالل هذا املقال إبراز دور حي

أواخر حياته، فخلقت فيه صراعا فكريا جعله يبحث عن دور أصوله العربية اجلزائرية اليت رأى فيها بيت هويته األول، وعالقته باللغة 
  .والثقافة الفرنسية 

اليت و  1940التحق باملدرسة الثانوية  يف عائلة يهودية، بالعاصمة 1930من مواليد األبيار ) اإلسم األصلي(فهو جاكي ديريدا " 
يف حياة تبعا للقرار الذي اختذته حكومة بيتان بسحب املواطنة من يهود اجلزائر، والذي سيشكل أثرا عميقا  1941سيفصل منها يف 

نتساءل هل هذا اإلضطراب احلاصل يف مستوى اهلوية "ل يعرتف يف أحد كتبه حول هذه احلادثة فيقو  )1("املواطنةديريدا ومفهومه للهوية و 
عامل حتفيز أو كبح؟ هذه دون شك رواية أخرى للتاريخ و وجه آخر للتناقض الذي جيعلنا دائما يف حركة دؤوبة والذي جيعلنا نفقد نكهة 

  )2("عقلنا يف النهاية
سة طريقة معاملة املؤسسة الرمسية للغات األخرى غري الفرنسية، وبعد ذلك يعود إىل الثانوية بعد إلغاء قانون بيتان ليالحظ يف املدر 

لغة األخر هي العالقة بني اللغة األم و ، و وية مل يستطع حله يف كل كتاباتهواليت ستغرس فيه إشكالية عميقة تنم عن صراع يف مستوى اهل
رته يف كلمة واحدة هو يف حقيقة األمر ذلك الشخص ما كنت قد قلته أي هذا األنا الذي اختصإن ما أقوله و ": فيقول عن هذه التجربة

  .)3(")العربية دارجة أو فصحى أو الرببرية(نفذ إىل لغة أخرى غري الفرنسية الذي فيما أتذكر منع يف اجلزائر من إجياد م
مل يستطع ديريدا بعد ) أكانت العربية أو العربية(من خالل إدراكه املبكر ملعىن املنع والكبت الذي حصل على مستوى اللغة األم 

ذلك من تشكيل مفهوم كامل ومقبول عنده للهوية أو اإلنتماء أو حىت املواطنة، إما على مستوى اللغة أو القافة فيقر يف موضع أخر 
هذا املمنوع مت مبوجبه منع الوصول إىل تلك التطابقات اليت تسمح بظهور سري ذاتية مطلقة، وكذا ظهور مذكرات باملعىن ":بقوله

ا...لكالسيا   )4( "فليس هناك لغة أم أصلية مسموح التعامل 
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ا عرب سرية ذاتية عادية، لتنعكس على أعماله بنوع من املنحى    َ                                                             من هنا راح ديريدا يبحث عن ذات مفككة مل يستطع مل  أركا                                             
يتخذ التفكيك مظاهر ": عند ديريدا الدرامي، بداية من مفهومه عن التفكيك أو االختالف وكذا الغياب، يقول كولر عن مفهوم التفكيك

  .)5("طريقة يف القراءة  وعديدة مرة يبدو موقفا فلسفيا، وثانية يكون اسرتاتيجية سياسية فكرية، ومرة ثالثة يبد
من خالل هذا التوصيف اخلاص للتفكيك والذي يعكس اهتمامات ديريدا سأقوم بالرتكيز على املظهر الثاين للتفكيك دون املظاهر 

وسيلة لتقدمي أو تفسري مواقف سياسية ) ديريدا(رى النقدية اجلمالية، أي بوصف التفكيك اسرتاتيجية سياسية فكرية اختذها صاحبها األخ
ا خاصة ما تعلق بكونه من أصول يهودية جزائرية بكل ما تعين اهلوية اجلز  ائرية من عذابات ومعاناة أو فكرية جتاه أحداث عاشها أو تأثر 

  . ستعمل العمل النسق يف توجيه العديد من املفاهيم املصاحبة للنظرية التفكيكيةاليتلديه، و 
فنصوص ديريدا تتحدى كل تصنيف أو كتابة واضحة وحىت اخلطابات األكادميية احلديثة لرتكز بطابع فلسفي حول إشكاليات "

  .)6("ها اخلطاب الفلسفي أكثر محيمية من قبيل اهلوية واللغة و العديد من التساؤالت األخرى اليت يرفض
فديريدا يف صراعه مع اهلوية  يركز حول اللغة بوصفها مركز الفكر فاللغة األم ال منتلكها  بل ننتمي إليها وتستنطقنا لكنها يف الوقت "

يقة خمتلفة مل يستطع نفسه ميكنها أن ختطفنا أو تنفينا أو حىت تنسينا الكون ، وهذا الذي يسمى فقدان اللغة األم الذي عاشه ديريدا بطر 
  .)7("فهمها إال بفهم هذه اللحظة التارخيية من اجلزائر املستعمرة الفرنسية

إن لفهم دور اللغة يف رسم حدود لكينونة الذات توجب علينا تقدمي فهم معني ملصطلح اهلوية بوصفها احملرك األساسي لقضية 
خالل وضعها يف سياقها اإلجتماعي أي بكوننا كائنات إجتماعية بالفطرة دون اإلنتماء اللغوي، وذلك بتسليط الضوء على هذه اهلوية من 

  .النظر إليها كموضوع فلسفي ميتافيزيقي
يعد مفهوم اهلوية من أصعب املفاهيم اليت نتاولتها العلوم اإلنسانية ملا له من تشعبات متس جوهر الوجود الفردي واجلماعي عري   

   .)8("حيث يقوم عنصر اإلنتماء يف اهلوية بوظيفة هامة يف تأكيد وجودها، ورسم حدودها"ة زئبقية التاريخ وملا له من داللة متحول
فلعنصر اإلنتماء يف هذه احلالة دور جوهري ومتداخل يف خلق شبكة من العالقات جتمع بني أفراد معينني وتقصي أفرادا آخرين يف 

حتديد املميزات الشخصية للفرد من خالل : "جم علم اإلجتماع بأن اهلوية هيلذا جاء يف مع. نوع من التمييز والتصنيف اإلجتماعيني
  .)9("مقارنة حالته باخلصائص اإلجتماعية العامة 

إن الفرد يف عالقته مع األخر البد له من امتالك أو اكتساب فروق جوهرية أو عارضة جتعل لوجوده أو ذاته متيزا ال يتماهى مع أفراد 
ع له قيمة خاصة يكون فيها االختالف واالختالف فقط السمة الرئيسية اليت متيز فردا عن آخر، أما على مستوى آخرين، وبالتايل تصن

تربز من خالهلا خاصية اإلنتماءات " اجلماعة فتحاول اهلوية مجع أكرب عدد ممكن من األفراد حتت مسات وخصائص معلومة أساسية 
مية، وقد تقود هذه العوامل إىل االنكفاء على الذات ورفض التعايش وعدم اإلقرار باالختالف القبلية والطائفية والدينية واللغوية والقو 

   . )10("والتنوع، ومن مث تكون فرصة للمواجهة مع اآلخر للحفاظ على اهلوية
من احلقب التارخيية  من هنا نستطيع القول أن اهلوية تتخذ يف هذا املستوى بعدا خطريا ينم عن الصراع واملواجهة استطاع يف العديد

  .أن يصنع قيام أو أفول لعديد من احلضارات واألمم حتت طائلة رفض التعيش والتناغم كما أسلفنا الذكر
  :اهلوية الثقافة اليت تتخذ مقومات رئيسية هي "وقد سعى ديريدا ملواجهة هذا املستوى اجلماعي اخلطري للهوية عرب مسمى  
 .اللهجات احملليةاللغة الوطنية و  - 1

 .القيم الدينية والوطنية - 2
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 .العادات ة التقاليد واألعراف - 3

 .)11("التاريخ ومسرية اجلماعة - 4

ذا تعد اللغة من أهم املقومات الضرورية لقيام اهلوية، بل يعده البعض العنصر األبرز ملا هلا من دور يف تكوين فكر أو عقلية أي 
ع واضطراب على مستوى الفكر والعقل فيحدد ويوجه ردات فعلهم وطريقة فرد أو مجاعة لغوية، وأي صراع ميس هذا العنصر هو صرا 

  .تفكريهم إما فرديا أو مجاعيا
ا ": يقول ديريدا ا من املهد إىل اللحد هي كما ترى ليست لغيت واحلق أ على أن هذه اللغة الوحيدة اليت نذرت نفسي للتحدث 

جبالء مصدر عذابايت املتتالية، ذلك أن هذه اللغة اليت خترتقها إىل أقصاها هي من هنا يبدو أنك بدأت تتلمس ... مل تكن كذلك مطلقا
  .)12("مكمن آالمي ورغبايت وصلوايت بل هي الدافع لكل آمايل

ك الغائب احلاضر اهلوية فهذا اإلعرتاف الصريح والقوي من ديريدا عن عالقته باللغة والثقافة الفرنسية يؤكد بوضوح دور وتثري ذل  
وألنه حرم من كل ": ممنوع بالقوة فيقول يف موضع آخر عن نفسهبكل ما تعنيه عنده كأصل مفقود و  ، أي اللغة والثقافة اجلزائريةودةاملفق

ها، وألنه اللغات، وألنه ال ميكنه االلتجاء ال إىل العربية وال إىل األمازيغية وال إىل العربية وال ألية لغة من اللغات يكون أجداده قد تكلمو 
  .)13("ال ميارس الكتابة ألنه فعال حمبوس لسانه aphasiqueي هذا األحادي اللغة هو بشكل من األشكال حمبوس لسانه أ

إن الكتابة عند ديريدا كما يشري إليها سابقا تتجاوز املعىن الضيق للكتابة، بل تتعدى ذلك لتكون أسبق من الكالم و أوسع من 
ة جنسا مهما للتوثيق وإشارة حيوية لإلنتماء وحتقيق صفة اهلوية الفردية فهي مبثابة البصمة وشرطها ففي هذا اإلطار متثل الكتاب"احلضور 

  .)14("التوجه إىل اآلخر
إن املتطلع لفكر ديريدا والقارئ لفلسفته بالتحليل والنقد ليجد مشروعية كبرية يف ضم سريته الذاتية بوصفه شخصية ثائرة غريبة 

ذا فقط نستطيع تلمس املفاهيم الديريدية من قبيل االختالف، التفكيك، اإلرجاء، املعىن املؤجل، شخصية ملؤها الصراع وال نفي والتيه، 
إن القراءة على طريقة ديريدا تؤدي إىل انعدام النتائج حيث تنتهي ": وغريها من املفاهيم، يقول إدوارد سعيد وهو يعلق على أعمال ديريدا

  . )15("وإن التفكيكية محلت داخلها قيودها املعطلة هذا ألن ديريدا حبد ذاته تائه القرار،القراءة مبوضع الاليقني وال
إن مفكرنا الراحل إدوارد سعيد قد أسس لفهم جذري تنامى يف ذهين انطالقا من حالة التيه اليت يفرتضها حول ديريدا، واليت 

كل عام بوصفه أثرا مميزا للشخصية التائهة بني اهلوية اجلزائرية الغائبة الكتابة والتفكيك بشر على مستوى الفكر الفلسفة و أسست لتيه آخ
كما قلت لك بأنين جزائري دون أن أكون جزائري   " :املفقودة و اهلوية الفرنسية احلاضرة املتسلطة بوسائلها الرمسية، يقول يف أحد حواراته

عين من أكون يف أي مكان إذ ال أستطيع اإلستقرار بل أمر دائما على وفرنسي دون أن أكون فرنسي هذه احلركة أو التنقل هو مصريي ومتن
  .)16("األشياء

إن مفهوم التفكيك عند ديريدا حيمل العديد من املفاهيم واإلحاالت اليت ترجعنا أساسا إىل حياته األوىل هويته املمسوخة املضطربة 
ملنطق بشكل ما بل مع نظام الفوضى اليت تسعى إىل إثباته بعض نظريات ال ميكن أن يكون متوافقا مع ا "فالتفكيك كما يقول أحد النقاد

  .)17("العلم املعاصر
ا تأسست على مجلة من الفرضيات الالمنطقية واليت تقتضي   :إن املتلمس هلذا النوع من الفهم لفلسفة التفكيك ليدرك أ

 .غياب املعقولية يف عالقات الكون .1

 .المنطقية للوجودرفض العقل بوصفه مزيفا للحقيقة ال .2
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 .وضع الالمعىن كمصدر لفهم الوجود والذات باستحضار املغيب دائما .3

 .االعتماد على فلسفة االختالف واملعىن املؤجل بوصفها فلسفة ال تقصي للغائب .4

لتصنع  )جزائري لكنه ليس جزائري( يقدم إذن ديريدا نفسه منطق لشيء غري منطقي باعتماد املفارقات الطاغية كأساس للفهم   
أن تكون فرانكو مغاربيا ال يعين مطلقا إضافة معينة، بل على العكس مما  " :منه مفكرا إشكاليا ال يستقر على حال، يقول يف أحد كتاباته

  .)18("باتولوجية هلذه احلالة-باتولوجية والسسيو-يتبادر إىل أذهاننا اضطرابا يف مستوى اهلوية دون استبعاد اإلسقاطات السيكو
ذا األثر اخلطري الضطراب اهلوية لديه ليعلم أن الرجل رهينة مناقضات عديدة ثنائيات متصارعة يكون فيها إن د  يريدا وهو يصرح 

املفقودة أو الغريب ولغة األنا البعيدة و االحنياز انتحارا، واالختيار ضياعا بني اللغة األم اجلزائرية ولغة اآلخر الفرنسية، أي بني لغة السيد 
ة، وقد حاول ديريدا مبنهجه التفكيكي قلب هذه الثنائية بواسطة وسيلة يتقنها جيدا هي التفكيك ليصنع عاملا آخرا فيقلب األوضاع املؤجل

 ،يها ومن ال ميتلك اللغة الفرنسيةالطبيعية بني من ميتلك اللغة ومن ينتمي إليها، بني كونه ميتلك ناصية اللغة الفرنسية وبالتايل ينتمي إل
فإنه لن  " :كما يسميه يف حديثه عن املعمرين الفرنسيني يف اجلزائر فيقول) الكولون(هو السيد ال ينتمي إليها رغم ادعائه ذلك و يل وبالتا

يكون يف مقدوره أن يقيم عالقات ملكية أو احنياز أو عالقة ختص اهلوية الطبيعية للغة، فاللغة ليست ملكا طبيعيا له بل ميكنه اغتصاب 
ا شيء خيصهعماري ليعمد بعد ذلك إىل فرضها و ة باملعىن االستهوية ثقافي   .)19("كأ

ا بل إن األمر يتعدى ذلك ) الكولون(إن لغة السيد  يف اجلزائر لن يستطيع أحد امتالكها مبجرد فرضها أو التحدث بامسها أو 
  :األمر بكثري حنو خطوات أعمق حتليال هي

 اللغة بوصفها ملكا طبيعيا مشاعا -1

 .ب ثقافة ما وفرض ثقافة بديلةاغتصا -2

 .اعتماد اللغة وسيلة لنفي ثقافة اآلخر وفرضها القوة -3

 .ادعاء مشروعية امتالك اللغة املسيطرة بوصفها وجها لثقافة األقوى  -4

ذه الطريقة حنو األشياء واألحداث لينم عن فكر ناقد حاذق، فقد استطاع أن جيعل من املستحيل ممكنا بنفي ال تبية رتاإن النظر 
هو يف اجلزائر مل يستطع ه، ليفسر مرحلة حامسة يف حياته و لغة اآلخر، بني السيد والعبد بني املسيطر واملسيطر علياحلاصلة بني لغة األنا و 

م يف التعارض الكالسيكي التقليدي لسنا أمام تعايش آمن للطرفني املتقابلني ل حنن أما " :فهمها ، يقول كولر عن هذه اخلاصية يف فكره
فيحتل بذلك موقع السيد ويقتضي تفكيك التعارض أوال وعند حلظة ) منطقياقيميا و (أحد الطرفني على اآلخر  تراتبية قامعة إذ يهيمن
  .)20("معينة قلبا هلذه الرتاتبية 

وثقافة مسيطر عليها هي اليت اللغة الفرنسية، بني ثقافة مسيطرة يدا يف اجلزائر بني اللغة األم و عاشها در إن هذه الرتاتبية اليت عاينها و 
خلقت فيه منذ الصغر البحث عن هذه العلة األوىل عن منطق األشياء فيها إن وجد، وحماولة هدمه أو تفكيكه لوضع منطق آخر أكثر 

عالمة غري ة عدال أو أكثر حضورا، فالواقع الذي رفضه استطاع أن خيلق منه وعيا بديال أقوى هو تفكيك النسق الثنائي املسيطر جبعل اللغ
ا بل االكتمال مؤجل إىل حني اكتمال الداللة الغائبة أو اكتمال احلقيقة فيها، واليت ما فتئت تر مكتملة و  فض التحديد غري مكتفية بذا

ا لن تستطيع جتاوز نفسها حنو التعبري عن الغائب العدم ال والظهور بل االختالف ذي مل واإلرجاء دائما كجوهر أساسي ملاهية اللغة، أل
عمل اإلرجاء الذي يشق احلضور ويؤخره يف اآلن نفسه والذي جيعله حتت ": يقل منذ األزل، يقول عن هذا اجلوهر األساسي يف اللغة 

قسمة وأصليني شأن االختالف أن ينظر قبل الفصل بني اإلرجاء مبا هو أجل واإلرجاء مبا هو العمل الفاعل لالختالف، وبالطبع فإن هذا 
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  .   )21("انطالقا من الوعي أو احلضورليس ممكنا 
ماإن عمل االختالف وفهم اإلرجاء كما يرى ديريدا هو عمل الال من أجل  ،وعي وهو شق وجتاوز للواقع  واحلضور والوعي 

الغربية  ود الفلسفةخلق واقع إجيابية وأكثر انفتاحا على اآلخر بإلغاء الثنائيات امليتافيزيقية واملنتاقضات العقلية اليت تعمل فقط يف حد
ليس حنو أصل آخر مغاير هو االختالف و عن املعارض بتوظيف فلسفة بديلة، ووعي آخر بعلة إرجاء األصل املتعالية عن الغائب و 

لكن ذلك ال يتأتى إال خبرق نظم اللغة الفلسفية العادية حنو الكشف عن بالغة فلسفية جديدة حنو لغة تعيش يف ختوم هذا . التناقض
ذلك أن االختالف "ر أو يف حدود اللغة اإلنسانية، إىل لغة بديلة كالوطن البديل الذي اختذه ديريدا منفى له كهوية جديدة متحولة، احلضو 

الغياب تنطوي على مفارقة من نوع خاص مبحاولة إدراك شيء ما بوسيلة وحيدة تؤدي إىل إقصائه ونفيه عن جمال إدراكه ) فلسفة اآلخر(
ا فكل حماولة إلدراك االختالف عرب اللغةفحضورها مستمد م الفكر هي نفي هلذا املفهوم وطمس له فالتفكيك واالختالف فضح /ن غيا

  . )22("لعجز اللغة
ا املفارقة احلقيقية اليت راح ديريدا يصوغها يف فكره وفلسفته بعد أن عاشها يف حياته وواقعه، فقد واجه وفكك الفلسفة الغربية  إ

ا هي الفلسفة وذلك حني أعلن أن الفلسفة جمرد نوع من الكتابة وال تعدو أن تكون بالغة خاصة ليسقطها من برجها بالوسيلة نفسه
أدب خيال بوسيلة مفارقة هي /العاجي ويضعها يف نفس املرتبة مع الكتابة األدبية باعتماد نفي الرتاتبية القائمة منذ أفالطون فلسفة فكر

حىت ليدفعنا ذلك بالقول أنك ارتيايب ": الذين مل يفهموا مفارقاته هذه على مستوى ملمارسة الفلسفية بقوله ل أحد الفالسفة و الفلسفة، يق
بل ...يف قسم البالغة أو يف قسم األدب وإذا ما واصلت على هذا النحو فإننا سنحشرك إما... نسيب عدمي، ولست فيلسوفا جديا باملرة 

اية املطاف   .)23("إنك تنوي تضليلنا يف 
فهذا الصراع اآلخر الذي عاشه بني كونه ينتمي إىل الفالسفة أو ال ينتمي لريسم أمنوذج لذلك الصراع الذي واجهه على مستوى 

ا مل ": اهلوية اللغوية والثقافية بنوع من التناقض الذي يصرح به فيقول ا هي ما ترى ليست لغيت واحلق أ اللغة اليت نذرت نفسي للتحدث 
  .)24("ال ميكننا أن نتكلم أبدا إال لغة واحدة و ال ميكننا أن نتكلم أبدا لغة واحد فقط": طلقا ويقول أيضاتكن كذلك م

 بالتأكيد عن) إال لغة واحدة(من هنا نالحظ هذا التناقض الصارخ يف التعبري عن الوجود و اللغة بضدها مفارقة البعد عن احلضور
  .تالك اللغة بنقيضهامبعادلة ام) ليست لغة واحدة فقط(الغياب 

وجهان لعملة واحدة، لذا ال بد من استبدال تلك بات الكليان مها عامالن ساذجان و إن دريدا مشكك يف كل شيء فالنفي واإلث
اء ا وهلذا فهو يعيش " األصل أو املركز للعب اليت تكتنف مفهوم البداية و العملة بعملة جديدة بعملية اصطلح على تسميتها اللعب وإ

اية املطاف إال استمرار لإلستعمار الثقايف الذي حكم عليه بالنفي بعيدا عن لغة هام شيا يف عالقته مع الثقافة الفرنسية واليت ليست يف 
اية املطاف) اللغة العربية(مل يتعلمها   )25(."وضمن لغته الوحيدة اليت ليست لغته يف 

ا باستحضار الوجه اآلخر الغائب من اهلوية إن االختالف ليس كما يعتقد البعض سلب للهوية بل هو ا ستنطاق لفكرة اهلوية ذا
فهذه األخرية ال تنحصر يف كينونة الذات، بل متتد إىل كينونة اآلخر لتتم هويتها الناقصة املؤجلة فاألصل يفرتض حتما حضور النسخة 

بني اجلزائري والفرنسي ليعيد صياغة مفهمومنا القدمي للهوية  يكون أصال وهذا ما كان حيرك ديريدا بعمق ليتصاحل مع نفسه وتارخيه املفكك 
هو األصل يف  différanceفكون االختالف  "كعامل صراع ونزاع بني األمم واحلضارات حنو مفهوم حوار احلضارات وليس صدامها،

  .)26("أو رمبا هو الذي سوغ له اقرتاح هذه الفكرةالوجود والبداية له فهذا يعين املتعدد ال الواحد الذي جيعل من فكرة اهلوية أمرا مسلما به، 
إن مفهوم اإلرجاء كما االختالف كلها مصطلحات وعناصر ضرورية لفهم اهلوية غري املكتملة عند ديريدا لكن الواجب فهمه يف 
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واملوجه يف اخللفية  الختياراته هذا السياق هو احلضور القوي واألثر املوجه ملسريته الواقعية كشكل من أشكال النسق املخفي غلى األنظار 
أي قرنا كامال قبل  1830حيث أجد استعمار اجلزائر سنة ": الفكرية والفلسفية للتصاحل مع ماضيه املغاريب وحاضره الغريب فيقول معرتفا

  .)27("أن أولد قد صنع حاضري الذي أحياه فأنا مل أصنع حيايت
الضياع يف كينونة هويته، و تارخيها  لندرك عمق االضطراب و وه هويته اجلزائرية وهالواضح ألثر وجه من وج هذا اإلقرار الصريح و يف

إن العرض اخلاص به هنا هو يف ": وكينونة فلسفته التفكيكية اليت صنعها تاريخ اجلزائر كما يقول ولو بطريقة غري مباشرة ، يضيف قائال
ا العرض الذايت مبعىن أن أقدم ما عرضين هلذه العقبة وقذفين ضدها، احلقيقة سيكون عرضا للعقبات اليت واجهتين يف سبيل إجناز هذ

  . )28("وحلادث السري الذي ما زلت أعاين تبعاته إىل اآلن
إال أن ديريدا يف ":  فهذه اإلعرتافات وأخرى واليت قدمها يف أواخر حياته تؤكد مرحلة جديدة يف حياته ما يقر بذلك غراندان بقوله

ويف مسألة اللغة بكل أبعادها املؤملة واملدمرة اليت عاشها يف شبابه  ريقا آخر وأصبح يبحث يف مسألة األصل واهلوية،أواخر حياته اختذ ط
  .)29("ورحيله عن بلد املنشأ اجلزائر، وهي املرحلة اليت راح يستعيدها عن طريق جمموعة من التساؤالت اليت ال أجوبة هلا

  خاتمة
البعد اللغوي ليشكل حضورا قويا يف فكر ديريدا، و لكنه ليس بوصفه إنتاجا ومؤلفات قد كتبت، بل إن اهلوية اجلزائرية مبا فيها 

ي راح يستعيدها بوصفها أي هذه اهلوية وجها آخر للوجود للكينونة للغة عند ديريدا، إنه احلنني حنو الغائب حنو املفقود، لكن دون التماه
ه دون اخلوض يف مشروعية وجوده كحدث زماين حدث يف املاضي، بل كتجربة طفولية كان البد معه أو امتالكه بل باإلقرار بوجوده وتأثري 

أن تكتمل لوال اآلخر املسيطر، الذي مل يستطع االنفالت منه لكنه حاوره بعمق الستجالء مواطن ضعفه فانكشف له مبلمح صويف غريب 
سة امليتافيزيقية عرب إرجاء املعىن واختالف الداللة وتفكيك هوية اآلخر قيامه على أسس متناقضة هشة راح يفككها وينزع عنها ثوب القدا

  . لتحقيق هوية جديدة تتصاحل مع األنا بعمق وقوة
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ّ      الت فكيك وااللتــزام الس ياسـي         ّ      عند در يــدا    ّ                   
 ين الشابيدنورال.د                                                         

     .مساعد بالمعهد التحضيري للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية، جامعة تونسأستاذ  

 
  

ّ                                 أزعم أن  أشكال االلتزام هذه وضروب الخطاب «        
ُ          ّ              ّ                التي تسند ها كانت مت فقة مع عمل الت فكيك الذي أنجزه          

  » )                  ّ  وهذا ليس باألمر الهي ن(
J. Derrida, « Autrui est secret parce 
qu’il est autre », Le monde de l’éducation, 

n°284, sept. 2000, p.18. 
 
  :استهــالل

ُ                              يبد و، من خالل املعاينة األولية، أن       ّ       الس ياسي، " منحاها"نوات األخرية من حياته                         ّ           ّ الغالب على كتابات جاك در يدا خالل الس       
ّ     في الض يافة«و )Spectres de Marx(،)1(»  أطياف ماركس« وص من خالل وهو ما يظهر على وجه اخلص       «)De 

l’hospitalité(، )2( العقلفي محاولتان : مارقون«و «)Voyous : deux essais sur la raison.()3(  فهل يعين ذلك وجود
لفكره إال يف السنوات " بعد سياسي"عن                              ُ                            يف مسرية دريدا الفكرية ؟ وهل خنل ص من ذلك إىل أنه ال ميكن احلديث» منعرج سياسي «

  األخرية؟
ُ                     ّ              لقد ط رح هذا السؤال على در يدا نفسه، سنة  ّ     ال شك  أن ه يسهل التعر ف على هذا البعد اليوم ضمن الش فرة « :، فأجاب2000                                  ّ             ّ   ّ    

ّ                  ّ           الس ياسي ة األكثر ات فاقا، ولكن هذا البعد كان قابال ألن ت فك  شفرته يف نصوصي حىت  القدمي منها   ُ                                  ّ          ّ    ّ ُ   ّ       ه ملن الص واب القول  إن ه خالل    ّ وإن  .             ّ        
اخلطابية والنظرية اليت تستجيب ملقتضيات (                                    ّ                                       العشرين سنة األخرية حصل عندي اعتقاد بأن ين هيأت، بعد عمل طويل، الشروط الضرورية 

مام السياسي من غري أن أستسلم كثريا، أرجو ذلك، لألشكال النمطية اللتزام املثقفني ) التفكيك ا (إلظهار هذا اال ّ   وهي أشكال أزعم أ                  
ّ                      جتتث  ما هو سياسي من أصوله ُ     عندما ذهبت  إىل تشيكوسلوفاكيا للتدريس خلسة على حنو أفضى إىل سجين، وعندما ناضلت  ضد  .)                                                                  ُ          

ّ                                                  نظام امليز العنصري من أجل حترير نلسن مانديال، وضد حكم اإلعدام يف حق  موميا أبو مجال، أو من خالل املشاركة يف تأسيس الربملان                                                               
ّ     وعندما كتبت  ما كتبت  عن ماركس وعن الضيافة أو عن املهاجرين السريني، وعن الص فح والش هادة والسر والس يادة.           ّ  الدويل للكت اب                ّ        ّ                                                     ُ         ُ            .

ُ                    وكذلك عندما أطلقت  يف السبعينات جمموعة  ُ                                       وسامهت  بعدها يف بعث مؤسسة املعهد الدويل للفلسفة) Greph(» ڤراف «                  عندما [.     
ّ     فعلت كل  ذلك ُ   أزعم  أ ]       وهذا ليس (ّ                                                  ّ                          ُ    ن  أشكال االلتزام هذه، وضروب اخلطاب اليت تسندها كانت مت فقة  مع عمل التفكيك الذي ا جنزه   

  )4(".لقد حاولت إذن مالءمة خطاب أو ممارسة سياسية مع مقتضيات التفكيك).          ّ باألمر اهلني  
ل فكر دريدا، تقودنا يف ذلك الفرضية على حنو ميكننا من استشكا" املنعرج السياسي"ولذلك فإنه من الضروري مساءلة فكرة 

عوض أن ننظر إلى التفكيك كعملية منفصلة عن حياة البشر الواقعية وعن السياسة يمكن اعتباره شكال من أشكال : التالية
  . المقاومة واالحتجاج

  فما هي إذن أوجه العالقة بني التفكيك والسياسة عند دريدا ؟
  ؟وما هي ضروب االلتزام السياسي لديه 

I- التفكيك والسياسة: 

ومنزلتها عند دريدا، فالسياسي » للسياسة«إمنا هو ناتج عن سوء فهم » منعطف سياسي للتفكيك « يف تقديرنا أن القول بوجود 
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تزل يف ما هو م ضم ن يف كتاباته األخرية، بل هو يسكن الت فكيك ذاته ّ                                 ّ          عنده ال خي    ُ             ُ            ّ                             فما هو الت فكيك إذن وما عالقته بالسياسة؟.        
ان دريدا دائما حذرا إزاء تقدمي تعريف جامع للتفكيك، ولذلك كان مييل غالبا إىل حماولة متييزه ببيان اختالفه عن املفاهيم لقد ك

ائي       ّ                ليس الت فكيك حتليال وليس « :ما يلي» رسالة إىل صديق ياباين « وعليه فإننا نقرأ يف . القريبة منه من دون املغامرة بتعريف موجب و
ّ                                                                                   ليس هو بالتحليل ألن  تفكيك بنية على وجه اخلصوص ال يعين الوصول إىل العنصر البسيط أو األصلي غري القابل للتجزئة[...]. نقدا                    .

                                 ّ                       وكذا أقول بالنسبة للمنهج، فليس الت فكيك منهجا وال ميكنه أن [...]. وليس هو نقدا، سواء باملعىن العام أو باملعىن الكانطي للنقد 
ّ           يتحو ل إىل منهج  ّ    ّ                       ليس الت فكيك منهجا ألن املنهج يفرتض وجود قواعد ت ط بق واحلال أن  الت فكيك هو دائما حدث فريد )5(.»    ليس «  ّ   إن ه .       ّ                                     ُ  ّ          

ُ   فلسفة وليس نظرية وليس علما وليس منهجا وليس اختصاصا وليس حىت  مفهوما حمددا، بل هو أمر حيد ث                 ّ   واحلاصل من ذلك أن ه  )6(.»                                                          ّ                         
.                                          ّ         ّ                                           هيم مألوفة يف تاريخ امليتافيزيقا من قبيل الت حليل والن قد واملنهج والفلسفة والنظرية والعلم واملفهوم            ّ                   ال ميكن فهم الت فكيك انطالقا من مفا

ّ                                                                                                 ليس التفكيك كل  ذلك وال ميكن فهمه انطالقا مما تشكل يف تاريخ امليتافيزيقا على هيئة قواعد ثابتة وضوابط حمددة ومعاين تدعي               
ّ     ال ميكن فهم التفكيك إال  ضمن. احلضور ُ                      ّ               إن  التفكيك حيد ث، إنه حدث ال ينتظر الت داول بشأنه أو « .                       ّ   أفق العابر واحلادث والط ارئ                                ّ  

  )7(.»الوعي به أو اإلعداد له من قبل ذات 
ّ                                             وينصب  التفكيك بالدرجة األوىل على امليتافيزيقا مبا هي                      ّ              ، وذلك بقصد إعادة الن ظر يف املفاهيم "إيديولوجيا اجملموعة العرقية الغربية "    

، )Phonocentrisme" (مركزية الصوت"، و)Logocentrisme" (مركزية اللوغوس"ليت انبنت عليها، وإظهارها مبا هي تعبري عن ا
 .)Phallocentrisme" (مركزية القضيب "و

ّ                                   التفكيك إظهار ملا ظل  خفيا يف تاريخ امليتافيزيقا، وملا ظل    ".طاعباالقت" أو " بالتنقيب"، إنه أشبه ما يكون "هامشيا "                   
إن التفكيك يعلن بطريقة ممتازة عن العملية املتمثلة يف : ندرك أن التفكيك يعمل على إظهار املخفي "تنقيب" فمن جهة ما هو

ّ                                                                                     ما بإرجاعه إىل عناصره املكو نة له، لكن هذه العملية تذكرنا بتفكيك اآللة، بينما ميكننا وصف الطريقة اليت يتبعها دريدا " جسم " حتليل                          
، تظهر وحدها للعيان، يتم البحث، بواسطة التنقيب الذي ال يفتت ما "لبقعة أرض" انطالقا من الطبقة السطحية : جه التايلعلى الو 

ّ                                   اكتشفه ألو ل مرة، عن الطبقات السطحية السابقة  ُ                                    واليت غ طيت منذ زمن بعيد بل وظلت دوما خمفية " زمانيا "               «.)8(  
ّ                              ندرك أن  التفكيك أشبه ما يكون بعملية فإننا " اقتطاع" ّ                أم ا من جهة ما هو       ولكن قسمته متكننا من . لشيء ما" قسمة "       

ّ              ذلك أن  لفظ التفكيك . إنه هدم وبناء يف ذات الوقت. احلصول على أجزاء جديدة      )Déconstruction ( يف اللغة الفرنسية هو من
لعل  ،املتزامنني " البناء-اهلدم"مثلة كثرية عن غري ممكن ولكن األ مراأيبدو ذلك  قد. "األلفاظ املركبة ويعين اهلدم والبناء يف نفس الوقت

دف . عادة التقسيمإو أيسرها مثال القسمة أ دف دعاإفعندما نقسم منطقة انتخابية  ة رسم حدودها، وعندما نقسم قطعة قماش 
وال أكن تعريف التفكيك         ُ ومن مثة مي   .جديدةقطعة ل وإنشاء األوىلنجز يف ذات الوقت هدما للقطعة       ُ فنحن ن   خرى،أاحلصول على قطعة 

ّ  التقسيم املكو ن"تطبيق لفكرة  بأنه أن نقرأ هو أن « :ولذلك جيوز القول إذن  )9(."هذه يف قراءة النصوص الفلسفية واألدبية وتأويلها"            
  )10(.»بواسطة اقتطاعات راتقة) ومن مثة الكتابة (وليس التفكيك نظرية بل هو ممارسة القراءة ... نقتطع

ّ                                                      إن جتانس النص هو دائما جتانس ظاهري خادع، لذلك فإن  مقصد التفكيك أن يعثر داخل بنية النص غري املتجانسة على                                                
ّ                      تناقضات وتواترات متك ن النص من أن يفك ك نفسه بنفسه على حنو يقو ض فكريت احلضور والتطابق                        ّ                 ّ                   .  

صحيح . ينطبق أيضا على النصوص القانونية واملؤسساتلكن التفكيك ال ينطبق على النصوص الفلسفية واألدبية فحسب بل 
ّ                              أن التفكيك ينشط يف جمال ما يسم ى، بدرجات متفاوتة يف الشرعية، « ولكن األمر ال يتعلق باملؤلفات التقليدية  ،"النصوص الكربى"                           

ارس أيضا على مدونات ليست بالنصوص األدبية أو الفلسفية أو الدينية، إمنا هي ك ُ                                                                         فحسب، بل هو مي  تابات قانونية أو مؤسسات وقواعد             
ارس على نصوص وأفعال سياسية )11(،»وبرامج  ُ                           أي أنه  مي          .  

.          ّ   ُ                         ّ                                                                 واحلقيقة أن ه ي عاب أحيانا على التفكيك أن ه ممارسة مصطنعة تضرب عرض احلائط باملشكالت السياسية واالجتماعية لإلنسان
                                            ّ                    مقتضيات الفعل اإلنساين وحياة املدينة، بل هو متيق ظ متام التيقظ ملا هو وهو أمر يعرتض عليه دريدا، فالتفكيك ليس عمال المباليا جتاه 
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ّ                                                                     جيتهد دريدا كي يبني  أن  فلسفة التفكيك هي فلسفة االهتمام بالشأن االجتماعي والسياسي وباملسؤولية " ومن مثة . سياسي واجتماعي   ّ                 
مام باملؤسسة وباآلخر ّ     وإذا صح  القول بأن  فلس )12(.»والعدالة واال           ّ مام مبا هو سياسي تصبح        االنتقادات «فة التفكيك هي فلسفة اال

  )13(.»                          ّ                                                                       املوجهة للتفكيك، والقائلة إن ه لباقة وضرب من االصطناع أو الالمباالة جتاه الشأن العام، انتقادات غري عادلة
مطلقا بني الفلسفة والسياسة، إذ مل يفصل دريدا ... السياسة مل تكن مطلقا لدى دريدا جماال مستقال بذاته« وبالرغم من أن 

هي يف تقديره دوما مفاهيم سياسية يف جمموعها حىت وإن بدا بعضها للوهلة األوىل غريبا عن  1970واملفاهيم اليت ابتكرها منذ سنة 
ا األكثر اتفاقا"والسياسة حىت يف  ك                 ّ                  فإنه ملن اليسري تبني  العالقة بني التفيكي )14(،»السياسة  ذلك . يف معناها املتداولأي السياسة " شفر

ضع دريدا الدميقراطية إىل اسرتاتيجية التفكيك في جلي التناقضات اليت .       ّ                                           ما يتجل ى مثال بوضوح من خالل تناوله ملسألة الدميقراطية ُ                                           ُ                   حيث خي      
خاب، ولكن يف ذات ، حيث جيري إقصاء املهاجرين مثال من دائرة حق االنت"الضيافة"و" اإلقصاء " تسكنها، من ذلك مثال التناقض بني 

ّ                            الوقت تتم استضافتهم يف إطار حق  اللجوء السياسي أو حق اهلجرة لقد أرادت الدميقراطية من جهة أال تستقبل سوى رجاال شرط أن « .                             
ّ                        يكونوا مواطنني إخوة وشبيهني، على حنو يفضي إىل إقصاء اآلخرين، وعلى وجه اخلصوص املواطنني الس يئني املارقني وغري اجلديرين                                                                                   

ختلفني وغري القابلني  للمعرفة
 
                          باملواطنة وكل امل
ُ
وقد أرادت من جهة أخرى أن تنفتح، يف ذات الوقت وبالتناوب، على كل هؤالء املقصيني .                
  )15(.»وأن تستضيفهم

ا مكتملة ومطابقة ل ّ                   إن  وجود هذا الضرب من التناقضات داخل بنية الدميقراطية يعين أن ه ال ميكنها االدعاء مطلقا أ                           ّ                                                        ّ ا  ال : ذا
ّ                                وهو ما يعين أن  الدميقراطية مسار تارخيي ال يكتمل  .)La présence(ميكنها إذن ادعاء احلضور  . يأخذ بعني االعتبار النقد الذايتوهو             

وهو ما  )16(.»                                  ّ                                                         النظام الوحيد تقريبا املنفتح على حتو له التارخيي مضطلعا مبرونته الضمنية ونقده الذايت الذي ال ينتهي« الدميقراطية هي 
ّ         يفس ر عبارة    )17(.عند دريدا) La démocratie à venir" (الدميقراطية القادمة "   

ّ                         إن  اصطدام الدميقراطية دوما  هو اليت جيعل منها مسارا ال متناهيا يستبعد مفاهيم األنطوتيولوجيا  " اآلخر " وبفجئية " باحلادث"  
ّ                   الالمشروط والس ر، وهو مذاق ي نقذ الدميقراطية مما يسم ى شفافية وانسجاما ال دميقراطية دون مذاق « . كاحلضور والتطابق واالنسجام                     ُ              ّ             

  )18(.»السياسية -تيولوجية-ال دميقراطية دون فرادة تنقذها من اهليمنة األنطو. وإمجاعا، وبالتايل ينقذها من الدغمائية
ا تدرك التناقض داخلها ا فإن  ذلك عالمة على أ ّ                                      وعندما تنقد الدميقراطية ذا ا بنفسها، إذ :                                ا تفكك ذا انطالقا من قانون " إ

ا ّ                  اآلخر مبا هو قانون ال مشروط تفك ك الدميقراطية ذا ّ                                              إن  تفكيك الدميقراطية هو الدميقراطية يف حالة تفكيك .                             بل ميكن القول إنه  )19(» 
  )20(.»ال تفكيك دون دميقراطية، وال دميقراطية دون تفكيك « 

ّ           واحلقيقة أن  الدميقراطي ّ       ة تظل  دوما           ا هو زمان " مؤجلة "      ّ                ألن  زما وذلك ما . الوعد بغد أفضل): La promesse" (الوعد "  
ّ                           يفس ر قيامها على آلية االنتخاب  ا عن غريها أي عن أعداء . مثة دائما شيء خمتلف قادم:    ولذلك فهي تعمل من جهة على متييز ذا

ا باستمرار أي أن قوامها الدميقراطية بكل أطيافهم، وهي تعمل من جهة أخرى ع  )La Différance.()21"(املباينة: "لى إرجاء ذا

ّ  ليست الدميقراطية ما هي عليه إال  «إذ ". املباينة"وإذا كانت الدميقراطية مسارا تارخييا منفتحا فإمنا يعود ذلك إىل انبنائها على هذه                              
ا ومتي ز غريها عنها                              ّ                                          ليست الدميقراطية ما هي عليه إال  من خالل املباعدة بينها وبني نفسها فيما أبعد .                                       ّ            داخل املباينة اليت بواسطتها ترجئ ذا

  )22(.»من الكينونة 
   -II ضروب االلتزام السياسي عند دريدا: 

ودفاعه عن حق كل  ،تتعدد وجوه االلتزام السياسي عند دريدا مثل دفاعه عن تدريس الفلسفة دون تدخل مباشر من احلكومة
مامه مبسألة العدالة وقضايا املرأة واملهاجرين، ونقده لألنظمة الكليانية ونظام امليز العنصري، ومناهضته للعوملة إنسان يف الف لسفة، وا

ّ                                                                         الليربالية، ودفاعه عن حل  عادل للنزاعات الدائرة يف الشرق األوسط خاصة منها النزاع الفلسطيين اإلسرائيلي                       . 
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 : مباشر من للدولة الدفاع عن تدريس الفلسفة دون تدخل  -1

ّ                                      ّ   يعترب دريدا أن  الفلسفة قد ارتبطت تارخييا بالتعليم وأن ه  ّ                                            مل يقع مطلقا تصو ر الفلسفة أو ممارستها دون هذه العالقة اجلدلية «                            
ّ                                                         لذلك يستنتج أن  أزمات الفلسفة غالبا ما كانت مرتبطة بـمشكل تدريسها يف ار  )23(.»البيداغوجية اليت نسميها اليوم تعليما  تباط بالدولة،              

ّ   وهو ما يعين أن      )24(.»خصوصيات أزمات تعليم الفلسفة ترتبط ارتباطا شديدا بظاهرة تدخل الدولة"            
ّ   مشروع إصالح التعليم يف فرنسا املسم ى  –حسب دريدا  –ومن بني األمثلة الدالة على هذا التدخل   La" (إصالح هايب "                               

Réforme Haby(. )25( وهو مشروع يهد د وجود ال          ّ ا ألن ه إصالح قام على أساس التقليص من ساعات تدريس الفلسفة يف                          ّ                                                      فلسفة ذا
لقد اقتضت مقاومة مشروع اإلصالح هذا من قبل دريدا إخضاعه للتفكيك الذي يكشف . املرحلة الثانوية وخاصة يف السنة النهائية منها

  : معلنة، وهي الدواعي اليت ميكن تلخيصها يف النواحي التاليةالنقاب عن الدواعي اليت تتحكم يف هذا املشروع سواء كانت صرحية أو غري
وهو أمر ينطبق يف نظرهم  )26(."ال مردودية للفلسفة يف اجملتمع الصناعي"الذين أشرفوا على هذا املشروع أنه " التكنوقراطيني"ادعاء  -

يتعلق األمر . تعلمني إىل االختصاصات العلمية الدقيقةلذلك ينبغي إحكام عملية توجيه امل. على الفلسفة انطباقه على العلوم اإلنسانية
  )27(".حلاجيات السوق الرأمسالية " تربوية تستجيب " بسياسة"إذن 
ّ                                                                        احلد  من فرص ممارسة املتعلمني للتفكري النقدي سواء كان فلسفيا أو سياسيا أو تارخييا - قسم "وهو ما أفضى إىل اقرتاح إلغاء .   

اية املرحلة ا" الفلسفة يئ املناسبة للتعرض للنظريات املاركسية والفرويدية. لثانويةيف  لذلك ينبغي العمل . لقد كانت شعبة الفلسفة 
اية املرحلة الثانوية وبعض "و. على إلغائها أو على األقل رقابتها قد تضاعفت العالمات الدالة على وجود رقابة قمعية لبعض تالميذ 

ا منذ ماي   )28(".68أساتذ

رقابة على تدريس الفلسفة يف املرحلة الثانوية بإمكانية مترير حمتويات إيديولوجية إىل عقول الناشئة يف غياب أي امتحان تسمح ال -
كاللغة واألدب الفرنسيني (تلك احملتويات اإليديولوجية حاضرة يف الربامج األدبية .                   ّ                         نقدي ويف الغياب الكل ي للقدرة على ذلك االمتحان

  )29(.يف بعض العلوم اإلنسانية كالعلوم االقتصادية واالجتماعية –يف تقدير دريدا  –نعثر عليها كما ) أو األجنبيني
ّ               إن  ما هو مهد د عن طريق هذا            ّ لذلك كان من الضروري، للدفاع عن تدريسها دون تدخل مباشر من . هي الفلسفة" اإلصالح "  

نجز من قبل هايب« احلكومة، 
 
              مقاومة برنامج إصالح التعليم امل
ُ
موعة الباحثني حول تدريس جم" وهو ما حتقق من خالل عمل . »                              

ا مقاومة ملا هو سياسي يف األصل، إذ  )30(.»الفلسفة ينبغي « وتلك املقاومة مظهر أساسي من مظاهر االلتزام السياسي عند دريدا أل
القضاء على شعبة الفلسفة سيفضي إىل « وذلك ألن  )31( .» بالبعد السياسي ملا ميكن تسميته إلغاء جديدا لشعبة الفلسفة ... التذكري

  )32(.»حرمان عدد هائل من التالميذ من ممارسة النقد الفلسفي والسياسي والتارخيي 
ّ        ّ        ولعل  ما يعرب  عن هذه   ّ        أن  جمموعة " املقاومة"     Greph  حيث قادت سلسلة احتجاجات  )33(.كانت تصل العمل النظري باملمارسة

ص ص ملناقشة هذا املشروع، إذ ضد مشروع اإلصالح، وهي  ّ                         احتجاجات كانت تتبع حصصا خت   ُ بعد تنظيم حوارات مفتوحة يتم اختاذ «                         
ا أفعال احتجاجية دفاعا عن تدريس الفلسفة ضد ما يهددها من قبل احلكومة اليت . بتعبري دريدا )34(»مواقف تتبعها أفعال  تواصل « إ

د د تعليم الفلسفة والبحث ا ّ                         اختاذ إجراءات  ّ              وإذا مل نرد الفعل غدا فإن  املصري هو املوت... لفلسفي               ولكننا لن نقف مكتويف األيدي، .                        
ّ                                   فخطورة الرهان ال تتوقف على ما يتصل بنظام البحث والتعليم، يف ارتباط مبجال اختصاص حمد د بإمكانياته وضوابطه وباالشتغال به                                                                                

ّ     ومبؤسساته، بل متس  أيضا النظام الرتبوي ومن مثة كل  ما                               ّ   )35(.»ينتظره اجملتمع من التعليم والبحث               
    ُ                               لقد ف رض علينا هذا اإلصالح بواسطة قوة « . ال غىن لدريدا إذن يف الدفاع عن تدريس الفلسفة عن مقاومة تدخل احلكومة

ّ              ألن  االستسالم يعين  )36( .»القانون، وإننا لنجد أنفسنا مضطرين إىل مقاومته وسنفعل ذلك دون هوادة  ّ  املعركة لقوى تقر  ترك ميدان «                 
يف الفضاءات اليت تركتها الفلسفة وشغلتها النزعة اخلربية والتكنوقراطية واألخالق أو الدين  -على أن ترسي... العزم، وهلا مصلحة يف ذلك
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يمنة  –) وكل ذلك معا( نزعة املركزية                               ّ                                                            أسس نزعة دغمائية ميتافيزيقية حي ة أكثر من أي وقت مضى، وذلك يف خدمة القوى املرتبطة دوما 
  )37(.»اللوغوقضيبية

ّ                                                                                               غري أن  عمل التفكيك ال يقف عند حدود الكشف عن األسباب احلقيقية اليت تكمن خلف رقابة تعليم الفلسفة بل هو ميس      
إىل  لبيداغوجيا الفلسفية وأن يتجاوزهإنه ملن الضروري أال يتوقف عمل التفكيك عند املضمون املفهومي ل«و. املشهد الفلسفي بتمامه

ّ                                                    املشهد الفلسفي وكل  قواعده وضوابطه وأشكاله املؤسساتية وشروط إمكانه أيضا                                   ُ    يهدف التفكيك إذن إىل إعادة النظر يف أ طر  )38(.»                
  : ويعين تفكيك املؤسسات الفلسفية الراهنة التفكري يف كل عناصرها أي . العملية الرتبوية كاملدارس، والربامج ومسارات االنتداب

 القانوين الذي يسند هذه املؤسسات دراسة اخلطاب  -

 ) قوانني التوجيه بالنسبة للطلبة وشروط االنتداب بالنسبة إلطار التدريس(دراسة شروط االنضمام إىل املؤسسة الفلسفية  -

 دراسة العالقة بني الفلسفة والتعليم  -

  دراسة العالقة بني تدريس الفلسفة والسياسة واجملتمع واالقتصاد  -
ّ                                 ن ذلك أن املدخل إىل صد  تدخل احلكومة يف تدريس الفلسفة هو واحلاصل م       ومن مثة يكون ". تفكيك البيداغوجيا الفلسفية"                   

 )39(.التفكيك فعال سياسيا وضربا من املقاومة

  : تعميم الحق في الفلسفة -2
ويف أي الفضاءات خاصة   من له احلق يف الفلسفة اليوم أي يف جمتمعنا؟ ويف أي فلسفة يكون له احلق؟ وضمن أية شروط؟« 

  )40(.»كانت أم عامة؟ 
                                                                               ُ                                    تلك هي األسئلة اليت يطرحها دريدا معتربا أنه بات من الضروري اليوم إعادة النظر يف ما ا عترب لعهود طويلة شروطا أساسية ينبغي 

  .يف تقديره من الشروط املعطلة للفكر وهي". الصفة العلمية"أو " الصفة األكادميية"أن تتوفر يف املرء حىت يكون له احلق يف الفلسفة مثل 
مؤسسة خاصة مدعومة من قبل الدولة "وهو  )41(".للمعهد الدويل للفلسفة "  1982ويف هذا اإلطار يتنزل إحداث دريدا سنة 

ا مؤسسة تعترب نفسها مستقلة. اليت مسحت بتأسيسه على حنو غري مباشر   ُ     ال ي شرتط وهذا املعهد ينص يف قانونه األساسي على أنه . إ
 ّ                                   أم ا من جهة مواضيع البحوث اليت ينجزها  )42(".للمشاركة يف حبوثه حيازة صفة علمية، ونعين بذلك أي صفة أكادميية أو تأهيل مؤسسي

ُ           فإن ه يعطي األولوية للمسائل اليت مل حت ز بعد صفة  ميشها" الشرعية "  ّ                               ّ                 ألن ه مت  إقصاؤها و ّ       فضاء نريد فتحه أو ال ألشكا« إنه  )43( . ّ    ل املعرفة                 
  )44(.»اليت تعوزها الشرعية الكافية أو هي حىت غري مشروعة يف نظر املؤسسات احلالية يف فرنسا وخارجا " والبحث واملمارسة الفلسفية

ّ                                      واحلقيقة أن  إحداث هذا املعهد تعبري عن والدة ضرب من  واليت مبقتضاها يكون احلق يف الفلسفة متاحا  )45(، "الفلسفة الشعبية "          
ّ                                          احلرية واحلركية واإلبداعية والتنو ع والتشتت هي خصائص التكوين الفلسفي اجلديد « إنسان، وحيث تكون  لكل                              «.)46(   
  :االنهمام بالعدالة  -3

" للعقل احلسايب"     ّ  ومن مث ة  .)Calcul(فالقانون مشروط وخيضع للحساب ". القانون"و"  العدالة " يقيم دريدا متايزا بني 
)Raison calculatrice.( )47(  أم ا العدالة فهي ال مشروطة وال متناهية ومتمردة على القواعد وغريبة عن التماثل وغري مضبوطة بواسطة                                                                                           ّ 

  )48(.قوانني
ّ               ّ          إن  احلق هو ما يعي نه القانون : فإننا نصطدم مبعضلة )49("ال وجود لقانون ال تسنده القوة " ، و"ال قانون دون قوة " ولكن مبا أنه .  

  ؟ ما هي القوة العادلة أو غري العنيفة ؟ )50("غري عادل"                              ُ           ز بني قوة القانون والعنف الذي ي عترب دائما              ّ كيف لنا أن مني  
اوي املعسكر ". العالقات الدولية"واحلقيقة أن طرح دريدا هلذا اإلشكال مرتبط على وجه اخلصوص بتفكريه يف مسألة  ّ              ذلك أن        

وى الدولية على حنو مسح بظهور اإلرهاب الدويل وتناميه وهو ما أفضى إىل ظهور صفة الشيوعي قد أفضى إىل اخنرام التوازن بني الق
    ُ                لقد ا ستخدمت العبارة  )51(.كحجة للتدخل يف دول أخرى" اإلدارة األمريكية"واستخدامها من قبل ) Rouge states" (الدول املارقة"
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بوحش ... ُ            و صف صدام حسني" صدام حسني يف العراق، وقد  يف بنما، مث لوصف نظام) Noriega(يف البداية لوصف نظام نورياغا 
" الدولة املارقة "        ُ              وباملثل ا ستخدمت عبارة  )52( .»             ُ                                                           بغداد بعد أن ا عترب لفرتة طويلة حليفا اقتصاديا مهما شأنه يف ذلك شأن نورياغا 

ا دول مارقة"و. لوصف ليبيا والسودان ّ            لقد جرى قصف ليبيا والعراق والسودان أل  ا  )53(".                                     ُ          ولكن قائمة الدول اليت و صفت بأ " مارقة "                      
  )54(.أوسع من ذلك، فثمة أيضا كوبا ونيكارغوا وكوريا الشمالية وإيران

ّ                                                                      إن  ما يسرتعي االنتباه هو أن استخدام هذه العبارة كان مرتبطا غالبا باستخالص  ّ  حيث يتم  . هلكذا وصف" التبعات العسكرية"         
ّ                         إىل ميثاق األمم املتحدة الذي ينص على أن  جملس األمن يتخذ القرارات  –غالبا  -تلك الدول باالستناد  استخدام القوة املادية الكتساح                                    

ّ                            املناسبة ضد كل  من يهد د السالم يف العامل وفق الفصلني         ّ                        ّ                  من هذا امليثاق ينص على أن ه حيق لكل دولة أن  51غري أن الفصل . 42و 41            
القوة " وهو ما يفضي إىل سيطرة مبدأ  )55(.»ختاذ جملس األمن القرار الالزم بشأن ذلك تدافع عن نفسها ضد هجوم مسلح إىل حني ا

إذ أمكن للواليات املتحدة األمريكية التدخل باستمرار يف شؤون دول أخرى انطالقا من هذا الفصل على حنو يهدد غالبا ". تصنع احلق
ا حتافظ عليها" الدميقراطية الكونية " األمة واملواطنة، -حتقيق الدميقراطية الكونية، فيما أبعد من الدولة « ذلك أن . تلك اليت تدعي أ

يقتضي استدعاء سيادة عليا تؤدي يف احلقيقة إىل خيانة تلك الدميقراطية، من ذلك مثال سوء استخدام السلطة كما هو احلال بالنسبة 
  ما الذي يعنيه ذلك ؟ )56(. »جمللس األمن أو بعض القوى العظمى

ا مبثابة الضمانة بالنسبة للقانون الدويل، واليت تبادر بشن احلروب وبعمليات بوليسية " ذلك أن يعين الواليات املتحدة اليت تدعي أ
ا متتلك القوة، الواليات املتحدة هذه والدول احلليفة هلا يف هذه العمليات، هي نفسها أول الدول املارقة من جه ة ما حلفظ السالم طاملا أ

  )57(.»ل ذات سيادةهي دو 
  .                                                  ُ                                                   واحلاصل من ذلك أن القانون قد يستعني بالقوة حلماية ما ي عترب حقا ولكنه قد ال يكون عادال فضال عن ارتباطه بالعنف

هي الالمتناهي، وهي ما ال خيضع " العدالة"وعلى عكس القانون واحلق اللذين خيضعان ملنطق احلساب واملصلحة يرى دريدا أن 
ا ما. للحساب ا تتجسد يف . ال يقبل التفكيك ولكنها أساس تفكيك القانون واحلق إ   )58(".الشبيهغري االنفتاح على اآلخر وعلى "إ

ّ   املفك كني"هل لدى « :يتساءل دريدا ؟ ا ؟ وملاذا هم قليلو الكالم عنهاما يقولونه حول العدالة ؟ هل لديهم ما يفعلونه بواسطته"    
ا وجييب بأن العدالة هي ما ال )59(.» ا مبدأ تفكيكي:                    ّ                       ّ ما ميكن اعتماده لتبني  حدود القانون وحدود احلق  تظل  يقبل التفكيك، غري أ . إ

ا، إذا افرتضنا وجودها خارج احلق أو أبعد منه، غري قابلة للتفكيك « . بل إن التفكيك ذاته يف هذه احلالة هو العدالة إن العدالة يف ذا
ا يف ذلك شأن التفكيك ذاته ّ                     إن  التفكيك هو العدالة  ...شأ  «.)60(  

  :ويوضح دريدا هذا االستنتاج انطالقا من األفكار الثالث التالية
 للتفكيك جتعل من التفكيك أمرا ممكنا) مثال(إن قابلية القانون   - 1

 .إن عدم قابلية العدالة للتفكيك جتعل من التفكيك أمرا ممكنا أيضا بل إن العدالة تتطابق مع التفكيك  - 2

إنه ممكن من جهة . حيدث التفكيك يف املنطقة الفاصلة بني عدم قابلية العدالة للتفكيك وقابلية القانون للتفكيك:  النتيجة - 3
ا « : حبيث  يتساوى التفكيك مع العدالة فما جيمع بينهما املستحيل )61(،  ما هو جتربة املستحيل العدالة جتربة املستحيل، إ
ا نداء ع... حاجة ملحة للعدالة ا ما يلزم أن يأيت. تظل العدالة عدالة قادمة« ولذلك  )62(.»دالة إ  )63(.»إ

  :االنشغال بقضايا المرأة والمهاجرين -4
إقصاء املرأة واملهاجرين من اجملال ). Exclusion(من بني ضروب االلتزام السياسي عند دريدا تفكريه يف مسألة اإلقصاء 

  .السياسي على حنو مباشر أو غري مباشر
ال يتنزل بشكل مباشر ضمن أدبيات النزعة النسوية، إمنا هو تفكري يف املسألة من زاوية  المرأةقيقة أن تفكري دريدا يف مسألة واحل

 ةوذلك أن السمة الغالبة على هذا اإلرث نزعة املركزية القضيبي. عالقتها باإلرث الثقايف الغريب الفلسفي واألخالقي والسياسي
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)Phallocentrisme ( عة مركزية اللوغوس ونز)Logocentrisme .( ملن املفيد اإلقرار بوجود أساس قوي هو النزعة املركزية «وإنه
  )64(.»اللوغوقضيبية اليت حتكم تقريبا إرثنا الثقايف بتمامه، وذلك قبل أي تسييس نسوي مع أين اشرتكت فيه غالبا ضمن شروط

                  ّ         فالصداقة ال تكون إال  بني رجلني . ، بني النساء والصداقة بني املرأة والرجلذلك أن هذا اإلرث قد قام على استبعاد الصداقة، مثال
ني على حنو أفضى إىل إقصاء املرأة، إذ من األفضل أن تكون هذه الذات ذكرا كهال " الذات اإلنسانية"بل جرى حتديد مفهوم  )65(.متشا

  )66(.وليس امرأة أو طفال أو حيوانا

–قد انبىن منذ الثورة على مثلث احلرية ) الفرنسية(للمرأة وعالقته بالسياسة أن شعار اجلمهورية            ّ             ولعل ما يؤك د هذا اإلقصاء
ّ   األ خو ة  -املساواة   ُ  )Liberté- Egalité -Fraternité(  . األخوة"ذلك أن مفهوم) "Fraternité ( مثال عن استبعاد املرأة حيث يقع

ا داخل مفهوم ذكوري، أي أنه جيري استيعاب  )Le frère(. )67" (األخ"املرأة من قبل جنس  استيعا

مساءلته هذه املركزية اللوغو قضيبية «واحلاصل من ذلك أن انشغال دريدا مبسألة املرأة ال ينفصل عن االلتزام السياسي عنده، ألن 
يسعى دريدا " اجلنسي   ختالفاال«ففي مقابل مظاهر استبعاد املرأة القائم على مبدأ  )68(.»هي عمل سياسي ومعارضة ومقاومة سياسية

وهو ليس  )69(.إىل بيان أن هذا االختالف ليس واقعا وال يوجد يف ذاته بقدر ما أنه يتشكل يف إطار عالقة باآلخر -باعتماد التفكيك –
تزل االختالفات اجلنسية  )70(.»"   ّ  ويؤو ل" ُ    ي قرأ"مرئيا وليس موضوعا للعلم أو لإلدراك بقدر ما هو أمر  ُ                     حبيث ال خت  يف ثنائية الرجل واملرأة، بل       

  )71(.مثة اختالفات جنسية بني الرجال والنساء، وبني الرجال فيما بينهم، والنساء فيما بينهن
للمهاجرين من االنتخابات يف كثري من الدول " اإلقصاء اجلماعي"فإن دريدا يعرتض على مظاهر  بالمهاجرين            ّ   أما فيما يتعل ق 

ت استضافتهم يف هذه الدول فإمنا كان ذلك يف إطار ما ينظمه قانون اهلجرة أو اللجوء السياسي، أي أن      ّ      بل حىت  وإن مت )72(.األوروبية
  ".ضيافة احلق"أو هي " ضيافة مشروطة"الضيافة هنا 

ذ مظهرين متقاطعني ومتكاملني ّ                          واحلقيقة أن التزام دريدا مبساندة املهاجرين قد اخت  " ليرباليةقراطية الالدمي"فهو من جهة يفكك بنية .                                             
ولكنه من جهة ثانية يتجاوز الطرح النظري إىل املمارسة، . بنيوي يسكنها هوالتناقض بني اإلقصاء والضيافة املشروطة القائمة على تناقض

  )73(.1996          ّ                                                                                          وهو ما يعرب  عنه مثال تدخله عرب وسائل اإلعالم يف قضية املهاجرين غري احلاصلني على وثائق اإلقامة، وقد كان ذلك سنة 
". ضيافة ال مشروطة"ويف مقابل مبدأ الضيافة املشروطة الذي ينظم اهلجرة ومنزلة املهاجرين يف الدول األوروبية يدعو دريدا إىل 

ا الضيافة الالمشروطة هي تلك اليت تعرض نفسها «و )74(. » ضيافة دول حتفظ حفاوة استقبال مسبقة متنح إىل فجئية القادم املطلقة« إ
  )75(.»دود جمليء اآلخر، فيما أبعد من احلق ومن الضيافة املشروطة بواسطة حق اللجوء وقانون اهلجرةعلى حنو غري حم

 ّ   إن ه  )76( .»                              ّ                                                 الضيافة الالمشروطة مستحيلة، ولكن ها الضيافة الوحيدة املمكنة اليت تستحق شرف هذا االسم«قد تكون تلك 
ا االستضافة الالمشروطة لآلخر أي ا كان، املهاجر والغريب، أي . ادة غري املتوقعة، أو الفر " الغريية غري املتوقعة"االنفتاح املطلق على  ّ                             ّ                          إ   

ّ                                  أو ل القادمني أيا كان، وكائنا من يكون«  «.)77(  

 : نقد األنظمة الكليانية ونظام الميز العنصري  -5

بل هو يقيم . )78("الفاشية والستالينيةالكليانيات النازية و "يف كل مظاهرها أي ) totalitarisme(ال خيفى دريدا إدانته للكليانية 
" اهلولوكوست"ما من شأنه أن جيعل من " القوالك"باعتبار أن النازية وجدت يف " الكليانية النازية"و" الكليانية الستالينية"عالقة بني 

وجود منوذج  «ومعىن ذلك أن  فما حيدث إبان احلكم النازي كان قد حدث مبعىن ما إبان حكم ستالني،. أمرا طبيعيا )79("غرف الغاز"و
ّ   هو الذي يفس ر ) القوالك(كلياين شبيه ووجود أشكال إبادة سابقة  ّ         احلل  النهائي"           ّ                             بل وجيعله طبيعيا كمجر د فعل من أفعال احلرب، وإجابة "                       

يف شهر سبتمرب من  )Weisman(دولة تقليدية إبان احلرب على يهود العامل الذين أعلنوا احلرب على الرايخ الثالث على لسان وايزمان 
ا جتعل من القتل أمرا تافها بل قد يكون عالمة على غضب إهلي )80(.»1939سنة  غري أن دريدا يعلن . مثة إذن يف النازية ما يشري إىل أ

  )81(.»إننا نرتعب من التفسري الذي يرى يف اهلولوكوست آية من آيات الغضب اإلهلي العنيف والعادل«
أن ضروب الكليانية هذه كانت تتأسس على منتجات احلداثة، من ذلك مثال  - يف تقدير دريدا–هتمام غري أن ما هو جدير باال



161 

وقد كانت قائمة على  )82(،»النازية كانت الشكل األكثر تأثريا للعنف اإلعالمي ولالستغالل السياسي لتقنيات التواصل احلديثة«أن 
ال خيص النازية فحسب بل هو " القانون"إن منطق الرعب الذي يستخدم  )83(.»لدولةموضوعية قانونية مرعبة وبريوقراطية متماهية مع ا«

ا "على  -يف اعتقاد دريدا –السمة الغالبة                                                                               ّ     الرعب الكلياين يف كل دول أوروبا الشرقية ورعب الكوارث االجتماعية واالقتصادية اليت ول د
   )84(.»)احملاكمات يف موسكو والقمع يف اجملر أي(البريوقراطية السوفييتية، والستالينية قدميها وجديدها 

ّ      ولعل  ذات  ّ                                     هي اليت توخ اها نظام امليز العنصري يف جنوب إفريقيا" اإلبادة اجلماعية"     ،"جرمية ضد اإلنسانية" "األبرتايد"إن نظام .          
شرط  )le pardon" (العفو"ديال من إذ جعل مان". العفو عما ال ميكن العفو عنه"يف تقدير دريدا، واجهها نلسن مانديال باملطلق أي ب

   )85(.لذلك ال خيفي دريدا إعجابه مبانديال". عنصرية دولة"مبا هو " األبرتايد"إمكان إنقاذ إفريقيا اجلنوبية من نظام 
ّ                           غري أن نقد دريدا لنظام امليز العنصري وإجالله ملانديال مبا هو جتل  للعفو يف معناه احلقيقي، أي   مينعه من مل» العفو الالمشروط«                                                        

ا هو  يار نظام امليز العنصري إمن  ّ      القول إن  ما يهدد جنوب إفريقيا بعد ا                                                     ّ ّ               الذي حيو ل السياسية إىل » اقتصاد السوق«        ّ   على حنو يفس ر " سلعة"                
ة ملا مسي . إخل ... الفقر، غياب األمن، التفاوت الطبقي: مآسي السكان   ".عوملة"              ّ        مبا هي عالمات حمري 

ّ                              رالية والدعوة إلى حل  عادل للنزاعات في الشرق األوسطمناهضة العولمة الليب  -6                     : 

إذ مل تعرف البشرية يف تارخيها ما تعرفه اليوم من  )86(.»يف أسوء حاالته«يعترب دريدا أن العامل اليوم " أطياف ماركس"يف كتابه 
ّ  إن  . استغالل اقتصادي وتضخم لنسب الفقر غري عادلة  –من أي وقت مضى  هي أكثر-) Mondialisation(ة ما يسمى بالعومل« 

  )87(.»وعنيفة

ّ                            وعلة ذلك أن  العوملة تنبين على تناقض صارخ ا ال ختدم إال  مصاحل قل ة من البشر :           ا تد عي الكونية واحلال أ  ّ        ّ           إ            ّ                    ّ     ّ   ّ          ترك ز العوملة «إذ .  
ّ                             وتفتك ها لصاحل جزء صغري من عامل البشر املصادر الطبيعية والثروات الرأمسالية والقدرات التقنية والعلمية وحىت التكنولوجيات الرقمية     «.)88( 

ّ                    ونتيجة لذلك فإن  مآسي البشر تتفاقم  تلك اجلراح اليت ميكن  )89(".جراح النظام العاملي اجلديد"ذلك ما يسميه دريدا . تزداد" وجراحهم"              
  : تلخيصها يف النواحي التالية

 .عية التكنولوجيات املعتمدة يف العملأي البطالة الناجتة عن آليات السوق ونو ": البطالة اجلديدة" -

ّ                           اإلقصاء اجلماعي للمواطنني الذين ال ميتلكون مأوى قارا من كل  مشاركة يف احلياة الدميقراطية -                                                     . 

ّ                    احلروب االقتصادية اليت ت شن  دون هوادة بني الدول -   ُ                    . 

ّ                                                                           تضخ م التداين اخلارجي لبعض الدول وما يفضي إليه من تزايد الفقر وفقدان األمل لدى ك -  .ثري من الشعوب  

ا  -  .صناعة األسلحة وجتار

 تشتت السالح الذري  -

 احلروب العرقية والطائفية -

 أي مافيا السالح وشبكات املخدرات" للدول األشباح"السلطة املتزايدة  -

 .ضعف مؤسسة األمم املتحدة ووضع القانون الدويل الذي غدا خاضعا هليمنة بعض الدول -

عدو ال ميكن حتديد هويته "فما هو بعنف الدولة أو عنف حزب أو مجاعة بقدر ما هو ". عنف جديد"تفاقم اإلرهاب مبا هو  -
االنفالت لعهود "سبتمرب، وقد يكون بصدد  11                        ّ                ذلك هو نوع اإلرهاب الذي جتل ى من خالل واقعة  )90(".ضمن دولة

  )91(".طويلة

ّ                     ّ       إن  احلد  من هذه املآسي اليت تول دت عن      ّ ّ         يف حد ها الليب» العوملة «   يقتضي إصالح منظمة » النظام العاملي اجلديد «ريايل وعن    
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ّ                                                                            األمم املت حدة ومواجهة اهليئات اليت توج ه مسار العوملة اليوم كصندوق النقد الدويل والبنك العاملي ومنظمة التجارة العاملية ولكن ذلك  )92(.       ّ                          
ّ              للمسار الذي ينبغي أن يفضي إىل حل  عادل للصراع  إجياد حلول عادلة يف الشرق األوسط بالنسبة للعراق وبالنسبة« يقتضي أيضا                                

الفلسطيين، وذلك بإيقاف أشكال العنف األكثر بربرية واالستماع إىل صوت آخر وسلوك طريق آخر ضد اهليمنة احلالية  –اإلسرائيلي 
العراق، ودولة جديدة فلسطينية حياول لإلدارة األمريكية وإرثها السابق والالحق، من ذلك مثال سلوك طريق سيادة جديدة قابلة للحياة يف 

ّ                                                                                البعض اليوم القضاء عليها واحلال أن ه مت  االعرتاف بشرعيتها صوريا من قبل اجملموعة الدولية كاملة بل ومن قبل احلكومة اإلسرائيلية احلالية                                  ّ   
  )93(.»ولو شفويا 

ّ                ض على سياسة إسرائيل التس لطية وعلى ضروب            ّ                                  ّ                       لقد أدان در يدا باستمرار كل معاداة للسامية ولكن ه كان يف نفس الوقت يعرت                         
ّ             اليت متارسها ضد الفلسطينيني وعلى اعرتاضها املتكر ر على إحداث "العنف األكثر بربرية    )94(".حمكمة اجلنايات الدولية"                                          

 :خاتمة

املنعرج "ة احلاصل من ذلك أن هناك ترابطا متينا بني التفكيك وضروب االلتزام السياسي عند دريدا على حنو يدحض فكر 
ّ      ال أشعر أن  هناك«:"السياسي للتفكيك                                     ّ                                    طالقا بني كتابايت وأوجه االلتزام عندي، مث ة فحسب اختالف يف اإليقاع ويف أمناط اخلطاب          

ّ                                    أخل، إنين أميل أكثر إىل القول بوجود استمرارية فيها أكثر من ميلي إىل ما يسم يه البعض يف اخلارج املنعطف السياسي أو ... والسياقات                                                                      
  )95(.»املنعطف اإليتيقي للتفكيك 

ومعىن ذلك أن . ينبغي أيضا جماوزة االعتقاد أن التفكيك ممارسة ذهنية تأملية ال صلة هلا حبياة البشر الواقعية وباملسائل السياسية 
ّ             وهو ما يوض حه قول دريدا.                                             ُ                  التفكيكية ال تنتهي ضرورة إىل اخلضوع، بل ميكن أن ت عترب أداة للمقاومة ملؤكد أن ما أقوم به ليس من ا: "         

                                                                                       ُّ             كحديثي مثال عن الدميقراطية القادمة واملوعودة، تلك اليت تستحق هذا االسم واليت ال تتطابق معها أي  دميقراطية من . جدا"   ّ   بن اءا"
ل والسخط يف التساؤ  بحريتهغري أن شيئا من اليأس ال ينفصل عن املعطى من احلظ وعن واجب احتفاظ املرء . الدميقراطيات احلالية

وهو قول تدعمه، كما  )96(".، باسم هذه العدالة اليت أميزها عن القانون، واليت يستحيل التخلي عنهاوالمقاومة والعصيان والتفكيك
 .االحتجاج اليت خاضها دريدا ضد أشكال االقصاء واهليمنةرأينا، املمارسة وضروب 
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 دريدا أنموذجا: الخطابي في النص النقدي الفلسفي الغربي/ الثقافي: تقاطعات

  شعيب مقنونيف.د.أ
  جامعة تلمسان 

  :تمهيد
                                 ً       ً                                                                 إن فلسفة دريدا النقدية قد رمست حلما  معرفيا  يكمن يف رفع الوعي النقدي العاملي من خالل حتقيق انعطافات يف إمكانيات 

ائية املعىن، وكل  النقد، وإعالن                                                                                   ُ                         ثورة على النهج التقليدي فيه، مث تشكيل عناصر قوة معرفية يف النظام النقدي اجلديد، الذي ب ين على ال 
ُ                                                                  ال هويت  ينظر بعني ال تدرك تصورات التكتالت النقدية البائسة أو املتوارثة، إمنا  "متنبئ"              ّ                            هذه املعطيات حو لت دريدا من مفكر إو ناقد إىل      

طرق فاعلة مشاكسة تكشف عيوب امليدان النقدي املعاصر، وتعيق مسرية أنساقه مث تعمد إىل كسر احلدود املصطنعة بني  تتجه حنو
ّ                                                                     ّ                               ، لذا عد ت التفكيكية من مظاهر التحول يف الثقافة الغربية، إذ بروزها كان مبثابة رد  فعل ضد الفكر التقليدي وخصوصا .األجناس األدبية        

لقد هدف هذا التوجه إىل تقويض الثقة يف املألوف، ومن . ة دي سوسري، والتحليل النفسي عند فرويد و الكانضد ظاهرية هوسرل وبنيوي
                                                                                                          ُ           ذلك عالقة الدال باملدلول، إذ مل تعد عالقة مطلقة وثابتة، ألن اللغة ال تدل إل على ما يريده مساعملوها، فعندما ينعت م ستعمر أهل 

 ست عمر بالوحوش، حيق لنا 
 َ                     البلد امل
ُ
ذه الصفة؟           )1(          َ                       أن نتساءل م ن أحق منهما 

و من األفيد التذكري بأن فلسفة دريدا النقدية قد رمست حلما معرفيا يكمن يف رفع الوعي النقدي العاملي من خالل حتقيق 
اجلديد، الذي بين  انعطافات يف إمكانيات النقد، و إعالن ثورة على املنهج التقليدي فيه، مث خلق عناصر قوة معرفية يف النظام النقدي

ائية املعىن، و كل هذه املعطيات حولت دريدا من مفكر، أو ناقد إىل  ال هويت ينظر بعني ال تدرك تصورات التكتالت " متنىبء" على ال 
، مث تعمد إىل  النقدية البائسة أو املتوارثة، إمنا تتجه حنو طرق فاعلة مشاكسة تكشف عيوب امليدان النقدي املعاصر، و تعيق مسرية أنساقه

و بناء . كسر احلدود املصطنعة بني األجناس األدبية، و يدخل هذا يف إطار منهج دريدا يف متييع اخلصوصيات، و تغييب اهلوية اإلجناسية
تبنيا  إن زعيم التفكيكية قد منح النقد تركة ثقيلة، و أعباء معرفية سيستمر احلديث عنها حتليال و نقدا و: على ما تقدم ميكننا القول

ا ببساطة اكتسبت عناصر جدلية تثري التساؤل املستمر، و تطرح اإلشكاليات اليت ال تنتمي مليدان  ورفضا ملا يستقبل من الزمن، أل
لقد كان التفكيك ما ختيلته أنت :                                                              ّ  ال مقدسات يف احلوار، و لنا أن نسجل نعيا نقديا ملنظر التفكيكية مؤد اه: القدسية، انطالقا من قاعدة

ائي ألحكام الهوتية مؤثرة ذات صبغة سلطوية حق يقة نقدية واقعة يف النصوص، لكننا أدركنا بعد ممارسة التنظري، أنك سعيت لتكرار ال 
يئة أجواء حيوية لبناء وجود موسوعي للطرح النقدي املعاصر   )2(.مطلقة، قادتنا إىل بيان مواقف معلنة،  و

ّ                            تنطوي دائما وأبدا على عد ة عصور، وال بد  أن تستوعب أي قراءة هلا هذه " تعبري دريدا وملا كانت اخلطابات اإلبداعية على حد              ّ                        
ّ                                    تأك د أمهية احلدث املؤسس للخطابات اإلبداعية )3("احلقيقة، وتنطلق منها مث إن البحث يف العالقة اليت تقيمها اخلطابات مع أحداث .   

ّ                            التقد م حنو فهم أكثر موضوعية للمعىنالثقافة املختزنة يف الذاكرة اجلمعية، يفيد كثريا يف      .  
تسعى إىل رصد " دريدا أنموذجا: الخطابي في النص النقدي الفلسفي الغربي/ تقاطعات الثقافي "ومداخلتنا املوسومة بـ

ّ                حتوالت املعىن من جماله الثقايف العام إىل جماله اخلطايب اخلاص، والوعي بارحتاالته وتبد الته اليت ال تنتهي /  أن احلدث الثقايفمما يعين.                                                                       
  .    ِّ  ُ                        ً                                املؤس س ي عاد تناوله وإحياؤه دوما  داخل اخلطابات عرب استخدامات جديدة

  :النص عند ما بعد البنيويةمقصدية  -أوال
وقد سعت املاركسية إىل . لقد بينت البينوية وما بعدها أن هناك منطا واحدا من البنيات وهي خارج التاريخ، وتتسم باالستمرارية

ا، حينما أكدت أن الصراعات ستصل باإلنسان إىل منوذج مثايل ختتفي فيه تلك التناقضات لتصل احلضارة اإلنسانية الصورة ا ملتعالية ذا
  .إىل أوج تطورها

ض هذا التوجه، وينفي وجود تلك البنية، إذ مل يعد من                            ّ إقراره بالقطائع املعرفية يقو   ضمن Michel Foucaultغري أن ميشيل فوكو 
فكل حقبة تنتج قيمها ومفاهيمها اخلاصة، اليت تتحكم يف طبيعة املعرفة . وإمنا عن حقب معرفية احلديث عن معرفة مشولية عاملية،املمكن 
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بل انك جتدها يف . وتتأكد مصداقية هذا التصور من خالل داللة النص نفسه، إذ مل تكن متجانسة يف كل الفرتات التارخيية )4(.السائدة
الفن  مثل ّ  د ،فهو عند البنيويني يشكل بنية مغلقة، وهو عند املاركسيني يع. ب الثوابت الفكرية للحقبة اليت حتدد ماهيتهحس سريورة دائمة،

بل إن تصور فوكو يتجلى يف بعض مظاهره، يف النقد  )5(،مرآة تعكس البنية التحتية للمجتمع مبا يطبعها من صراعات وتناقضات ،عموما
فقد ذكر اجلاحظ يف البيان والتبيني بأن النابغة الذبياين،  . قبال على اجناز أديب بعينه، خيضع لطبيعة القيم السائدةالعريب القدمي، إذ كان اإل

  )6(.ولو ظهر يف العصر األول لكان شأنه أعظم. كان ضحية القيم الفنية لعصره الذي كان حيتفي باخلطيب، ويهمل الشاعر
ويصري هذا التصور . ، ليست كما متجانسا بل هي جمموعة من احلقب، والقطائعن احلضارة اإلنسانية حسب فوكوإوهكذا ف  

  .السياق عنصرا فاعال يف بناء النص، ويف جعله قادرا على توليد املعاين
ات من القرن املاضي بأنه اذا كان لكل نص سياق تارخيي يندرج فيه، يمنظرو التارخيانية اجلديدة اليت ظهرت يف الثمانين   ّ عد  وقد   

ن للنص قدرة على امتصاص ذلك السياق، وجعله بنية داخلية يتم إنتاجها بالقراءات إبروح العصر، ف Hegelهو ما أمساه هيجل و 
  .املتكررة

ليس  أنه ليس من واجب النصوص متثل احلقيقة التارخيية والعمل على استنساخها، ألن النص األديب ،أيضا ،ويرى هذا التوجه 
فال وجود لنص بريء حسب هذا التصور، ألنه يعترب مرآة للسلطة السائدة، بل . كس تلك احلقيقة بشكل جمرديف أصله نصا موضوعيا يع

  .فاعال يف جعل نصوص تبزغ إىل الوجود على حساب أخرى  ّ د  إن هذا العامل ي
امني، واألدب إن داللة النص ستتسع مع التارخيية اجلديدة، لتشمل كل أشكال التعبري، من صحف يومية، ومرافعات احمل  
ا تشكل جزء  .. الشعيب ا، واليت ميثلها اخلطاب السياسي واالجتماعي السائد يف حقبة  ا            ً أل من سياق تارخيي واحد خيضع للسلطة ذا
  .بعينها

اية الستينإالتفكيكية من مظاهر التحول يف الثقافة الغربية،   ّ د  وتع   د ات من القرن املاضي كرد فعل ضيذ برزت إىل الوجود يف 
  .الكان الفكر التقليدي وخصوصا ضد ظاهرية هوسرل وبنيوية دي سوسري، والتحليل النفسي عند فرويد و

. رجل ألن هذا التقسيم يصري املعىن ثابتا ومتعاليا/  شر، امرأة /إن التفكيكية تقف ضد الثنائيات والتقابالت من باب، خري  
، وبذلك فال           ٍ ، وغري ثابت   ً ا  دريدا املعىن مشاع   ّ عد  وهلذا فقد . علها تفقد خصوصيتهافاألشياء مهما تعددت، إما خري أو شر وهكذا، مما جي

ائي                   ً جمال لفهم النص فهم     )7(.ا      ً ا 
فقد أضحى عند التلفظ به ماضيا، كذلك حينما " اآلن: "فعندما أقول. إن تصور ريدا ال يتأسس على الثبات وإمنا االختالف  

وينتقد دريدا أيضا املرجعية . فاللغة تتأسس على االختالف والتعارض. ا الذي أحتدث عنه ليس قاراأنا، فقد يقصد به آخر ألن األن: أقول
وال تتحدد داللة كلمة . فاللغة تشكل نظاما مستقال. فاللفظ ال قدرة له على إحالتنا على شيء خارجه، فال شيء خارج النص. يف اللغة

  )8(.إال من خالل عالقتها بالكلمات األخرى
فإذا كان الفكر الغريب التقليدي، يهب األمهية . بني الوسائل اليت اعتمدها دريدا لإلفصاح عن فحوى التفكيكية الكتابةومن  

للمنطوق ألنه يعترب التعبري املباشر عن الداللة، ويرفض الكتابة ألنك حينما حتول امللفوظ إىل عالمات خطية تفقد الداللة آنيتها 
ا، ويصريها ذلك بع ا إللغاء التصور الذي يدعو إىل ثبات  "الكتابة"يدة عن احلقيقة، فان دريدا جعل منها ومباشر أمرا أساسيا، واستعان 

  :يتمتع باخلاصيتني اآلتيتني )9(فالكتابة نظام من العالمات. املعىن
  .فالعالمات ميكن أن تتضمن سلسلة ال متناهية من املعاين داخل النص: االختالف -
ال  ،بفعل خصائص الكتابة، اقتناص معىن الكتابة يعترب أمرا مؤجال، فاخلطاب يتميز بآنيته ومباشرته بينما النص ألن: االرجاء -

  )10(.بصيغة بعدية، الرتباطه بالقراءة إالتكشف داللته 
ب عن هذا ويرتت. وهكذا فان التفكيكية عملت على جعل احلقيقة نسبية، طاملا أن املعىن هو معطى مستقبلي مل يتحقق بعد  

  :التصور ما يأيت
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ا مهما &  بداية التخلص من صرامة املنهج العلمي الذي صري النص األديب أشبه باملعادلة الرياضية اليت تنتهي للحقيقة ذا
 .اختلفت األزمنة وتباينت األمكنة

تحققا مبعزل عن وجود الوعي بدور القارئ ألنه هو من يضطلع مبهمة الكشف عن املعىن، مادام هذا األخري مل يعد م&  
  .La phénoménologie )11(وسيبلغ هذا التصور أوجه مع الظاهراتية. املتلقي

  :مفهوم النص في التصور الظاهراتي -ثانيا
غري أن هلذا التوجه املعريف يف إرهاصات سابقة عليه؛ ومنها شلري  )12(من أهم رواد الفكر الظاهرايت  Gadamerجادامري  ّ د  يع

وقد اعتربه كذلك ألنه يشكل املشرتك بينهما لتتحقق . ا بني املؤلف والقارئ      ً موضوعي             ً النص وسيطا     ّ عد  الذي  Schleimarcherما خري 
  :باآليتوميكن متثيل ذلك . عملية الفهم
  
  
  
  
  

أما . هفالنص ال ينتمي لعامل أحدمها دون اآلخر، ولكنه ميثل اخلربات اللغوية املشرتكة، واليت متكن من فهم النص واستيعاب
بأن النص يكشف عن الوجود، وهو بذلك حيتوي على حقيقة  ،فريى انسجاما مع هرمينوطيقاه الوجودية  Heidegger )13( هايدجري
ولقد ركز هايدجر اهتمامه على اللغة، وشرع حيث على البحث يف ماهيتها ألنه ال يكفي إلدراكها العامل بقواعدها . بنيته الشكلية تتجاوز

ا تضطلع بدور وجودي، وليست جمرد وسيلة لالتصال. رفيةالنحوية والص فاللغة هي األداة اليت تنقل األشياء للوجود،  .وقد استخلص بأ
  .فعناصر الكون متعددة ولكن الذي يكتسب وجودا بالنسبة يل هو ما أعرب عنه باللغة، فأينما وجدت لغة، جتد عاملا

وقد كانت انطالقته من جمموعة من املفاهيم . ن املعىن الوجودي إىل املعىن الفلسفيوقد عمل جادامري على االنتقال بالظاهراتية م
  :األساسية، ومنها ما يأيت

ا تنقل معىن وعلينا استيعابه وإدراكه: الفهم ولكنه ليس . يرى جاد أمري أن عالقتنا باألشياء عالقة فهم، حينما يؤكد على أ
وهكذا فان الطابع املتحرك لفعل الفهم، هو . النص ولكنه يتشكل ألنه ال يتحقق اال بعد التلقيمعطى، متعاليا عن الوجود، ليس كامنا يف 

ا.الذي مييز اهلرمينوطيقا انه فعل متغري . فالفهم ليس فعال قارا متعاليا عن الزمن وعن الوضع التارخيي، يتحقق يف كل األحيان بالصيغة ذا
  .جة ألن يفهم مع كل فعل قراءة بصيغة جديدة ليضحي الفهم مرادفا للتطبيقباستمرار بتغري حلظة اجنازه، فالنص يف حا

وتتجلى . وقد أضاف إليهما جادامري التطبيق أيضا لقد تعود التقليد اهلرمينوطيقي على التمييز بني الفهم والتأويل،: التطبيق
فقط، وإمنا أن يطبق ليمارس فعله يف اهلداية، وإنقاذ الناس فعاليته خصوصا يف النصني الديين والقانوين إذ إن األول ليست غايته أن يفهم 

  . من الضاللة
فالعمل ال يتحقق إال يف التطبيق ألنه يتم دائما . كما أن فهم الثاين وتأويله، يتحقق من خالل صيغة تطبيقه يف اصدار األحكام

دور، كلما كان جديدا وخمالفا للسابق ألنه ال يتم يف ومنثل لذلك بعرض مسرحي؛ فكلما أعيد لعب ال. يف ظروف خمتلفة وعصور متباينة
ا وهكذا فان العمل ينتمي لزمنه األصلي، زمن التأليف والكتابة من جهة، ولكنه أيضا يتجدد عرب زمن القراءة من جهة . الظروف ذا

زمنه احلاضر فان النص يتجاوز دائما مؤلفه، املاضي، وبني : وهذا التصور ال يعمل على إلغاء املسافة الزمنية بني زمن النص احلقيقي. أخرى
 ليكون الفهم ليس جمرد إعادة إنتاج وإمنا إنتاجا فرغم ما قد يشعر به القارئ من اغرتاب نتيجة اختالف زمن القراءة عن زمن التأليف، إال

  .أنه يظل شرطا أساسيا لتحقق النص، وحتوله من العدم إىل الوجود
امتدادا هلذا التصور حينما يقر على أن النص ينتج اعتمادا على تعاون املؤلف والقارئ،  Umberto Eco أمربطو إيكو ويعترب  

       ّ  الـــن ص عـــــــــــــــامل الـــقــــــارئ  عـــــــــــــــامل
املــــــــــــؤلف
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ائية من التأويالت، ألن جمموعة من املدلوالت تتعايش  Message ambiguالعمل رسالة غامضة،    ّ عد  إذ  وهو منفتح على جمموعة ال
ائيا ولكنه مفتوح، إذ ال ي قتصر دور القارئ على التلقي االنفعايل، ولكنه يتجاوزه ليمارس دورا إبداعيا يف دال واحد، فالنص ليس معطى 

على أن النص ال يقول كل شيء وهلذه فانه يستلزم تعاونا ومشاركة من القارئ وقد   Lector in Fabula: وقد أكد يف مؤلفه. وتأويليا
  :ز يف املؤلف نفسه بني نوعني من النصوص  ّ مي  

وهو بذلك ال خيتلف ، فيه القارئ دورا سلبيا، إذ يقتصر على استقبال الرسالة اليت يتضمنها النص دييؤ وهو نص  :النص املفتوح
نه نص يسعى فيه املؤلف إ. فالنص املفتوح نص واضح، ال يتضمن شفرات حتتاج إىل تأويل. ن يكتفي باالستهالك وال يتجاوزه إىل غريه  ّ عم  

ال  فالنص املفتوح . نه يبيح التأويل والتفسري، ولكن ضمن حدود نصية معينةإ، وبالتايل فإىل متثيل دور القارئ أثناء عملية بناء النص
  .  تستطيع استخدامه كما تشاء، وإمنا كما يشاء لك أن تستخدمه

إنه نص قابل للتأويل كلما أعيدت قراءته، يقول أمربطو . وهو النص الذي ألف بصيغة تتيح للقارئ إعادة إنتاجه: املغلق النص
ا طريقة الستخدام النص، ": يكو متحدثا عنهإ ليس هناك نص أشد انفتاحا من النص املغلق، ولكن انفتاحه نتيجة ملبادرة خارجية، إ

دوء   :    ّ                                       ويتمي ز  النص املغلق جبملة من السمات نذكر منها .)14("وليس اخلضوع ملشيئته يف االستعمال 
  .اجها، وليس استهالكهاهو يؤسس عالقة فاعلة مع اللغة، ألنه مصدر إنت_ 
  .هو نص يؤسس للصراع واملواجهة مع العرف والتقليد، ألنه يتوخى التجديد باستمرار_

ائي مما جيعله يت سم باإلزجراء فاملعىن غري ثابت مما يصري الكشف عنه فعال  مستقبليا  على الدوام_  ً          ً           املدلول فيه غري حمدد وال                                                ّ                                   .  
  .عله ال يبحث عن حقيقة ثابتة، وإمنا عن نشر معىن وتفجريه                    ّ      إن تعددية املعىن اليت متي زه، جت_ 
  .                                                                     ً     املؤلف ال يتقدم صوب هذا النص مبعىن ثابت بعكس مقصديته، وإمنا باعتباره قارئا  كغريه_ 
  .           ّ                               إن إنتاج الن ص هو فعل مشرتك بني القارئ واملؤلف_ 
  إستراتيجية القراءة من منظور التفكيكية -ثالثا

         ٌّ   إال أنه ثر  يف  )15(مضلال يف داللته املباشرة، ألنه يدل على التهدمي والتشريح،  déconstructionيةقد يبدو مصطلح التفكيك
ا حسب عناصرها، واالستغراق  داللته الفكرية، ألنه يدل يف مستواه الداليل العميق على تفكيك اخلطابات والنظم الفكرية، وإعادة قراء

  )16(.ة املطمورة فيهافيها وصوال إىل اإلملام بالبؤر األساسي
                                                                     ّ                                  وتسعى التفكيكية إىل تعومي املدلول املقرتن بنمط ما من القراءة، واستحضار املغي ب حبثا عن ختصيب مستمر للمدلول على،  

ائية من الدالالت تماسكة وإذا كانت املناهج التقليدية تطمح إىل تقدمي براهني م )17(.وفق تعدد قراءات الدال، مما يفضي إىل متوالية ال 
ا،  حلل اإلشكال يف عملية وصف اخلطاب أو االقرتاب من معناه، فإن التفكيكية حتاول إبراز الشك يف مثل هذه الرباهني، وتقويض أركا

  )18(.       ُ                                                                       وتصديع ب ىن اخلطاب مهما يكن جنسه ونوعه، مث هي تفحص ما ختفيه تلك البىن من شبكات داللية
بول د ميان على انتهاء عصر تسلط العمل األديب، وبدء عصر جديد هو عصر سلطة ومثلما أكد الناقد التفكيكي األمريكي 

ّ                      فقد نظرت التفكيكية إىل اخلطاب بوصفه نظاما غري منجز إال يف مستواه امللفوظ، أي يف التمظهر اخلط ي الذي قوامه الدوال،  )19(القارئ،                                                                                    
هلذا دعت التفكيكية إىل الكتابة بدل الكالم، النطواء األوىل على صريورة و .                     ُ                               لتعين بذلك أن اخلطاب ي نتج باستمرار وال يتوقف مبوت كاتبه

ّ  البقاء بغياب املنتج األو ل، يف حني يتعذ ر ذلك بالنسبة للكالم، إال يف نطاق حمدد جد ا                                      ّ             ّ                      .)20(  
ضور واهلوية والوحدة                          ً     إىل أنه إذا كان الكالم إطار ا للح" فيدروس" لقد خلص دريدا بعد دراسته التفكيكية حملاورة أفالطون يف  

ٌ                       ُّ          والبداهة، فإن  الكتابة إطار  للغياب واالختالف والتعد د والتباين              ّ أما أبرز تلك املقوالت اليت أرساها دريدا خروجا على املنهجيات  .)21(             
 :السابقة، فهي

  Difference االختالف - 1
ّ               يف فلسفة التفكيك على تعارض الد الالت، فهناك الع" االختالف" ويقوم مصطلح  المات اليت ختتلف كل واحدة عن األخرى،                             



170 

ائية فالكلمة . وهكذا خيرج املصطلح من داللته املعجمية، ويكتسب داللة اصطالحية. وهنا املتوالية املؤجلة من سلسلة العالمات الال
ّ   إحالة إىل اآلخر وإرجاء، ولكن دريدا حو ل  تأيت مبعىن La différenceبالفرنسية                                    (e) ة إىل يف املفردة السابق(a)  لتصبح الكلمة هكذا

(La différence)  مستفيدا يف ذلك التحويل من منطق الفرنسية الذي مينح الالحقة اللغوية(ance)  معىن الفعل وطاقته، أي ما
    )22(.                     ً                                                             يف اللغة العربية، وإذا  فالكلمة اليت يستخدمها دريدا تتضمن معىن اإلحالة واإلرجاء والتأجيل" املصدر"يقابل 

ين دريدا باالختالف اإلزاحة اليت تصبح بواسطتها اللغة أو الشفرة، أو أي نظام مرجعي عام ذي ميزة تارخيية، عبارة عن بنية ويع
                              ّ                                                             وهذا يعين أن االختالف عند دريدا فع الية حرة، غري مقيدة، وهو يوجد يف اللغة ليكون أول الشروط لظهور  )23(من االختالفات،

   )24(.املعىن
ا غري قابلة للرتمجة ال " االختالف" اللة مفردة وحول ترمجة د يعرتف دريدا بصعوبة ترمجتها بإعطائها مقابال واحدا؛ حيث يرى أ

ا تتعارض مع الكلمات املنحدرة من  إىل العربية فحسب، بل إىل االجنليزية وما سواها من اللغات، بل إىل الفرنسية مبعىن ما، من حيث إ
ا . ا يف اقتصادها نفسه غري قابلة لإلبدال مبفردة أخرىاملرياث الالتيين، كما أ      ً                                            وعوضا  عن ذلك حياول تقريب دالالت هذه املفردة ويرى أ

                ً  امللحق، وهي جيمعا   "، أو "الزيادة"، أو "األثر"مثال، أو " الكتابة: " ّ                                                   تت ضح من خالل سلسلة من املفردات األخرى اليت تعمل معها مثل
. سه، أي ما ال يكون حاضرا أبداهو ما يشري وما ميحو يف الوقت نف" األثر"و : ت قيمة غري قابلة للتعينيكلمات مزدوجة القيمة، أو ذا

، هذه املفردة األفالطونية تدل يف الوقت نفسه على Phamakon" الفارماكون"و .                          ُّ     ً هي ما يأيت لينضاف  وما يسد  نقصا  " الزيادة"و
ا، إمجاال  كلمات ليست كلمات، وال مفهومات، وليست قابلة للفصل عن اللغة . اخل...)وجهي الكتابة(السم والرتياق، اخلري والشر  ً                                                           إ         
   )26(."يف البدء كان االختالف "    ً       وإذا  فـــــ  )25(.                        ً وإن كانت خمتلفة عنها أيضا   Différanceوهي تقوم بعمل مماثل لـلـــ  ـ

بني نظرة كل من البنيوية والتفكيكية للنص، فإذا كانت       ً              مفهوما  إذا ما قارنا" االحتالف"وميكن اال قرتاب من فهم مصطلح 
لف التصوراتالبنيوية للنص ومقولة األنساق البنيوية داخل النص األديب، متيل إىل خلق حالة منسجمة من النظام و التشاكل والتماثل بني خمت

ّ                                  من ذلك؛ حيث شك كت بوجود مثل هذه األنساق البنيوية املستويات البنائية والصوتية والصرفية والداللية، فقد ذهبت التفكيكية إىل أكثر               
ّ    ّ                                                  املتشاكلة داخل الن ص، بل ذهبت إىل أن  الن ص األديب حيارب كل حالة تشاكلية خاضعة لعملية اإلنبناء                  ّ                "structuralization " ،

ّ  وينزع إىل التنافر والتقو ض حىت أكون << :     ً           ك أيضا ، حيث يقولومن هنا ذهب دريدا إىل أن قرائته التفكيكية نفسها هي عرضة للتفكي.                       
ا تنبع من كون مجيع احملموالت ومجيع املفهومات  ّ                                        شديد التخطيطي ة سأقول إن صعوبة حتديد مفردة التفكيك، وبالتايل ترمجتها، إمن                                                         ّ            

لتحديد وهذه الرتمجة،        ّ                                                                 ّ                      التحديدي ة، ومجيع الدالالت املعجمية، وحىت التمفصالت النحوية، اليت تبدو يف حلظة معي نة وهي متنح نفسها هلذا ا
ومن خالل مفهوم االختالف وعرب لعبة اآلثار واالختالفات ": ويضيف )27(،"خاضعة هي األخرى للتفكيك، وقابلة له مباشرة أو مداورة

مثة يف اللغة                                                   ِّ                         ومسافة وانزياحات وفواصل، حىت داخل عناصر اللغة املتكل مة أو الكالم، وهذا يعين أن  )28(واإلحالة املتبادلة، تنشأ تفضية
   )29(.""       ً     ً اختالفا  سلفا  "

أسذس دريدا مقولته حول احلضور والغياب، ورأى أن املعاين تتحقق من خالل االختالف " االختالف"وانطالقا من مفهوم 
 ً      فا  أكرب املتواصل يف عملية الكتابة والقراءة، وتبدأ مستويات احلضور والغياب باجلدل ضمن أفق  االختالف، حبيث يصبح االختالف هد

واألمر يتطلب حضور العالقة املرئية اليت توفرها الكتابة اليت متد العالمات بقوة تكرارية ضمن الزمان، وكل هذا ميد . مما هو أصل يف ذاته
ائية ائية من املدلوالت، مما يثبت أن الداللة ال  ّ                                                        الد ال ببدائل ال  ً  وهذا يعين أن مثة بناء  وهدما  متواصلني، وصوال  ...    إىل بلوغ ختوم                   ً      ً              

  )30(.املعىن
  التمركز حول العقل -2

ّ                        ً                                                                                        يعد  عمل دريدا يف التفكيك نوع ا من الثورة على اليقينية املطلقة يف الفكر الغريب وثورة على سكونيته املتمثلة يف هيمنة القياس    
     ّ    فقد حتي زت  )31(.عين املنطق أو العقلاليت ت (Logos)املشتق من اللفظة اليونانية " التمركز العقلي أو اللوغوسي"املنطقي، املتمثل يف 

" التمركز حول العقل"باخلضوع لسلطان ) وامليتافيزيقيا يف نظر دريدا إيديولوجيا اجملموعة العرقية الغربية(                        ً            امليتافيزيقيا الغربية بدء ا من أفالطون 
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    َّ                       ً         من مث  تعيني الوجود بوصفه حضور ا بكل ما ، أي العناية بالكالم على حساب الكتاب، و "التمركز حول الصوت"املستند يف حقيقته إىل 
  .تعنيه الكلمة

ً       ًّ                            ولقد تنامت تلك الفلسفة الغربية يف ظل النزعة املنطقية العقلية، وصار القياس املنطقي أمنوذج ا أولي ا تقاس عليه النماذج الفكرية                                                                                     
ّ                                         ّ واإلبداعي ة، ومن هنا وج ه دريدا جل  اهتمامه لتفكيك هذا التمركز وحماولة التفل             ّ وتقويض األصل  )32(ت من قبضة التمركز العرقي الغريب،       ّ             

ّ                                        ّ  الثابت املتفر د بالقو ة، وما يرتبط به من مفاهيم التعايل والقصدي ة        ّ ائية، اليت يشري  )33(.            ورأى دريدا أن اللغة متثل بنية من اإلحاالت الال
ّ                                             ج ه نقده لسوسري على أساس أنه وقع يف اجتاه مركزية ومن هنا و . فيها كل نص إىل النصوص األخرى، وكل عالمة إىل العالمات األخرى

ّ                                         الكلمة، وأس س احلضور يف الكلمة بوصفها نقطة إحالة أصلية وإذا كان الفاعل الواقعي عند سوسري هو املتكلم، فإنه عند دريدا .           
ً                إن نظرية الن ص اليت أعمل عليها مع آخرين هي أيض ا إذا شئت مادية": يقول دريدا )34(.الكاتب ، "للمادة"  أقصد باملادية حضورا ال.            ّ                                

ا صمودا  للن ص أمام كل حماولة الحتوائه، واالحتواء هو مثايل دائم ا ً  وإمن                                                ّ   ً        ّ يؤكد نفي " التمركز حول العقل" وعلى ذلك فإن نقد مقولة  )35(."  
  ّ               ً             ً    كزي ة املعينة وجودي ا بوصفها حضور ا ال                       ً             ً                                                   تعيني الوجود بوصفه حضورا  كما كان شائع ا يف امليتافيزيقيا الغربية، وهو سعي إىل حتطيم تلك املر 

ّ                                                                                           وبتحطيم املركز يتحو ل كل شيء إىل خطاب وتذوب الداللة املركزية أو األصلية املفرتضة، وينفتح اخلطاب على أفق املستقبل دومنا .       ً متناهي ا                  
   )36(.لداللة احملتملةإىل غياب للداللة املتعالية، وإىل ختصيب ل" االختالف"ضوابط مسبقة، وتتحول قوة احلضور، بفعل 

ائي للمعىن، حبيث يغدو الن ص حلقة من سلسلة  ّ                             ّ                 ولعل  هذا الفهم الذي يطرحه دريدا وخباصة سعيه إىل حترير الن ص والتعد د الال         ّ                                                  ّ    
ّ                                            متواصلة من الد االت غري املقرتنة مبرجع، وهو ما اصطلح عليه باسم  صل له وال                ّ               ، يدل على أن الن ص التفكيكي ال أ"الداللة املتعالية "              

ا من خالل  )37(.اية ّ          ومن هنا فقد نادى بالقراءة احملايثة أو الباطنة للن ص، ليس من خالل االحنباس داخل الن ص األديب فحسب، وإمن                  ّ                             ّ                                              
ْ       َ         معرفية إىل أخرى، ومن م ع لم إىل م علم، حىت " طبقة "                   ّ                                                االنتقال بني داخل الن ص وخارجه، انتقاالت موضعية، يتنقل السؤال فيها من   َ                    

  )38(".التفكيك"          ُّ                             يتصدع الكل ، وهذه العملية هي ما دعاه بـ 
                                               ّ                                                         ّ    ويرى يف هذا السياق أننا ال نستطيع أن نبقى داخل الن ص، ولكن هذا ال يعين أن علينا أن منارس، بسذاجة سوسيولوجية الن ص،  

        ّ          ويعتقد أن ه سواء يف .  ً                   ّ  يع ا آخر للمجال أو احلي ز                 ّ              وأن مثة بني خارج الن ص وداخله توز . أو دراسته السيكولوجية أو السياسية، أو سرية املؤلف
ً  القراءة الباطنة أم يف القراءة التفسريية للن ص عرب مسرية الكاتب أو تاريخ احلقبة، يظل شيء ما ناقص ا دائم ا       ً                                                 ّ                                        .)39(  

 الخطابي / الثقافي: تقاطعات -رابعا

ة عصور، وال بد أن تستوعب أي قراءة هلا هذه                   ّ تنطوي دائما على عد  "يذهب بعض املعاصرين إىل أن اخلطابات اإلبداعية 
 )40(.احلقيقة، وتنطلق منها

تؤكد هذه املقولة أمهية احلدث املؤسس للخطابات اإلبداعية، والبحث يف العالقة اليت تقيمها اخلطابات مع أحداث الثقافة  
ّ                         املختزنة يف الذاكرة اجلمعية، يفيد كثري ا يف التقد م حنو فهم أكثر موضوعية لل معىن، كما أن رصد حتوالته من جماله الثقايف العام إىل جماله                                   ً        

ّ                اخلطايب اخل اص؛ يساعد كثري ا يف فهم أطوار تطوره، والوعي بارحتاالته وتبد الته اليت ال تنتهي     ِّ  ُ     املؤس س ي عاد /وهذا يعين أن احلدث الثقايف.         ّ             ً                                        
فانتقال . ه بعض التعديالت من خالل السياق اخلطايب اجلديد                                                     ُ        تناوله وإحياؤه دوما داخل اخلطابات عرب استخدامات جديدة، ت دخل علي
وهذه الظاهرة تعين، باختصار، ما يرتسب  Sedimentation                                  ّ                              املعىن من منظومة ثقافية إىل منظومة نصي ة، هو ما نسميه بظاهرة الرتسيب 

الواقعة يف جماله التناصي فحسب، بل يشمل     ّ                                                                       يف الن ص من ثقافات وأفكار تراثية، عن طريق اجلدل املستمر مع اخلطابات األخرى، ليست 
  .أيضا اخلطابات الواقعة يف جماله الثقايف

ً                                                                             ّ     ّ   واجلدل، هنا، ليس جدال  من أجل اإلحالل واإلزاحة فحسب، بل إن فاعلية اجلدل ترتد بنا إىل ما قبل حلظات ختلق أجن ة الن ص                    
ّ       ّ        األو ل، فالن ص األديب  ا هو سلسلة من ا "   ّ                ليس ذات ا مستقلة، وإمن  لعالقات املتداخلة مع النصوص األخرى، ونسقه اللغوي ومعجمه        ً            
ّ                            ّ                         ميوت املؤلف، يتحو ل الرتاث إىل نصوص متداخلة، ويت م االحتفال مبولد قارئ جديد"وعندما  )41(" ينسحبان إىل الرتاث               ".)42(  

ا ": سياق يف هذه املقام فيقولوتعتمد هذه الظاهرة اعتمادا أساسيا على فكرة السياق، ويؤكد بعض املعاصرين أمهية فكرة ال   إ
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            ّ                   فبدون وضع الن ص يف سياق، يصبح من .                                   ّ      ّ                               ّ  واحدة من األفكار األساسية يف عملية تلق ي أي ن ص، واالستجابة لنظامه اإلشاري املعق د
ّ                                      املستحيل علينا أن نفهمه فهما صحيح ا، وبدون فكرة السياق نفسها، يتعذ ر علينا احلديث عن النص الغائب أو اإلحالل                                 ً أو اإلزاحة أو                                 

                                                       ّ     ً                                                       غري ذلك من األفكار؛ ألن هذه املفاهيم تكتسب معناها احملدد، كالن ص متام ا، من السياق الذي تظهر فيه وتتعامل معه، فمسألة اإلزاحة 
ّ     ُ                                 مثال  ال تت م عادة إال ضمن سياق حمد د ال ي سهم فحسب يف حتديد طبيعة هذه االزاحة                      ّ     ً ّ      ع ال يف وبلورة آليتها، ولكنه يقوم أيضا بدور ف   

  )43(."             ّ                                            صياغة مالمح الن ص اجلديد، ويف حتديد عالقته بالعامل الذي يظهر فيه
                                                                                                    ّ        وهناك جمموعة من الروافد الثقافية سامهت يف بلورة خطابات النصوص النقدية والفلسفية املعاصرة وتشكيلها، واملتأم ل فيما 

                                                          ّ   ذه اخلطابات ومرجعيتها الثقافية واملعرفية، وهذه الروافد املرجعي ة تطرحه هذه الروافد من أفكار؛ يدرك أبعاد العالقات اليت تربط بني ه
ا النقاد مواقفهم من احلياة وأحداثها من حوهلم، ولن يتوقف الدرس " عالمات لسانية"انتقلت إىل اخلطاب النقدي يف شكل  ليعادل 

                                                  ّ   قوامها؛ ألن انبثاق املعاين اجلديدة من املعاين الرتاثية، يت م الراهن عند مالحظة هذه الروافد أو رصدها، بل سوف ميتد إىل حتليلها، وحتديد 
وهذه املمارسة نسقية إىل .                ّ                                                                                    عن طريق آلية معق دة تؤدي فيه ثقافة الناقد والفيلسوف وميوهلما دورا كبريا يف حتديد املعىن اجلديد ومعرفة داللته

ّ                                                       حد  كبري؛ ألن املبدع يبحث دائما عن القواعد اليت تسمح بأن يكون       ّ                                          ألي تغري  يصيب اخلطابات األخرى، أثره الواضح على خطاب "  
آخر، ما جيعله ينشئ موضوعا جديدا، وخيرج إىل الوجود إسرتاتيجية جديدة تفسح اجملال لعبارات ومفاهيم جديدة، فالتشكيلة اخلطابية،ال 

ا تطرح مبدأ متفصل تؤدي إذا، دورا سلبيا يوقف الزمان وجيمده لعشرات أو مئات السنني، بل حتدد انتظام ا خاصا بتطورات زمانية، إ
  .)44("األحداث اخلطابية مبجموعة أخرى من األحداث والتقلبات والتطورات

ٍ                                                 ٍّ                         هذه العملية تشبه إىل حد  كبري  عملية الوالدة عند اإلنسان، فاملعىن اجلديد يشبه إىل حد  كبري اجلنني الذي حيمل خصائص      ٍ                      
      ّ                                              كذلك ميث ل املعىن الرتاثي أداة التعريف للمعىن اجلديد، فمنه . ب أداة التعريف بالنسبة للمولود اجلديداألبوين الوراثية، وكما يكون األ

 يكتسب املعىن اجلديد داللته، ويكتسب املعىن القدمي قيمته من خالل هذه العالقة اخلاصة، ويكون اخلطاب مبثابة األم اليت حتتضن جنينها
      ً                                                                         واألم مع ا، وكما تشري عملية املخاض إىل ميالد طفل جديد، كذلك تشري عملية اإلبداع إىل ميالد  الذي حيمل اخلصائص الوراثية لألب

ً                                                                           معىن جديد، هذا املعىن يشري إىل أن حتوال  ما قد طرأ على املعىن القدمي؛ ألن العبارات أصبحت ختضع لقواعد جديدة داخل السياق                                 
ّ                                            الرتاثية قد اختفت، ولكنها حتولت وتبد لت كي تالئم السياق اجلديد، ويكون املبدع شاهدا اجلديد، وهذا ال يعين أن سائر املعاين واملفاهيم                                   

ا املتغايرة ّ                                    يف حالة تشك ل مستمر ة؛ ألننا خنترب أحكامنا املسبقة باستمرار"إن أفق احلاضر . على تشكيال        ّ واجلانب املهم من عملية .          
ّ                              االختبار هذه يتجس د يف مواجهتنا املستمرة للماضي،  فليست هناك آفاق منفصلة للحاضر يف ذاته . ويف فهم الرتاث الذي ننحدر منه               

ا ا، وحنن متآلفون مع . أكثر مما هناك من آفاق تارخيية جيب اكتسا ا موجودة بذا                                         ُ                                      والفهم هو ، دائما، انصهار تلك اآلفاق اليت ي فرتض أ
إن عملية االنصهار هذه تكون، يف تراث ما، عملية مطردة باستمرار، . قوة هذا النوع من االنصهار من اآلفاق املبكرة على حنو رئيس

نح أحدمها الصدارة من اآلخر صراحة ُ                               فيت حد القدمي واجلديد، دائم ا، يف شيء ذي قيمة حي ة، من دون أن مي                ّ                   ً                      ّ  ".)45(  
زاء مشكل اخلطاب ونظامه اإلشاري     ّ         ً                                                                يتعني  علينا إذا ، فهم الوظيفة األساسية للثقافة، حىت نفهم تبلور الظاهرة الثقافية إ      ً وأخير ا

ا من خالل معناها داخل اخلطابات، فتنتقل إىل اخلطابات يف صيغ وأشكال متعدد ؛ ليت م  ّ     ّ   املعق د، فالثقافة حتافظ على دميومتها وصريور                                                                                                      ّ   
س يف الثقافة ا، واملعىن املؤس  ذه احل يل أم على غري وعي  ِ            تداوهلا بشكل ما، سواء أكان املبدع على وعي  هو فعل معريف يف جوهره،                                                ِ                              

ة املعىن                           ً        ً                                                                                  والذاكرة اجلمعية ال تصبح واقع ا معرفي ا، إال عندما تصبح قادرة على إنتاج األنساق الثقافية اليت تتضمن املعرفة؛ ومن مث تنشأ هيمن
بات، فان الغموض يسيطر النسقي وسيطرته على عقل الفرد بعملية تداول لسانية داخل اخلطاب، وعندما ختتلط األنساق الثقافية باخلطا
  .عليها؛ ليتعاظم دور النقد يف التفكيك، والتحليل، والتأويل، واستنباط رؤى فكرية تسهم يف تقدم الفكر وارتقائه

  
  
  



173 

  قائمة المراجع
  العربية -أوال

  
  :سعيد توفيق

  .2002، بريوت، 1، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط ماهية اللغة وفلسفة التأويل -
  :      ّ   سعيد عل وش

  .1985الدار البيضاء، : بريوت، وسوشربيس: ، دار الكتاب اللبناينمعجم املصطلحات األدبية املعاصرة -
  :عبد اهللا إبراهيم وآخرون

  .1990، 1بريوت،، ط : ، املركز الثقايف العريبمعرفة اآلخر مدخل إىل املناهج النقدية احلديثة -
  :عبد الحي الغيادي

الرباط، : ودار إفريقيا للنش دمشق،: ، دار الكتاب العريبابية إىل القراءة التفاعلية مقاربات لنصوص تراثية وحداثيةمن االنسي -
2002.  

 : محمود سالم سعد اهللا

، الطبعة )األردن(عمان : ، وجدارا للكتاب العاملي)األردن(إربد : ، عامل الكتب احلديث        ّ                        أنسنة الن ص مسارات معرفية  معاصرة  -
  .2007ىل، األو 

 :مصطفى الراجي

 .1999اإلسكندرية، : بريوت، واملؤسسة العربية للرتمجة والنشر:           ّ                                              استقبال الن ص وقنوات اخلرب يف الرتاث العريب، منشورات دار القلم -

  المترجمة -ثانيا
  :ألفرد  ياروسالف

  .01بريوت، ط : ر العريبنور الدين الورقاين، منشورات مؤسسة االنتشا: ، ترمجةعلى هامش العالمة والتأويل -
  :جاك دريدا

.1988، ترمجة كاظم جهاد، تقدمي حممد عالل سيناصر، دار توبقال للنشر، الكتابة واالختالف -  

  :خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس
  .1992اإلسكندرية، : ، ترمجة حامد أبو أمحد، مكتبة غريبنظرية اللغة األدبية -

  : ميشيل فوكو
  .1987الدار البيضاء، وبريوت، الطبعة الثانية، : ة سامل يفوت، املركز الثقايف العريبترمج حفريات املعرفة، -

  باللغة األجنبية -ثالثا     
Christopher Norris : 

 - Deconstruction, Theory and Practic, Metthuem and New york,1982. 
- Textual Strategies, Cornell University Press, Ithaca,New York,1979. 

DERRIDA, Jacques  
- of grammatology ,Trama Gaya Tri  Spivak (Baltimore,jones Hopkins Univ. Press, 1976).  
Gademer Hans Georg : 

 Vérité et méthode, les grands lignes d’une herméneutique philosophique, seuil, paris, 1976. 

 



174 

Umberto Eco : 
- Lector infabula,le rôle du lecteur, traduit par Myriam Bouzaher,Editions Grasset,1985. 
Richard Kearny :  

- Modern,  Movements In European philosophy, Manchester University press, 1986. 
Vincent B .Leitch : 

Deconstructive Criticism, London University press, 1989. 
  

  الدوريات والمقاالت -ارابع
  :صبري حافظ

  .1984القاهرة، العدد الرابع، ): املصرية(، جملة البالغة املقارنة "ألف"، "التناص وإشاريات العمل األديب"  -
  :عبد العال محمود علي صبري

زي باجلامعة األمريكية، القاهرة، ، جملة سنوية تصدرعن قسم األدب اإلجنلي)املصرية( ، جملة النقد املقارن"هوية النص ونقد احلقيقة" -
  .1985، 05ع 

  :كريستوفر نوريس
  .1984، 4، ع )املصرية(، عرض مسية سعد، جملة فصول "النظرية والتطبيق: التفكبك" -
  

  الهوامش
  .67، ص 01وت، ط بري : نور الدين الورقاين، منشورات مؤسسة االنتشار العريب: ، ترمجةعلى هامش العالمة والتأويلألفرد  ياروسالف، : ينظر .1
، جملة سنوية تصدر عن قسم األدب اإلجنليزي )املصرية( ، جملة النقد املقارن هوية النص ونقد احلقيقةعبد العال حممود علي صربي،  -:  ينظر .2

  .90، ص 1985، 05باجلامعة األمريكية، القاهرة، ع 
، الطبعة )األردن(عمان : ،  وجدارا للكتاب العاملي) األردن(إربد : تب احلديث، عامل الكأنسنة النص مسارات معرفية  معاصرةحممود سامل سعد اهللا، 

  .   72، 71، ص ص 2007األوىل، 
3. DERRIDA, Jacques :of grammatology ,Trama Gaya Tri  Spivak (Baltimore,jones Hopkins Univ. Press, 1976). P. 102. 

  .81ق، ص مرجع ساب، ,,على هامش العالمة والتأويل: ينظر .4
  .115مرجع سابق، ص  ،..هوية النص ونقد احلقيقة: ينظر .5
: دمشق، ودار إفريقيا للنشر: ، دار الكتاب العريبمن االنسيابية إىل القراءة التفاعلية مقاربات لنصوص تراثية وحديثةعبد احلي الغيادي،  - :  ينظر .6

 . 78، ص 2002الرباط، 

، ص 1999اإلسكندرية، : بريوت، واملؤسسة العربية للرتمجة والنشر:  يف الرتاث العريب، منشورات دار القلممصطفى الراجي، استقبال النص و قنوات اخلرب
   .234،235ص 

  . 136مرجع سابق، ص  ،.. هوية النص ونقد احلقيقة: ينظر .7
  .  77مرجع سابق، ص  ،.. على هامش العالمة والتأويل: ينظر .8
  .80ص :  نفسه .9

  .نفسه .10
  .138مرجع سابق، ص  ،..د احلقيقةهوية النص ونق: ينظر .11
 "حقيقة ومنهج"توسيع مشكلة احلقيقة جلادامري يف : الفصل اخلاص بـ: ينظر .12

Gademer Hans Georg : Vérité et méthode, les grands lignes d’une herméneutique philosophique, seuil, paris, 1976. 

  .وما بعدها 30، ص 2002، بريوت، 1، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط لماهية اللغة وفلسفة التأويسعيد توفيق،  : ينظر .13
14. Umberto Eco :Lector infabula,le rôle du lecteur, traduit par Myriam Bouzaher,Editions Grasset,1985,p.71.  

 :ينظر .15
Christopher Norris : - Deconstruction, Theory and Practic, Metthuem and New york,1982. 



175 

-Textual Strategies, Cornell University Press, Ithaca,New York,1979.  

ا إىل صديق ياباين    إىل" Deconstruction "لقد شكا دريدا نفسه من مشكلة ترمجة مصطلحه  .16 حول مفردة "اللغات األخرى يف رسالة بعث 
يف اللغة الفرنسية دالالت ال مصدر فيها للبس، إال ان ترمجتها إىل أية لغة أخرى أمر يف غاية التعقيد، وأمر ، اعرتف أن مفردة التفكيك "ومفهوم التفكيك

 ). 57، ص 1988سيناصر، دار توبقال للنشر،  ، ترمجة كاظم جهاد، تقدمي حممد عاللالكتابة واالختالفجاك دريدا، : ينظر(قد يبدو شائكا ومضلال 

  .114، ص 1990، 1بريوت،، ط : ، املركز الثقايف العريبمعرفة اآلخر مدخل إىل املناهج النقدية احلديثةوآخرون، عبد اهللا إبراهيم : ينظر .17
 .113ص : نفسه .18

  .231، ص  1984، 4،   ع )املصرية(، عرض مسية سعد، جملة فصول النظرية والتطبيق: التفكبككريستوفر نوريس، : ينظر .19
  .116، 115ص ص ، ..النقدية احلديثمعرفة اآلخر مدخل إىل املناهج : ينظر .20
 :ينظر .21

Richard Kearny : - Modern,  Movements In European philosophy, Manchester University press, 1986.p .119.
  

  .31ص ، ..الكتابة واالختالف: ينظر .22
  .119، 118ص ص ، ..معرفة اآلخر مدخل إىل املناهج النقدية احلديث: ينظر .23

  .86، ص 1985الدار البيضاء، : بريوت، وسوشربيس: ، دار الكتاب اللبناينمعجم املصطلحات األدبية املعاصرة: وش       ّ سعيد عل  : ينظر .24

  .35ص ، ..الكتابة واالختالف: ينظر .25
  .31ص : نفسه .26
  .32ص : نفسه .27

  .خلق فضاء .28

  .33ص ، ..الكتابة واالختالف .29

  .120ص ، ..معرفة اآلخر مدخل إىل املناهج النقدية احلديث: ينظر .30
كما سرت يف العربية ال تثري ملا هلا من أصداء معنوية وثقافية يف " العقل"فكلمة . وإحياءاته اللغة العربية وغريها من اللغات" العقل"خيتلف مفهوم  .31

يف اللغة العربية " العقل"  اليوناين هو أقرب إىل املنطق يف معىن اصطالح املنطق منه إىل" اللوغوس"لغات أخرى مثل اليونانية، والالتينية، واألملانية، فــ
  ).8، ص ..الكتابة واالختالف: حممد عالل سيناصر، تقدمي كتاب: ينظر(الكالسيكية 

  .54ص ، ..الكتابة واالختالف: ينظر .32
  .153، ص 1992اإلسكندرية، : ، ترمجة حامد أبو أمحد، مكتبة غريبنظرية اللغة األدبيةخوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس،  -: ينظر .33
  .123ص ، ..فة اآلخر مدخل إىل املناهج النقدية احلديثمعر 
  .154، ص ..نظرية اللغة األدبية :ينظر .34
  .52ص ، ..الكتابة واالختالف .35
  .124، 123ص ص  ، ..معرفة اآلخر مدخل إىل املناهج النقدية احلديث: ينظر .36
  :ينظر .37

Richard Kearny: Modern,  Movements In European philosophy,p. 122. 

  .47ص ، ..الكتابة واالختالف: ظرين .38
  .51ص : نفسه .39

40. DERRIDA, Jacques : of grammatology ,Trama Gaya Tri  Spivak (Baltimore,jones Hopkins Univ. Press, 1976). P. 102. 

41. Vincent B .Leitch : Deconstructive Criticism, London University press, 1989.p .59. 

42. 1 Ibid, p, 103. 
  .11، ص1984القاهرة، العدد الرابع، ): املصرية(، جملة البالغة املقارنة "ألف"، "التناص وإشاريات العمل األديب" : ي حافظصرب  .43
  .69، ص1987الدار البيضاء، وبريوت، الطبعة الثانية، :ترمجة سامل يفوت، املركز الثقايف العريب حفريات املعرفة،: ميشيل فوكو .44

45. Gademer Hans Georg : Vérité et méthode, les grands lignes d’une herméneutique philosophique, seuil, paris, 1976. P. 417. 
  
  
  



176 

   -االنسان الملتزم والفيلسوف المتسامحأنثروبولوجيا فلسفــة دريدا التفكيكية بين -
  "رؤية في أنثروبولوجيا الفلسفــة المعاصرة"

 .بن ديدة مختار  . أ

  .، الجزائرابس سيدي بلعباسجامعة الجياللي الي 
 

ترك ورائه  رائد الفلسفة التفكيكية املعاصرةن أرحيل فيلسوف النقد االديب جاك دريدا البد من ذكر الذكرى العاشرة لملناسبة ... 
ه ميثل بعده وهذا كل. ديب اوال وعن أصوله الفلسفية ثانيا مث عن مواقفه السياسية ثالثا فلسفيا ضخما عرب فيه عن نقده األ إنتاجا
ّ                                     التقويضية اليت إنطلقت من كتاباته وحماضراته اليت دش نت حركة ما بعد البنيوية من خالل كتبه  / بداية التفكيكيةخاصة يف  ثروبولوجي األن                                               

علم انه يهودي يف النقد مع ال رائد املدرسة التفكيكيةمل ال وهو  )1(، ونظريته إذا جاز لنا أن نسميها نظرية1967الثالث اليت أصدرها عام 
 الديانة فرنسي اجلنسية ومن اصل جزائري، اشتهر يف السنوات العشر االخرية شهرة عاملية بعد ان كان له وزنه العلمي يف االوساط العلمية

  ؟..ففيما تتمثل اصوله الفلسفية. وتعترب مدرسته واحدة من اهم املدارس عند بعض النقاد والباحثني. والفلسفية االوربية
غري انه ...رغم انه فيلسوف الصداقة والتسامح واملصاحلة ومبنضور االنثروبولوجيا الفلسفية املعاصرة : ان نقول يف هذه الورقة اردنا

منهج ) التأويل(=لفلسفته اجتاه غريه باعتباره ملتزما للتأويل الالاحادي من جهة، والستخدامه يف هذه العملية  متمسكايظهر احيانا جد 
اما االصل الثاين الذي ميكن اعتباره . األول يف فلسفتهاالنثروبولوجي من جهة أخرى؛  ذالك هو األصل ري واالضطراري التفكيك الضرو 

باألصول الثقافية اليت صنعت طريقة تفكريه املرتكزة اساسا على التأويل عن دوغمائية التمسك يتمثل يف : نتيجة حمتملة وليست ضرورية 
 نوع خاص، فهو يبدو وكانه مراوغحيث يبدو وكأنه فيلسوف من ... ما جيب ان يكون ال يف ما هو كائن والبحث يف) 2(طريق التفكيك

  ، )3(..يف لغته ولكن حتكمه الدقة املتناهية يف فهم املصطلحات والوعي باملفاهيم
دف اىل االختالف -الكتابة  –النص : فاملوضوعات اليت عاجلها دريدا مثل        باملفهوم املنفتح  االكسيوماتيك، 

حترر الفكر اجلامد القائم على و : فتح أفق الفهماليت ت(اإلبستيمولوجي أي القابل للتغريات الطارئة والكتابات اجلديدة والقراءات املتجددة 
مفهوم التفرقة وباعتبارها ناجتة عن فكرة اهلدم اهليدجريي و ) االحكام املسبقة والتقيمية والتأويل اخلاطئ للمقدس والنصوص الدينية

الفرويدي خاصة يف هذه البدايات االوىل لكتاباته اليت اسست ملنهجه الفلسفي املعتمد على منهجه وأسلوبه الذي يهيم به املسمى 
ويرى العديد من دارسيه انه اثبث وجوده عندما مجع . )4(بالتفكيك الذي يشبه اىل حد كبري البعثرة وحماولة اعادة الرتكيب من جديد

فلسفي باملفهوم -، وكذا لثقافته اليت شكلت تكوينه انثروبو)5(والفلسفة والسياسة، كثالثة اقطاب حيث ال تنفصل عنده إال بالوهم االدب
 de la philosophie de l’homme de... "اىل علم االنسان الفلسفيانسان ألعلم فلسفة "املعاصر لفلسفتة االنتقالية من 

science a l’anthropologie philosophique 
للتعبري عن عن امكانية التمييز بني جاك دريدا الفيلسوف املمنهج الذي وقف يف وجه  البنيويني  ولذالك كان تساؤلنا يف البداية 

الفلسفة و  االدب: خاصة عندما مجع بني مباحثيف ثقافته؛  اـــنسقييف حياته و بنيويـــايف حني كان  ما بعد احلداثة، عصر جديد، عصر
النقاد الذين يعتقدون أن التفكيك الذي كد بعض وكما أ ،التسامح الفعلي فكرةضافة وااللتزام بالسياسة و ستقانون اإلوضع سياسية و وال

  ...)6(لغويإىل التمركز ال يلعقلاالتمركز  فلسفة منشكال من اشكال االنتقال جاء به دريدا يعد 
والعكس كذالك املتمثل يف تأثري ) االلتزام، التسامح(وكه االنساين يف طريقة تفكريه أما املفارقة الثانية فهي تتمثل يف كيفية تأثري سل

ويتحول من  )8(ألتمسك اىل فيلسوف التسامح؟ وهذا اجلدل املنطقي جعله ينتقل من فيلسوف ..نظريته يف املعرفة على حياته كانسان
عقالنية الثقايف، حيث سقط يف ثقافة االختالف الطبيعي اىل عقلية االئتالف  ، ومن)9(اىل إلتزام املنهج التفكيكيإلتــــزام السلوك السياسي 

ا الفلسفات السابقة مبعىن حضور ثقافة النقد االديب يف التنظري الفلسفي، وحضور الالشعور اللغوس والتمركز حنو الذات  اليت متيزت 
فهل ميكن وبالتايل  )10(... االئتالف يف طبيعة الكالم وعلم الكتابةالسياسي يف التفسري االنثروبولوجي لفعل التسامح ومعىن الضيافة، و 

، فانتقل اىل التزامه السياسي ومواقفه وتراكماتــه الثقافيــة بتاريخــهالقول انه اراد من فلسفته ان يعرب عن موقفه باعتباره مرتبطا دائما 
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الذي مل يستطع فيه ان يتخلص من الطابع ونولوجي الشكل املالشجاعة اليت حولت فلسفته وشكلت كتاباته ونصوصه على 
  ؟)11.(.االسطوري

قارئ ، يسلوك ، التزامكسيوماتيك المنفتح، انسان ألعلم، دوغمائية التمسك، األاالضطراريالتفكيك ، يفلسف -أنثروبو
، التمركز الف، طبيعة االختالفثقافة االئت، بناء فكري الكامل، الالوعظ بالتسامح، ، التأويل الالنهائينموذجي، كاتب مونولوجي

  نحو الكتابة ، كرنفال الهدم وإعادة البناء
   : من البنيـة الى التفكيـك

فليدمر ما شاء من االبنية القديمة المشوهة من .. اذا كان التفكيك مدمر حقا" :جاك دريدا لـ  مل هذا الفاصل الفلسفيألنت
  )§(لتفكيك اال المبدعون في اعادة البناءفال يحس بقيمة ا.. " اجل ان نعيد البناء من جديد

التفكيكية على انقاض البنيوية وهي متثل جانبا خميفا من جوانب فوضى النقد املعاصر يف اوائل التسعينات من القرن ت لقد انشأ
دا املعىن امتداد للبنيوية من جهة؛ وهدم هلا يف الوقت ذاته من جهة اخرى، حيث شبهت من طرف بع ض املعارضني هلا املاضي فهي 

ا بالبحث يف  ا كرنفال ختضع احلياة لقوانينها فقط وال حياة خارج هذا الكرنفال، أي خارج هذه القوانني، وراح آخرون يفسرو با
ذا املعىن توحي لنا بفكرة اعادة تاسيس اللو  غوس الالمعقول بينما اعطاها بعض املفكرين صورة العمى، وحىت دريدا يصفها باجلنون، وهي 

دف اىل انتشار النور يف الغرفة املظلمة الواسعة إال على نفسها او على ما حوهلا من قريب،  بشكل غري منطقي، ولعل هذه الشمعة اليت 
ا زرعت الظالم اكثر من زرعها للنور حبيث دفعت املناصرين هلا بالسري يف الظال ا ان صح التعبري، ان مل نقل ا م وذالك باشار

هذه  لعل قراءة سريعة يف فكر جاك دريدا ستضيء الطريق امام القارئ للغوص يف معامل هدا املنهج الغامض وفك رموزو . ..اخلضراء،
غري أن حقيقة ...االشارة، املتمثلة يف املدرسة املا بعد حداثية، فدريدا ميثل حالة ثقافية شربت الفلسفة الغربية من افالطون حىت هيجل

اي املناهض للعقالنية امليثالية و القيم النفعية االخالقية بل ان فيلسوفنا جاك دريدا جازف وجتاوز احلدود عند االمر ترجع اىل ذالك الر 
من هنا فقد وجيا التمركز الغريب حول الذات و فالتفكيك كما يراه دريدا نقد الديول, حماولة تقويض العقل الغريب نفسه يف آلياته االساسية 

ااعترب دريدا الثقافة الغ ولقد شبه املفكك مبا حيكيه جمنون مستعمل للغة متمردة  ربية متمركزة حول العقل و الصوت والذات املطمئنة لذا
وهذا ما دفع جباك دريدا ألن . )12(يف كافة ميادين الكتابة» العقل«يؤسسها ليقوض عامل اخر بكل عماراته اليت تأسست على مركزية 

لقد نعت جاك دريدا منذ سنوات خلت بشىت التهم اخلطرية اليت . الثوابت، وكتابة ال تشبه العهوديكتب من عمق جنونه، هوية ال تشبه 
جتعله على هامش االخالق ويسعده ذلك جدا ألنه يفهم بأن منهجه هو الوحيد الذي يفكك ولكن مناهج غريه ال ميكنها ان تفككه هو 

ا احلياة الغربية يف هده احلقبة التارخيية واليت  وبالتايل فان ظهور التفكيكية مرتبط بظروف سياسية !ذاته واجتماعية واقتصادية مرت 
 ) §§(والقائمة على ثقافة التمركز واملطلق،، وهيمنة فلسفة العقل األدايت فلسفة االنا املتعايل: هلذه الفلسفة" ثقايف-اجليو"شكلت احمليط 

واملراوغة يف اللغة والدقة   اهيم النسبية والتشتيت وعدم اليقني املتمثل يف نقد التوابثواليت ستحاول ازالتها الفلسفة التفكيكية وتستبدهلا مبف
  املتناهية يف فهم املصطلحات والوعي الكامل باملفاهيم والبعثرة وحماولة اعادة الرتكيب من جديد  فهو يبدو وكأنه فيلسوف من نوع خاص،

النظرية التفكيكية يتمثل يف ان هذه النظرية تقوم على فلسفة التشكيك يف وخالصة الرؤية هلذه اخلصوصية الفلسفية اليت ولدت 
كما انه يوحي بغياب املركز الثابت للنص مبعىن انه اسس . العالقة بني الدال واملدلول، اين جند العقل يستطيع بشكل ما التخلص من اللغة

 لفلسفي القائم بدوره على رفض الثوابت والتقاليدلنصوصا فلسفية غامضة تتعدى التصنيف، والنقد فيها يقوم على الشك ا

  : من القارئ النموذجي الى الكاتب المونولوجي
ان النقد التفكيكي هو عبارة عن مقاربة فلسفية للنصوص اكثر منه مقاربة ادبية هلا او ميكن اعتباره منهجا فلسفيا يف القراءة االدبية 

 )13(اما نظرية التفكيك هي حماولة اعطاء تاويالت خمتلفة لنصوص شبه اجملهولة  لقارئاهمية ليعطي و  ،او اجتاها من اجتاهات التلقي
، الن هدا القارئ الناقد القائم على الشك بالقارئ النمودجيوخاصة من خالل هذا القارئ الذي يتمتع بقدرات عالية وهو ما نسميه 

ذا املعىن هو تفكيك لكل خطاب جاهز ومكتمل  حيث يتزعزع والقائم على رفض البديهيات واالفكار املطلقة والت )14(الفلسفي فكيك 
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اذا اعتربنا ان الفلسفة هي الوعاء  ويصبح املعىن ليس معطى جاهزا اي انه غري حاضر يف االشارة اللغوية ويتخلخل النص وتنكشف جذوره
ميتافيزيقا الذات وهذا خاصة لسائدة حول امليتافزيقا و وتفكيكية  فيلسوفنا تعمل على تقويض وتفكيك الفكرة ا  ...املناسب للعقل واملنطق

..) اخل من املفاهيم املتقابلة...احلضور والغياب. الكالم والكتابة(يظهر جليا يف نصوص جاك دريدا عند ما يتكلم عن مفاهيم مثل 
باملصطلحات الفلسفية الغامضة   والتفكيكية من جهة اخرى مليئة. حياكم جاك دريدا هده املفاضلة بني املتكلم والكاتب من جهةو 

املعىن بسبب غياب مركزية النص  كمفهومي االرجاء واالنتشار؛ االول ينشا عن اختالف الدوال والتداخل بينها اما الثاين يدل على ان 
  ...العالقة اليقينية بني الدال واملدلول يبقى مؤجال ومرجا ومتناثرا ومنتشرا و 

  :ابة ـــــــــــاهمية الكت
ا الكالم حيتكر سلطة ذت التفكيكية على لسان دريدا امهية الكتابة وجعلتها اهم من الصوت وهي البديل عن الكالم الن هاكد

تعطي املكانة للقارئ، هذا القارئ فهي متنح النص تأويالت متعددة وتغيب املتكلم و  اما الكتابة. ه السلطة للمتكلم ذاخلطاب واعطاء ه
ويصبح كل دال غري موجود بشكل كامل يف أي حلظة، فهو دائما غائب ... غيب للمعىن او ملدلول اشارة اللغةاحلاضر الذي يعترب هو امل

رغم حضوره وهكذا فان االختالف عكس احلضور وهذا ما يعطي للكتابة صريورة البقاء بغياب املنتج االول يف حني يتعذر ذالك بالنسبة 
ائيللكالم والنتيجة تنطوي على ان الرتاث االو  ، وهنا نقرتب من ...رويب يف ضوء املنطلقات التفكيكية ميتاز باالنفتاح على التأويل الال

ائية اليت يشري فيها كل نص إىل النصوص األخرى مبعىن  مفهوم التمركز حول العقل، والذي يعين أن اللغة متثل بنية من اإلحاالت الال
  التناص، وكل عالمة إىل العالمات األخرى 

   :لحضور والغيابفكرة ا
اللساين دي سوسري يف اللغة واعترب احلضور الذايت و التمركز الصويت مها مكونات امليتافزيقا الغربية اليت تعمل   تناول جاك دريدا اراء 

دور القارئ هو احلضور بينما ميثل املدلول حالة الغياب ويكون  على تأكيد طبيعة االولوية للكالم وأكد ان الدال يف اللغة هو الذي ميثل
وادا كانت التفكيكية تشكك يف العالقة بني الدال و املدلول فان املعىن سيصبح يف . استدعاء هدا الغائب املتشكل يف التصور الذهين 

ا سيطرت على املعىن  او بلغت مركزية املعىن   ...حالة غياب دائمة وال تستطيع اية قراءة ان تزعم ا

وان تشكيالت الكالم بأنواعها هي اليت تنتج   ريدا ان ال حدود فاصلة بني لغة االدب و كالم اللغةويف مقابل النقاد يرى جاك د
  ... انواعا خمتلفة من التناقض الظاهري

  : بين أخالق االستضافة والوعظ بالتسامح: التفكيك
  : مييز فيلسوفنا بني نوعني من التسامح، كما يعطي لنا معنيني للضيافة 

أو » االستضافة«ا يرتقي اىل  درجة اعلى، يرتقي اىل مفهوم أو معىن جديد له، وميكن ان يطلق عليه اسم فالتسامح عندم
بناء فكري  وهذا ال يعين تالعب بالدالالت اللغوية او جمرد لعب بالكلمات، او ترادف لغوي وإمنا هو يعتمد على ... »الضيافة«

المبدئي الذي يحمله كل لتزام الخصوصي و قي وما هو سياسي، ويرتكز حول اإل، خاص به يتعلق بالتفاعل بني ما هو أخال)15(كامل
منتظرا، ولكن ينبغي قبوله قبوال كامال، .. غريبا غربة كاملة واحد منا إزاء اآلخر، حتى لو كان هذا اآلخر                            ُ                                     ومل توجه إليه الدعوة، ومل يكن  

فهو يتمتع بكامل احلرية وكل احلقوق  بوصفه . "طلق ودون شروطفأستقبلك وأستضيفك بشكل م"غري مشروط باعتباره زائرا ومقيما؛ 
  »حقوقه«ال ينازعه أحد يف أي حق من .. صاحب البيت واألرض واإلقليم

حبيث اصبح هنا االنسان املتسامح هو جمرد انسان حمسن وفاعل اخلري  فحسب، وبالتايل عبارة عن صدقة، وليس قيمة حنن ملزمون 
اليت شاعت يف اجملتمعات الغربية مؤخرا، اليت كانت تعين  سقف التسامحض مفهوم التسامح احملدود او عبارة اجتماعيا وسياسيا، ويرف

احلد األقصى الذي ال ميكن بعده أن نطالب أي مجاعة قومية بأن ترحب باملزيد من اآلخرين األجانب، أو املهاجرين ومن "وتصف 
ة حيث ان التسامح يف الرتاث الغريب مل يكن له مدلول سياسي أو اجتماعي ، وأنه كان وهذا كله يرجع اىل االعتبارات الديني". يشبههم

يشري فقط إىل الفضيلة املسيحية، وأكد أن الشخص املتسامح هو االرقى مكانة اجتماعيا وهو األقوى أيضا الذي له القدرة على النفي 
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أي حقوق،  - االثين والثيولوجي  –نة، وأن ينفيه، وال يرى هلذا اآلخر واإلبعاد ، بل إن من حقه أن يستبعد اآلخر، األضعف واألقل مكا
   ...يتسامح فيمنح اآلخرين ما يراه من حقوق كما يريد، وميلك احلق يف أن يسحبها مىت يشاء ويف أي حلظة" فاضال متدينا"ولكنه بصفته 

اراد ان يكون مبالغا فيه، لكنه يظهر انه فيلسوف هنا ال هذا التوجه يف التسامح الذي  )16(ولقد تبني لبعض مفكرين العرب والنقاد 
تبدو بالرغم من أخالقيتها  أقل قيمة وأقل تأثريا بكثري من معىن التسامح الذي رفضه يف البداية، ألنه " فكرة وعظية"يفعل أكثر من تقدمي 

املتسامح "، وهو نفسه "صاحب البيت"رات املضيف قد بالغ كثريا يف الزيادة من قد" دريدا"رآه جمرد فضيلة أخالقيه، وسوف ندرك أن 
 ، بينما يتهيـأ لنا منذ الوهلة االوىل انه زاد يف قيمة الضيف لكن الواقع يبني لنا انه أضعف كثريا من احلقوق املقررة املؤكدة له هو"القدمي

هكذا ساهم فيلسوفنا دريدا برفض وتقويض . أكثر من مساحة صاحب البيت ضماناتالضيف، الزائر، اآلخر، ومل يقدم هلذه احلقوق أي 
طريق اعادة بناء مفهوم التسامح وتفكيك صورة الضيافة اليت رمستها فلسفة األنوار املمثلة لعصر العقل يف القرن الثامن عشر وذالك عن 

 ...حماولة رسم مبدأ التسامحو 

ائيا من عاهات االستعالء العنصري العرقي، والتمييز الطائفي والديين  وبفضل اسهامات  فالسفة ومفكري، ختلصت الثقافة الغربية 
 ،والطبيعي،  ولقد اشار بعض مؤرخو الثقافة الغربية أن صاغت ثقافتهم مبدأ التسامح، فقد أزاحت بواسطته مجيع أنواع التمييز بني البشر

يف صياغات لغوية  –االجتماعية الكربى السياسية و  -جسدت مبادئ ثوراته   -اجملتمع الدويل الغريب  - خاصة أن مواثيق ودساتري
اال دليل على تأكيد اعتناقها هلذا املبدأ املتمثل يف " احلرية واالخوة واملساواة"متعددة، وما شعار الثورة الفرنسية يف اواخر القرن الثامن عشر 

الغريب املعاصر يف ثقافة حبثه عن جذور " اخلطاب الفلسفي"عن "  مبدأ التسامح"وكل ذالك راجع اىل الغياب الكامل ملعاين... التسامح
ا هذا اخلطاب الفلسفي يف  وأسباب وجود العنف السياسي واالحتجاجات االجتماعية العنيفة يف عصرنا، وذلك بالصورة الىت يتجلى 

عن ثقافته وغياب معاين هذا  وابتعاد ممارساته -السياسي واالجتماعي  - مبعىن ابتعاد الواقع التارخيي الغريب الفعلي ... احلوار احلضاري
جاك "مع الفيلسوفني األروبيني الكبريين  )§"(جيوفانا بواردوري"مثل احلوار الذي أجرته الفيلسوفة األمريكية"...مبدأ التسامح"املبدأ أي 

ب إىل التخلي عن غروره يدعو دائما الغر » روجيه جارودي«الفيلسوف وهلذا الغرض كان   ...األملاين" يورجن هابرماس"الفرنسي، و" دريدا
اليت ال شك أن احلوار معها سوف يعود على الغرب » حضارة القرآن«سس حلوار مع احلضارات األخرى، وخباصة ؤ وغطرسته، وعليه ان ي

نفسه  وحضارته بفوائد ال حتصى، أقلها ختليص العامل من مركزية الغرب وأبعاده األحادية، وإخراج الغرب ذاته من سجن مركزيته اليت سجن
  .)17(ا إىل آفاق الثقافة العاملية

ويرفض دريدا التسامح الذي له طابع احساين رغم انه جاء وفقا ملا نزلت به األديان وواقعيا تغيب فيه معاين املساواة واإلخاء   
اإلخاء  يب، كما سيغيب معىنوالعدل حيث غاب العدل املتكافئ جلميع البشر وغابت املساواة وساد التمييز يف هذا اخلطاب الفلسفي الغر 

مييز يف الذي تاثر  بالواقعية التارخيانية للعقل الغريب  من جهة،  والتحديد الواضح ملعىن التسامح، الذي قدمته املنظمة العربية ملناهضة الت
ا، كذالك تقنني معىن التسامح وثيقة مبادئها وأهدافها من جهة أخرى والذي جاءت به الفلسفة امليثالية الغربية وخاصة يف عصور استنار

العداوة  مع الذات  تاريخ: جاء وفقا ملا نزلت به التعاليم الدينية رغم مقاومتها للواقع الذي هو يف تعارض دائم مع نتائج التاريخ الفعلي 
  ...التسلط والظلمعلى الغري، السيطرة واالستعمار،  العدوانو 

  : الخالصة الفلسفية
لكن التمسك مباذا ؟ و كيف نتسامح ؟  ألتمسك ه ينتقل من فيلسوف التسامح اىل فيلسوفتجعلية هي اليت ه املفارقة العقالنوهذ 

  ومع من ؟ 
إنه التمسك القائم على االلتزام الضروري ان مل نقل الدوغمائي بسلوك ثقايف معني ومبنهج نقدي معني ولقد مت التفاعل بني 

 مفهوماالختالف ته مبنية على اساس أن قافحبيث إستخلصنا ان ث، )االلتزام التفكيكي( يازم منهجلتوامل اسياسيفيلسوفنا امللتزم اجتماعيا و 
الذات  عقالنية التمركز حنولسوف يف فيالط و سقوهنا جيب االشارة اىل ، )18(قايفله طابع ثاالئتالف وان من الواجب ان نؤمن بان طبيعي 

ا الفلسفات لكن ليست الذات  وامنا يف فلسفة الذات اليت جيب ان ) انسان العلم(سيكية املتشكلة يف الذات العارفة الكالاليت متيزت 
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تدرك ان احلضور االنثروبولوجي للثقافة وللمفكر هي اليت حتدد منهجه يف احلياة وتنري له طريقة التفكري، وهذا ما جعل دريدا مييل اىل 
من جهة، وحضور نظرية التسامح الفلسفي يف سلوكه الفلسفي،  هيف تنظري  االديب هحضور ثقافة نقدالكتابة االدبية والحظنا دائما 

  .السياسي، من جهة اخرى، الذي عرب عنه مبجموعة مواقف شجاعة وبناءة
فلسفته وشكلت كتاباته ونصوصه لدى الفيلسوف جاك دريدا، هي اليت غريت  واقف الشجاعةهذه املزام السياسي و االلتإن هذا 

 تفسري وبالتايل فان فلسفته يف )19(األسطوري اجلنوين اىل حد ما، ألنه مرتبط بتارخيه ومتمسك بثقافتهطابع ال ذي جيعلى الشكل املونولو 
 طبيعة العالقة جدلية التقويضية بني ، واالئتالف يف )20(الالشعور السياسيو نثروبولوجي األالعمق قائمة على فعل التسامح ومعىن الضيافة 

، الشجاعة التسامح االلتزام،: مثل على اساس مبادئ تأثري سلوكه االنساين يف طريقة تفكريهوهذا يدل على . ..)21(الكتابةو الكالم 
كإنسان لكنه ليس أي انسان عاديا كائنا من كان، وإمنا والعكس كذالك املتمثل يف تأثري نظريته يف املعرفة على حياته   .اخل...االدبية

ل بناء كامل بني ما هو سياسي اجتماعي وما هو نظري فلسفي، رغم انه قد يدعو اىل جتاوز االنسان الذي استطاع ان ينسق يف شك
حينما يكتب عن الكالم والكتابة، ويرفض التكلم والكالم عنهما معا يف جمال الفن والنقد األديب الذي هو بدوره  )22(فكرة البناء والنسقية

ا األنثروبولوجي  ميثل لدى هذا الفيلسوف والناقد االديب البنية الص يف كتابه  )23("كلود لفي شرتاوس"ورية الالشعورية اليت جاء 
  ...  )24(األنثروبولوجيا البنيوية

فيلسوف  هوباعتبار عن امكانية التمييز بني جاك دريدا الفيلسوف املمنهج الذي وقف يف وجه  البنيويني وكما سبق وان تساءلنا ...
،  االدب الفلسفة والسياسية: ا يف ثقافته؛ بداية باجلمع بني هذه االقطاب الثالثةــويـــا يف حياته ونسقييف حني كان بني ما بعد احلداثة،

النقاد الذين يعتقدون أن التفكيك الذي جاء به مرورا مبا اكده بعض  ،وصوال اىل قانون الضيافة وااللتزام بالسياسة وسياسة التسامح الفعلي
ً           دريدا يعد انتقاال  من التمر  ، وهذه ليست مالحظة بريئة والبد من التعبري عن داللتها قبل 25)(كز حول العقل إىل التمركز حول الكتابة               

 -األنثروبو هجذور الفيلسوف االديب املثقف املتمسك باصوله العرقية والدينية واليت تعد من اين جنده ذالك االنسان  التحليل والتفسري
  ...ثقافية

اثبث عالوة على بناء فلسفته على النقد والتجاوز ووضع املفاهيم اجلديدة كاهلدم واعادة البناء انه لعديد من دارسيه حيث راى ا
النها تمثل  )26(التي من المستحيل الفصل بينها اال على سبيل التخيل ثالثة بين هذه االقطاب العندما جمع مرة اخرى وجوده 

 والبحث فيما جيب ان يكون رغم انه ينفي القراءات ...روبولوجي الفلسفياالنسان العارف الى الباحث االنثمن جوهر االنتقال  
دف اىل ) نص بدون كاتب(والتاويالت القائمة على االحكام التقيمية واملسبقة  واالنفتاح عن املمكن والتجديد الالاحادي للقراءات اليت 

دف اي اهلوسريل وذالك مبحاولة تطبيق املنهج الفرضي االستنباطي اهلحترير الفكر من غطرسة النسق واوهام البنية والالشعور الفينومينولوج
  ...ي ملفهوم التفكيك والتقويضاإلبستيم عىنالقابل للتغريات باملنفتاح عن الغائب، واحلاضر اىل اال

واقفه ومأصوله الفلسفية و نقده االديب  ةفلسفاليت بني فيها  اجلديدةتفكيكية املعاصرة والالفلسفة من رواد  رائدوحنن نقف امام  ...
فتحت افاق التقويضية اليت إنطلقت من كتاباته وحماضراته اليت  لتفكيكيةات االوىل لبدايالخاصة يف وحىت بعده االنثروبولوجي السياسية 

ّ    دش نت الفكر ما بعد حداثي  عادها املتجاورة مما املنسقة يف ابنظريته  شكلتاليت  يتهحركة ما بعد البنيوية من خالل الثالثيف الوقت نفسه  
    ...رائد املدرسة التفكيكية يف النقد جعله

 الهوامش
  ...وععترب اهم مصدر يف هذا البحث 1988ط االوىل املغرب . كاظم جهاد ، توبقال : ترمجة  -الكتابة واالختالف–جاك دريدا  § -

اعتبار ان هذا االخري هو فكر  تقويضي معاد للفكر العقالين وللكليات سواء  لقد انكر جاك دريدا ان تكون كلمة تفكيك مرادفة ملصطلح مابعد احلداثة ب 1-
جلديدة السائلة، شانه يف كانت دينية ام مادية فهو حياول ان يهرب من امليتافيزيقا واحلقيقة والثبات ويضل غارقا يف الصريورة ، فهو تعبري متبلور عن املادية ا

احلداثة وما مبعد أحلداثة ) مؤلف مشرتك( الدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور فتحي التركي: يل ارجع اىلوللمزيد من التفاص...هذا شان التفكيكية
  ...وما بعدها 111: ص. 2012اجلزائر  ط، الثانية سنة  -دار ألوعي-

 113: املرجع نفسه ص 2-
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وارجع كذالك  رحيل فيلسوف النقد االدبي جاك دريدا لمناسبةل يف املوقع نشر هذا املقا--  ديريدا رائد الفلسفة التفكيكية المعاصرة     ّ        د سي ار اجلميل  3-
 177: ص 2011دريدا قلق السيرة الذاتية مجلة اللغوس العدد التجريبي سنة " الدكتور مراد قواسمي"الى 

http://www.elaph.com/ElaphLiterature/2004/10/14836.htm#sthash.DAN4UvJ7.dpuf 

وللمزيد . حىت التفكيك نفسه جيب ان يفكك. فانه ليست مثة فكرة ال ميكن اعادة التفكري فيها ، وليس من قول ال ميكن ان يقال  من جديدبالنسبة لدريدا   4-
البيضاء  دار. املركز الثقايف العريب  .الياس فركوح وحنان شراخية: حوار آخر القرن ، ت - جدل العقل–يف كتابه  "ريتشارد كيرني": من التفاصيل ارجع اىل

   … 163 162 161: ص 2005سنة  1املغرب ط،
 2-و 3: ص.مرجع سبق ذكره ستار الجميل 6- 5-

جه ؟ لقد متسك جاك دريدا الفيلسوف امللتزم بالتسامح باصوله االنثروبولوجية ، كما متسك مبنهجه التفكيكي واصبحت عالقة التاثري والتاثر -9-8- جدلية بني 
  ...التزامه السياسي واالخالقي  ومنهجه الفلسفي الذي حاول تطبيقه يف النقد االديب وفلسفة اللغةيف احلياة الذي طبقه يف 

يف  "علي حرب':علينا ان نفرق بني ما هو طبيعي املتمثل يف االختالف ، و ما هو ثقايف يظهر يف االتفاق واالئتالف وللمزيد من التفاصيل ارجع ال ى 10-
 1993سنة  1ط، –الثقايف العريب ، بريوت املركز  – نقد الحقيقةكتابه 

يف  "كارل أوتو آبل"وللمزيد من التفاصيل راجع كذالك  33/36:ص 2012السنة  1اجلزائر ، ط-كمال بومنري قراءات يف الفكر النقدي ملدرسة فرانك فورت  §§ -
  ...وما بعدها 43: ص 2005سنة   1منشورات االختالف طعمر مهيبل  ت تالتفكير مع هابرماز ضد هابرماز كتابه 

لرأي املضاد يعين دريدا يفكر ويتكلم مع نفسه فقط ، ألنه يف مرحلة مونولوج حيث ال تتم الربهنة على اي  شيئ النه ال تتم مناقشة اي شيئ اذ يغيب ا 11-
ت ت كمال بونير  -التشيؤيف كتابه  نيثأكسيل هو : اي مرحلة التقويض التشتيت واالنتشار والتبعثر ارجع اىل) كوجيف(واملختلف يف هذه املرحلة 

  ...مرجع سبق ذكره.مراد قوامسي: وكذالك اىل . وما قبلها  61: يف فصل االعرتاف ص..2013سنة :. 1اجلزائر ط
  2006، دار الوفاء لدنيا الطبع ، اإلسكندرية ، 1املدخل إىل مناهج النقد املعاصر ، ط) : بسام(فطوس .ينظر:  12-
  املرجع نفسه 13-
 2007، منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم، اجلزائر، 1عمار مهيبل ، ط.د: املنعرج اهلرمينوطيقي للفينومينولوجيا ، تر): جان(غراندل  14-

القانون البناء الفكري الكامل يذكرنا بالفكر البنيوي الذي يوحد كل العناصر وهاهو املفكك جيمع عناصر مثل السياسية االخالق والعرف و   15-
البنيوية من املنهج اىل  بن ديدة مختار.وهذا يدل على النسقية والنهج البنيوي وللمزيد من التفاصيل حول املنهج البنيوي ارجع اىل د...االجتماعي

   230: ص/2005   2004السنة  4العدد  -سيدي بلعباس–التفكيك جملة اآلداب والعلوم النسانية جامعة جياليل ليابس 
و هي  العربيمجلة  - احلوار املعاصر مع الغرب واملقتضى  بركات حممد مراد : وللمزيد من التفاصيل ارجع اىل "ســامي خشبـــة"العربي ال الناقد ثام16- 17

  ...لضيافة د بن مزيان بن شرقي يف كتابه، ا.أ :وكذالك ارجع اىل... 2012/8 - 645العدد  وزارة اإلعالم بدولة الكويت للوطنتوزيع شهرية ثقافية 
   §-"و دراسة السياسات لألحباثاملركز العريب  " كتبها الفلسفة يف زمن االرهاب أستاذة بكلية اهم" فاسار بنيويورك"

مرجع سبق ذكره  علي حرب -18 

يك يف منهجه النقدي، اخلربة الثيولوجية يف اي االعتماد على منطق التفك: تارخيية  -أنثروبو-ترتكز االصول الثقافية عند جاك دريدا على االنساق الفيلو: 19- 
  ...عامل الالشعور السياسي+اسلوب التقويض: عملية التاويل، االصل االثين يف التزام السلوك السياسي واالجتماعي، وهذا كله جيع اىل عاملني

لسياسي الفصل االول وكذالك ارجع اىل رجيس  دي بروي يف كتابت نقد العقل ا"  الـدكتور حممد عابد اجلابري " مصطلح الالشعور السياسي لــ  20-   
)REGIS DEBRUI(  critique de la raison politique 

وهو الذي تكلم فيه عن مصطلح الالشعور البنيوي وهو يستخدم املنهج البنيويالصوري وكذالك   االنثروبولوجية البنيويةممثل البنيوية الصورية ، أهم كتبه - 24-23
 Gilbert Durand Les Structures anthropologiques de l'imaginaire, Paris, Dunod (1re édition: ملتوحش وراجع كذالككتاب الفكر ا

Paris, P.U.F 1960). 
الكتابة الذي قلم  اوبسيف -سيف العقل الذي اغتال االلوهية يف العصر البنيوي وما قبله يف الفلسفة منذ افالطون اىل هيجل عوض يف عصر ما بعد البنيوية:25-

  ..سيقتل العقل عن طريق منطق التفكيك  والتقويض والبعثرة 
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  تلقي جاك ديريدا ألنطونان أرطو
  بين تثمين الرؤى وتفكيك التصورات

 

  سعيد كريمي.أ

  .جامعة المولى إسماعيل، الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية المغرب  
  

  .تمهيد -1

 رز النقاد واملفكرين والفالسفة الذين انربوا لقراءة اإلرث األديب والفين، والفلسفي، واملسرحي الذي خلفهيعترب جاك ديريدا من أب
األصوات الوازنة األكثر تأثريا يف مسار األدب والفن، واملسرح الغريب الطليعي على الذي يعد بدوره أحد  )1948 -1886(أنطونان أرطو
وقد شكل هو نفسه مادة لكتاباته، ليس فقط بسبب خاصيتها . جعة املفاهيم والقيم املتداولة، وإنسانا كرس حياته ملراوجه اخلصوص

فهو يكتب كما يتكلم، ويعيش كما يكتب، . املهيمنة، لكن كذلك بسبب حضوره الشخصي الثابت Autobiographiqueالسري ذاتية 
وجان بشكل جيعل من املستحيل الفصل بينهما، فإن أي حماولة وألن أرطو وحياته منس. وليس هناك أي مسافة تفصل بينه وبني كتاباته

فما فعله، وما حدث له، وما عاناه، . إنه البطل الوجودي احلقيقي. لتقدمي أو فهم أرطو، ينبغي أن تضع يف االعتبار حياته كنقطة بداية
: )1(يف كتابه Gérard Durozoiي مثنه جرار دروزوا وهو الرأي الذ. وما أصبح عليه يف النهاية، هو أكثر أمهية من أي شيء قاله أو كتبه

"Artaud : L’aliénation et la folie" وأقربه كذلك جيل دولوز ،Gille Deuleuze وفلكس كاتاري ،F. Guattari ما -L’anti"  )2(يف كتا

oeudipe"ماته، يعد ضربا من العبث، حيث أكدوا مجيعا أن دراسة إنتاجات أرطو األدبية والفنية مبعزل عن حياته، واهتما.  

ا مل يكن أرطو رجل مسرح . تعددت اهتمامات أرطو، وتداخلت بشكل كبري إىل درجة أنه أضحى من املستحيل حماصر
 68أججت كتاباته فتيل ثورة  -فحسب، بل هو أيضا شاعر جمرب، وفيلسوف، وسينمائي، ورسام، وناقد، وأنرتوبولوجي، وسياسي

  .Visionnaireوصاحب رؤية  -بفرنسا

ا أكرب من أن حيتويها هذا املصطلح، بل هي تنبئية،  من هذا املنطلق، فإن من التمحل والتعسف اعتبار كتاباته تنظريية، أل
وهو ما يرتمجه التأثري الذي مارسه، ومازال ميارسه على  . لذلك، فإن فرادة أرطو هي الوجه اآلخر لعامليته. واستبصارية، وطليعية بامتياز

  .ملفكرين، والفالسفة، واملسرحيني العاملينيكبارا

تأسيسا على ذلك، أفرد له جاك دريدا جمموعة من الدراسات، واملقاالت، والكتب املهمة اليت صاحبت مساره الفلسفي منذ 
ى وهو ما يثبت هوس ديريدا بأرطو الذي شكل بالنسبة إليه معينا ال ينضب، ومرجعية متعددة الرؤ . 2002، وحىت سنة 1967

والتصورات، والشيء نفسه بالنسبة إىل فالسفة كبار من طينة ميشيل فوكو، وجيل دولوز، وفليكس غاتاري، وموريس بالنشو، وكامي دي 
والواقع أن هؤالء الفالسفة جمتمعني، وعلى رأسهم جاك دريدا، هم من متثلوا أرطو، وتنظرياته، وتنبؤاته الفلسفية والفنية، وعملوا ...مولييه
ا قراءة فلسفية عميقة، جعلت من صاحبها مرجعا ال ميكن جتاوزه يف الصيحات اليت مارست نقد املركزية الغربية، على ال ا، وقراء تعريف 

  . واحلداثة من الداخل، معلية من شأن الثقافات األنرتوبولوجية الشرقية اليت اعتربت دائما هامشية ومهمشة

تلقيه وقراءته ألرطو؟ وأين تتجلى احملاور الرئيسية اليت لفتت انتباهه يف العمل اآلرطي؟  فما هي األسس اليت بىن عليها جاك دريدا
وكيف تلقى هذا العمل ومثنه وفككه؟ وإىل أي حد خيدم التفكيك عند ديريدا مسرح القسوة الذي دعا إليه أرطو؟ وما هي اإلضافات 

  دها الفنية والفلسفية واملسرحية؟النوعية اليت محلها تلقي دريدا جملموع أعمال أرطو يف أبعا



183 

 .تشريح، واحتواء، وتجاوز: جاك دريدا والتفكيكية-2

جاءت التفكيكية يف سياق سياسي وثقايف اتسم على وجه اخلصوص بسريورة من املراجعات الذي دخل فيها العقل الغريب، عقب 
، مقرتحة أنساقا ثقافية أكثر حرية، وأكثر "املتجاوزة"والثقافية  اليت أعادت النظر يف الكثري من املسلمات، واألنساق املعرفية 1968ثورة 

  .انفتاحا على اآلخر، وأكثر تساحما

، ورمادا "ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه"يف هذا اإلطار، مت انتقاد وجتاوز البنيوية اليت طاملا اعتربت منهجا علميا حمايدا 
، وطرحت التفكيكية باعتبارها املنهج األقدر، واألمثل على مواكبة التحوالت الفكرية والفلسفية اليت مبجال ال جيوز املساس به قيد أمنلة

ا تقوم على خلخلة الثوابت، وتفكيك النصوص  إن اسرتاتيجية ."، وزعزعة كل اليقينيات املتوارثة"اخلادة"يعرفها اجملتمع الغريب، طاملا أ
ائم على الشك، وقد ترجم التفكيكيون هذا الشك الفلسفي نقدا إىل رفض التقاليد، رفض التفكيك تنطلق من موقف فلسفي مبدئي ق

  )3(".القراءات املعتمدة، رفض النظام والسلطة من ناحية املبدأ

وهذا يعين، أن هذا التصور الفكري والفلسفي اجلديد وضع مسافة بينه وبني البىن التقليدية، حماوال وضع كل شيء موضع تشكيك 
دون أن يعين ذلك الفوضى املطلقة، بل سعي لتلمس املسلكيات القمينة باعادة البناء، وفق رؤى جديدة، تقطع مع االتباع، . لةومساء

وترسم أفقا آخر لالبداع، وتستبدل قيود وأصفاد النقل مبنطق العقل، والتحليل العقالين السليم الذي قد يزعج أحيانا، أو يشاكس، لكنه 
  . ومنسجما يظل مع ذلك متماسكا

ومبا أن التفكيكية تقوم على حمور أساسي تعمل من خالله على دراسة النصوص، هو الثورة على القيم، والتقاليد، ورفضها، "
ا حتجب املعىن وتغيبه، فقد لقيت هذه االسرتاتيجية معارضة شديدة من قبل الثقافة الفرنسية، وعلى إثرها جرى انتقال التفكيك إىل  لكو

ا جاك ديريدا من خالل عدة مقوالت، منها التمركز حول العقل، والتمركز حول الصوت، ...أمريكا والتفكيك يف حقيقته هو ممارسة قام 
التشتيت، االختالف، اإلرجاء، علم الكتابة، ليسائل به الفكر السائد، ليقيم له صرحا جديدا خاليا من التمركزات اليت تأسست منذ أمد 

 )4("من أفالطون وأرسطوبعيد ترجع أصوله إىل ز 

إن املمارسة التفكيكية تسلم لرياح التدمري السوداء كل املذاهب والتقاليد السابقة، وتدمرها "وهو ما يثمنه عبد العزيز محودة بقوله 
. ا يف ذلك الذاتوتقوم التفكيكية على الشك املطلق والشامل يف كل شيء، مب...حبثا عن املنابع األوىل للمعرفة واإلنشاء األول للكينونة

إن البديل الذي تقدمه اسرتاتيجية التفكيك ليس هو إعادة الذات إىل حمور الوجود، بل حرية كل قارئ يف تقدمي نصه هو، يف إعادة كتابة 
  )5( .".بالطريقة اليت يراها -أي تفسريه -النص

ا تروم باألساس إعادة  وضع أسئلة مقلقة وحارقة بشأن كل القضايا اليت ولعل ذلك ما مينحها مصداقيتها وعلة وجودها، طاملا أ
وتنزع إىل اخرتاق كل الطابوهات واخلطوط احلمراء اليت مت التعاقد حوهلا يف سياق زمين حمدد خلدمة أهداف حمددة . تستأثر باهتمام متبنيها

ما جيعل التفكيكية تستجيب وتساير الصريورة  ومبا أن ناموس احلياة نفسها مبين على مبدأ التطور، واالحتواء والتجاوز، فإن ذلك. بعينها
قايف الذي اليت عرفها اجملتمع احلديث الذي مل يعد يؤمن مبركزية العقل، أو اللغة، أو الفكر، وال مبركزية الثقافة أو احلضارة، بل بالتناسج الث

  .تتمخض عنه نوع من اهلجنة احلضارية

يستند إىل فلسفة التفكري  -من املنظور التفكيكي-لى النص األديبواحلق أن مفهوم التدمري والتقويض الذي ميارس ع"
ائي من التقويض والبناء، إمنا  األنطولوجي، مقتضى ذلك أن هدم مكونات البنية النصية وإعادة تركيبها وهدمها، وهكذا يف تسلسل ال 

  )6(".دال العرضي باجلوهريالغرض منه إفراغ معطيات النص، ومكوناته من القيم اإلنسانية واألخالقية، واستب
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ا، وهو ما أفضى إىل ظهور ما بعد احلداثة اليت تلتقي  ا وجتليا ويتمثل هذا اجلوهري باألساس يف نقد احلداثة مبختلف متظهرا
 كما أن التفكيكية اليت دعا إليها دريدا شكلت قوة هدم وتدمري وفضح لكل. فلسفتها مع بعض األسس اليت تقوم عليها التفكيكية

التناقضات الصارخة اليت يعيش عليها اجملتمع الغريب، من أجل إعادة بنينتها من جديد، وفق منظور يراعي حتويل هذه املفارقات إىل 
ا، تستحضر اآلخر، ال باعتباره  ومن مثة، ضرورة اإلميان . على حد تعبري سارتر، ولكن باعتباره خمتلفا" جحيما"تصورات منسجمة مع ذا

ممارسة هذا االختالف من داخل الوحدة اإلنسانية بشكل حضاري، ال يقصي، وال يهمش اآلخر حتت أية ذريعة، وعلى باالختالف، و 
ا، وما . قاعدة أن جتتمع اإلنسانية على ما اتفقت عليه، ويعذر بعضها البعض فيما اختلفت فيه ا واخفاقا بل إن التغين باحلداثة بنجاحا

له قائمة إال على أساس االستناد على االختالف، وجتاوز الفكر االقصائي املبين على أسس دينية، أو  بعد احلداثة، ال ميكن أن تقوم
  .لغوية، أو عرقية

جاء جاك دريدا إذن بالتفكيكية باعتبارها أهم توجه نقدي وفلسفي بعد البنيوية مبجموعة من اآلليات املنهجية العلمية الدقيقة، 
القادرة على تشريح النصوص، واستكناه ... يخ، والفيلولوجيا، والسيميائيات، واللسانيات، واألنرتوبولوجيااملستندة إىل الفلسفة، والتار 

ا املنفلتة، ومعانيها املتوارية، بغية فضح حقيقتها، مادام أن هذه النصوص متعددة ومتناقضة يف اآلن نفس ه، املضمر منها، ومطاردة دالال
أبرز جزء يف "وهو ما يؤكده الفيلسوف األملاين هابرماس حني يشري إىل أن . ذب، ال على العلم واحلقيقةويقوم أغلبها على األسطورة والك

  )7(".أنه يتصور النص بطريقة حمددة غري اعتياديةو أنه ينقل حبثه من اللغة إىل الكتابة، النص املكتوب أو املطبوع ، : نظرية دريدا هو

ديد أثار ردود أفعال قوية بني مؤيد ومعارض، لكنه أبان يف املقابل على فعالية كبرية يف وعليه، فإن جاك دريدا أتى إذن مبنهج ج
غري أن تلقي دريدا لنصوص أنطونان أرطو اتسمت . مقاربة النصوص، وتفكيكها، وخلخلتها، واسقاط أغشية األسطرة واألدجلة عنها

يت يستجيب معظمها آلفاقه االنتظارية، ويتماشى مع التصورات النقدية باملصاحبة، وحماولة الفهم، وإعادة كتابة وتفسري هذه النصوص ال
فقد سعى أرطو . "اجلدرية والعميقة اليت يتبناها، ذلك أن أرطو من أكرب الثائرين على كل النظم واألنساق الثقافية واملعرفية للمجتمع الغريب

 )8(".ين، واالستثيقا، وفتح العامل على آفاق مغايرةإىل إجياد مسرح مغاير، عرب تدمري امليتافيزيقا، والد"حسب دريدا 

 .من المجاورة إلى التعليق والمصاحبة: قراءة ديردا ألرطو -3

إن أهم ميزة طبعت تلقي دريدا ألرطو هو قدرته االستيعابية خلطاباته املعقدة واملفارقة يف بعض األحيان، وحسن متثله إلواليات 
حىت أن دريدا قام بتفكيكها من جانب واحد، أي أنه عمل على إعادة كتابتها . لتشكيلية، واملسرحيةاشتغاهلا يف اجملاالت الفكرية، وا

ا من جديد، بعيدا  ا، ما حنا القارئ املفرتض فرصة ثانية إلعادة فهمها وقراء بنفس فلسفي جديد، حيث تتبع خمتلف تفاصيلها ومنعرجا
  .نون بالعقل، واهلذيان بالروية، واحلياة باملوتعن التدفق الكتايب اآلرطي الذي ميتزج فيه اجل

فهل يتموقع دريدا بني األدب والفلسفة؟ أم أنه أكثر ميال للنقد . يتعلق األمر إذن مبصاحبة وتعليق فلسفي على أعمال أدبية وفنية
؟ واحلال، أن دريدا عمل طيلة اشتغاله بني-حىت نقول عنه أنه ناقدا، أو أكثر ميال للفلسفة حىت ننعته بالفلسوف؟ هل هي إذن منزلة البني

ل على مشروع أرطو وغريه من األدباء والفنانني على التفريق بني األدب، والفلسفة، والفن، مع حماولة ردم اهلوة اليت تفصل بني هذه احلقو 
  .املعرفية

النظر يف كل ما أنتجه العقل الغريب،  باملعىن العام هلذا املفهوم، حيث عمل على إعادة" تفكيكيا"انتبه دريدا إىل أن أرطو كان 
  .  مشككا يف يقينياته، عامال على جعلها ختضع حملك التشريح واملساءلة، والثورة على كل النظم والقيم اليت أنتجها هذا العقل

نب أندري اليت كان أرطو من مؤسسيها إىل جا -عكس السريالية. إن ثورة أرطو تشمل احلياة كلها، وال تستثين أي جانب منها 
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. وبالتايل، تتم االستفادة منها. اليت رأى مشايعوها أنه جيب توجيهها وتأطريها حىت ال تبقى غري ذات بال -بروتون قبل أن ينفصل عنها
أعلم أنه يقف إىل جانيب يف الساحة احلالية الرجال األحرار، وكل الثوار احلقيقيني : "وهو ما ال يستجيب لقناعات أرطو، حيث يقول

  )9( ".ين يرون أن احلرية الفردية أرقى من أي فتح حمصل عليه على مستوى نسيبالذ

أن احنراف أرطو السريع عن اخلط السريايل ناتج عن اختيار السريالية حصر نفسها يف  Monique Borieترى مونيك بوري 
. ها العميق شيئا آخر، أي نظرة أخرى للعامل واإلنسانويف أعني أرطو تعين السريالية يف معنا: "املستوى األديب، واملستوى املادي لألحداث

    )10( ...".والسريالية يف تصور أرطو كذلك جيب أن تكون طريقا يف اجتاه عودة أصيلة للمنابع. جتربة داخلية أخرى، وتعبري آخر للغة

ر كما أكد عليه أرتو نفسه غري ما مرة، بنوع ، إمنا مي)هذه الوالدة اجلديدة(ال مراء يف أن االنبعاث : " وهو ما مثنه جاك دريدا بقوله
على النحو ذاته، وجد املسرح ...ولكن هذه االعادة متكن من النفاذ إىل حياة سابقة للوالدة، والحقة للموت. من إعادة تربية األعضاء

ا االستالب إمنا حصل يف وهذ.. وجد نفسه مفصوال عن جوهره التوكيدي، وعن قوته التوكيدية. الغريب نفسه مفصوال عن عن جوهره
  )11(". إنه حركة األصل نفسه بالذات، وحركة الوالدة مبا هي موت: األصل

وقد كان النفتاح أرطو على الثقافة الشرقية أثر فعال يف التحامل على كل ما هو غريب مبا يف ذلك الديانة الكاثوليكية، حيث     
إن الرب ميت [...] أنا هو الشيطان والرب: "يقول يف أحد نصوصه. Rodez" زرود"حاول إظهار تنصله التام من الدين إبان مرحلة 

  )13( ".أنا لست املسيح، ولكين عدوه وعدو الرب: "ويضيف يف نص آخر. )12( ..."ويعتقد أنه حي، ألنه نسي قانون الكائن

فقد آمن بأن اإلله الذي . "د أرطوويف هذا السياق ميكن أن نذهب بعيدا ونتساءل مع دريدا عن املنحى الوجودي والعبثي عن
وإال كيف استطاع أن جيعله قاسيا وناقصا هكذا؟ إن اخلالص ال ميكن أن يأيت إال من إله . خلق عاملنا البد وأن يكون إهلا شريرا وعاجزا

  )14(".خارج كوننا، ولذا فهو بريئ من خلقه

وفق إرادته، دون أن يرتك له  -اإلله–حيركه هذا املخرج املتسلط  إن اإلنسان إذن ال ميلك حرية االختيار، وما هو إال ممثل بسيط 
ائيا من الظهور على مسرح احلياة. حرية التصرف واخللق وما يزكي هذا الطرح كذلك هو ما . وإذا رفض االمتثال هلذه األوامر فإنه يقصى 

 .Pour en finir avec le Jugement de Dieu  )15("للخالص من حكم الرب"تضمنه برناجمه اإلذاعي املعنون بـ 

إن العامل الغريب يعيش على إيقاع أزمة خانقة وشاملة مرتبطة بتطور حضارته .شكل الشرق بالنسبة إليه مأوى روحانيا، وعاملا مطلقا
سان مريض مبرض ميكن الفصل بينهما، فإن اإلن املادية، ومبا أن هناك عالقة جدلية بني الثقافة واحلضارة حسب أرطو إىل درجة أنه ال

ا ختلت عن املقدس، وانتظمت حول شراهة خاطئة  لقد ماتت القيم احلقيقية واألساطري أو [...] الثقافة، ذلك أن حياته اليومية فارغة، أل
 )16( ...".فقدت قيمتها

ة بعيدة كل البعد عن إنسانية وهذه مسألة طبيعية، ألن الواقع املريض ال ميكنه أن ينتج إال إنسانا مريضا عاجزا يستهلك قيما مبتذل
 ةال ثور "وعليه، فإن البديل املنطقي هلذا الواقع املنهار، هو القيام بثورة شاملة، غري أنه . اإلنسان وطبيعته، وفارغة من أي حمتوى روحاين

مسألة احلياة عن مسألة الثقافة ميثل  والتصور الذي يعزل. دون ثورة يف الثقافة، أي دون ثورة يف العلم احلديث جتاه اإلنسان والطبيعة واحلياة
ال ثورة دون ثورة ضد الثقافة األوربية، وضد كل أشكال العقل األبيض، "ويضيف أرطو يف مكان آخر أنه   )17( ."يف رأيي موقفا بورجوازيا

  )18(." وال أعزل العقل األبيض عن أشكال احلضارة البيضاء

هذا األصل للمسرح الغريب اآلفل، " عشية"عمل على إيقاظ، وإعادة تشكيل من هنا يتعني بال شك، ال"على هذا األساس، و
املنحدر، السليب، وذلك حىت تنبعث يف شرقه هذه الضرورة اليت ال ميكن تفاديها، ضرورة التأكيد، ضرورة ال ميكن تفاديها ملسرح إذا كان 
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بل إن ضرورته غري املمكنة التفادي . ما" مسرح جديد"تكار غدا، يف صحيحا أنه غري قائم بعد، فإن التأكيد ال ميثل بدوره شيئا قابال لالب
   )19(."ويرفع مسرح القسوة يف وجوهنا لغزه الذي سنالحقه هنا...إن القسوة يف عمل دائما. إمنا تعمل كقوة دائمة

ا دعوة إىل إعادة النظر يف تفوق أوربا ومسوها زية الغرب باعتباره نواة فريدة لبلورة  وانتقاد ملرك-وهو موقف يتقامسه دريدا مع أرطو-إ
الغربية كل األنساق الفكرية والثقافية املتطورة، وصيحة لتثوير إواليات فهمنا للحياة والتعامل معها، واسرتاتيجية تدمريية وتفكيكية للثقافة 

رته بسحرها ومجاليتها   .اجلامدة يف أفق نفض الغبار عن الثقافات الشرقية اليت 

إذا كنا نعتقد أن رائحة السود كريهة، فهذا يعين أننا جنهل كل شيء : "ه خماطبا كل الغربيني املعتزين بسموهم املشبوهوهو ما يؤكد
وميكن أن أذهب بعيدا، وأقول أنه تنبعث منا رائحة بيضاء، بيضاء كما لو كنا . عما هو غري أوريب، وأن رائحتنا حنن البيض هي الكريهة

  )20( ...".نتحدث عن شر أبيض

إن ابتعاد املسرح عن طابعه املقدس، ميكن أن يكون سببا مباشرا يف إصابته باملرض العضال الذي حط من قيمته وأنزله منزلة دونية 
فأرطو هو [...] امتزجت إعادة اكتشاف املنابع بالنسبة إىل أرطو بالبحث عن نقطة االنطالق وعن مبدأ توجيهي للخلق "من هنا . مبتذلة

  )21(".قدمي، عاطفي وفعال للعالمات بعيدا يف مساءلة مجالية مسرحية باسم العودة إىل تطبيق عملي أبرز من ذهب

هذه األسئلة اليت يف الوقت نفسه تقنية وميتافيزيقية، إمنا تفرض نفسها تلقائيا لدى قراءة مجيع نصوص "ويذهب دريدا إىل أن 
نسق من االنتقادات يرج كامل تاريخ الغرب أكثر مما هي رسالة يف . إرشاداتنصوص هي حتريضات أكثر مما هي جمموعة . املسرح وقرينه

إنه ال يدفع إىل املشهد خبطاب ملحد جديد، وال يسلم الفضاء املسرحي إىل . إن مسرح القسوة يطرد اهللا من املسرح. املمارسة املسرحية
إن املمارسة املسرحية للقسوة هي اليت تسكن يف فعلها . ت اهللاجييء ليعلن مرة أخرى زيادة يف تعبنا، نقول يعلن عن مو . منطق متفلسف

  )22(".وبنيتها فضاء غري ال هويت، أو باألحرى تنتجه

وبالتايل، اخلضوع لناموس . إن فعل الكينونة مبا يفرتضه من معاناة وآالم، يدفع اإلنسان حنو الشعور باليأس واإلحباط والتذمر
. إن القسوة إذن تعبري عن الصراع األساسي والدائم الذي ميزق اإلنسان والعامل. "يف الكون وتدير دفتهاحلياة وقواها اخلفية اليت تتحكم 

 )23(."لكن بعيدا عن هذه احلرب االستئصالية، فإن القسوة كذلك هي اجلشع يف خلق إنسان جديد، وجسد خالص 

حول مكانته يف الكون، والعالقة اجلدلية بينه وبني  يقف اإلنسان يف مواجهة جديدة مع القدر، ويطرح تساؤالت واسعة ودقيقة
من مثة، فإن املسرح احلقيقي جيب أن يكون مفعما بالقسوة لكي حيمل إىل املتفرج . مصريه، وهو ما سيقوده إىل وعي ميتافيزيقي باألنا

ا   .الوعي بقسوة احلياة وجربو

ضد اخلبث الكوين، وهو ما يدفعنا إىل املطالبة بثورة شاملة  إن القسوة مرتبطة بالعذاب الوجودي، وهي تتخذ شكل صراع عنيف
فعندما حتدث أرطو عن الثورة، واختلف مع السرياليني يف حتديد هذا املفهوم، فقد كان يعي جيدا ما يقول، . على كل مظاهر احلياة الزائفة

ا ليست فقط سياسية أو سوسيو ومبا أن املسرح . ية، بل ترتبط باإلنسان بشكل عاماقتصادية أو ثقاف- ألن الثورة الشاملة اليت بشر 
املسرح مل يعد لوحده يستعمل القسوة، ولكن األرجح أن القسوة هي اليت "حيتضن احلياة ويعكسها يف بعض األحيان، فإن هذا يعين أن 

  )24(".سانيةليصبح املسرح أداة لعيد ظهور القسوة اليت تشكل جوهر احلياة، واخلصوصية اإلن] …[تستعمل املسرح 

الذي حيمله اإلنسان العنيف بداخله ملقاومة النفس، أي القسوة " الوعد الكبري"هي مثرة " أخالقية القسوة"وحسب نيتشه، فإن 
وحسب أرطو، فإنه ال ميكن سحب امليتافيزيقا خارج نفسها وإرغامها على أن تكون عنيفة، إال بإتباع طريق [...] ذات الوعي اخلبيث 

  )Méta.")25امليتا 
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وقد خاض أرطو باعتباره شيخ التجريب املسرحي حربا ضروسا ضد املسارح الكالسيكية، والشعرية املسرحية األرسطية املبنية على 
هذا يعين أن التمثيل الذي ال ترتسم بنيته ...وعلى فن املسرح أن يشكل احملل األول واملميز هلذا اهلدم للمحاكاة"تقديس النص واملؤلف، 

ا وفلسفتها وسياستها(وحده وإمنا يف كامل الثقافة الغربية يف الفن  إمنا حيدد ما هو أكثر من هذا النمط اخلاص من البناء ) ديانا
وسيكف املخرج واملسامهون . املؤلف، سيعاد اإلخراج إىل حريته اخلالقة واملؤسسة- وإذن فبتحرره من النص ومن االله"  )26("املسرحي

    )27(".عن أن ميثلوا أدوات وأجهزة للتمثيل) ممثلني أو متفرجنيالذين مل يعودوا جمرد (

طاملا أن  .من أولويات املطالب اليت محلتها الثورة املسرحية اآلرطية، ضرورة إعادة النظر يف العالقة اليت تربط بني النص والعرض 
 ."ال ميكن أن يكون جنسا من األجناس األدبية"املسرح بالنسبة إىل أرطو 

فإذا كان املسرح قد خضع ردحا طويال من الزمن   )28(
يقول أرطو يف . فإنه قد آن األوان لتصحيح هذا الوضع الشاذ، وجعل األمور تأخذ جمراها الطبيعي -املؤلف–لديكتاتورية النص، واإلله 

اية الستعباد النص للمسرح: "هذا الشأن ية للتدفق وملء الفضاء املسرحي الذي لفسح اجملال أمام اللغة الفيزيق )29( ..."البد من وضع 
  .هو مكان فيزيقي فارغ ينتظر امللء

ا أساسا على النص األديب، فإن أرطو ينوي  إقامة املسرح على العرض مع "وإذا كانت املسارح الكالسيكية التقليدية تقيم فرجا
يف درجة أقل مستوى من درجة العرض، أو باألحرى  يسعى أرطو إىل قلب املوازين بوضعه للنص  )30(."إدخال فكرة جديدة على الفضاء

  .إعادة النص إىل مكانه احلقيقي ضمن جمموعة نسق العرض

فاجلنس األديب كله قذارة، وخاصة [...] Cochonnerieكل كتابة هي قذارة "يف هذا اإلطار، تدخل حماولة أرطو الذي يرى أن   
فهذا النوع . تأكيد إىل األمهية املفرطة اليت أعطيت للنص يف مسرح الكلمة الغريبولعل السبب يف ذلك يعود بكل . )31("أدب هذا الزمن

كما ال ... من املسرح ال يستعمل يف شيء التعبري اجلسدي الذي هو تعبري فيزيائي حي ومباشر، وال يستثمر البعد الثالث للحركة والصوت
تعد تصلح يف املسرح الغريب إال للتعبري عن املشاكل السيكولوجية اخلاصة  اليت مل"يستفيد من الطاقة والغىن الذي حتتوي عليهما الكلمة 

  )32( ".باإلنسان وواقعه اليومي يف احلياة

ا . يتم إذن قتل الكلمات وإفقارها بفعل تكرارها وبالتايل، تفرغ من كل طاقتها لتصري مبتذلة وغري ذات بال، فتفقد بذلك قدر
[...] لقد أراد أرطو حمو التكرار بصفة عامة، كان التكرار يف نظره هو أصل الداء . "فكار والتصوراتعلى العطاء واإلحياء، وتوليد األ

  )33(".مبجرد ما يكون هناك تكرار، يكون اهللا، وحيفظ احلاضر ويصان، أي يتملص من ذاته

ال ميكن أبدا ملسرح القسوة أن  -ملتداولةبالطريقة ا-وعليه، فإن اللغة الكالمية. واحلال، أن املسرح اآلرطي هو آلة مدمرة وهدامة 
ا  يستعملها ما دام يريد لنفسه أن يتجاوز املسرح السيكولوجي الذي ليس يف النهاية إال حوارا يشتغل باألجهزة املفاهيمية اليت تقذف 

وضع اإلنسان داخل واقع سوداوي  وإذا كان أرطو يتوخى الكشف عن حقيقة أكثر عمقا وأكثر أمهية، مركزا على. الثقافة الغربية املريضة
وغروتسكي، فإن لغة الكالم لن تسعفه حتما لتحقيق مبتغاه، على اعتبار أن تقدمي الطبيعة اإلنسانية يف نورها الفيضي وجوهرها 

  .الرتاجيدي، يستلزم حفرا أركيولوجيا يف ذات اإلنسان عن وسائل تعبريية سابقة عن اللغة

ميش اللغة اإلخراجية قائالويستنكر أرطو بعنفه املعهود م كيف حيدث أن يف املسرح الغريب : "ا آل إليه املسرح الغريب نتيجة 
وأقول الغريب ألن هناك مسارح أخرى حلسن احلظ مثل املسرح الشرقي حافظت على سالمة فكرة املسرح، يف حني أن هذه الفكرة يف (

  )34(".، ال ينظر إىل املسرح مبنظار آخر غري املنظار احلواري)تعهرت -كما هو احلال بالنسبة إىل غريها–املسرح الغريب 

على هذا األساس، حاول أرطو تطعيم املسرح الغريب مبجموعة من املفاهيم اليت يقوم عليها املسرح الشرقي، ومن بينها مفهوم 
اإلخراج "بـ " املسرح وقرينه"أحد فصول كتابه حىت أن أرطو عنون ... الذي أصبح مالزما لإلخراج املسرحي والتمثيل واللغة" امليتافيزيقا"
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كل إمكانيات التحقيق املسرحي تنتمي إىل ميدان اإلخراج الذي هو لغة متحركة يف "يف هذا اإلطار يذهب إىل أن ". املسرحي وامليتافيزيقا
 )35(".ال أحد يتطاول على هذه الوسيلة وأظن أن... غري أن استخالص أقصى النتائج من وسائل التحقيق تعين العمل بامليتافيزيقا. الفضاء

احلضور اخلالص مبا هو مبا هو . ذا يكون مسرح القسوة هو فن االختالف واالنفاق بال اقتصاد، بال حتفظ، بال عودة، وبال تاريخ" 
  )36(".اختالف خالص

ن الداخل، وتسعى جاهدة إىل إرساء وهذا يعين مرة أخرى أن دريدا يقوم بالتوقيع بالنيابة عن أرطو لنصوص متارس االختالف م
  .    معامل مسرح جديد قوامه القطع مع االتباع، وخلق مسلكيات جديدة للتجريب، واخللق، واالبداع

  :خاتمة -4

من خالل هذه االطاللة املختزلة عن تلقي دريدا ألرطو، يتضح لنا جليا أنه تلق اتسم بنوع من املصاحبة، واملواكبة، والتفكيك من 
واحد، على أساس أن دريدا الذي أفرد ألرطو جمموعة من الكتابات كان يروم باألساس تسليط مزيد من الضوء على األفكار جانب 

النقد والتصورات الفنية والفلسفية هلذا العبقري اجملنون الذي سعى إىل الثورة على كل األنساق الثقافية والفكرية الغربية، ممارسا نوعا من 
داثة الغربية، ومناديا بضرورة العودة إىل األصول ومعانقة املنابع احلقيقية للثقافة اليت توجد عند ذلك اآلخر املختلف، الذايت من داخل احل

عالوة على كشف دريدا بشكل مفصل . أي عند الشرق الذي اعترب دائما هامشيا ومهمشا بالنسبة إىل الغرب الذي طاملا اعتد مبركزيته
على الشعرية املسرحية األرسطية اليت تقدس النص واملؤلف، واستبداهلا بشعرية مسرح القسوة الذي يثمن لغة عن دعوة أرطو إىل الثورة 

  .اإلخراج املسرحي املبنية على املفارقات، ومن مثة، تكريس اللغة السيميولوجية القائمة على االختالف واملغايرة
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    ّ                          تمث الت عبد اهللا الغذامي النقدية
  دريدا التفكيــك عند لمقوالت

  
 محمد حمودي.د

  الجزائر -ستغانمجامعة م -
 

. وليدة العصر احلديث كما يعتقد كثري من الدارسني، بل تضرب جذورها األوىل يف أعماق الفلسفة اإلغريقية" التفكيكية"ليست
الذي استخدمه الفالسفة اإلغريق يف حتليلهم للمعطيات املنطقية اليت تكشف الفكر غري " التفكيك"وقد اكتسبت امسها من مصطلح

  ) 1(.                     ّ                                                                       املنطق الذي يتظاهر باالت ساق، أو البنية اهلندسية غري احملكمة، أو املعادلة اليت تضمر تناقضا كامنا فيها املتماسك، أو
                     ّ                                                                                     على أن هذا املصطلح الر ياضي واملنطقي ظهر إىل الوجود مرة أخرى يف شكل نظرية فلسفية وأدبية ولغوية على يد الفيلسوف 

. 1966عام "   ّ       ّ                  الل غات الن قدية وعلوم اإلنسان"دوة اليت نظمتها جامعة جون هوبكنز حول موضوع       ّ مع الن  ) 2(الفرنسي املعاصر جاك دريدا 
ّ                   ّ       ويعترب هذا الت اريخ مبثابة اإلعالن الر مسي والنظري مليالد الت فكيكية وقد شارك يف هذه الندوة جمموعة من النقاد والباحثني األملعيني، من .              ّ                   

اأمثال روالن بارت، وتزفيتان تودوروف،                     ّ    البنية والدليل، والل عب :(وجاك الكان، ولوسيان قولدمان، وجاك دريدا الذي شارك مبداخلة عنوا
ا، مث  جتس دت يف كتابه الشهري) يف خطاب العلوم اإلنسانية ّ                 أرسى من خالهلا أ س س الت فكيكية وحد د مرتكزا    ّ              ّ          َّ      ُ  »الكتابة واالختالف«:             ُ 

L’écriture et la différence.)3(    
ّ                        ّ                                                           شهدت الت فكيكية توس عا كبريا وإقباال منقطع الن ظري مع مطلع سبعينيات القرن العشرين، وخاصة يف الواليات املتحدة  بعد ذلك             ّ       

ّ                     األمريكية، حيث شرعت تتسر ب يف البيئات النقدية  جون "، وyale" ييل"          ّ                                    األدبية، جر اء تأثريات فكر دريدا، وخـاصة يف جامعيت  –                      
. ، وجP. de manمساء اليت تأثرت بتفكيكية دريدا يف الواليات املتحدة األمريكية، بول دو مان ومن األ Hopkins  .John" هوبكنز

 . G. Hartman، وجيفري هارمتان H. Bloom، وهارولد بلوم J. Hillis Millerهيليس ميلر

ّ        ّ                 ولئن كان مشروع دريدا الت فكيكي جاء من وجهة فلسفية لتقويض املس لمات الت قليدية امليتافيز                    ّ              ّ    يقية الغربية، فإن ه على صعيد الن قد                        ّ                                   
ه حنو حتطيم القيود اليت صنعتها البنيوية بنفسها ولنفسها حىت دخلت يف طرق مسدودة، ومتاهات جانبية، وحلقات مفرغة ّ                                                                                                       األديب اجت         .

    )4(".ما بعد البنيوية"وكان حتطيمه هلذه القيود إيذانا مبرحلة جديدة عرفت باسم 
ّ      ّ         ومن مث ، فتي ار ما بعد                          ّ                                                                 ّ   البنيوية الذي انوجد مع الت فكيكية كان ثورة على البنيوية اليت استكانت الفرتاض التناسق يف بنية الن ص      

ّ                 األديب، وفق منطق ونواميس لغوية صارمة وحامسة ال تقبل الن قص أو التعديل أو التغيري، وال تتأث ر بأي  شيء خارج نطاقها ّ      ويف ظل  هذا .                                                   ّ                                ّ          
                                      ّ              ّ               ّ                            قلب موازين العملية النقدية، فلم يعد الن ص يف منظورها ميث ل بنية لغوية مت سقة منطقيا، ختضع لنظم دائمة                ّ           االنسداد عمدت الت فكيكية إىل 

                             ّ                                                                                  ّ   وتقاليد ثابتة ميكن رصدها، بل ميث ل تركيبة لغوية تنطوي داخلها على تناقضات وصراعات وشروخ وفجوات وثغرات عديدة، جعل الن ص 
ائية هلا        ) 5(.قابال لتفسريات وتأويالت ال 

                      ّ                                                                                         هذا على اجلانب الغريب، أم ا لو تأملنا خارطة النقد العريب، أللفينا الغذامي، وبإمجاع كثري من الباحثني والدارسني العرب يقف 
ّ     ّ     على صدارة الدارسني العرب مم ن تب نوا  ) 1985(»اخلطيئة والتكفري«عرب كتابه  ّ    ومن الذين أقر وا . من منظور النقد األديب" التفكيكية"                         بذلك             

ا فالغذامي يف . عبد العزيز محودة، على الرغم من أنه وقف وقفة سلبية إزاء تيارات احلداثة وما بعد احلداثة الغربية والعربية املتأثرة 
 اليت صدرت طبعته األوىل »اخلطيئة والتكفري«سبق احلداثيني يف التعرف على تفكيكية ما بعد احلداثة، وهذه حقيقة يؤكدها كتابه(منظوره

، حىت قبل أن يتحول كمال أبوديب نفسه إىل التفكيكية متعامال مع مصطلح نقدي مل يكن قد نقل إىل العربية أو، 1985يف جدة عام 
حديث جدا يف الكتابات " التفكيكية"   ّ                                                ويؤك د هذا الزعم أيضا علي الشرع حيث ذهب إىل أن مصطلح ) 6().           ّ            على األقل، ثب ت يف العربية

ّ          ، أي بعد أربعة أعـوام من ظهور كتاب الغذامي الس الف الذكر)7(1989وهذا يف مقالة كتبها عام العربية املعاصرة ،                                                      .  
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ّ                                                                                                     على حني أن  الباحث عبد اهللا إبراهيم يذهب مذهبا خمالفا يف هذه املسألة، إذ يف منظوره أن النقد العريب عرف التطور مقلوبا،          
ّ                                أي أنه مر  مبرحلة ما بعد البنيوية قبل أن مي اليت كانت يف اعتقاده أقرب إىل أن " شعر"ّ                                            ر  بالبنيوية، مستدال يف هذا املضمار بأعمال مجاعة         

تكون تفكيكا ارتدى لبوسا صوفية حينا، وأيديولوجية أو شكالنية، أو تبشريية أحيانا أخرى، لكنها يف مجيع األحوال تؤدي وظيفة أقرب 
ا جملة            ّ                                      وأشهر من مث ل مجاعة شعر حسب عبد اهللا إبراهيم الشاعر . عة التفكيكيني الفرنسينيعند مجا" تيل كيل"إىل الوظيفة اليت أد

، حيث كانت جتربته أكثر التجارب شبها جباك دريدا، فدريدا ينتقد الفكر الغريب بوصفه فكرا متمركزا )أمحد علي سعيد(والناقد أدونيس
ّ                          ي، دريدا يدين الت مركز حول الص وت، وأدونيس يدين الشفاهيةحول املنطق، وأدونيس يأخذ على الفكر العريب متركزه حول الوح فكالمها .                 ّ            

ّ                          يشرتكان بالدعوة إىل الال مركز والتعدد وعلم الكتابة ّ                                    ويذهب الباحث أكثر من ذلك، إذ يد عي أن هناك متاثال يف املصطلح أيضا، فما .                                                    
رمها متباينة إىل أن وظيفتهما واحدة، وهي دعوة كل منهما إىل ورغم أن مصاد". اخللخلة والتفجري"يدعوه أدونيس " التخريب"يسميه دريدا 

ا   )8.(تأسيس أخالق للكتابة ال تستمد من اللغة املنطوقة بل من الكتابة ذا
ّ   وعليه، فأدونيس من هذا املنطلق، وحسب رؤية عبد اهللا إبراهيم يكون قد سبق الغذامي يف اإلفادة من مبادئ التفكيكية، ويعز ز                                                                                                             

ّ  يضا ما ذهب إليه الباحث إبراهيم الس عافني، حيث أك دهذا الرأي أ             ّ                                    
ّ                  ومثل ذلك أك ده علي الشرع أيضا) 9(.                ّ                                 بأن أدونيس قد تأث ر بالتفكيكيني، دون أن يتقيد مبصطلح           ).10    (  

ّ                                             ولئن كان أدونيس عموما، قد كسب قصب السبق يف نظر الباحثني، وأس س للتفكيكية يف النقد العريب عرب ممارساته القرائي ة،                                                          
. فإنه ينبغي التأكيد على أنه مع ما توصل إليه من طروحات إال أننا نلفيه مل يتقاطع مع الفكر التفكيكي الدريدي إال على مستوى الرؤية

يف أغلب  ّ                  ّ                                    أم ا الغذامي، فإنه متث ل تلك املقوالت واملفاهيم تنظريا وممارسة . فمقوالت التفكيكية ومفاهيمها ال أثر هلا يف نقود أدونيس وقراءاته
  .قراءاته النقدية

وهذا بعد أن احتار يف تعريبه ". التشرحيية"الذي جاء به جاك دريدا لفظة " Deconstruction"لقد اختار الغذامي ملصطلح 
ّ       على حد  اطالعه(إذ مل يلف أحدا من العرب تعرض له من قبل ّ                ففك ر له بكلمات مثل)       غري أنه وجدمها حيمالن  ،"والفك/ النقض"  

ّ                  مث فك ر يف استخدام كلمة .  بية تسيء إىل الفكرةدالالت سل "  ّ  حل ل"أي نقض ولكنه خشي أن تلتبس مع "   ّ حل  "من مصدر" التحليلية"   
ذا االجتاه يف نظره هو تفكيك الن ص من أجل ". التشرحيية أو تشريح النص"أي درس بتفصيل، واستقر رأيه أخريا على كلمة                                      ّ          واملقصود 

  ) 11(.اجملال لإلبداع القرائي كي يتفاعل مع النص إعادة بنائه، وهذه وسيلة تفتح
ّ        ّ           على أن  هذا الت عريب الذي  ّ                                         الغذامي لقي اعرتاضا من لدن بعض الد ارسني العرب، ومن هؤالء إدريس جربي الذي عاب  اصطنعه                                      

، فالتشريح املفهومني، ألن الفرق كبري بني "بالتشريح"عند دريدا " Déconstructionالتفكيك "على الغذامي ترمجة مفهوم
Anatomieعادة ما يقف عند سطح املادة املراد تشرحيها يف حني أن التفكيك، يتضم ن اهلدم والتقويض والتأزمي ،                        ّ                                                              .)12( 

الناجتة عن فكر احلداثة وما بعد احلداثة من  )13( ّ                                                                    أم ا عبد العزيز محودة، فإنه ينطلق يف كتاباته عن النظريات النقدية املعاصرة
ّ                          ّ                                    ري، حيث ألقى بالال ئمة بل بالس خط على النقاد العرب ممن تبن وا تلك النظريات واملناهج، ومن بينها موقف عدائي استنكا " التفكيكية"                 ّ          

ا عبد امللك مرتاض وسعد البازعي" التقويضية"أو ّ                               كما يعر  والغذامي واحد ممن استهدفهم نقد محودة، فقد رأى بأنه اختار ترمجة .       
ّ               ّ                                                           قصد، ولعل  الذي أزال الل بس أو سوء الفهم حول املذهب النقدي الذي قصده هو إضافة املصطلح عن " التشرحيية"إىل" التفكيكية"         

لعبة جديدة يف ذلك الوقت " التفكيكية"ومن جهة أخرى اعترب محودة . إىل العنوان ووضعه يف صلبه" Deconstruction"اإلجنليزي 
ا باعتبارها تشرحيا للنص مث إع املبكر عليها يف وقت مل يكن غالبية احلداثيني ) الغذامي(        ّ  مث إن تعر فه. ادة تركيبهأساء الغذامي فهمها وقراء

ا أجيال وأجيال            )14(.العرب قد مسعوا عنها كان مكلفا، دفع الرجل مثنه تناقضات وتداخالت سارت يف ركا
َ        يف أوساط أهل األدب والنقد، بل ك و ن  الرجل  هذا، ومل تلق نظرة محودة املتطرفة إزاء النقد احلداثي وما بعد احلداثي رواجا َّ  َ                             
وحبذا لو انتقد عبد العزيز محودة احلداثة من . (مناوئني له ومناهضني ملا صدر عنه من مواقف سلبية جتاه أي اشتغال حداثي أو بعده

ّ                                  موقف حداثي نفسه، ومن خلفية معرفية تلتزم املوضوعية الص ارمة، واحلياد العلمي املطلوب يف مثل  ولكن الرجل حتامل  )15().املوقف هذا                                                   
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ّ                                               على كل  من توس ل جديدا يف عامل النقد أو أكب  على نظرية علمية يناقشها، دون تقدمي البديل لذلك                           ّ        ّ فالقضاء بفشل البنيوية ونظرية .(     
ّ                            الدريدية، واملشروع احلداثي برمته قد ال خيلو من بعض الس ذاجة، ذلك بأن مثل هذا املوقف" التشريح"التقويض                   ّ      يوهم حبتمية جناح الت يارات                                                   

إخصابا،                                                      ّ                                     ّ                ّ            الفكرية األخرى اليت سبقتها واليت ستلحقها أيضا ومنها الت يارات التقليدية يف خمتلف عصورها، وأن الث قافة النقدية الت قليدية أكثر
ن النقد احلداثي، ومعه أي نقد مث إ... وليس كل ذلك، طبعا، إال جمرد مغالطة. وأسخى عطاء، يف حقول املعرفة اإلنسانية على اختالفها

  ) 16().آخر، مل يعد مفتقرا إىل مثل هذا اخلطاب املمتلئ باالستفزاز الذي يشبه اخلطب الوعظية الباردة
الغذامي خصوصا موقف آخر ال يقل إصرارا باهلجوم " تشرحيية"عموما و" التفكيك"ينضاف إىل موقف محودة االستنكاري من   

ّ                                             البازعي، الذي صدر عن نظرة عنيفة، حيث يتبد ى من كالمه عن منجزات الباحث النقدية، جهل هذا عن صاحبه، وهو موقف سعد                                          
إذا كان على أدىن دراية بنظريات النقد املعاصر ومصطلحاته، لن يعدم (فقارئ الغذامي حسب رأيه،. األخري للنقد الغريب املعاصر كلية

ا"عن التقويض، أو ما يسميه التشريح  الشواهد اليت تؤكد أنه، أي الغذامي، أبعد ما يكون ّ      وهي تسمية خاطئة حبد  ذا والعلة يف ) 17(").                 
انتزع من املصطلح وأبعاده الداللية ما مييزها وهو النقض أو التقويض، أي ترك النص مقوضا بعد إبراز تناقضاته الداخلية وانزالق (ذلك أنه

ا تنتهي إىل إعادة البناء، فالغذامي بوص. الدالالت اليت أرادها مؤلفه ثابتة فيه       ّ                          ّ                                            فه معر با حيول التقويض إىل عملية بن اءة باملعىن املباشر أل
ذا يكون ما فعله املعر ب هو عني التهر ب ". تفكيك النص من أجل إعادة بناءه"التشريح يف رأيه يعين: وهذه هي مشكلة الفهم ّ   و              ّ                      

ّ             األيديولوجي الل غوي الذي يسعى املنهج املعر ب، أي التقو     )18().يض أوالتفكيك، إىل كشفه             ّ                        
ٌ          َّ ُ          ، من حيث هو فهم  يلغي أهم  أ سس املنهج "التقويض"وتنحصر مشكلة الغذامي برأي البازعي يف فهم   -التفكيك -التقويض"              

ّ            ، وهو الكشف عن تناقضات النص وخباياه امليتافيزيقية مم ا يظل  مسكوتا عنه"التشريح ّ      ويف تصو ره أن.                                                   ّ     أو اهلدم  مفردة كالتقويض أو النقض      
ّ  غري قابلة ملثل االستعمال اخلاطئ واملدج ن ا الغذامي) 19(                                   .مثلما طالعنا 

ألن "   ّ     الت شريح"أو"   ّ     الت فكيك"وليس "   ّ     الت قويض"يف نظر البازعي إىل" Déconstruction"وتستحيل الرتمجة املالئمة ملصطلح 
ة، ومرجعيته يف ذلك الناقدة األمريكية بربارا جونسون، وهي أحد أشهر   ّ           ّ                                              الت قويض أو الت هدمي هو بالفعل ما يسعى إليه هذا املنهج يف القراء

 ّ   إن ه . destructionليس مرادفا للتدمري  Déconstructionالتقويض (حيث تذهب إىل أن. ممارسي التفكيك يف الفكر النقدي املعاصر
ّ  إىل معىن احلل  نفسها، اليت تعود يف جذرها " حتليل" يف احلقيقة أقرب إىل املعىن األصلي لكلمة            "to undo  "وهذه يف حكم املرادفة لـ "

ا تدم ر دعوى أن منطا من أمناط الد اللة يهيمن على منط " تقويض ا ال تدم ر املعىن وإمن  ّ                  وإذا كانت القراءة الت قويضية تدم ر شيئ ا، فإ                           ّ     ّ           ّ       ّ      ً      ّ          ّ                    
   )20().آخر

ً                                ّ       ههنا يثبت البازعي معتمد ا على رؤيـة بربارا جونسون أن الت قويـض  ّ        ينزع منزعا هدميا تدمرييا، مع أن  دريدا نفسه أك د نقيض                                      ّ                              
ّ                 وعلى الرغم من خصائص التقويض هذه، إال أن  دريدا يصر  على عدم ارتباط :(وقد أثبت الفكرة البازعي ذاته يف وقت سابق. ذلك           ّ                                      

دراسة تقليدية أوال إلثبات معانيه ) كان  مهما(مشروعه باهلدمية والعدمية، بل يرى قراءته التقويضية عملية إجيابية تسعى إىل دراسة النص
ّ   الص رحية، مث تسعى إىل تقويض ما تصل إليه من نتائج يف قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه الن ص من معان تتناقض مع ما يصر ح                            ّ                                                                                    ّ   

  )21().به
ّ        ّ                                                              ّ    إن  أدىن تأم ل ملا ساقه البازعي يف احلالتني يكشف عن تناقض صارخ وقع فيه دون الرتو ي يف   ضبط هذا املصطلح الغريب املستعار    

ا رائدة يف اجملال وإمه ُ                      كما هو على حقيقته، واألكثر من ذلك حماولة فرضه على القارئ العريب ات كاء على مرجعيات غربية يـ ت ص و ر  أ َّ  َ ال                                                               ّ                         َُ 
  ".   التقويض"األصل كما حصل مع مفهوم 

ّ            ّ                      وليس البازعي وحده مم ن اعرتض على ت عاريب الغذامي ورماها    فها هو الباحث املغريب .             ّ      ّ                 بالعماء والل بس والت شويش بل هناك غريه                  
ّ     ّ        ّ                                          ي عر ب وي ؤسلم االصطالح دون أن يرب ر الن قلة  الن وعية من حقل إىل آخر مكتفيا بانطباع ال يقنع (سعيد علوش يزعم أن الغذامي                      ُ   ِّ   ُ

القرينة أو املؤشر " مرتاض قصوره يف تعريب مصطلحمع أنه هو نفسه يقع يف مصيدة الرتمجة إذ يأخذ عليه مثال عبد امللك ) 22().أحد
Indice  "على حني أن سعيد علوش ترمجه ترمجة يف غاية الس وء حتت لفظ:(الذي اصطنعه تشارلز بريس          ّ              ّ   ، وعرفه على أن ه "املقياس:"                                       
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ّ    طبيعية ال عرفية بني الد ال  ويعين أيضا منط العالقة اليت تكون فيها العالقة. حدث يدرك مباشرة، ويعرفنا على شيء آخر غري ما هو"                     
ّ                                               وأي  ناقد أو مرتجم ال يأتيه الباطل من وراء ترمجته؟    )23().واملدلول     

ّ               ّ                           وباملقابل، مث ة من النقاد والباحثني مم ن مل يبخسوا الن اس أشياءهم وقفوا عند مصطلح           ّ                وقفة تأم ل ومتحيص عائدين " التفكيكية"           َّ                     
ا األساس، ومنهم بسام قطوس، ال ّ            ذي أك د أن مصطلح إىل مظا     "Déconstruction "  مضل ل يف داللته املباشرة، ألن ه يدل  على الت هدمي      ّ        ّ      ّ                     ّ  

ّ                                             ّ                       والت شريح، إال  أن ه ثر  يف داللته الفكرية، ألن ه يدل  يف مستواه الداليل العميق على تفكيك اخلطابات والن ظم الفكرية، وإعادة قر       ّ                    ّ     ّ   ّ ا حبسب    ّ         اء
              ) 24(.ام بالبؤر األساسية املطمورة فيها                          ّ    عناصرها، واالستغراق فيها حىت  اإلمل

ّ                                                على أن نا نقطع دابر هذا الت حامل من لدن بعض الد ارسني العرب على الغذامي يف مسعاه حنو تعريب املصطلح                      َّ                    ّ      
ّ             وفلسفته مبا يوافق منظورنا النقدي العريب، مبا كان قد صر ح به دريدا ي" التشريح"إىل" Déconstruction"الغريب شكو صعوبة ترمجة املفردة                                                   

ّ                ّ                                              ّ   ّ أو املفهوم الس ابق الذكر إىل الل غات األخرى يف رسالة بعثها إىل صديق ياباين، حيث بني  أن   تقابل يف الفرنسية داللة " التفكيك"مفردة (            
      ّ          أن يتحق ق هذا بني  وميكن. بينما هي مفردة قابلة، أساسا، لإلبدال بكلمة أخرى يف سلسلة من البدائل...                      ّ  واضحة وال مصدر فيها لل بس

  ) 25().لغة وأخرى أيضا
ا الغموض وال " التشريح"بـ" Déconstruction"وعلى أساس من هذا القول، ميكن اإلقرار بأن ترمجة الغذامي ملفهوم    ال يشو

ّ                     ّ                يعرتيها الل بس، مادام منتج املصطلح قد أقر  باعتياص ترمجته إىل الل غات غري الفرنسية اقفة املنهجية النقدية العربية مع ينضاف إىل ذلك املث.           ّ                           
ا الناقد، وباألخص، على مستوى املفهومات والت صورات، مازجا حينئذ بني مرحلتني،) الغرب(اآلخر  املرحلة "                                                          ّ                              املبكرة اليت انتهض 
ّ      ، وانصب ت فيها جهوده على الت عريف بأبرز ما استجد  يف نظرية األدب العاملية من مناهج وتصو رات ل"  ّ       الت عريفية                                    ّ              ّ       لعمل األديب والن قدي يف       ّ                    ّ                   

ّ                           آن، تأرجح فيها بني الرتمجة والتأليف، مث  جتاوزها إىل مرحلة ثانية، هي ّ                                 ، حيث حتو ل اإلجناز النقدي لديه صوب املمارسة "املرحلة اإلجرائية"                                          
ّ                                      واختبار صح ة الفروض الغربية على النتاجات العربية          .)26 (  

ّ                         قد يطول احلديث ويتش عب بشأن إشكالية تعريب امل ّ                              ّ    صطلح، ومدى تناسبه مع الد اللة احلقيقية للمصطلح األصل يف الل غة                                          
ّ       ّ                                ّ                                    والسي ما إذا تعل ق األمر مبفهوم استجد  يف الس احة الن قدية العاملية واقتضى األمر من الن اقد العريب البحث عن مقابل له، ذلك أن . األخرى       ّ                   ّ          ّ   

ّ            املصطلحات مبثابة مفاتيح يتوس لها الن اقد أو الد ارس الستغوار          ّ        ّ ّ         ّ  الد الالت النصي ة                           املقام ههنا لبحث حيثيـات هذه املسألة ، إذ  اوال يسعن.   
  .يتطلب ذلك فسحة مبحثية متفردة

نقديا من وحي التقليد أو استحضار اآلخر كموضة منهجية أو مانيفيست " التشريح"مل يكن تعامل الغذامي مع التفكيك   
ّ                              ح من حيث هي يف جوهره نظرة من الداخل السر ي إىل النص أو الظاهرة اإلبداعيةإجرائي، ولكنه تعامل فرضته عليه اسرتاتيجية التشري                                        .

ّ          والتشريح يعمل من داخل النص  ليستبحث  مثلما هلج فنسنت ليتش ويستخرج من جوف النص بناه السيميولوجية " le Traceاألثر "                         
ّ                ّ    ومعانيه املندس ة يف غور البىن الن صية )27(.فيه املضمرة القابعة   .         ّ                                     ال للتقي د باملعىن الواحد إذ املعىن مؤجل وغري ناجزوال جم.             

ا مث رأب هذا الص دع مرة أخرى الستكشاف    ّ                    لتحقيق هذه الرؤية، ويف سبيل مساءلة اخلطابات الشعرية وصدع بنيا التناقض                                                                            
ّ                  ّ                                 ّ    ن ما يهم  يف القراءة ليس الن قد من اخلارج، ولكن االستقرار أو الت موضالكامن فيها وتقويضه، أل ع يف البنية غري املتجانسة للنص، والعثور        

ه ِ  على توترات، أو تناقضات داخلية، يقرأ النص من خالهلا نفس ه، ويفك ك نفس ه بنفس        َ      ّ        َ ّ                             ّ      يعو ل الغذامي على ببليوغرافيا الت فكيك  )28(.                                                      
  :، وأمهها)األمريكي -الفرنسي(            ّ                              األساسية املمث لة بأبرز روادها يف النقد الغريب 

  .L’écriture et la différence »تابة واالختالفالك«جاك دريدا،  - 1
وجاراه يف كما فعل الغذامي  »يف النحوية«، ومن ترامجه العربية De la grammatologie »يف علم الكتابة«جاك دريدا  - 2

ّ  وفتحي إنقز و )29(كما عند كاظم جهاد  »عن الغراماتولوجيا«ذلك سعد البازعي،  و   )31(.»يف علم النحو« ّ                 ّ   أم ا نبيل راغب فيعر به ). 30(         
  . Blindness and Insight »العمى والبصرية«بول دي مان،  - 3

 .  Anxiety of Influence »        ّ  قلق التأث ر«هارولد بلوم،  - 4
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   .Deconstructive Criticism »النقد التفكيكي«فنسنت ليتش،  - 5
 ..On Deconstruction »حول التفكيكية«جوناثان كلر،  - 6

             ّ                            ّ        ّ                                                كعادته قبل متث له مقوالت ومفاهيم تيار من الت يارات الن قدية على البحث يف خلفياته املعرفية أسسا ومكونات،   يشتغل الغذامي  
ّ                         إميانا منه بأنه  بدون النظر يف معطيات هذا الت يار وظروف إنتاجه يظل  فهمنا واستيعابنا متعذرا                        ّ           وعليه نلفيه ضمن هذا الت يار يستعرض .                                            ّ                   

والذي سعى من خالله إىل . 1967الصادر عام  »يف النحوية«د عربها دريدا نظريته التفكيكية انطالقا من كتابه                     ّ اجلذور الفلسفية اليت شي  
ويف .  Logocentrisme"التمركز املنطقي"                                                               ّ       ّ   نقض الفكر الغريب من أفالطون وأرسطو حىت هيدجر وشرتاوش وسوسري متهما إي اه مبا مس اه 

كأساس لعلم " علم النحوية"رة دريدا لفكرة سوسري املتعلقة بنبوءته لعلم السيميولوجيا مقابل مكتشفه        ِّ                          هذا الس ياق، يلتفت الناقد إىل استعا
   )32.(الكتابة

ّ                                                مث يعر ج الغذامي بعد هذا التوطئة ملستنبتات تفكيكية دريدا إىل أهم  املقوالت اليت أرساها هذا األخري خروجا على املنهجيات                                                           ّ     
كما تبناه ملا كان يف سياق . )33(، وقد أشار إليه يف معرض استقصائه  ملفهوم الكتابة عند دريدا"يالتمركز املنطق: "وهي. السابقة
ّ                                               ومن املفيد هنا أن ننو ه بأن املفهوم ليس من ابتكار دريدا بل استقاه من . Le trace" األثر"ّ  مث  ) 34(".جلملة التمثيل اخلطايب"مفهمته                    

غذامي من وجهة نقدية وليس فلسفية، حيث اعتربه مفهوما يدخل إىل علم األدب أمهية كبرية  وقد طرحه ال. الفيلسوف إميانويل ليفيناس
ّ                                                                               كقاعدة للفهم النقدي تضاهي قواعد الص وتيم والعالقة واعتباطية اإلشارة، بوصفه القيمة اجلمالية اليت جتري وراءها كل النصوص،                                    

ّ           ويتصيدها كل  قراء األدب ّ               ويف هذا الس ياق، يستطرد مب) 35(.           هو أحد " األثر"يف برنامج دريدا مشريا إىل أن " الغراماتولوجيا" ّ             ي نا كيفية عمل          
ا حدثا ثانويا يأيت بعد الن ا األساسية، حيث تتص در اإلشارة اجلملة وتربز القيمة األوىل هنا وتتجاوز حالتها القدمية من كو ّ                                                                                           نتاجا طق                        

ّ                            وليس له وظيفة إال  أن يدل على النطق وحييل إليه ّ                                 لكتابة تتجاوز هذه احلالة لتلغي النطق وحتل  حمله، وبذلك تسبق حىت اللغة وتكون إن ا.                                                       
              ّ                                                                                                         اللغة نفسها تو لدا ينتج عن النص، وبذا تدخل الكتابة يف حماورة مع اللغة فتظهر سابقة على اللغة ومتجاوزة هلا ومن مث، فهي تستوعب 

ا إفصاحا ثانويا متأخر  ّ                           فالكتابة إذا، ليست وعاء لشحن وحدات معد ة سلفا، إمنا هي صيغة إلنتاج . االلغة فتأيت كخلفية هلا بدال من كو                                      
لتمركز حول ا"كتابة تتكئ على : نوعان من الكتابة كما يقرتح دريدا، األول - حسب الغذامي- هذه الوحدات وابتكارها، وبذا يكون لدينا

، أو كتابة ما "النحوية"الكتابـة املعتمدة على: املنطوقة، والثاينكأداة صوتية أجبدية خطية وهدفها توصيل الكلمة   وهي اليت تسمى" العقل
ّ                                ، وهي ما يؤس س العملية األولية اليت تنتج اللغةPost-Sructuralismبعد البنيوية             .)36  (  

ذاته قيامها                           ّ            أو كما يدعوها هو نظرية، مؤك دا يف الوقت  Itérativité) 37("التكرارية"يتبىن الناقد مقولة " األثر"إىل جانب فكرة 
واحلق أن دريدا اجرتح هذا املفهوم بوصفه سالحا يستخدمه ضد فالسفة ". تداخل  النصوص"أو باملفهمة املعاصرة " االقتباس"على مبدأ 

ّ          ولذا جند أمهية هذا املصطلح عند دريدا ال تقل  عن أمهية . ، وباألخص جون سريل وأوسنت"القول الفعل"  ّ                        الل غة الذين  يأخذون مبفهوم                                        
  .  )38("االختالف"، وال عن أمهية "األثر األصل"

ّ          وفضال عم ا مت  استجماعه    ّ واستقراؤه سالفا، هناك مقوالت أساسية ال ميكن صرف النظر عن ثقلها يف انشغال ) واالهتداء إليه(      
الالت اصطالحية منزاحة عن دريدا الفلسفي وفكره النقدي الذي جيري على أرضية ألسنية يف أحايني كثرية، تقتحم حدودها املباشرة إىل د

ّ                  وقد استهدفها الغذامي وجس دها يف منهاجيته التشرحيية، فأضاءت ممر ات ممارساته التحليلية وطو قت مداليل النصوص .         ّ     أصوهلا الل فظية                        ّ                                   ّ                        
م اإلبداعية   .املنفلتة سربا لتجارب الشعراء والوقوف على مجاليات خطابا

كمبدأ قرائي يتخذ " تفسري الشعر بالشعر"رض الغذامي هلا  يف سياق حديثه عن ، وقد تع"الغياب/احلضور"من هذه املقوالت 
ّ                النص منطلقا له، من حيث أن النص  يف تصو ره تتحكم فيه عوامل الغياب وتطغى على كل  العناصر، وال حضور إال  لعاملني فقط مها                      ّ                                       ّ       ّ                              

  :طبا أبا فراس     ّ                                         وقد مث ل الناقد هلذه املسألة ببيت املتنيب املشهور خما. القارئ والنص
ب  الش حم  ف يم ن ش حم ه  و ر م   َ َ  ُ أعيذ ها ن ظـ ر ات  م نك  ص اد ق ـة     أن ت حس    ُ  ُ   َ    َ  ِ   َ  َّ     َ  ِ   َ        ٍ  َ  ِ   َ   َ   ِ  ٍ  َ  َ  َ    ُ      

مها " شحم وورم" ولذا فإن. فالشحم والورم ال يعنيان هنا الشحم والورم املعروفني، وهذان معنيان يعزف عنهما الشاعر وال يريدمها(
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سيتوىل القارئ إحضاره إىل البيت يف كل مرة يقرأ فيها هذا البيت، ويتنوع هذا " غياب"ى           ّ                            إشارتان حر تان، ومها وجود معلق، يعتمد عل
وهذه الصلة بني احلضور والغياب هي صلة حياة ووجود يف ... احلضور ويتشكل هذا احلضور حسب ماهية االلتقاء بني اإلشارة ومفسرها

  )39().النص
ومؤدى ذلك . وص الشعرية على اختالفها القدمية واملعاصرةيف النص" الغياب/احلضور"لقد حبث الغذامي مقولة 

ّ                                                          وهذا يتالزم مع توس ل الشعر عموما  واملعاصر منه خصوصا، الرمز والتلميح واإلحياء، ). الغائب/املدلول(إلحضار ) احلاضر/الدال(استثمار                 
ّ                      بدال من التص ريح واملباشرة واإلبالغية يف " املوت/املرأة"                          ّ          ج املرأة يف الفعل الشعري متمث ال موضوعة   ّ                                   ومنث ل لذلك ما استثمره من مقاربة لنماذ .           

ّ                                           أم ا الس مة الثالثة عن املرأة يف هذا النموذج فهي صفة .(للشاعر السعودي حسني سرحان"            ّ   قوال لذات الل مى"قصيدة  وهو غياب " الغياب" ّ     
قتضي غياب هذه املرأة، ومن مث احتاج الشاعر إىل أن الذي ي"            ّ   قوال لذات الل مى"يسود اخلطاب عن املرأة يف هذه القصيدة بدءا من مجلة 

  ) 40().صاحبها: قوال، مع استخدام ضمري الغائب: يبلغها الرسالة عرب وساطة
ّ       وال يتوقف جدل احلضـور والغيـاب عند قصيدة سرحان السـابقة الذكـر، بل يتجس د أيضا                                                                       

لبدر شاكر " أنشودة املطر"، و)42(حملمد جرب احلريب" خدجية"و، )41(للشـاعر غـازي القصييب" أغنيـة يف ليـل استـوائي"يف قصـائد 
ّ       الس ياب، و ّ    لصالح عبد الص بور" اللؤلؤة املفقودة"   ومثل هذا االستقصاء ينطبق على أمثلة أخرى يف تشرحيات الغذامي ال حيوطها  )43(.           

  . التحديد وال حيصرها الرصد
التمركز : يدا التفكيكية اليت بىن عليها نظريته أو إسرتاتيجيته القرائية، مثلعلى هذا النحو، عكف الغذامي على تناول مقوالت در 

                                                ّ           وغريها تنظريا وإجنازا، حيث حبث يف أصوهلا النظرية مث توىل  استثمارها ... الغياب، األثر، الكتابة/، احلضورLogocentrismeاملنطقي 
الذي نلتفت إليه بعد " االختالف"قوالت أو املفاهيم أيضا على مفهوم وينحدر األمر إضافة هذه امل. إجرائيا يف قراءة النصوص الشعرية

  . حني
       ّ                                   اليت تتقف ى كل ماله صلة مبثاقفة أو حوار اآلخر  -مل تسلم جتربة الغذامي النقدية يف هذا اجملال من مرايا عبد العزيز محودة   

ّ                              فحمودة يتصو ر أن الكتابات العربية ما بعد ".  الغياب/احلضور"نتيجة توظيفه مفاهيم دريدا التشرحيية، ويتعلق األمر مبقولة  -الغريب           
ا بني  - غري املعلنة -احلداثية ". الفراغ"أو " الفجوة"أو Indeterminacy Blanks " املراوغة"وبني" احلضور والغياب"خيلط فيها أصحا

ّ                ويف نظره هذا خطأ ال حرج فيه على قارئ بسيط أو مثقف قليل االد عاءات أن يرتكبه ّ                        ، بيد أنه ال يغتفر يف حق  حداثي أو ما بعد حداثي                                                                              
ه ل ون اآلخرين ُ  ُِّ          عريب مم ن يد عون احتكار العلم وجي                     ّ     ّ كما يستخدمها دريدا ختتلف عن مفهوم رومان إجناردن " احلضور والغياب"ألن ثنائية .     

Roman Ingarden ا تعين صعوبة الوصول إىل أصل العناصر عند دريد" احلضور والغياب"فثنائية . الفيلسوف والناقد البولندي األصل
ّ                                                                النص ية، وعلى هذا وصل دريدا إىل قناعة بأن ال وجود أصال ملا ميكن أن نسميه  ال وجود هلذا اخلارج حىت حناول الوصول ". خارج النص"   

ّ                        ومن مث  ال يوجد إال  نص تعترب مكوناته بدائل أو مكم الت لألصول أو املنابع األوىل. إليه                              ّ           ّ اهلرمنيوطيقية اليت يستخدمها " راوغةامل"بينما .     
             ) 44(.إجناردن مرادفة للفجوة أو الفراغ ختتلف عن مراوغة املدلول اليت يتحدث عنها دريدا

ّ                                  والغذامي بوصفه أحد ما بعد احلداثيني، أو ما بعد البنيويني العرب، فإنه يف تصو ر محودة يقع هو اآلخر يف اخللط نفسه يف                                                                        
الناتج عن النقص يف  Lacunaذلك أنه جيمع بني املفهوم كما قدمه إجناردن على أساس أن الغياب هو الفراغ " ر والغياباحلضو "مفهوم 

الذي يقوم املتلقي بإحضاره أو الفراغ الذي يقوم " املسكوت عنه"والنقص يف احلقيقة هو .   ّ                                        الت مثيالت اللغوية داخل النص للحقيقة اخلارجية
   )45(.ائية الداللةمبلئه، ولكن ليس ال 

ّ            ومع ما قد مه الغذامي  داخل عمل أديب يف  )46(من أمنوذج رائـع حـول الغروب يف الواقع والغروب اجلمايل -حسب محودة -        
ّ                                      إال  أن ه حيم ل ذلك النموذج الدقيق عبء تفسري ثنائية  Lacunaتفسري مناطق الفراغ      ّ   ّ ّ      ومن مث  فهو . باملفهوم الدريدي" احلضور والغياب"      

ّ        التفكيكي وبني احلضور والغياب باملعىن احلس ي واحلريف" احلضور والغياب"بط بني ير  وهنا  يأخذ محودة على الغذامي عدم إدراكه يف تلك .                                    
وسوء الفهم هذا .                   ّ                 ّ                                                                الفرتة املبكرة من الت عرف العريب على الت فكيكية أن دريدا يرى العامل اخلارجي نفسه نصا آخر، حيجب بقدر ما يكشف
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ّ                                                  كما قد مه كل من بارت دريدا باعتباره املراوغة املستمرة اليت " املراوغة"ناقد يف نظر محودة إىل العودة وبصفة دائمة إىل مفهوم أفضى بال      
ّ                                             ميارسها املدلول مع الدال، وكيف يتحول كل  مدلول مبجرد تثبيته، إىل دال جديد وهكذا دواليك                                     ).47(         

ّ                                            يف قراءاته النقدية يعتو ره شيء من الغموض باملقارنة مع ما طرحه دريدا " ور والغياباحلض"صحيح أن استخدام الغذامي ملفهوم                        
ّ                    ّ              يف  األصل، ويتبد ى ذلك يف بعض ممارساته القرائية، والسي ما يف مقاربة القصائد الشعرية الس الفة الذكر، وغريها مم ا متتد أطرافه ع                                ّ                                  ّ لى طول              

ّ               الش يء الذي جيعله ي. دفات كتبه يف هذا اجملال وحنسب أن الذي أفضى به إىل مثل هذا االلتباس . عند إجناردن" املراوغة"لتبس مبفهوم   
ّ                ّ                                                  اعتماده على مراجع ثانوية ال تؤدي يف أكثر األحوال إال  إىل فهم خاطئ، مم ا ينعكس سلبا على اجلانب التطبيقي، وأكثر من ذلك خلق                                                 

                                               َّ            مارات على ذلك، تركيزه بشكل الفت لالنتباه على مؤل ف فنسنت ليتشومن األ". العربية"فهم مضطرب يشوش الذاكرة النقدية احمللية

"Deconstructive Criticism " يف التعامل مع أفكار دريدا التفكيكية أو استثمار مقوالته أو مفاهيمه سواء أكان ذلك يف التنظري أو
ّ                            ا قد أك دنا على هذا املنزلق فيما سبق    ّ ولعل ن. املمارسة، دون االلتفات إىل املصادر أو املظان الرئيسة رغم توفرها ولكن ليس معىن هذا، أن .       

ّ            الغذامي احنرف عن الد اللة احلقيقية الص حيحة ملفهوم                 ّ فاملصطلحات . مجلة وتفصيال، أو أساء فهمه كما زعم محودة"احلضور والغياب"                  
ا أي املتلق ني هلا، مث إن  املتأم ل يف جسدنة  ا من قبل أصحا اللؤلؤة "                           ّ                   الغذامي للمفهوم إجرائيا والسي ما يف حتليله لقصيدة                                    ّ           َّ      ِّ          خيتلف الوعي 

ّ     الس مراء ّ       لغازي القصييب، واستكشاف تداخلها الن صوصي، مع در ة األعشى ولؤلؤة  الس ياب يف "                       ّ ّ     ولؤلؤة صالح عبد الص بور " أنشودة املطر"                                 ّ                             
ّ   أن صنيعه هذا يتساوق مع ما أقر ه دريدا من حيث إن  يهتدي إىل.                   ّ                                      املفقودة، وتأرجح الل ؤلؤة يف القصائد مجيعها بني احلضور والغياب                  ّ                              
ّ  األثر ليس حضورا، ولكن ظل  ("                ّ                                         الفكر التفكيكي رك ز على ثنائية احلضور والغياب على اعتبار أن                       Simulacre وبالتايل، "للحضور ،

ائي، ولكل  انغالق، ألن ه نسيج من االقتباسات واألصداء، و ّ          ّ                               فالنص  انفالت من كل  تأويل                   ّ             ّ ويبدو  )Simulacres.()48" يموالكرات   ّ الس  "    
ّ             ّ                     هذا الذي مارسه الغذامي يف حتليالته حينما تعر ض إىل جدل احلاضر والغائب يف  القصائد الس ابقة، حيث الن صوص تتداخل وتتحاور،                                       ّ                                         

ّ         ومن مث  تنتهي إىل مجلة من االقتباسات والس يموالكرات                                ّ ذا الش كل مل حيد الغذامي عن ثنائية.      ّ                          و ّ        َّ    اليت دش نها الت فكيك"ياباحلضور والغ"              .
ّ                 احلضور بوصفه رهينة مرئية، والغياب ظالله الكثيفة العميقة الغائرة، أو بتعبري ألسين، حضور الد ال، لكن بتعد د مدلوالته وغياب              ّ                                                                                      

ائية تأويله )49(.بعضها ّ               َّ                        وهنا تتأس س انفتاحية الن ص وتتموضع ال           .  
                                                     ّ                   فكيكي مبقولة أخرى استأثرت كثريا باهتمام دريدا وفالسفة الت فكيك ونقاد ما بعد                                        ّ وتتعالق مقولة احلضور والغياب يف الفعل الت  

ّ                   ولعل  الناظر يلفينا قد . اليت أثارت جدال كبريا يف الفكر الفلسفي والنقدي املعاصر La deféranceالبنيوية، هي مقـولة االختالف     
ّ     تعمال أن دريدا نفسه كما ينقل ليتش يؤكد  علىويعود هذا االس". مفهوم"بدل لفظة " مقولة"اصطفينا توظيف لفظة  ّ              أن  االختالف ليس  (                                       

  )50().كلمة، كما أنه ليس مفهوما

ّ           وقد ألفيناها تتحرك يف خضم  جمموعة من . يف قراءات الغذامي النقدية" االختالف"على أن الذي يعنينا هنا متوضع مقولة                         
ا األساسباعتبارها مدا. التوضيحات النظرية ملقوالت ومفاهيم أخرى    ّ                      ولعل ها محلت لدى الناقد من . ر اسرتاتيجية التفكيك وركنا من أركا

ّ                                                  الدالالت ما جتس د لدى دريدا، حيث املغايرة والتأجيل واإلرجاء واإلزاحة     ّ                                             والن اقد إذ يسعى إىل ضبط املفهوم ويستحضره يف قراءاته  )51(.           
  . يكللخطاب الشعري يكون قد اخنرط يف اإلسرتاتيجية الكربى للتفك

ّ                  لقد كر س الغذامي ملوضوعة  حاول من خالهلا استبحاث اإلشكالية  »املشاكلة واالختالف«                ّ    دراسة وافية يف مؤل فه "االختالف"     
اليت انتصر هلا اآلمدي واملرزوقي، وغريهم من " املشاكلة" ّ                                         ممث ال هلا بطروحات عبد القاهر اجلرجاين، يف مقابل  )52(.يف الرتاث النقدي العريب

ّ             مربهنا يف اآلن نفسه على أن النص األديب يتأس س على قاعدة . ود الشعرأنصار عم ، من حيث هو مبدأ نصوصي انوجدت "االختالف"                                     
ا جيد املتلقي تنو عا أو تباينا  يف املصطلحات، مثل. بذرته لدى اجلرجاين، ولدى مبدعني ومفكرين عرب آخرين ّ                              ولرمب  ّ  املعم ى"و" املغسول"   ّ                   " ،

ّ    والش رود ّ                                      ّ         يف اهلاجس اإلبداعي بيد إن  املفهوم واحد، ومجيعها تستهدف اصطياد الن ص املختلف       ّ  إخل، ترتد د...                         .)53              (  
فالناقد كما يبدو حياول احلفر يف الذاكرة النقدية الرتاثية لتجذير فعل االختالف، ويف ضوئه النص املختلف الشرود املغاير املنفتح   

الذي تشري إليه مقوالت اجلرجاين، املعروضة يف الفصلني األول والثاين، (هو ذاك النص املختلف . سري                       ّ        ّ  على هالة من إمكانات الت أويل والت ف
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  ) 54().لغريه عرض هلا يف الفصل الثالث وملسها يف الثاين ىأخر  ومثلها مقوالت
معن يف مقرتب الغذامي للنظرية النقدية العربية يستجلي أنه التزم مبصطلحات عربية تومئ عل  

 
                                                                                 وامل
ُ
. ى ما يرمي إليه من مفاهيم   

. سيجر ذاكرة املتلقي منذ الوهلة األوىل إىل جاك دريدا، ومصطلحاته حول االختالف واإلرجاء" االختالف"والشك أن ترديد مصطلح 
ّ                          ومع أن اختالف اجلرجاين كما يزعم الناقد سابق على دريدا وبني اإلثنني فروق جوهرية، إال  أنه وضع األخري يف متام اعتبا ره، وترك دريدا                                                                            

اية املطاف ينتهي به إىل القول مبفهوم االختالف . حيضر ويغيب حبرية مطلقة يف تفكريه يف املصطلح مث أثناء الكتابة عنه غري أن األمر يف 
نيا خالصا، ورغم أن االختالف يف مقاربة الغذامي كان مصطلحا جرجا. اجلرجاين بوصفه أساسا للنظر وللتفسري، أكثر من جماراته لدريدا

ّ                       ّ          ُ              ّ        إال  أنه املفهوم الد ريدي له ظل حاضرا ومل يغي ب أو ومل ي تناسى كل ما تطل ب املقام               ّ  .)55 (    
ُ                           والذي ي الح ظ  على دراسة الغذامي ملوضوعة     َ    ّ                                                       ، أن ه استعان بالفكر النقدي الغريب املابعد حداثي ليثبت صالحية "االختالف"      ُ  

ّ       ّ                 وإجرائية التصو رات الن قدية والبالغية يف  اث العريب القدمي              ّ                                                            ومن مث  فاستدعاءه لطروحات دريدا مل يكن لنفيها أو دحضها، وإمنا ليثبت .    ّ              الرت      
اث النقدي العريب القدمي ا ما جاء يف الرت  ّ                  ُّ                     ا االختالف واملختلف، ويدع م                        .)56 (  

ث االنتصار للمنهاجية اجلرجانية سيدفع هذا االستثمار ملوضوع االختالف من أجل تفكيك املؤسسة النقدية العربية القدمية، حي  
ّ                                                            يف مقابل أنصار عمود الش عر بالشكل الذي طرحه الغذامي بالباحث إدريس جربي إىل القول بأنه على مفهوم "الغذامي"عوض أن يعتمد (                     

ّ                                        قصد الت جاوز والت قويض لكل  مظاهر امليتافيزيقا اليت حتول دون انطالق ال -       ّ                الذي ترد د كثريا يف الكتاب -التفكيك نظرة النقدية العربية،       ّ         ّ        
ّ                                                                                        يعمل هذا األخري، على ردم اهلو ة بني النقد العريب القدمي، والنقد الغريب اجلديد، وبالتايل، فالذي يعود يف العمق، هو املشاكلة، وا ّ      لش بيه،                            

   )57().وليس االختالف املختلف
ّ                                              ولعلنا نلمس يف متصو ر جربي شيئا من املالبسة والغموض يف احلكم على املنزع   الذي مارسه الغذامي " التفكيكي"التشرحيي                   

ّ                                              منطلقا من مقولة االختالف كقاعدة لسرب التجربة النقدية العربية واملمثلة يف تصو ره يف فكر عبد القاهر اجلرجاين النقدي القائم على  منطق                                                                       
س فيه معامل الشاعرية وترتاجع اجلمالية، وتنطم. االختالف  واملغايرة والتأجيل املتحرك ضد الواحد الذي ال يقبل التعدد وال االنفتاح

مث يستحيل إىل فعل مشاكل ذي شروط تقييدية تقليدية تكبح مجاح التحديث والعصرنة . وبالتايل األدبية حيث النكوص واالنغالق والتبدد
ّ                                          وإذا كان  جربي وفق رؤيته تلك قد قز م املنهاجية التحليلية التشرحيية اليت انتهض . تنظريا وممارسة ا الغذامي، فإنه مل يقدم البديل الذي                                 

ن إليه النظرية النقدية العربية ا اإلجرائية. تر ا وإمكانات آليا   .      يف ضوء اسرتاتيجية التفكيك مبقوال
ت    ّ                                                                                                        وأي ا ما كان الشأن، فإن مسعى الغذامي الستكشاف النص املختلف يف املنظومة النقدية الرتاثية بأدوات مابعد حداثية وآليا

وقد متحورت أبعاد هذا املعلم التفكيكي يف كشف عيوب اخلطاب النقدي املعاجل للشعرية العربية، . منهاجية جدير بااللتفات وإنعام النظر
  . ونقضه مث تشييد خطاب مناوئ له يف املقدمات والنتائج، يقوم على استكناه النص املختلف الشرود املنفلت

ّ                                               ف يف اخلطاب الشعري العريب كر س الغذامي جانبا تطبيقيا، اختار فيه بعض النصوص وللربهنة على متوضع النص املختل                           
، )59(، وتيمة األسد لدى كل من الشاعرين املتنيب والبحرتي)58(تستجيب يف منظوره لشروط االختالف كحادثة السالم للشاعر األحوص

ّ              لشعرية القدمية، ينمذج الغذامي للنص املختلف بنص  من الكتابات وفضال على التمثيل من ا )60(.وأن بدت لغريه تنعدم فيها تلك الشروط                                            
  ) 61(.للشاعر فاضل العزاوي" حبكم العادة"الشعرية العربية احلداثية، وهي قصيدة 

ن الغذامي إىل اجلهاز التشرحيي لتجذير وعي االختالف يف املنجز النقدي العريب الرتاثي، والذي كان عبد القاهر    هكذا ار
ّ           ّ               ولعل  الناقد يؤك د ما نفزع إليه. ين أحد املضطلعني به، مث العسكري، ومن بعدمها حازم القرطاجيناجلرجا هذه أفكار يقوهلا العسكري :(   

بشيء من البساطة، ولكنها رغم بساطة النظر فيها فهي تداخل مفهومات االختالف عند اجلرجاين والتخييل عند القرطاجين، وتتجه حنو 
ّ  ، والنص النو اسي املعم ى        ّ         مفهوم الن ص املفتوح        ّ            .()62  (  

وإذن، سيتأكد الناقد القارئ بعد استقراء منازع القول فيما خاضه الغذامي من مسائل حول االختالف خصوصا والتشريح 
ة النقدية عموما من صرامة الطرح تنظريا وممارسة، ألنه إزاء جتربة قرائية ال تضمر دميومتها يف مساءلة كل ما يعزى انتماءه إىل املنظوم
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ا مقوالت امليتافيزيقا ر  على إبالغيته ومن مث إقراره عدم التهوين مبا حواه املنجز النقدي العريب الرتاثي من . الكالسيكية اليت أسر ِ  ُّ                                                                           والذي ن ص   ُ      
امليوعة                                                                       ّ وليكن هذا األخري مستودع أفكارنا وتوجهاتنا، ولكن دون أن نتماهى معه إىل حد  . مقوالت تضاهي املنجز النقدي الغريب

فإننا ال "سواء فكر نيتشه أو هيدغر، أو موريس بالنشو، أو جاك دريدا "إذ عندما حناور فكر االختالف الغريب . واالنصهار، والضياع
   ) 63().                         َّ                                  ّ                          نأخذ يف اعتبارنا أسلوب الت فكري فحسب، وإمنا كذلك اإلسرتاتيجية املت بعة كي جنعلها يف خدمة نضالنا

ّ          َّ        َّ                               فكيكية الد ريدية الس الفة الر صد بوصفها مرجعيات مدارية يف خطاب                   ّ وإضافة إىل احلدوس الت              
ّ        ّ       ّ                                     الغذ امي، مث ة حمموالت تفريعية أخرى عو ل عليها الناقد يف تعرية الد الالت اجلو انية للن ص الشعري، وتقويض أنساقه املتناقضة فيه                           ّ                       َّ       ّ     

ّ                 وعلى إثر ذلك يتحو ل املتلقي من جمرد . داع لتنتج اإلبداعوهكذا تفعل كل قراءة تشرحيية، تقارب اإلب. قصد صياغة نص إبداعي آخر                 
    )66(.، تداخل النصوص)65("اجملاز"، )64"(املعىن"، "البنية: "ومن تلك املفهومات اإلجرائية. مستهلك إىل منتج

ّ                            ّ وركحا على ما ر صد، تتعز ز القراءة الغ ذ امية منهجيا باإلضافة إىل تعاط ي واستلهام نتاجات الفكر الن                              ّ  َ             ّ         ُ ّ       قدي الت شرحيي الد ريدي،                       ّ      
ا مقوالت التفكيكيني األمريكيني، ومنهم على األخص، بول دي مان، وهارولد بلوم،  ّ                                                                                                     جبملة من احملد دات املرجعية التفكيكية اليت شيد           

ّ    أي تفسري الن ص أو األدب الذي جتس د يف) 67("التفسري"فمن ضمن ما امتاحه الغذامي من بول دي مان مفهوم . وهيلس مللر  كتابه           ّ                 
ّ                  ومفر قا يف موضع آخر من الط رح بني التفسري وبني .     ً                     ّ      ّ    مبين ا العالقة اجلدلية بني الن ص والت فسري »العمى والبصرية« ّ   الش رح"    ِّ                    ، ذلك أن تفسري "  

ا أوضح من األصلية   )68(.                                                      ّ                                         األدب هو وصف لفهمنا للنص، بينما الشرح هو إعادة كتابة الن ص بكلمات تبدو لصاحبها أ
ّ                                ِّ                                                                  ت فسري كآلية حتليلية للخطابات أن جين ب النص عن كل ما هو أجنيب عنه كالسرية الذاتية ملؤلفه وتاريخ عصره ونية ومن شأن ال  

ُ             ّ                       ّ     ّ                    الكاتب، وهي مسات القراءة الس ياقية القدمية، اليت نقضتها أ س س القراءة الت شرحيية معتمدة على تناصي ات الن صوص والوشائج العالئق  ُ                          ّ ية                           
  )69(.القائمة بينها
ا تكشف عن مقدرة جي                        ّ                                                                                رنا احلديث عن مسألة الن صوصية املتداخلة بوصفها خاصية جوهرية يف القراءة التشرحيية من حيث إ

                                     ّ                                                                              الكاتب يف مواجهة املوروث مث ممارسة فعل الت جاوز والتخطي، إىل مستوحيات الغذامي ملا طرحه الناقد التشرحيي األمريكي هارولد بلوم 
H.Bloom  من تصو ر إجرائي أصطلح عليه  1973الصادر عام ) 70(»تأثرقلق ال«يف كتابه                     ّ وهو ذو منحى نفسي  )71(". لوحة التلقي"     

ّ        ّ         ينبين على ست  خطوات يلخ ص عالقة الص راع اليت تدور بني الش اعر الت ايل وسابقه                    ّ           ّ           ّ                                  ّ    وقد استقاه من الفلسفات القدمية، السي ما .           
  )72(.األفالطونية احملدثة

ّ       عد البازعي وميجان الرويلي أن املنطلق الذي يتحر ك منه بلوم ال خيتلف عم ا عرب  عنه كثري من الش عراء  ويف هذا املضمار، يرى س                 ّ     ّ                     ّ                                             
ّ     هل غادر الش عراء"كعنرتة بن شداد يف مطلع معلقته  ّ                   إذ الظ الل اليت خيل فها الس ابق على الال حق تصبح أكثر دميومة".                       ّ        ّ         ّ بيد أنه خيتلف ) 73(.     

   )74(.             ّ                          خالل األبعاد الن ظرية املعقدة اليت يصل إليها يف مهاده الثقايف كما يبدو من
ّ             ونقف عند هذا املفهـوم املمارسايت الذي اصطنعه بلوم يف قـراءات الغذامي، حينما انربى للكشف عن مداخلة الش اعر السعودي                                                                                                   

ّ   مع الش اعر العباسي الش ريف الر ضي يف نص ه " غادة بوالق"محزة شحاتة يف قصيدته         ّ        ّ                ّ ويف مداخلتها أيضا مع نصوص  )75(".ياظبية البان"     
ّ            وكذلك نلفي استثمار املفهوم واضحا من لدن الناقد أثناء معاجلته لنماذج املرأة يف الفعل الش عري العريب،  )76(.أخرى، للمتنيب وأمحد شوقي                                                                                   

ّ               ويف إثرها استجالء التداخل النصوصي بني منوذج الش اعر حسني سرحان  أغنية يف ليل "زي القصييب ، ومنوذج غا"            ِّ  قوال لذات الل مى"                                          
  ) 77(".مقاطع من قصيدة خدجية"، ومنوذج حممد احلريب"استوائي

ّ   إن  جدارة املفهوم يف استنطاق النصوص املتداخلة جعلته خليقا باإلثبات واملعاودة يف االستثمار لدى الغذامي، ففضال عم ا                                                                                                        ّ  
ّ                           أبرزها الت واشج النصي  الذي جس دته قصيديت البحرتي واملتنيب يف  .وقفنا عليه من تثمني فيما سيق سالفا نصادف استخدامات أخرى له         ّ           ّ         

وهذا يضعه يف . إذ جاء املتنيب الحقا للبحرتي ومداخال له يف قصيدة يعرض فيها للقاء بني رجل هو بدر بن عمار وأسد. وصف األسد
وهذه حالة تستدعي ما أطلق  )78(.اعر وشاعربني ش -أيضا -ومن مث فاملبارزة ليست بني رجل وأسد ولكنها. مواجهة مع شاعر سابق

  ".     لوحة التلقي"عليه بلوم 
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ويرد استلهام هذه األطروحة كذلك يف مشهد الغذامي القرائي حني دراسته لظاهرة تكاذيب األعراب، حيث يتنافس أعربيان   
     ّ                                   مث يتور ط يف منافسة تضاهي األول وتسابقه على                            ّ                       واستجابة الثاين تعين قبوله لل عبة ورضاه بشروطها، ومن.                     ّ  على تأليف حكاية متخي لة

    ّ          ومؤد اها عملية  )80(".  ّ              الت كرار والقطيعة"أي " Kenosis"، و يدعوها بلوم بـ"لوحة التلقي"وهي املرحلة الثالثة يف )79(.االبتكار وتنمية النص
ّ    اختيار ملصدر إهلام معادل للس ابق   ".    تنافس"وهي حالة .                          

ّ     بعدها يتوق ف الغذ امي    . )81(، القارئ بوصفه طفيليا أو مضيفا"الطفيلي"و" املضيف"هيليس ميلر ومفهومه اخلاص عن .مع ج         ّ      
ّ                                                 ولعل  ميلر  كان قد قدم دفاعه الشخصي يف مقالة له بعنوان    "The Critic As Host "  فك ك املفهوم أو باألحرى، مثلما يذكر                                 ّ  

إن النقاد ليسوا أكثر طفيلية من النصوص اليت :(يقول نورس". ليالطفي"و" املضيف"كريستوفر نورس املواجهة السيمائية لكلمات  
ا، حيث أن االثنني يعتاشان على ضيافة نص ذي لغة سـابقة الوجـود، تعتـاش هي األخرى بشكـل طفيلي على مضيفها        )82().يفسرو

ذا املفهوم قد خالف الت صور الذي جاء كل  من بوث وأبرامز حول  ّ                     ويكون ميلر  مستنكرا ومنكرا "اءة األحادية الواضحةالقر "                                ّ               
ا تنطوي على غموض وتعد د غري ملحوظ ّ           إياها، من حيث إ                       ّ ّ          ليصح ح املفهوم " القارئ بوصفه مضيفا"واحلق إن ميلر إمنا يطرح مصطلح .                    

  )83(.من مالبسات كلمة طفيلي
ّ     الط فيلي/املضيف"  ّ                                                             ومم ا هو حري بالتنويه، استغراق الغذامي يف الوقوف عند فاعلية مفهوم  ّ                   الذي كر سه ميلر يف تنظرياته "          

سواء دون التمثيل له من النقد العريب املعاصر أو جتسيده إجرائيا   .كما فعل مع مفهومات أخرى.                 ّ                                                           وتطبيقاته على حد  
ّ                      لعل  هذا ما انتهى إليه الغذامي وهو يأخذ بتفاصيل ما يدق  من املفاهيم التشرحيية                                                      ّ ات بوصفها عتب" التفكيكية، التقويضية"  

واحلق أنه سلك من خالهلا عرض الكثري من شواهد النقد العريب املعاصر، ونلمح متفصلها ضمن املقاربة . إجرائية تستثمر يف فعل التشريح
  .وإن كنا ال جند لبعضها جتسيدا يف ذلك. القرائية

  
   :     هوامش  ال
  .224ت، ص.ن، القاهرة، دلوجنما -، الشركة املصرية العامليةموسوعة النظريات األدبيةنبيل راغب،  - )1(

  .19نفسه، ص - )2(
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  . 234نفسه، ص: ينظر - )5(
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 .197، ص1989، 16، مج3، جملة دراسات، اجلامعة األردنية، عمان، عالتفكيكية والنقاد احلداثيون العربعلي الشرع، : ينظر - )7(
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 حول  تداخل المفاهيم عند كل من دريدا وهبرماس

  و التسامح  و المصالحة التفاهم
  

  عبد القادر مالفي . د
  .، اجلزائرمستغامن –جامعة عبد احلميد بن باديس  –كلية العلوم االجتماعية 

  
ال ميكن للقانون اإلنساين أن يقوم على أي أساس آخر غري هذا القانون الطبيعي و املبدأ األعظم، املبدأ العام لكل القوانني واحد " 
، احلال أننا ال نفهم كيف ميكن إلنسان من هذا املبدأ "ال تفعل ما ال ترغب يف أن يفعل بك " رجاء املعمورة، و يتلخص كاآليت يف كافة أ

  ".     آمن مبا أؤمن به أنا و مبا ال تؤمن به أنت و إال كان مصريك اهلالك " أن يقول إلنسان آخر 
  فولتري رسالة يف التسامح

  :المقدمة 
ات لكل من دريدا و باألخص هربماس حول عالقة فلسفة الوعي أو الذات اليت عربت عن املأزق الذي وقعت به تتبعنا لكتاب

شكلت أويل الكتابات حول امليتافيزيقا اليت ارتكزت على اللغة . أوروبا خاصة مع ميالد احلداثة مع حماوالت تربيرها باللجوء إىل امليتافيزيقا
تخلص من معاناة احلربني العامليتني، كمنتوج حتمي حلداثة و التقنية اللتان لطاملا انتقدمها هربماس يف عدة كإثبات للذات األوروبية حيت ت

ا حجر ال. مواقع من كتاباته اليت اعطاها إشارة االنطالق زاوية لبداية نقد امليتافيزيقا و االتفاق الشبه التام على مسألة اللغة من حيث أ
أو التعايل كمحاولة للتقرب من ) Transcendantal( أهم كتاباته أين أعلن على ميالد مفهوم الرتستنتالية الفيلسوف األملاين هوسرل يف

عن الشكل  يت أبرزت األحباث  األوىل هلوسرلالواقع أو ما أصطلح عليه يف الفلسفة الظواهرية العامل املعيش، مع البحث عن األصل ال
من أهم ما كتب تلك األحباث اليت أقامها عن أصل الرياضيات واهلندسة أو . عرب التاريخ كيف ينتقلوالظاهرة وكيف شكلت املفهوم و 

منه كان ميالد الظواهرية املؤسسة ملفهوم اللغة . )1( اليت شكلت أويل األشكال اهلندسية)  schèmes(باألخص تلك احلثاثات 
ا اإلجرائية يف جمال الكتابة واخلطابة إىل الكتابات امليتافيزيقية األوىل اليت تعود بنا إىل اليونان كمحاولة تصحيحية مفهوم يعيدنا . واستعماال

ا نتشه وأمتها هيدجر من شأن هذه العملية التصحيحية أن تعيد مفهوم اللغة إىل أصله كوسيط على حد تعبري هربماس، أي وسيط . قام 
كل مفرتق الطرق الذي يأخذ كنقطة انطالق اللغة، فإىل أين سنصل مع  من هنا تش. لعملية التواصل بينما جنده عند دريدا وسيطا للكتابة

  كل طريق ؟ هل سنصل إىل نفس مفهوم املصاحلة ؟ أم أن هذا املفهوم يتأسس بكل طريق على مفهوم آخر ؟
  :ورثة مارتن هيدجر 

اية امليتافيزيقيا وميالد  أعلنت      ُّ                  َّ          التحو الت الفلسفية اليت دش نها هيدجر  إدموند متتبعا يف ذلك خطا أستاذه  لوجياالفينمو عن 
للظواهرية، انطالقا من أحباثه عن الرياضيات وكيف تشكلت األشكال اهلندسية كظواهر، حماوال بذلك تطوير الفلسفية املؤسس هوسرل 

أوروبا علميا واجتماعيا  بروز الظواهرية كمذهب فلسفي جاء على إثر انتقاداته للحالة اليت آلت إهلا. والرياضياتاألحباث حول املنطق 
لعل املفهوم الوضعي للعلم مت اختزاله على حسب هوسرل، إذ ختلى عن تلك األسئلة اليت درجت حتت املفاهيم غري الثابتة . وفلسفيا

ريف والقيمي، خاصة غري أن عند النظر الدقيق جندها ارتبطت مبشاكل العقل من اجلانب املع. واملنعوتة باملفاهيم العليا واألخرية اللميتافيزيق
بذلك طرح . ما ارتبط بقيميت اخلري والشر، عندئذ أصبح اإلنسان مشكال ميتافيزيقيا، أي مشكال قيميا على مستوي األخالق واملسؤولية

 التساؤل عن مصدر القيم العليا الثابتة، هل هي من العقل أم من اإلله؟ ومنه بدأت اإلعالنات عن موت املتافيزيقا وموت األنسان
لكانط  املبين على إرادة ) Ich denk(متركز امليتافيزيقا على الذات العارفة بدأ من الكوجيتو الديكاريت إىل األنا أفكر . والنهايات الكربى

 املعرفة اليت تبحث عن جواهر األشياء الثابتة و املعرفة عنده بالنومن واليت تتحرك بتوجيه الفينومن، منه بدأت تتأسس األفكار األوىل
ا الفلسفة الظواهرية  ا برتانو واليت تأثرت  أو للظاهرة والقصدي كمعين آخر لإلرادة، هنا يظهر جليا تغلغل األحباث النفسية اليت قام 
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         )2(.بالتعبري األدق الرتستنتالية
فضى عنده مفهوم الكينونة أو  اليت أ ،»إن الوجود معناه بالنسبة لإلغريق احلضور«: »املدخل إىل امليتافيزيقا«ر يف جكتب هيد

، وليس )Etant( املمتد وجودالب كائنإمكانية التفكري يف ال أضمربذلك يكون قد . الذي جتلي يف بعده الزمين والتارخيي" هنا –الكائن "
ريق وبشر بأفاق فتح الط  قد رجهيد يكونذا . ، بل بذلك الكائن احلاضر يف كينونتهيف أشياء حاضرة ىالوجود مبا هو حضور أو جتل

اجس ولغة ومنطق امليتافيزيقا ذاته، غري أن عملية التجاوز . مغايرة يف سبيل جتاوز امليتافيزيقا ميتافيزيقا أصلية جتلت ظلت بدورها مسكونة 
دة بني أحقية طرح ألن هيدجر يقر بالعالقة املوجو . يف فلسفة أفالطون وأرسطو، اليت اعتربت عند األملان املنبع الصايف للتفكري الفلسفي

فامليتافيزيقا يف حاهلا الراهن هي نسيان للوجود ونسيان حلظة . السؤال عن الوجود وعالقته بالتاريخ الذي حيدد حضور اإلنسان ككائن
  .  أفالطون

الوعي واملعىن : التاليةسائل املفاهيم ن جعلتنا ،»     ً حضورا  «                                       ً                        إن خلخلة ميتافيزيقا احلضور اليت تقوم أساسا  على تعيني الوجود بوصفه 
احملددة لكل األشكال الفكرية امليتافيزيقية بغية تفكيكها بدءا مبفهوم احلضور، طاملا أن كل املفاهيم اليت حنتت مع  ،والذات واهلوية والتاريخ

 إىل اللغة والتاريخ اللذان و صوال امليتافيزيقا تقوم على مفهوم احلضور بصفته األساس الذي تقوم عليه مسألة املعىن واحلقيقة والقول والكتابة
له األصلي أي الكالم أو خطاب، من اللوغوس مبدلو ذا املستوي يعيد هيدجر مركزية . )Dasein(يعدان املكونان األساسيان للكينونة 

الشرعية وريثة لا حيسبها اليت يةلغة األملانالأو  يةباشرة فعل التفلسف إال باللغة اليونانملخطاب فلسفي ذا توقيع يوناين، وال سبيل حيث أنه 
أفكر يف الواشجة اليت تربط اللغة « Der spiegelيقول هيدغر بصدد اللغة األملانية كوريثة للغة اإلغريق يف حواره مع جملة . للغة اليونانية

م جمربون على أن يتكل موا األملانية، وهم يؤكدون أيضا                                                          ً                                    األملانية بلغة اإلغريق وفكرهم، هذا ما يؤكده يل الفرنسيون دائما ، عندما يفكرون أ
م ال يتمكنون من التفكري من خالل لغتهم   .»أ

ُ      وال ميكن  فهم . يف فلسفة ديكارت'' الكوجيتو''مصطلح  كتمركزيف مشروع هيدجر الفلسفي،   )Dasein(مصطلح الديزاين  متركز      
 مبوت                ُ             فلسفة هيدجر اليت ت علن بدايتها   عليه تس                                             َّ احلقيقية إال من خالل إدراك املوقف النقدي الذي تأس   داللة مصطلح الديزاين

يف هذه اللحظة يتبني أن الدازاين  .     َّ                                                                     ، وأك دت انفصاله الكامل عن الوعي اإلنساين يف سعي منها لتأسيس أنطولوجية متعاليةاامليتافيزيقي
طالقا من الزمانية بوصفها كينونة الدازاين ، الذي يفهم ان)die Zeit(ينتمي إىل كينونة أنطولوجية ذات هيئة أنطيقية ذات صلة بالزمان 

ا أنطولوجية  )3(.إن الدازاين إمنا هو ماضيه الذي يتأرخ كل مرة انطالقا من فهم حيدد مستقبله. الفاهم لكيونونته ، مبعين دهرية احلضور –إ
  .مع ضرب يف الزمن الذي هو احلاضر"  حضورا"الكائن مدرك ضمن كينونته بوصفه 

 ξωον(النسبة هليدجر سواء كان مبفهومها العامي أو الفلسفي توصف بذلك الكان الذي لديه القدرة على الكالم إن الكينونة ب

λόγον εχον( أي الكائن الذي نصادفه أثناء املخاطبة واملناقشة، لذلك كانت األنطولوجية بالنسبة هليدجر قد ارتبطت باجلدل عند ،
من هنا نستفيد من  )4(يضيف هيدجر هنا االشتغال املطرد باهلرمنيطيقا،). dialogue = δια λογει(أفالطون، ومعين اجلدل هنا احلوار 

شروحات أرسطو للكالم الذي ميكننا من إبصار شيء ما  الذي يكون موضوع الكالم، مبعين أن الشيء الذي نبصره هو الذي نتكلم عنه 
  )5(.أو موضوع الكالم، و عليه ارتبط الكالم بالبصر

ً      كائن لغوي وليس حيوانا  عاقال  كما ، الذي هو جوهر اإلنسان، إنه  )λογος( تأسس على مفهوم اللوغوساللغة ت      َّ دجر أن  هي شريي     ً                     
َ              اإلنسان  كائن لغوي، ف كون. يرى امليتافيزيقيون ومن جهة  .املمتد عرب الزمن من جهة الكون على                         ً       ً درك كينونته بوصفها موجودا  منفتحا  هو ي     

َ          إدراك  حسي وصويتأخري  ُ                 اللغة هي اليت متنح  اإلنسان إنسانيته.      وملخص هذا التصور يتمثل يف أن اللغة وسيلة تعبري وتفاهم وتواصل مع .                
ا وصوال  إىل إجناز   االتفاق على الرموز جمردالكالم ومنه كان  .اآلخرين ً          ورصد دالال    ٌّ سعي  إنه  .ثقة متبادلةحوار يتأسس على التفاهم وال              

عن موقف جتاه الوجود، األمر الذي يؤكد أن اإلنسان  وهو إدراك لزم عنه تعبري املتكلم أثناء الكالم،  شملهايت يتحديد مساحة احلضور الل
، ومن سريورة الوجود معامل حقيقي ينظمن جهة                َ  هذا يعين أن اللغة  . باألشياء اليت يبصرهاوعيه  اليت شكلت حدوث اللغة ال خيرج عن

من هنا . بكينونته املمتدة يف الزمن عرب وعيه باألشياء ايل يبصرها واليت شكلت موضوع كالمه جهة أخري حتدد شرط الكائن وتربطه
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ا فلسفة التعايل عند هيدجر و كونت اإلرث اليت انتقل إىل دريدا وهربماس عن طريق جدامري   .تشكلت شبكة املفاهيم اليت أطرت 
ذا األخري، الذي سلك به يدون جدامري جمموعة من املالحظات عن هيدجر ضمن سريته ال ذاتية واليت اعتربت دليال على تأثره 

ذا الدين أين و لعل الكلمات األخرية من مقدمة كتابه احلقيقة  )6(.إىل التجربة الفلسفية اليت شبهها بالصعقة الكهربائية املنهج تعرتف 
 ةالتأويلي ال يعترب جدامري. ريتية الواقعيةهريتية عرب تطويره للظاهالظا ةأشار إىل االرتقاء اإلبداعي الذي قام به هيدجر جتاه تراث التأويلي

ذلك ما . اكتشاف قوة التاريخ من جهة أخريعلى مزاعم مشولية اللغة من جهة و عمال ميتافيزيقا باستعارة اسم آخر، بينما يف احلقيقة ردا 
ا، ما دامت النظرية الت تم جبدية وأمهية قوة التاريخ بوصفه حركة املستقبل واملاضي من أبرز ضعف امليتافيزيقا يف الدفاع عن افرتاضا أويلية 

ما ثنائية متصارعة اليت مل تتحقق متاما، من هنا يظهر جليا االختالف  اذه اللحظة ترفع مزاعم هيدجر يف تقويض امليتافيزيق )7(.حيث ا
هيدجر شأنه كشأن العديد من منتقديه فهم يشريون إىل االفتقار . جبني هيدجر وجدامري الذي اعرتف به يف مقدمة كتابه احلقيقة واملنه

نتائج اليت أرجعها جدامري إىل حمدودية الفهم اليت ترجع للواقع واملقاومة والعبث والالمعقولية شرعيتها، فاملرء  األساسي للوصول إىل النتائج،
من هنا ندرك متام اإلدراك أن هيدجر حني سائل امليتافيزيقا  )8(.جبدية الذي يأخذ هذه احملدودية جبدية عليه أن يأخذ كذلك حقيقة التاريخ

لعل . ليس العدم ؟ بل مت ربط املوجودات بالقدراملوجودات، ملاذا هناك موجودات و عن طريقها وكيف تبحث عن الوجود وال تبحث يف 
يت عرفتها أوروبا يف النصف الثاين من القرن العشرين، جتعل الصناعية المشولية األدب والفنون والوضعية التقنية و ربط املسائلة باملطلق و 

امتداها يزيقا بتأسيسه ملفهوم الكينونة و إال ان هذه املعارضة مل تقوض امليتاف )9(هيدجر يعتقد أنه بذلك يكون بذلك قد عارض امليتافيزيقا،
  .هر جليا يف تعاملهما مع الفن خاصة الشعرعرب التاريخ حتتاج إىل عملية تأويل، تلك هي نقطة االختالف بينهما اليت تظ

هيدجر يف مقاصده األخرية وكما فعل ذلك جدامري ضمن فلسفته التأويلية، جتعلنا نكتشف الرابط غري املباشر بالوعي  ىتتبع خط
ذا الشأن تنقل خربة الفن أكثر مما ينقله الوعي  اجلمايل الذي ال يقدر على وعالقته باحلداثة اليت اعتربها جدامري باملنطقة اخلطرية، 

الفن هو أكثر من تذوق ضمن صورته الغرضية، خربة التاريخ كذلك ال يشملها الوعي التارخيي إال بدرجات متفاوتة، التوسط بني . إدراكه
ألساس املرجعي للخربة التاريخ هو اكثر من أن يكون وعيا، فإن ا. قوة املاضي الفعالة هو الذي حيددنا تارخييابني الواقع و املاضي واحلاضر و 

هذا ما اوقع  )10(.العلوم التأويلية الذي يسميه جدامري الوعي املتأثر بالتاريخ تالتارخيية يعود إىل ما يفصح عنه التأمل الشامل لإلجراءا
    )12(.الذي شهدته أوربا والذي انزلق فيه هيدجر )11(الكثري يف الفهم اخلاطئ للتاريخ الذي اعتربه جدامري مصدر للعنف

  :تأسيس مصطلح التفكيك ىمن نقد الميتافيزيقا وتأسيس فلسفة الحضور إل: دريدا 
عند الثاين و التدمري و  اهلدموهوسرل، إذ كان عند األول ذا معين هيدجر كل من  يعود إىل التفكيك مصطلحأشرت الدراسات أن 

مثلما عاد إليها  .الوصول إىل التجربة األصلية األوىل هو انهجيم عمليا  أوف ،، إنه مفهوم تأسس يف سياق الفلسفة الرتستنتاليةاالختزال
تفكيك نقدى كهيدجر  يستخدمه اهلدم  بينما. من مث إىل أصل الظواهر مبا فيها الظاهرة اإلنسانيةالبحث عن أصول الرياضيات و هوسرل ب

ر مفهوم اهلدم مبفهوم االختزال يعادل هيدج. كينونة الوجود  على الذات املتعالية اليت تدرككز تر يي ذال نابع من منهجية االختزال الظاهرايت
ا املفاهيم. البناءو  اختزال ما هو موجود إىل حقيقة الكينونة، مث بناء الكينونة، مث هدم املوروث  :املنبعاإلجرائية اليت تبحث عن األصل و  إ

إىل التفكيكية مبعين عملية لثابتة، منه كانت تأويلية هيدجر إشارة ، خالفا عن الفلسفة امليتافيزيقا اليت تبحث عن جواهر األشياء اوتفكيكه
  .اليت عرفت عند دريداالكشف عما أخفته التقاليد، و 

" مل يعتمد دريدا فقط على التقاليد اليهودية لصياغة مفهوم التفكيك بل جند إرهاصاته األويل يف ترمجته لكتاب إدموند هوسرل 
ا إىل املنبع األصيل الذي عرف الحقا يف الفلسفة الظواهرية الذي وضع له مقدم" أصل اهلندسة ة طويلة يشرح فيها الكيفية اليت نصل 

حالة  يف هي اليت القصدية املعاين ملخزن بالصريورة  جيدا ترتجم للرتسب اجليولوجية الصورةلعل . مبعين نزع الرتسبات بالكشف أو التعري،
 طبقة أو أو مستوى فئة، صياغة السالف، مما يستدعي املعىن يغمر جديد معىن وظهور الرتسبات حتت وكامن مكتوم األصلي ركود، فاملعىن

بالنسبة هلوسرل اهلندسة تقليد ناجم عن نشاط األنسان البدائي الذي تولد . املرتسب شأن ذلك شأن األشكال اهلندسية جديدة للمعىن
وائل ال مينعنا من إعادة تنشيط املعين األصيل، ألن كل تقليد يصبح موضع تساؤل عن النشاطات اإلبداعية البدائية، جهلنا باملهندسني اال
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يار لرتسب هلذا املعين املنتج، مسار الرتسب واالنبعاث يضعنا أم ام يف حركة صياغة املعين، فكل معين جديد ميثل تارة تقدم وتارة أخري ا
الرتسب يستدعي صورة للحضور مضمرة يف نشاط التنقيب بإمكانه . اآلخرالصورة التالية ان الرتسب تأليف تارخيي يشمل الواحد ضمن 

ا متمايزة وحمكوم ة انتاج األساس الذي انتج من طبقات عليا مؤلفة يف وحدة بنائية واحدة، كالنسق الذي تكون كل خمزوناته مرتابطة غري ا
ندسة بنوية عن بنية القشرة األرضية وما ينشأ فيها من تغريات بفعل  دراسة الرتسبات جزء من علوم األرض اليت تبحث )13(.األصل 

إدراك األشكال اهلندسية يقوم على احلدس الذي نصل به إىل املؤسس األصلي، إنه حدس شبيه  )Tectonique.()14(القوي الباطنية 
ليت قدمها برتانو، لذلك كانت الصياغة باحلدس اإلرادي الذي عرفه كانط بينما جنده  قصدي عند هوسرل نتيجة تأثره بالتحاليل النفسية ا

  )15(.اهلندسية عنده فاعلية تارة و انفعالية تارة أخري

كنسق الفلسفي يضاهي كل من البنيوية والوجودية، األوىل تأسست على اللغة والثانية على ول عليه و مبعناه املتدالعل التفكيك 
ا أنساق فلسفية انتشرت يف الوسط الثقايف الف انتشرت كذلك حيت يف األوساط األمريكية خاصة وأن دريدا كان يلقي . رنسيالوجود، إ

ا فاإلشكالية اليت . بدأ دريدا بنقد امليتافيزيقا مثله مثل هيدجر ومن مث إىل نقد األسس املعرفية للعلوم اإلنسانية. دروسا بإحدى جامعا
الفينمولوجي الذي تعلمه التكتيك واملنهج ) réduction( ممارسة الرد انطلق منها دريدا تعود بنا إىل فينمولوجيا هوسرل اليت تقوم على

ا املثالية، منه كانت . واالنضباط فمفهوم الرد يعين الوقوف على انتقال األشياء من حالتها الطبيعية إىل موضوعات قصدية يف صور
ا إىل  لذلك ال جند دريدا خارج النصوص الغربية . احلضور اخلالصخالصة العملية هي نزع الرتسبات الغريبة اليت أدركها الوعي والوصول 

تظل . دريدا نفسه صرح يف عدة مناسبات انه ال يقوم بتفكيك نصوص إال إذا كان يعرف تراثها ولغتها. اليت شكلت املركزية األوروبية
اخرتاع الغرب، لذلك نادى باحملافظة على الذاكرة أوروبا نقطة االنطالق بالنسبة إليه، حيت اآلخر ال خيرج عن هذه املركزية من باب أنه من 

هو و األوروبية وتلبية ندائها مع طرح فكرة الواجب الذي يدعو إىل إعادة تعريفها، تعريف يلزم استقبال الغري  ومساعدته على اإلندماج، 
  . واجب الضيافة

فال يكون املفكك إال ذلك قام حتويل اآللة إىل  فما الغاية من التفكيك؟ لو تصورنا النصوص اليت ختضع إىل التفكيك كاآللة، 
التفكيك تكمن غايته يف داخله كمرحلة أويل اليت حتتاج إىل مرحلة أخري تكملها، مبعين نزع  )16(.كومة من قطع غيار تلقي يف النفايات

فدريدا عندما يفكك مفاهيم . التفكيكاملفاهيم املرتسبة واخلروج باملعين األصيل من النص املفكك، تلك هي الغاية املقصودة من عملية 
فاملفكك عند دريدا ينبغي أن يكون . ارتبطت باملركزية األوروبية فهو يريد اخلروج من هذه املعين األصيل الذي غفلت عنه الثقافة العربية

ا شرط التحقق الفع لي لإلنسانية، لذلك استقبلت مدفوعا بروح املقاومة ليدافع عن املثل العليا لإلنسان اليت يصعب حتقيقها، غري أ
هنا دريدا ال خيتلف عن مقاصد مدرسة . اسرتاتيجية التفكيك استقباال مبهرا نظرا ملقاومتها كل أشكال اهليمنة الناجتة عن املركزية األوروبية

ا سنتبع خطي هربماس أحد رموز من هن. اليت اتبعت املنهج النقدي كتكتيك هلدم كل املتناقضات اليت انتجتها املركزية األوربية تفرانكفور 
  .املدرسة وكيف استخدم التكتيك النقدي وتعامله مع مفاهيم انتجتها املركزية األوروبية واشرتك يف نقاشها مع دريدا

  :دريدا ومفهوم التفكيك ..هبرماس 
كما شرحه هربماس يعود   ، مفهوم التفكيك"القول الفلسفي للحداثة" يتعرض هربماس إىل مفهوم التفكيك الذي طرحه يف كتابه 

وتكون على الدوام خطرة، أي خطر الوقوع خارج ما يفكك، هنا يناشد  السياجاليت تتم داخل  )Destruktion(إىل الكلمة األملانية 
ثابة نور هربماس ان تكون عملية اهلدم حماطة باملفاهيم النقدية، ويشري وبشكل صارم إىل إمكانية وجود ثغرة ال جند هلا تسمية، وتكون مب

ا دريدا تساير حركة التفكيك عند هيدجر، فهو ومن دون قصد يقوم بتعرية  )17(.نلمحه خارج السياج إال إن عمليات التفكيك اليت قام 
الذي هو حصيلة كتابة تضع مرة أخري أصال كان ) Différance(األصولية لفكرة هيدجر، مزاودا على الفرق األنطولوجي بالفارق 

من هنا يتأكد أكثر على اعتبار أن هربماس من قراء هيدجر الذي تتبع خطوات كل من  )18(.بتحريكه على مستوي أدين هيدجر قد بدأ
ا الذات املتعالية. هوسرل وهيدجر أن أصل التفكيك يعود إىل هذين الفيلسوفني . أين شكلت اللغة الفيصل يف فهم الظاهرة، عملية تقوم 

ا دريدا أن اللغة مل تدرس بشكل منهجي على الرغم من أن هيدجر لطاملا أكد بأن اللغة مسكن الوجود غري أن النقطة اليت انطلق منه
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لعل املنهج املقصود هنا، هو منهج دي سيسور الذي فصل بني الدال . على شاكلة هودرلني الذي قال بأن اإلنسان يسكن الشعر
  . واملدلول أو بني صوت الظاهرة واملعين الذي حتمله

دريدا من خالل علم الكتابة أن يؤسس لنقد امليتافيزيقا من حيث  أنه اخليط العلمي الذي يتصدى جلذور الكتابة الصوتية،  حياول
 أي الكتابة املصوغة على منوذج الكالم، إن الكتابة هي الوسط الذي متت فيه املغامرة امليتافيزيقية الكربى املتضمنة إلجنازات الغرب يف

ا بذلك النص جمال العلم والتقن ذا الوعي الذي فقد اليقني الالهويت القائم على رؤية كل صفحة ترتبط من ذا ية، إن فكرة احلداثة مرتبطة 
هناك اتفاق شبه تام على أن احلداثة بنيت على العلمانية اليت انتهى إليها هيدجر،  )19(الفريد للحقيقة الذي كتب من قبل العقل الكوين،

هو األلف يف اللغة العربية  على و  )a(حنتت على حرف ) Différance(لسفته متمسكة بالتعليم اليهودية فكلمةغري ان دريدا ظلت ف
، أن هذا احلرف غري مسموع ال يدرك إال أثناء الكتابة قياسا لوفرة العهد الذي )Rabbi Mendel(حسب حتليالت حاخام مندل 

  )20(.مةاملبهالالتعيني هلذه العالمة اهلشة و  يتمركز  يف 

غري أن دريدا يكون على حق  عندما يرفض ارجاع اللغة إىل عناصر تستعمل من أجل املعرفة أو من أجل القول املقرر للواقع، أين 
 منه التفاهم، هذا األمر مفروغ منه عندو حيافظ املنطق على أولوية القواعد كما هو احلال بالنسبة للوظيفة املعرفية ذات أولوية بالنسبة للفهم 

فاملظاهر التعبريية تفيد التفاهم الذي أسس له هربماس انطالقا من فعل اللغة الذي هو يف األصل فعل اجتماعي بامتياز،  )21(.هوسرل
  فعلى ماذا يقوم مفهوم التفاهم ؟ و إىل ماذا يهدف ؟ و على أي منهج يتأسس؟ 

  : هبرماس والمفهوم النقدي للتفاهم 
أوستان املربزة للعملية اللغوية من الزاوية اإلجرائية، فهو يريد أن يربز العالقة املوجودة بني على أعمال  عندما يستند هربماس

العملية تنشأ عندما يبين فعل الكالم  بواسطة مجلة مركبة من مجلتني، مجلة ذات ملفوظة إجرائية . امللفوظة والفعل املنجز املؤثر على العامل
يبىن العالقة  بني املتكلم واملستمع على موضوعات ختص حالة األشياء، فمن جهة جند فينجشتني ومجلة الحقة ذات حمتوي يفيد التواصل

ا . قواعد حنوية تنظم اللغة وأشكال احلياة، والكل مصدره اللغة الطبيعية علىبني اجلمل  بينما جبهة أخري جند أوستان يربط العملية ذا
لتوضيح مفهوم التواصل، " كيف نصنع األشياء بالكلمات"مع صاحب كتاب  اسأمام مثل هذا الوضع يذهب هربم. باللغة العادية

فالعملية تتوقف على حتديد مفهوم الكفاءة التواصلية املشار إليها من قبل، واليت تتجرد أوال من ملفوظات ملموسة حمددة الداللة ذات 
كل األفعال اللغوية اإلجرائية حىت نبقي على   االزمان، مث ثالثتهو ن كل املضامني ذات صلة باملكان صلة باللسانيات االجتماعية، مث ثانية م

للفعل " ويرب"  ما بني مفهوم ومبستوى آخر يربط هربماس )22(.التعبريات اللسانية ذات أشكال امسية حتدد الوحدات األولية حلالة األشياء
كالمها . حنو التأثري بالعامل اخلارجي من خالل الكالمومفهومه عند أوستان، من حيث كونه عند األول موجه حنو هدف والثاين موجه 

يتفقان على احلركة اليت تتم يف الذهن إذ كل واحد يستند على تصور فلسفي عقالين ولغوي، فاللغوي وحىت نستمر على نفس الوترية مع 
وي التبليغي الذي يريده املتكلم بينما ويعين عنده احملت) locutoire(الذي ميز ضمن فعل الكالم  ثالث أفعال، الفعل اللغوي  أوستان

. هو األثر الذي حيدثه املتكلم باملتلقي) Perlocutoire(حيول التبليغ إىل فعل، غري أن الفعل العالق ) illocutoire(الفعل املنجز 
ظات اليت تقوم بالتبليغ مث إجنازه فالعملية تتم عنده على ثالث مراحل، فعل الذهن أين يتم التفكري يف العملية اإلنشائية من اختيار امللفو 

) téléologique(الفعل العالق بالفعل السبيب  ومنه يربط  هربماس )23(.أي حتريكه حنو املتلقي الذي ينتظر منه أن يعرب عن أثر امللفوظة
دف ما يعتربه صاحبه هنا ال خيتلف مع ويرب عندما يربط الفعل  )24(.أي ما يعرف لدي املتكلم من خالل الكالم أنه قد حدد هدفا

ا يتحدد اهلدف، فـويرب يضع  اسرتاتيجيا، فكل إنسان متكلم وفاعل لديه اسرتاتيجية توجه أفعاله حنو هدف من حيث أن العملية عقالنية 
ٍ          ٍ يوجه حنو هدف  اجتماعي     أمامه النموذج السبيب للفعل، إذ من خالل تعريفه له من حيث هو نشاط إنساين ذا معين ذايت املعين  )25(.          

  . هو الفعل املوجه حنو التفاهم باعتباره أساس التواصل "ويرب" من خالل الذايت الذي يقصده هربماس
الفلسفة، والذي أعيد نشره بكتابه منطق كتاب آلبل حتت عنوان التداولية و ضمن   1976تتبع هربماس باملقال الذي نشر عام عند 

ذا املقال يقدم هربماس معين للتداولية الشمولية، وهو عنوان املقال أصال، وبه يطرح الفرضية  )26(العلوم االجتماعية و حماوالت أخري،
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 ألتفامهياألنشطة االجتماعية؛ كالصراع واملنافسة على سبيل املثال وكل السلوكات االسرتاتيجية  ما هي إال مشتقات النشاط : التالية
)Intercompréhension( ، بالنشاط التواصلي أين تلعب اللغة دورا مهما  كوسيط يف املسائل السوسيو: أين يتقدم خبطوة ويقول -

ملثل هذه الفرضية، و باملستوي الدقيق الذي أراده هلا هربماس، يستلزم علينا الوقوف على املربرات اليت اقرتحها، حىت نبقي بنفس . ثقافية 
لعل كل فرد أمام النشاط التواصلي؛ ملزم عليه بأن :  املعقولية: م، وهيضمن ذات القاموس يقرتح جمموعة من املفاهي.  يالقاموس اهلربماس

  .يستخدم فعل الكـالم، ويكون قاصد املشاركة يف النقاش
ويكون تعبريه معقوال وقابل للفهم، أي أن يركب بني الفهم والتفاهم مع اآلخر، وحمققا للتذاوت أو البيذاتية، واهلدف من   :ألتفامهي
 )27(.اق يوصلنا إىل جتمع بيذايت أين تتبادل الثقة وتتقاسم وجهات النظرالتفاهم خلق اتف

 .أن يكون املرسل صادق يف ما يقصده  و تتبادل بذلك الثقة:  الصدق -

ا تبين امللفوظة:  اإلحكام -  .أن يكون كالم املرسل حمكم بالقيم املتفق عليها، مبعين أن تكون هناك خلفية قيمية يتفقون عليها، و

 .تستلزم  التربير: احلقيقة -

إىل األربع أسس املشار إليها املشكلة للحالة الطبيعية للتواصل اللغوي، وإذا ) Intercompréhension(يضاف ألتفامهي 
بينما ألتفامهي كسياق . اختلت جعلت اجلو شاحبا بني املتلقي واملرسل، والسبب النقص يف الثقة واالحتقار، وعدم الصدق

حيقق أساسيات تتبلور من خالهلا مقرتحات تتطلب التصديق، وتكون حمل اتفاق بني املشاركني يف التواصل، وإذا ) Processus(تطوري
تبني بأن إحدى املقرتحات مل تتوج بالتصديق، علق تصديقها وتوقف التواصل، عندئذ نكون أمام خيارين  إما أن منر إىل النشاط 

ا نعيد النظر يف التربيرات املقدمة، وبالتايل نعيد تفعيل النشاط ألتفهمي من خالل النقاش، أين االسرتاتيجي  ونوقف عملية التواصل وإم
من بديهيات النشاط ألتفهمي الواجب توفرمها بني . يتم الرتكيز فقط على فعل الكالم، والرتاكيب اللفظية املستخدمة اليت تفيد االتفاق

ملقرتحات، وأن يستخدموا ملفوظات حتتمل التصديق، وأن يستعينوا مبلفوظات سبق تصديقها، املتلقي واملرسل أن تكون هلم دراية ضمنية با
اية األمر إىل التفاهم واالتفاق . مبعين أن يكون هناك تسلسل منطقي يف اختيار امللفوظات يتحقق مبوجبه تطور السياق الذي يوصلنا يف 

فإىل مدي سنصل مع هربماس عند .يقا لرغبة كانط عند نشره للسالم الدائم ذلك هو املغزى الذي أراده حيت نعيش يف سالم دائم حتق
تأسيسه ملفهوم التفاهم؟  هل طرح هربماس يف قاموسه مفهوم املصاحلة ؟ وهل املفهوم ذاته جنده يتحقق عند دريدا ؟ أم أن هذا اآلخر 

  حيقق املصاحلة ؟ مفهوم ميكن له أن) Le pardon(حدد له مفهوما حيقق له غرضه ؟ هل الغفران 
  : مفهوم الغفران عند دريدا و طريقه إلى المصالحة

على استقالل الدول اليت خضعت إىل استعمار مرير   أسفرتاليت  التحرريةمبجرد ما انتهت احلرب العاملية الثانية وبروز احلركات 
لذلك طرحت . يف املصاحلة ونسيان املاضي تعيش إرهاصات جعلتها تفكر لدولة االمةبدأت ا ،كلف النفس والنفيس لتحقيق احلرية

استلهمت معانيه من التعاليم الدينية ذات مرجعية يهودية  طلب الصفح ونسيان املاضي، قام علىضرب طقوسي ك مسألة الغفران 
ففي زمن العوملة . قتصاديةبدافع املصلحة االما تكون                        ّ         ً  املصاحلة الوطنية او الدولي ة، وغالبا   ومسيحية، إال أن اهلدف ليس بلوغ الغفران بل 

ً                             ال تتحقق من دون التعامل مع تركة املاضي، ولكن تعامال  حتدده سياسة الدولة ومبا ينجم اليت واالندماج مثة حاجة اىل املصاحلة والتطبيع                                                 
  . عن غفران مشروط ليس هو الغفران الذي يرمي دريدا اىل تعريفه او التذكري به

وغري خاضع  غري مشروط فالغفران باملعين الضيافة الكونية، ه مثل باقي املفاهيم نذكر منهامفهوم قام دريدا بتفكيك الغفران
ّ      على العكس من ذلك، فهو الذي ينص  على  )28(،للقياس من مث فإنه ال . املعىن استحالةهلذا فإنه ضرب من  ،"غفران ما يتعذر غفرانه"                             

تزل اىل التوبة او العفو او االنغماس يف ضر  ُ                                        ميكن ان خي  ّ                                                     ب من العالج النفسي  يف سبيل حتقيق املصاحلة الوطنية، كما يف جنوب افريقيا، او                         
ركز دريدا على كل . فرنسا وأملانيا ألسباب اقتصادية هدفت إىل حتقيق الوحدة االقتصادية األوروبيةبالنسبة لهو احلال املصاحلة الدولية كما 

يف ظهور مدينة اللجوء أين يعرب عن طموحه ، ةاالبراهيمي املمثل يف التعاليم       ّ الديين  الرتاث ، و هيجلكانط و من الرتاث الفلسفي املمثل يف   
  .سياسة بنيت على مفهوم اهليمنة واخلضوع الال مشروط  .ن سياسة دولة األمةع خيرجوبولييت مساحلرة ذات النظام الكو 
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سياسيني والفالسفة من جديد بعد اخللخلة اليت على الرغم من قدم مفهوم الغفران والعفو والصفح إال انه ظهر ليشغل بال ال
زد على ذلك بروز  هيئات دولية . عرفتها الدولة األمة وقيامها على جمموعة من القوانني اليت جتعل من اإلنسان مقيد مبجموعة من القيم 
بني العمل التأملي كتعبري عن حرية  تعمل على تقليص الشروط اإلنسانية اليت انتجتها احلداثة على حد تعبري حنة أردنت عنما ميزت ما

ظهور  احملكمة الدولية اليت تقاضي كل من . اإلنسان و العمل النشط الذي خيضع اإلنسان إىل شروط أملتها اجملتمعات املتقدمة الصناعية
ذا . أساء إىل اجلنس البشري مع تردد مصطلح جرائم ضد اإلنسانية والتمييز العنصري الذي عانت منه جنوب إفريقيا جعلنا خنلط 

املستوي بني العفو و الغفران، األول ذا قدرة إنسانية بينما الثاين من قدرة إالهية، فهل حيق تأسيس هيئة تشرف على الغفران مثلما هم 
  احلال بالنسبة هليئة العفو الدولية ؟ 

ليد اإلبراهيمية وثقافات تعود إىل الفلسفات يشري دريدا إىل وجود تقاطع لغوي غدته ثقافات ذات مرجعيات خمتلفة تعود إىل التقا
بذات السياق . اإلنسانية ذات طابع كوين بنيت على خليط من التعاليم املسيحية والفلسفة الرواقية اليت سامهت يف وضع القوانني الوضعية

تلقت منها ضربات عسكرية أثناء احلرب  يقدم دريدا مثاال عن الوزير األول الياباين الذي طلب الصفح من الشعوب الكورية و الصينية اليت
لغة الغفران اليت جعلت خلدمة ينتقد دريدا ..؟ العاملية الثانية، فهذا الذي طلب الصفح، هل تعود أصوله إىل أوروبا أو إىل الثقافة املسيحية 
لن دريدا على تلك اجملازفة اليت يتقبل يع منهو  ،..ايات ال تلفت االهتمام على اإلطالق كما هو احلال على الدوام يف اجملال السياسي

اية روحية و فيها معين الغفران الذي جعل  وطنية و  نبيلة موجهة لتحقيق خالص أو مصاحلة تأسست على معايري اجتماعيةيف خدمة 
ذا املعين ال حيمل معناه احلوسياسية و  املفروض أن يكون  قيقي، منحىت نفسية، إنه عمل احلزن أو العالج أو إيكولوجيا الذاكرة، فالغفران 

يعلن يان لوكاشفيتش بأنه ال جمال " بالتقادم" ضمن نص مثري للجدل معنون . مبعين أن تغفر ما ال يغتفر )29(الال ممكن،  الغفران يف حمك
بقيم سياسية ودينية  بتلك اجلرائم اليت ارتكبت من قبل األعداء متشبعني ا جرائم ضد اإلنسانية، ليس القصدلتقبل الصفح من أناس ارتكبو 

بطريقة مماثلة جند موقف هيجل الذي يعد أكرب فالسفة التسامح أين . وعقائدية، بل من أولئك الذي اعتدوا على اإلنسان يف إنسانيته
ذا املعين نلتمس اتفاق م ع نص اآلية يؤكد على أن كل شيء قابل للتسامح إال اجلرائم اليت ارتكبت ضد الروح أي القوة احملققة للغفران، 

ر ك  ب الل ه  فـ ق د  افـ تـ  "الكرمية  ر ك  ب ه  و يـ غ ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن  ي ش اء  و م ن  ي ش  ِ    ْ   َ إ ن  الل ه  ال يـ غ ف ر  أ ن  ي ش   َ  َ   َِّ   ِ   ْ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ َ   ُ  َ  َ  ْ  َ  ِ  َ  َِ   َ   ُ    َ  ُ  ِ  ْ  َ  َ   ِ ِ  َ  َ  ْ  ُ  ْ  َ  ُ  ِ  ْ ً  ر ى إ مث  ا ع ظ يم اِ  َّ    ََّ     َ    ِ  َ   ً ْ ، مبعين أن )48:النساء"( َ   ِ 
بينما الصفح يف التعاليم اإلبراهيمية ..رتف بذبه و طلب الصفح يان لوكاشفيتش اليت ال تستثين ما مل يعللغفران حدود، حدود أكد عليها 

ٌ                               ال تقوم مقام املعامالت التجارية بل على الفعل الال مشروط  لتفادي تكرار اجلرمية، صفح ◌  منح للمجرم من حيث هو جمرم ال غري  ُ                                                                            .)30( 

املغفرة، أن تغفر ما  هو غري  قابل للمغفرة ذلك هو احلد دريدا يصر على هاتني الكلمتني أن الغفران إمكانية إنسانية، تتطلب التضحية يف 
  .الذي جيب جتاوزه حيت تتحقق النية املستمدة من التقاليد اإلبراهيمية

  :  طريق المصالحة عند هبرماس
يار جدار  برلني  وجرى  1961أغسطس  13مت بناءه يف (مسألة املصاحلة طرحت حبدة يف الكثري من نصوصه خاصة بعد ا

، الذي مل حصن بطريقة عشوائية بل كانت )و هدم بعد ذلك بشكل شبه كامل 1989نوفمرب  9نه على مدار السنني، مت فتح يف حتصي
  نتيجة السياسة الستالينية اليت كانت تدعو إىل متجيد السياسة االشرتاكية وتسييجها ضد أي تغلغل من املعسكر الليربايل الذي كان يعترب

نقطة االختالف . تفكك املعسكر االشرتاكي بدأت تطرح مفاهيم مثل اإلندماج و املصاحلة الوطنية بني األملانيتنيبعد . العدو رقم واحد
هربماس هو أن األول متوقع ضمن التقاليد اإلبراهيمية الذي كان وفيا هلا، بينما الثاين كان بنائه ملفهوم املصاحلة بناء فلسفيا قائم و بني دريدا 

هربماس مل خيرج عن املنهج النقدي يف تعامله مع احلداثة اليت كانت مصدر اهليمنة . ية اليت أسست للحداثةعلى مبادئ العلمان
. واستخدامها للعقل األدايت كوسيلة حتقق غرضها، على العلم أن مدرسة فرانكفورت اعتمدت على املنهج النقدي املاركسي يف نقد اجملتمع

مقاربة (حتوله إىل تأسيس منهج جديد قائم على عدة مقاربات البحث الذي متيزت به املدرسة و م بالرغم من أن هربماس غري من براديغ
سامهت يف بناء نظريته يف الفعل التواصلي املؤسسة ملفهوم التفاهم كمفهوم إجرائي حيقق  )31()فينمنوجلية ، مقاربة نقدية، مقاربة هرمنيطقية

 فعلى ماذا تقوم املصاحلة عنده ؟. املصاحلة
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عل مفهوم املصاحلة  الذي يتكرر على الدوام قد ارتبط بالفعل العام أو احلكومي، الذي من املفروض أن يعيد تنظيم العالقات ل
ا السابقة قانون العفو  بفرنسا  وجبهات أخري من العامل، جعل فعل النسيان  . االجتماعية اليت لديها ماضي عنيف بتحويلها إىل حاال

ديدات املتابعة القضائية يف كأمر قضائي صادر عن ا حلكومة يفرتض أنه ال يتلقى تعارض وال حيقق الطاعة احلقه، وحيت وإن كانت هناك 
غري أن تقليص إمكانية التعبري عن عدم قبول هذه التدابري كان . حاالت تعبريية الرافضة ملشروع املصاحلة ال تندرج ضمن  تدابري العفو

الفرد الذي رفض نسيان . روايات التارخيية، اليت تصبح عند احملرضني ضد سياسة املصاحلة ذات تأثريات قويةبالتذكري باملوتى أو بعض من ال
والديه املفقودين يرتاجع عن رفضه مع فقدانه للجماعة الداعمة له، فيجد نفسه يف مواجهة اجملتمع الذي يتحرك مثل مربية جممع 

اجملهودات اليت تقام لتحديد مفهوم املصاحلة حبيث ال ميكن  )32(.ت إلنقاذ احلياليت تعدم املي) la matrone d’Éphèse"(أفسس"
 اعتباره جمرد اتفاق النخبة املؤسسة على عقالنية أو حيت االخنراط يف منظومة قيمية تضمن االنسجام االجتماعي، اخنراط يعمل على حتديد

أو معرفة " راولس"ي مقبول من اجلميع يف وضعية حياد بالنسبة لـ خصائص سالم حمتمل ناتج عن اتفاق قائم على تربير أخالقهوية و 
ضمن سياق تداويل مفتوح على مجيع أفراد اجملتمع عربوا عن مشاركتهم يف النقاش واختاذ قرار العفو، ذلك هو االقرتاح املستلهم من 

   )33(.هربماس
يثري فكرة واجب الذاكرة من خالل توقعات  ممثل اجليل الثالث ملدرسة فرانكفورت) Axel Honneth(حيت آكسل هونث 

من هذه . أختد هذا االعرتاف  كرباديغم وعرفه بالعالقة اإلجيابية للفرد مع ذاته. الضحايا واتفاقيات الصلح املصاغة وفق االعرتافات الفردية
 باجتاه آخر يذهب جان مارك فريي )34(.الزاوية حتول اعتبار الرباديغم كوسيلة عالجية ملاضي أليم، يفرتض أن ينتج السالم االجتماعي

)Jean-Marc Ferry ( أحد املنشغلني بفلسفة هربماس االجتماعية إىل اقرتاح منذجة جملموعة من الوجوه الوطنية اليت وضحت التربيرات
طنية التارخيية ومعناها املبدأ الروحاين الوطنية اجلغرافية  اليت تربط  الصلة الشعب برقعة جغرافية، الو : اهلربماسية القائمة على العناصر التالية

هذه  الذي ينمي الشعور باالنتماء إىل نفس اإلرث التارخيي، الوطنية القانونية أو القضائية ميكن أن تشرتك مع الوطنية التارخيية من باب أن
س األمة، وأخريا الوطنية الدستورية اليت تستلهم األخرية ترتكز على تصور عقالين لألمة املعرفة باجملموعة من املواطنني حيدد انتمائهم إىل نف

ا البعد الكوين من إطارها القانوين ومن اجلانب التارخيي االستقاللية واإلرادة السياسية، تلك هي األوجه اليت حتقق املصاحل ة من سابقا
من مقال مركزي عنون مبا بعد الدولة األمة أين  تشكل مفهوم املصاحلة عند هربماس كان انطالقاإال أن  )35(.وتكون التصور اجلديد ألوروبا

قدم به نقطة االنطالق للتفكري حول الدولة األوروبية اليت من املفروض أن تبين على منظومة قانونية ترتكز على السيادة الوطنية وحقوق 
النظام ).  Autonomie privée et autonomie publique(اإلنسان، منظومة تكرس االستقاللية الذاتية واالستقاللية العامة

نبغي هلا أن القانوين ال ميكن له أن يقرأ  أخالقيا حبقوق اإلنسان وال يقرأ كذلك إيتيقيا بالسيادة الشعبية، االستقاللية الذاتية للمواطنني ال ي
اإلنسان ال تأخذ يف احلسبان فاحلدوس املعيارية اليت ترتبط بالسيادة الشعبية و حقوق . يمن على استقالليتهم السياسية وال العكس

ضمن النظام القانوين، إال يف حالة ما اعتربنا أن احلق قد تساوي باتسامه باحلرية الذاتية للفعل الذي ال يفرض كقانون أخالقي ذا حد 
أو األصل املشرتك  )co-orinarité(ثنائية األصل . خارجي شرعه احلاكم وطرحه بصيغة أداتيه تقوم بوظيفتها، يتماشى مع دوافعه الذاتية

أين يكون املشاركني يف .. لالستقاللية اخلاصة واالستقاللية العامة ال تظهر إال باحلظة اليت يفك فيها رموزها باستخدام نظرية املناقشة 
ن املستلهمة من من خالل كل من نظرية القانو )36(.النقاش هم املشرعون واملعارضون للقانون، أين تأخذ السيادة الشعبية الصفة القانونية

القانون األخالقي الكانطي ونظرية العقد االجتماعي لروسو وكذا نظرية املناقشة اليت حددت أهدافها من نظرية الفعل التواصل كفعل موجه 
  .حنو التفاهم، يرمي هربماس أن يعطي صبغة قانونية ملعين املصاحلة، أين يتم جتاوز كل مصادر العنف

سبتمرب مل أتوقف عن  11، أنه بعد أحداث )Giovanna Borradori(يوفانا بورادوري صرح هربماس ضمن حوار مع ج
ارت  التساؤل عن مثل هذا العنف، كل تصورايت عن النشاط املوجه حنو التفاهم، اليت عاجلتها بداية من نظرييت عن الفعل التواصلي قد ا

نف بالدول النامية اليت تنتج اجلماعات املتطرفة، جندها باملثل بالعامل املتقدم بالنسبة إليه أن األسباب اليت ولدت الع. يف سخافة غري متوقعة
نسبة الفقر مما جعل عملية التواصل مذبذبة   نه للعدالة االجتماعية مع ارتفاعالذي  يعيش عنفا هيكليا ناتج عن عدم املساواة وفقدا



210 

الذي يستدعي عقالنية تواصلية مضبوطة بنظرية  )37(ء عمومي،وبالتايل فقد التفاهم الذي من املفروض أن يكون مؤطر داخل فضا
ته أصولية متطرفة، كانت وراء أسباب أحداث ذتساوي مسببات العنف يف كال العاملني املتقدم واملتخلف هي ولدت العنف وغ. املناقشة

عندما حبث هذا األخري عن الوضعية  األصلية  سبتمرب اليت تشبه بكثري أسباب احلرب العاملية األويل، لذلك يشرتك هربماس مع راولس  11
تقوم الوضعية األصلية على االستقاللية السياسية املركبة من أوليات أخالقية لشركاء يبحثون عن نظام . اليت متكننا من الوصول إىل املصاحلة

عب الواحد وما بني الشعوب، تلك ملثل هذا االنصاف الذي تبحث عنه الوضعية األصلية يتحقق العدل داخل الش )38(تعاوين منصف،
هي الفكرة اليت عاجلها هربماس من ذي قبل باملقال املشار إليه، والذي نشر يف كتابه اإلندماج االجتماعي، إذ جنده يركز على حقوق 

قانون من هذا اإلنسان والسيادة الشعبية اليت تطالب الدول ذات سيادة أن ال تقصي شعوبا بل تساعدهم على تقرير مصريهم، دولة ال
ألن مثل هذه العناصر تكون سببا النتشار  )39(املنظور البد أن تكون مبنية على أسس قانونية دون متييز عرقي وال جنسي وال ديين،

  .      العنف
  :الخاتمة 

ذا ميكن القول أن املصاحلة تستدي شروطا معرفية ونفسية لتحقيق سلم دائم يفرتض أن حيقق تغيريا عميقا داخل كل ف رد، 
العواطف ألغلبية أفراد  وحىتواملواقف  املستوي تكون املصاحلة مبنية على مسلك نفسي يؤكد على تغيري الدوافع واألهداف والعقائد

ومبستوى آخر  أن هذا التغري ال حيدث إال يف ظل نقاش عام تأطره نظرية املناقشة ونظرية القانون تضمن استقاللية املشاركني يف . اجملتمع
غري ان العنف الذي انتشر يف العامل بشكل رهيب خاصة يف الدول النامية منها اجلزائر . لنقاش باحملافظة على استقالليتهم اخلاصة والعامةا

لعل اإلرادة مل تكن . الصفح والذهاب إىل املصاحلة الوطنيةو  تبخل شعبها املعتدين بالعفو  ناليت عاشت عشرية ملونة باألسود واألمحر، م
هلذا القت انتقادات من . رة فلسفيا وال حيت قانونيا بل كانت سياسية شعوبية غايتها الوحيدة ومثلما كان شعارها هو إطفاء نار الفتنةمؤط

ائي والضحايا واألخطاء قبل فالسفة مثل دريدا وسياسيني مثل عبد احلميد مهري، بالنسبة لألول، عملية املصاحلة و  بالرغم من األمل الال
ا مكنت من إخراج اجملتمع والبلد والدولة من الدوامة العنفاجلسيم خرج بفضل سياسة أعلن . ة اليت عاىن منها الشعب اجلزائري إال أ

إال أنين أعتقد أن املعين الذي فهم من كلمة الصفح أو الغفران اليت وظفت . عنها الرئيس بوتفليقة و صودق عليها عن طريق استفتاء شعيب
اصة من قبل رئيس الدولة مل يكن عادال بالنسبة لضحايا العنف البشع، ألنه ال أحد لديه احلق بأن يغفر للمعتدين يف ذه املناسبة خ

م، فاحرتاما ملعين الكلمة ولـال  املصاحلة مل تولد من رحم اجملتمع بل انبثقت من قرار  )40( ،..قابلة للتفاوض اليت تفيده الغري شرطيتها مكا
   )41(.اسة اليت تقوم عليها السلطةسياسي يكرس السي

تفكيكية دريدا احملافظة على التقاليد اإلبراهيمية والتواصلية النقدية هلربماس املبنية على أسس علمانية مل ختتلف عن األهداف 
د الذي لطاملا نادى به   جتاوز مرحلة العنف، مع الوصول اىل السالم الدائمف إىل حتقيق التوازن االجتماعي و اإلجرائية للمصاحلة اليت 

، مل يعكف هربماس بالتذكري على مثل هذه املبادئ يف جممل ائم على األمر املطلق الال مشروطكانط  بتأطريه للفعل األخالقي الق
ية، فكل نصوصه، فاذا كان كانط قد جمد  القواعد الذهبية من املسيحية فإن دريدا قد بسط مفهوم التجاوز والغفران على الطريقة االبراهيم

تأسيس العلمانية إال أن العودة  لرغم من اخلروج عن هذه األخرية و املسيحية باظلت مؤطرة بالتقاليد اليهودية و  االنتاجات الفكرية الغربية
  .        إىل األصل ال يكون غري ذلك
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