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شكر وعرفان:

عطاين نعمة الصرب يف اجناز هذا العمل.اشكر اهللا العلي العظيم الذي أ
وأرجائي من ىل األستاذ املشرف: الدكتور بوشيبة حممد الذي حتمل غز غيايب من عز وجودي، إ

ثاري.أ
يبخل ن العون بكل سخاء، دون أيلتاذ سواريت بن عمر الذي مدّ ىل األسكما أتقدم بالشكر إ

علي مبا كان يف وسعه تقدميه.
ن اشكر كل أعضاء اللجنة املناقشة.أكما ال يفوتين 



هداء:اإل
ىل:اهدي هذا العمل إ

الوالدين الكرميني بارك اهللا يف عمرمها.

بنائها.وإىل إخويت وأخيت الغالية وأ

عبد الوهاب.يىل األخ العزيز علإ

.أوعشرينكلي إىل نعم األخ والصديق أ

ستاذة عمرون مليكة اليت كانت سندا وعونا يل.إىل األستاذ كرام عبد احلكيم، واأل

ن يرى هذا العمل النور.إىل كل من ساهم من قريب أو بعيد من أجل أ

ىل مجيع األصدقاء.إ

- رمحه اهللا–ىل روح األستاذ محيد محادي إ

ليكم مجيعا.
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مقدمة

أ

مقدمة:

والغوص يف ،الفلسفة الغربيةاقتحاملقد بات من الصعب على دارس الفلسفة 
اا املذهبيةأعماق تركيب يض  تقو ا دون  هرياقليدس نفم. سواء يف جمال املعرفة أو الوجود،ه

ا يجل وأرسطو،إىل أفالطون ،بارمنيدسو  امسيا،ظلت هذه الفلسفة املركبة وماركس،مرور
ومعرفيا،واألحادية فكريا تسميتها،كما يفضل معظم الفالسفة الغربية،اإلغريقوالتينوجرمانية 

واليت هي ميتافيزيقية األصل املذهبية،
وتسميات.مهما أخذت من أبعاد 

إىل غاية سائدة،ظلت هذه البنية األحادية املرجع والثنائية املنحى واملتعددة املذاهب 
من والتوتر،) الذي عاش متعة العناء 1900-1844جميء الفيلسوف األملاين "نيتشه"(

وكشف النقاب باألصول،االهتمامأجل هدم هذه األنساق وتوجيه الفكر الفلسفي إىل 
العقل الذي هو وراء إنشاء هذه األنساق وذلك من خالل كتابه يفوإعادة النظر

للميتافيزيقا."جينيالوجيا األخالق" كبديل 

،ابات فيما يتعلق بنيتشه وكتاباتهإال أن تعدد التأويالت واخلط،لكن رغم هذا
وجعلته معلقا إىل غاية جميء الفلسفة ،ت فكره موضع حساسية نظرا لصرامتهجعل

اهرة ل ظ) الذي شكّ 2004-1930التفكيكية وما بعد احلداثة ممثلة يف "جاك دريدا" (
وإذا كانت ظاهرة التفكيك املالزمة ملنحاه الفلسفي قد ،فريدة بالنسبة للفكر الغريب

ولوجيةاإلبستيمأصبحت يف عداد األفكار الشائعة سواء طبقت عن دراية بأبعادها 
إذ أنه من ،يف الغرب وبوجه خاص يف أمريكاأم عن جمرد حماكاة ملوجة رائجة،واإليديولوجية

يه إال فكر دريدا من الرواج يف الواليات املتحدة األمريكية ما ال يالقىالعجيب حقا أن يلق
.أقل القليل منه يف فرنسا

شاكلة ) من عمالقة الفكر على1976-1889وإذا كان "مارتن هيدجر"(
ق.م) فذلك ألنه أسس عاملا فكريا خرجت منه معظم إشكاالت 322-384"أرسطو"(

الفكر الغريب املعاصر: قضية التأسيس وماهية الوجود اليت ردها إىل الزمن املصدري الذي 
لية عليها عند أرسطو وعن صورته القبجذريا عن صورة التتابع اليت نقعاختالفاخيالف 
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) وكذلك قضية موت الفن 1804-1724"إميانويل كانط" (اخلاضعة للمكان عند 
وصعود التكنولوجيا وما يصاحبها من "صمت" العلم.

وأخريا وليس آخرا قضية التفكري األصيل يف قدرته على جتاوز الفكر وألطروحات 
.االحتجابالوجود الزائف وما يعرتيه من أشكال 

ف يف الواقع مثله يف ذلك مثل جاك دريدا؟ إن هذا الفيلسو ن مز ماذا يبقى إذن من 
) ينتمي إىل فالسفة 1984-1926) و "ميشال فوكو" (1995-1925("جيل دولوز"

حماولة للخروج من دائرة النسق الذي شكله وبناه أعظم واالختالف املطروح" االختالف"
) ويشهد هلذا األخري أنه 1831-1770الفالسفة املثاليني األملان وهو: " هيجل" (

حىت ولو جديدة،دروب وارتياداكتشافحبيث ال جمال بعده إىل الغربية،امليتافيزيقا "خامت" 
متاما كما تصبح الرحلة غاية يف نفسها طاملا أن الوصول نفسه،غاية يف االرتيابأصبح هذا 

اكتشافات.هو اية لكل ما فجرته من تساؤالت وحققته من 

وهو تشابكا،لكن جرأة دريدا جعلته يفتتح ويرتاد أعقد هذه الدروب وأكثرها 
ا وجمه على باللغة،الفلسفة وعالقتها  يق يز لميتاف ة ل ي اد املع ه  ت نظر من خالل طرح  لك  وذ

الصوتية.كاملركزية العقلية واملركزية أسسها،

؛احلداثةيفالتفكريطريقعنهياحلداثةبعدفيماالتفكريلبدءطريقةأسهلولعل
الفنونجماليفاجلديدةواالجتاهاتاألساليبمنلالنفجارشاملمصطلحهياحلداثة

أا، وصفت20القرنمناألولالنصفيفوالفلسفة بدأتاحلداثة اليت؛العقلعصرب
ومن. وموضوعيةعقالنية، جتريبيةنظروجهةيفالعاملوصفالتنوير، حماولةعصرمعفكريا

السؤالعلىإجاباتىعلوسيلة للحصولعنها،الكشفليتمحقيقةهناكأناملفرتض
الثقة، هذهحيملالاحلداثةبعدما؛عقالنيةوسائلخاللاإلنسان، منحالطرحهالذي

تارخييكشكلاآلننفسهالسببويعترباحلداثة.عليهاتقوماليتالثوابتهيذهبت
بأحكاميتعلقفيماتفضيللتقييمعقالنيةطريقةال ميتلكاحلداثةبعدماموضوع؛معني

.املوضوعيةأواجلماليةوالتجربةوالفضيلةاحلقيقة
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، وما 1979مصطلح "ما بعد احلداثة" دخلت ألول مرة املعجم الفلسفي يف عام 
ويرتبط هذا مع موجة من املفكرين مثل ، ة اليت كتبها جان فرانسوا ليوتاربعد احلداثة احلال

ما بعد احلداثة مييل ،، وميشيل فوكودولوزجاك دريدا، جوليا كريستيفا، بولندا بارت، جيل 
،ب، وعلم النفس، وما إىل ذلك النصإىل النظر إىل كل معرفة التاريخ واألنثروبولوجيا واألد

والكلمات، مثل ؛من الكلماتقط من املفاهيم، ولكن وهذا يعين أن املعرفة ال تتكون ف
دت االذي ميكن أن يعين إما "النبيذ" أو "ميناء" ميكن أن توحي معان خمتلفة. وع-"امليناء" 

لما بعد احلداثة لتوفر 
علمي.

يلي: لية األساسية كما وانطالقا من هذا التقدمي املوجز لبحثنا ارتأينا طرح اإلشكا
ثنائيةوالتخلص النهائي من عقبةالحداثي،استطاع جاك دريدا تجاوز الفكر هل

والموضوع؟الذات 

يف:وإلثراء هذه اإلشكالية سنتطرق إىل جمموعة من التساؤالت الفرعية واملتمثلة 

املعاصر؟أين تكمن قيمة جاك دريدا يف الفكر الفلسفي -أ

حبيس املصطلحات اهليدجرية؟هل بقي جاك دريدا - ب

دريدا؟العقلية وامليتافيزيقا الغربية يف فلسفة جاك قيمة املركزيةما - ج

دريدا؟ما مكانة الصوت والكتابة يف فلسفة جاك -د

دريدا فكر احلداثة؟ كيف قرأ- ه

ا اية البداية أهل ميكن -و يد فكر در ار  م بداية النهاية؟ اعتب

ىل اختيار هذا املوضوع:دفعتنا إولعل أهم األسباب اليت 

ورؤية جاك دريدا هلا الدراسات الفلسفية فيما يتعلق بفلسفة ما بعد احلداثة عامة،افتقار-1
جل إشباع نقصنا املعريف جتاهها.أحفزنا على اإلقدام على البحث من خاصة، األمر الذي 
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ىل حماولة  إته الفريدة والغريبة، مما دفعنا الل أسلوبه وفلسفخجاك دريدا ومتيزه من بروز-2
التفكيك.كشف النقاب ولو بصورة بسيطة على ما ختفيه إسرتاتيجية 

وتأثريها على الفلسفات بعد احلداثة،فيماالفلسفة التفكيكية وبروزها بامتياز اقتحام-3
.العاملية، مبا يف ذلك الفكر العريب

فكان يفهذا البحث،ملشكالتيف معاجلتنا اتبعناهأما فيما يتعلق باملنهج الذي 
،املفاهيمين موضوع البحث يتعلق بتحليل التفكيك يف جانبه أو حتليلي، خاصةغلبه أ

مقارنة حتديد مميزات رؤية كل فيلسوف حاولنا بواسطتهباإلضافة إىل املنهج املقارن والذي 
نهج التارخيي الذي تطلبه حبثنا،دون إغفال املو املتباعدة معها،أبالرؤى األخرى املتقاربة 

يف أثرخاصة عند تتبع بعض احملطات التارخيية اليت ميزت الفكر اإلنساين، مبا كان هلا من 
. تكوين النظريات واألفكار احلديثة

مقدمة وثالثة إىلتقسيمه ارتأينا، وملم باملوضوعجناز حبث شامل إيف ورغبة منا
يف نااولتنمث ليته الرئيسية يف املقدمة، شكاإاملوضوع و أمهيةإبرازخامتة، حيث حاولنا فصول و 

الذي حيمل األوليف الفصل أماالفلسفية،حياته، ومكانتهعن ملحق متهيدي نبذة خمتصرة 
من "بعنوان:األول، أساسيني، الذي يشمل مبحثني "التفكيكإىلمن االختالف ":عنوان

تأثريىل تتبع مسار التفكيك، وكيفية حاولنا إ، والذي من خالله "دريداىلهيدجر إ
ان انفتاح دريدا على عمل هيدجر الفلسفات السابقة يف تكون هذا املصطلح، وكذلك تبي

املوجهة له واليت  تاالنتقاداغفال إمهيته يف الفلسفة التفكيكية، وما يدين له دريدا، دون وأ
.دراسة دريدا لعمل هيدجركانت تزداد بزيادة 

، حاولنا "التفكيك يف معناه العام واخلاص"الذي حيمل عنوان: بحث الثاينما املأ
كذا تبيان حماوالت خرون يف قيمة مصطلح التفكيك،  جاهدين تبيان الرؤى اليت يراه اآل

ىل التعريفات اليت قدمها دريدا حلق من تشويهات إعماالشبهات ولو بصورة بسيطة 
ىل صديقه الياباين، وكذا من خالل اللقاءات لتفكيك من خالل الرسالة املوجهة إملصطلح ا

ال من خالل املمارسة والتطبيق.يت عقدها، وتبيان أن قيمة التفكيك ال ميكن أن تكون إال
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، "نقد مسات احلداثةإىلف االختالمن"عنوان: الفصل الثاين والذي حيمل أما
، ")(نقد الذاتامليتافيزيقا الغربيةجاك دريدا و "بعنوان:األولمبحثني:إىلبدوره ينقسم و 

ّ وحاولنا أن مل فلسفة احلضور تهوإدانمعها،من خالله كيفية تعامل جاك دريدا نبني
اا فلسفة الغيابإحاللو خراآلانطالقا من مفهوم ،العقالنيةو  مع احلرص الشديد ، مك

دريدا يرى هذا االكتمال ومهي فقط؛ن سفة هيدجر رغم ادعائها االكتمال إىل أن فلعلى أ
نكره تشكلها وجعلها مبدأ أساسي للبناء املعريف وهذا ما أوتتبعنا من خالله الذات وكيفية 

اوز جل التجعلى دريدا زلزلة مسالة الذات من أالكهنوت األعظم للتفكيكية، هلذا كان 
الفعلي وليس كما يدعي هيدجر.

خطوة جاك إبراز، مع"الغريبدريدا والعقل احلداثي "بعنوان:نالثاين: كاواملبحث 
الزمين يتحدد كذروة وهذا احلضورمتضامن مع الوجود املوجود كحضور، أنهدريدا يف تبيان 

ية، باملركزية العقلية الغربو ما يعرف نتتبع مراحل تشكل العقل الغريب، أوهذا ما جعلنا أثر،
ألنه ال ميكن فهم هذا العقل إال مبعرفة صراعه مع احلداثة.

أيضاوهو ،"ىل ما بعد احلداثةداثة إمن احل"عنوان:حيمل الذي:الفصل الثالث
من حاولناو "،وقيمة الكتابةاملركزية الصوتية"بعنوان:كان األول،يشتمل على مبحثني

خاصة، وعلى ةالسوسرياللسانيات و ،عامةالسابقةخالله تبيان قيمة الصوت يف الفلسفات
تصور اللغة والعامل من ناحية اللسان اللغة، ليخرججاك دريدا نظريته يف يقيم األساسهذا
ن سبب تشكل الكتابة. وحماولة منا إىل تبيان قيمة الكتابة، ألن دريدا يرى أناحية إىل

املركزية العقلية هو التمركز الصويت.

11(ماذا حدث يف "وقيمته السياسيةجاك دريدا "بعنوان:كاناملبحث الثاين  
11أحداثخاصة بعدجاك دريدا عاملية و إنسانيةإبرازمن خالله حاولناوالذي ،)سبتمرب

ها جانب ن الفلسفة التفكيكية كغريها من الفلسفات فيوقيمته السياسية، وأسبتمرب،
، رغم ما يقال عنه اليت جعلت دريدا يهتم بالواقعهم األسباب عملي، كما حاولنا تبيان أ

ا حبيسة النص.وعن فلسفته، بأ
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من إليهائج اليت توصلنا النتاأهمفيها تناولنا وعلى غرار أي حبثالبحث:خامتة
ورأينان عمل دريدا كان حوارا طويال مع الفكر الغريب برمته وليس احلداثي فقط، ، وأخالله

ااوزة مناسبة وضرورية، ن مسأأ ة  هم املفاهيم اليت بين عليها تؤدي إىل تصدع أألال
اخلطاب الفلسفي.

ث، فقد واجهتنا بعض الصعوبات يف ليه، وعلى غرار أي حبومما ينبغي اإلشارة إ
أبرزها صعوبة فلسفة دريدا ومفاهيمها، وكذا نقص املصادر واملراجع البحث، لعلّ جناز هذا إ

نظيم هذه املكتبات وتسيريها، منا بسبب سوء تيف مكتب
س به.ة اليت أخذت منا جهدا ال بأىل ذلك الصعوبة النامجة عن عملية الرتمجضف إ



ملحق تعريفي لجاك دريدا

9

ا:تاريخية عن حياة جاك دريدنبذة-1
حبيث العليا،درس يف املدرسة العادية باألبيار15/07/1930من مواليد اجلزائر 

leهوسرل: كرة حول خترج مبذ  problem de la genèse dans la philosophie de
Husserl,1954, مدرسة الدراسات السنة اليت اندمج يف،1983ىل غاية إفيها درسو

مريكية لة درس يف العديد من اجلامعات األه املرحوخالل هذ، للعلوم االجتماعيةالعليا
وعمل على نشر أفكاره الفلسفية رغم املعارضة اليت لقيها يف البداية خاصة يف ،والعاملية

ا الظروف كذو ،آنذاكمن طرف النخب ،الستيناتوربا واجلامعات الفرنسية يف سنوات أ
ا مل مينع دريدا من رّ اليت كانت متالفكرية  واالجتماعية 

فنظرا لغزارته ،خر أيام حياتهآىل غاية إه الرسالة ال
يف كتاباته ليه سواءإال وتطرق إأي موضوع من املواضيع الفلسفية نه مل يغفل عنإالفكرية ف

.و حماضراتهأ

يخوخة، املوت، ليحيي الشالتعب،آيتحدث دريدا يف 
عن بعض طفولته، ليتحدثومل يغفل حىت تلك اليت عاشها يف ،ذكرياتهالعديد من

على األشياء وهو ألك عكس بذاليت كان يستحي منها ليياءالالحاللحظات، حلظات
السالم.

auاملوت:ما عن أ possibilité de l'impossible يعلق هايدجركما يعرفه
mourirقائال:عليه دريدا  s'attendre au frontière de la vérité ليس بلوغها و

s attendreمنا إيكون باالنتظار  l'un l'autre. l'une l'autre لألخرانتظار الواحد
celuiيقول :ألنهبدا مع بعض أين ال يلتقيان أ qui attend l'autre a cette

frontière n'est pas qui arrive le premier ou celle qui syrend la
première pour attendre l'autre ace rendez-vous il faut en retard

au contraire et non en avanceي تنبئ به قبل الذكانت كلماته عن املوت هكذا
ناهز يى القعود يف عمر جربه علأبعد سرطان ،2004أكتوبر 09ىل السبت إليلة اجلمعة 

.عاما74
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1930/2004Jacques(تتوقف رحلة جاك دريداوهكذا Derrida اليت)
الفرنسية ة يالثقافالساحة ال تفقدبأمريكا، ومبوتهفرنسا مرورا ىلإبدأها باجلزائر وصوال 

شهود جيل  أحدبل ،ل فحسباللجدمن سواه يف العامل واملثريأكثرالفيلسوف املقروء 
ن أل؛ ودولوزكربى مثل فوكوي يضم أمساء  صورة عميقة يف املشهد الثقايف الذبأثركامل 

بال اية وبال تأل بساطة ميكن وصف مساره الفكري ببك ار  ه حو نازل مع امليتافيزيقا ن
ي ما انفك الذلك التقليد الفلسفي سري ال يعرف امللل يف تعاطيه مع ذنه تفأالغربية، و 

ثناء يراودنا ه األويف هذ1تصوراته، فظل امسه مرتبطا بثورة فكرية تسمى "التفكيك"يسائل
ر املعاصر خاصة والفلسفي ين تكمن القيمة الفلسفية الدريدية يف الفكأهدا التساؤل:

عامة؟

فلسفة تعترب" ، لكو كتب عن ذأنبينه من خالل ما قيل ن أول احا ما سنهذو 
روع الفلسفات املعاصرة من حيث القوة البالغية واملعاجلة النظرية أمن اعقد و جاك دريدا

منا أيضا يف إوالوقوف على املواطن الفكرية، و والكفاءة التقنية، ليس فقط يف قراءة النصوص
دب بالفلسفة واللغة بالواقعباملستقبل، والعقل بالسياسة، واألربط الزمن باملكان واحلاضر 

2مل."مل واألصري واألسان باملنواإل

دى ا ن فلسفة ما بعد احلداثة، رمسإ أ نوعة  ية مت فكر ات  ار ىل إعادة النظر يف إت تي
ليات التحليل والتفكيك، مما أدى آنوار، باستخدام م العقالنية، ومراجعة مكتسبات األمفهو 

لك جند على يدي، والواقع مبعزل عن النصوص، لذىل رفض احلقيقة حسب التصور التقلإ
اإلمساك بتالبيب واقع دريدا بفضل تفكيك نسيج النصوص بدلسبيل التمثيل ال احلصر 

ثل احلقيقة لك رفض متاملمارسة، وكذو الذاتىل متردها على سلطة إا ما أدى فصامي، وهذ
احلداثة قائم على ما هو جديد ا كان منطقذإة، و و ال تارخييأبطريقة ترسندنتالية 

سوريا، ،احلوار للنشر والتوزيعميشال فوكو جاك دريدا، حوارات ونصوص، ت: حممد ميالد، دار1
.113ص ،0،2006ط
وقي الزين، شراف: حممد شإغد؟ احلدث، التفكيك، اخلطاب، ا عنذن؟ ماجاك دريدا، ما اآل2

، الصفحة اخلارجية.01،2011منشورات االختالف، ط
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nouveau ou nouvel، زائل، ن ما بعد احلداثة قائمة على ما هو إومتعقل، فوموحد
1رجاء .غفال االختالف واألإومتشذر ومنفصل وفوضوي دون 

الفلسفة ن نعترب أطروحة ما بعد احلداثة يفأ"لرمبا جاز لنا ل كارول نيكلسون:تقو 
ما بعد بينها: كر من ذ تمل عددا من املقاربات النظرية نا تشأمبعناها الواسع، نقصد 

اتية اجلديدة، وهي والنزعة التفكيكية والفلسفة ما بعد التحليلية والنزعة الربغمالبنيوية 
أساس ىل جتاوز التصورات العقلية ومفهوم الذات العاقلة باعتبارها متثل إمقاربات تسعى 

.2"ي خط معامله األوىل ديكارت وكانطذالتقليد الفلسفي احلداثي ال

خله ن هناك تيار داأالتيار البنيوي سرعان ما يدرك الدارس املتمعن جيدا يفن ا
: ــك""جيل االختالفبعد البنيوية أواته وعرف باسم ماخمالف متاما عنه، وهو قائم بذ

1925(جيل دولوزMichel Foucault)19261984(ميشال فوكو
1995(Gilles Deleuze التيار رفض مجلة ا ارد، وهذتو ليفرانسواوجاك دريدا و

ال متجزئني إالواقع والفكر لك ال ميكن تناولوكذ،جمرد وهمألنهنوار وتفصيال شعار األ
ن الواقع عبارة عن جمرد سلطة، أللك اعتبار األفكار والنظريات جمرد إرادة وكذرين،ومتشذ

ايا ا  كس لن ع ي و أيجلي النسق اهلوأبالالهوتمر ر العقل الكالسيكي، سواء تعلق األمرآة 
ننا إزاء أو النزعة الوضعية، أي أيديولوجية األملانية املاركسية األ
نساق اليت ادعت قول احلقيقة.األ

خ أبالتايل ميكن اعتبار نصوص دريدا و 
، وهي تشكل وسرلمرورا ،هايدجرىل إفالطون وصوالأالفلسفة بطريقة نقدية بدءا من 

ياز ا جعل دريدا مينح االمتذلك املنهج، وهذلالذايتوالتقاليد والفهم حتديا جلميع التصورات 
و باألحرى أو طريقة أللفالسفة أيضا فرصة عطىأا وفقط فقد ذللفلسفة، وليس ه

و قمع التأثريات أمهال إمن خالل اسرتاتيجية جتعلهم قادرين على فرض طرقهم يف التفكري
لغة، ألا قد تعقد امل لدور ال و حترف مشروع الفيلسوف.أعطلة 
الشيخ، ياسر مقاربات يف احلداثة وما بعد احلداثة، حوارات منتقاة من الفكر األملاين، ت: حممد 1

. 18، ص1996، 01لبنان، ط،الطائري، دار الطليعة
2 Carol Nicholson op cit p 198.
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نه متشبع مبركزيات عدة وصيغ أاث الغريب الفلسفي أدى به القول ن قراءة دريدا للرت إ
ال من الداخل والتعرف إه العملية ذما يتطلب منا تفكيكه، وال تتم هاذلنظام واحد، وه

،سوسريي د،روسونصوص:ه القراءات والتفسريات لعدة ذقامته، وهإي ذعلى النظام ال
ه النصوص  ذن هأىل القول إأدت كانط و وسنت أ،رميهماال،هيجل،جينيه،فالطونأ،دفروي

خر.آزاحة لنص إليس نسيج واحد متكامل وكل نص هو كلها نسجت من خيوط خمتلفة و 

اا سهامات دريدا عمل كبريإن أغفاله إوما ال جيب  تس ذستامنه األليه جتعل إ، وان
ن يقدم نظرية شاملة وقادرة على وضع  أل الدراسات النصية، ألنه استطاع األعظم يف جما
عمال األوىل تجسد من خالل األا ما يذكل النصوص 

الفرنسية، كيف ال اليت سادت احلياة الفكريةاملناقشاتواليت جعلت منه شخصية كبرية يف 
ي ال يعطيك أي فكرة عن كتاباته من خالل العنوان.وهو الوحيد الذ

الة ذوما يبني  ه  ب ه  ت وصف ا  ن اسم أ"magazine littéraire"الفرنسيةلك م
مشهورا وأصبحيدور يف القارات اخلمس ن امسهأو énigmeدريدا هو اسم للغز غامض 

ومتميز. 



 

ملحق تعريفي جباك دريدا ومكانته 
 يف الفكر الفلسفي املعاصر

 



 

لى إالفصل األول: من االختالف 
 التفكيك

 ىل دريداإ: من هيدجر المبحث األول -
: التفكيك يف معناه العام المبحث الثاني -

 واخلاص
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 لى دريداإر جمن ىيدالمبحث األول:  -
لكل عصر شليزاتو اخلاصة، فالفكر الشرقي ميزاتو الروحانية، واليوناين ادليتافيزيقا، 

ا التقسيم، إال أف ما ال ذثَت جدؿ حوؿ ىوكست كونت، وأأا جاءت الوضعية مع وبعدى
 بد من شلارسةنوار حسب كانط ىو عصر النقد، وال ؽلكن أف ؼلتلف فيو اثناف أف عصر األ

ف تكوف مع كانط أو ضد كانط لكن ال ؽلكنك أؽلكنك كما يقاؿ:   ألنوا النقد ذليات ىآ
ف عتقاد مدة زمنية طويلة، لكن غلب أف ندرؾ أا االذف تتفلسف بدوف كانط، وساد ىأ

 أف عصر جديد ظهر وبدأللك ذالنقد صديق وعدو الفلسفة يف آف واحد، وكاف احلاؿ ك
شهر "فلسفة االتختبلؼ" ومن أ :ػػػػيعرؼ ب ماو تختبلؼ أنو عصر االاىل دريدا مع نيتشو إ

وىو عبارة عن   différence et répétitionروادىا جيل دولوز "االتختبلؼ والتكرار" 
"الكتابة واالتختبلؼ"  وجاؾ دريدا 1968ناقشها دولوز سنة  دكتوراه أطروحة 

l'écriture et la différence  دار نا ليو تخرين أمثاؿ فرانسو إغفاؿ اآلدوف  1967سنة 
 و الصراع" ."ادلختلف أ

مر  ة على الفكر الفرنسي فقط، ليس األمنحصر  كأهناالفلسفة غلدىا   إف ادلهتم هبذه
ري منو تشوي واذليدجيظلا الفكر الفرنسي كاف حباجة ماسة للفكر األدلاين تخاصة النلك إذك

 1968ا ما تعكسو ثورة الطبلب سنة ذفيو، وىي وقع ذللتحرر من االنغبلؽ واالنسداد ال
ىل التسلح دبصطلحات جديدة مثل التكرار عند دولوز التفكيك لك سعى رواد ادلدرسة إذل

لكن ما  ؛معرفية جديدة واسًتاتيجياتعند دريدا احلفريات عند ميشاؿ فوكو، وىي آليات 
و أٍت التفكيك ا يعذوبالتايل فما ،الدريدي déconstructionالتفكيك نا ىو يهم  

التفكيك؟ ىل ؽلكن اعتباره نقد بادلفهـو الكانطي ىل ىو منهج جديد؟  ما ىوباألحرى 
  destrukionتشوي يالن démolitionىل ىو ربليل؟ وما عبلقة ادلصطلح باذلدـ 

 .اذليدجري...اخل

ف أنتحدث، كيف ال و ه التساؤالت، وعن أي إجابة ذقبل الشروع يف اإلجابة عن ى
لك ف نضرب مثاؿ واحد على ذأويكفي حة اتو مل يقدـ أي تعريفات واضحد ذ دريدا يف

ونفس  ىو؟من السؤاؿ ما  أكثرتلك الصعوبات سئل دريدا ما ىو األثر؟ قاؿ ىو  إلدراؾ
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يف إيضاح ىذه األمور ؿ اجلهود ادلمكنة ذعلينا ب منا ووجوبورغبة  ،للتفكيكمر بالنسبة األ
وما نقدمو ليس اإلجابة النهائية ألف دريدا يف حد ذاتو ؼلربنا ف ادلسألة صعبة ادلراس أرغم 

ه االسًتاتيجية أي: ذقيل عن ى عماعراج اإل نود  ليس للرسالة وجهة معينة وزلطة أتخَتة،  وأن
عراج من اإل بد   لة الأاخلوض يف ىذه ادلسوقبل  دريدا.ادلفهـو العاـ للتفكيك واخلاص عند 

ف دريدا من تخبلؿ األربعُت كتابا مل يتوقف عن التساؤؿ للتفكيكية، أللى السياؽ التارؼلي ع
حوؿ الشكل واذليئة التقليدية للكتاب، حلم الوحدة والشموؿ للخطاب ادلنغلق على ذاتو، 

عد ومدى ادلعٌت اخلطية، األحادية ؿ ذي بدء بتساؤؿ حوؿ ب  ت أو  تعريفو للكتابة مر   فإعادة
يدية للفهم واليت بقي للضمانات التقل تأسستوالرىانات اليت تطبع ىذا األتخَت واليت 

ت العبلقة بُت الداؿ وادلدلوؿ، احلركة اليت اليت غَت  ىذه احلركة  يءىل غاية رلإمعموؿ هبا 
كيك مرتبطة بالتأكيد جعلت حىت منطق الرمز يتبلشى ىذه اخللخلة  اليت يقـو عليها التف

دبعٌت انعداـ  hors texteادلركزي الذي من تخبللو ال وجود دلا يسميو دريدا خبارج النص 
 مرجع موضوعي دوف النص ذاتو.أي 

s'il n y a rien  hors du texte , cela  implique avec la 
transformation le concept du texte en générale, que celui –ci ne 
soit plus le dedans calfontere d'un intériorité a soi … mais une 
autre mise en place des effets d'ouverture1 et de fermeture . 

ف نغض الطرؼ عن أالتفكيك وأصولو فإننا ال نستطيع أما فيما يتعلق دبشروع 
فيها ىذه الفلسفة، وقبل أف نتطرؽ إىل معٌت التفكيك كاف لزاما  ليت نشأت وولدتاألجواء ا

علا قائم ألف كبل ألف فعل الفكر كفعل احلياة ،إىل تأثَتات الفبلسفة على دريدا التطرؽ علينا
لفكر ىذا ما أدى إىل نشوء االة ضعف إىل حالة قوة، و اخلروج من ح، و البناءعلى اذلدـ و 

صل بفعل ادلت   االستمرارتابع و ا ما أعطى للفكر صفة الت  ىذاجلماعي، و بصفتيو الفردي و 
ثَت ، لذلك صلد معطيات التأال ؼللو من ىذه الصفة أو الصبغة فكر دريدار، و التأث  أثَت و الت  

 : سلسلة شلتدة على الشكل اآليت

                                                           
1 J Derrida, de la grammatologie, ed minuit, paris ,1967; p 13.  
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وادلاركسية الفلسفة اذليجلية  روسو،فلسفة  أفبلطوف،فلسفة  القببلنية،الفلسفة 
وكل ىذا من أجل صياغة اإلنساف  ،واذلوسرلية والفرويدية واذليدوجريةالسوسرية  تشوية،يوالن

وىذا ما يؤدي إىل فكرة  ثانيا،أو عجزه  وهبيمنة اإلنسافباللغة أوال  مرتبطةاجلديد، بأفكار 
الدالالت  وتوسيع رقعة االتختبلؼ،إال من تخبلؿ أسلوب  يتم   وىذا الالتجاوز الدائم 

 وال يتم إليو،الوصوؿ  والرغبة يف بربو،فالقببلنية فلسفة روحية تشرح عبلقة الفرد  ،وادلعاين
والكتماف واخلفاء سرية  وذلا أحكاـ، واحلنُت والذوباف فيوذلك إال من تخبلؿ صدؽ العشق 

 القوؿ:وبتعبَت أو بصياغة رياضية ؽلكن  األضداد، والولع بصياغة

 ادلغامرة.الفلسفة القببلنية = قتل الروح +يباس الفكر + اخلوض يف عامل الغربة + 

وكيف  ؟تها بالتفكيكيةما يهمنا من تخبلؿ ىذه الفلسفة البلىوتية ما عبلقلكن 
يف نقل ادلمارسات التأويلية  بالقببلنيةالتفكيك  تأثرإف تأثَت القببلنية أو  ؟هبا تأثرت

قابل  شيءأي دبعٌت كل  الفلسفي،اخلطاب  وتطبيقاهتا علىللنصوص ادلقدسة اليهودية 
اخلطابات حىت ادلقدسة ربمل طبلسم ما ورائية تخاصة الفكر ادليتافيزيقي  وأف صبيعللتفكيك 

 .1الغريب حسب دريدا 

لذلك سعى لتدعيم مشروعو التفكيكي إىل النصوص ادلؤسسة للفكر الغريب بدءا 
، لذلك سعى أب بعكس الصوت سباما ىلإمن أفبلطوف ألنو يعترب الكتابة لقيط حباجة 

هنا ثانوية وتخارجة عن ىذا قيمة للكتابة ىنا ألال غوس و اللو و أفبلطوف إىل االىتماـ بالكبلـ 
ة احلقيق ال تنتجحسب أفبلطوف إف الكتابة فقط و  اتصاؿيلة ما ىي أيضا إال وس، و األتخَت

يبل ومعاكس سباما تفصذا ما ال يتوافق مع دريدا صبلة و ىو  2بل إف نتاجاهتا ال تتعدى الظاىر
دريدا يرى للكتابة قيمة كبَتة واسًتاتيجية نقدية يف رسم فضاءات  ، ألفللطرح األتخبلقي

ي احملتو و ربدث عن اللعب بإغلابية ألنو البلعب ادلراقب ، ويضيف دريدا أف أفبلطوف الداللة
وس غو يؤكد أفبلطوف أف اللعب وسيلة من وسائل تدعيم اللداتخل ادلوانع الوقائية لؤلتخبلؽ، و 
                                                           

، 2007 ،1ط ،سوريا، ار احلوارزلمد سامل سعد اهلل، األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، د 1
 .183ص

ص ، 1998 دط، تونس،د، دار اجلنوب للنشر، جاؾ دريدا، صيدلية أفبلطوف، ترصبة كاظم جها 2
22. 



 من االختالف إلى التفكيك                                               الفصل األول: 

17 
 

رأي أفبلطوف يف اللعب بأنو  وقد وصف .تفصيبل، وىذا ما رفضو دريدا صبلة و لتوال تخلخ
للعب يف  االتختفاءللعب يف األلعاب، تابع ىذا  واتختفاء الىويت وتخدعة،حيلة مزيفة 

 .1األلعاب يف موضع آتخر

ف إالكتابة واعتربىا وسيلة طفيلية ف ـ  ذي ذوال ألفبلطوفتخر وشلاثل آومن جانب 
ف أو  ،بل للغة احملكيةال مكم  إىي  ، وماىا موضع عدـ ثقةقد اعتربىا وعد  جوف جاؾ روسو 

ىل إه األفكار أدت بروسو ذ، وىاألكثر طبيعية للغةسو ىو احلالة القوؿ ادللفوظ حسب رو 
ف يف احلالة الطبيعية حلالة السياسية ادلدنية بعدما كاىل اإي انتقل ذدانتو للجنس البشري الإ

، ألف اللغة هتا بسب الثقافة الزائفة ادلعقدةتشر الفساد يف الطبيعة وانقسامها على ذانوا
دا أف روسو متناقض يف ذاتو يف نقاط عديدة أصبحت مرجعا، و من ىذه الزاوية يرى دري

على اعتبار أف القوؿ ادللفوظ ىو األصل احلقيقي للغة، و أف اللغة زيفا،  اعتباربعيدا عن 
ىل لعبة غَت إ ما يؤديا ذحيث ينفصل ويزوؿ عما يصوره وى ،ة جزئيةالعبلقة عبلق ىاتو
 رذف تكاملية الكتابة جسباما أل مر عند دريدا سلتلفأل، واهية يف أصل التقليد واحملاكاةمنت

شات دريدا وكتاباتو واىتماماتو نو احتل مكانة أساسية يف مناقأال إ، لة عكس روسوأادلس
ف دريدا مل ا ،لـو ادلتصلة باإلنسافيف اللغة والعف أفكاره سيطرت على ادلعاجلات البلحقة أل

نو قاـ أب ،فهم لفلسفتوحيط من سوء أوسو وما بل حاوؿ إعادة االعتبار لر  ،هبذايكتفي 
ح الثقايف د بينهم والتفس  واالتختبلؼ ادلوجو  ،اف الشماؿاف اجلنوب وسك  سك  بدراسة ل

اليت عاشها كاف دائما متشائما  طبيعة احلياةو  2االقتصاديوالغزو  ،واهنزاـ العاطفة ،ادلوجود
ذلذا وادلعٌت، و وولعو أيضا باحلضور صاحب اللفظ ، الشر دائما على اخلَت يف الثقافةمسبقا و 

دريدا إىل احلضور  انتباهت ف  ل  ىذا ما و  supplémentأطلق عليها ما يسمى بادللحق 
كانية وجودىا يف الًتاث الغريب واستمدادىا يف تراث ، الكتابة إموالغياب، األسبقية، الصوت

                                                           
 .119، ص جاؾ دريدا، صيدلية أفبلطوف 1
 ،1ار احلوار، طرعد عبد اجلليل جواد، د ح:كريستوفر نورس، التفكيكية النظرية والتطبيق، ت 2

 .63 -57، ص2008
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موقفو من اللغة مثل روسو قناعا أو ظبل لدريدا، و ىذا حسب تعبَت بوؿ دي ماف طويل و 
 .1مقدمة فلسفية جذرية و ظلوذجية

يف حل ادلتعارضات الثنائية  فيتجلى Hegel( 1831-1771أما التأثر هبيجل )
نقيضها،  كقضية، وىكذا الدوايل االتختبلؼإىل نفي  والذي يهدؼالكبلسيكية مث الًتكيب 

 وسجنو داتخلالتسامي بو داتخل طوبة ذاكرة مطلقة  ومن مث، ادلثايل وىو احللالًتكيب 
 ،بو عمل عويص، ألنو عمل ال هنائي وتأثر دريداىيجل  وتوضيح تأثَت ،احلضور للذات
 وادلغايرة. االتختبلؼمثبل مصطلح 

تبعا للصَتورة  حلو واستنباطاتوليعمل على  ؟ =دلاذا 2تناقضعند ىيجل  فاالتختبلؼ
 .3لذاتو " غائي حاضر ووجوديالقياسية للجداؿ التأملي داتخل تركيب وجودي " الىويت 

دريدا نقدا ذليجل يف إطار الداللة اللغوية أو الفنية ألف حسب ىيجل  وقد وجو
إىل  وال تركند، تخالية من صبغة التعد   ادلعٌت، وحيلتلك الدالالت دالالت مفهومية 

والذي أو ادلنطق اجلديل،  الديالكتيكدريدا هبيجل فيما يسمى  رويتجلى تأث   اتختبلفها
 .ونظرية ادلاىية ونظرية ادلفهـوادلنطق الذي ينقسم إىل نظرية الوجود  صورتو

 .والفيزياء والعامل العضوي ادليكانيكا، ثبلث: وتنقسم إىل :الطبيعة

 .والروح ادلطلقة والروح ادلوضوعيةالروح الذاتية  ثبلث: وتنقسم إىل :الروح

 وؼلرج إىليبدأ من الذات )ادلنطق(  ثبلث ادلنقسم إىل ثبلث ثبلث وىذا الديالكتيك
الفعاليات فالفكرة تنتقل من  وىو أرقى( )الروحالًتكيب  وينتهي إىل )الطبيعة(النقيض 

                                                           
 .185، 184ص  ،األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيويةزلمد سامل سعد اهلل،  1
 ،1وبقاؿ للنشر، ادلغرب، طمع جاؾ دريدا، ت الزاىي فريد، دار ت جاؾ دريدا، مواقع، حوارات 2

 .44، ص1992
 .45، ص ادلرجع نفسو 3
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إغلابيا إذا مل  وىذا يعد الطبيعة(بعد أف وعت ذاهتا ) )الروح(( لتعود إىل ذاهتا )ادلنطقالذات 
 .1سعي لتجاوز التناقضات  إنو أضداد،وحدة  ويصفهمايتوقف عند اجتماع الضدين سلبا 

انطبلقة واحدة وىي اتختبلؼ الضدين لكن االتختبلؼ  وىيجل ينطلقافف دريدا ا
على وجود مبدأين متعاكسُت متصارعُت  ىيجل يلح   الضدين،يف كيفية معاجلة اجتماع 

 ،وثنائيةعلى أنو وحدة متناسقة متناغمة ذو معامل واضحة  ووصف الكوفالشر(  –)اخلَت
من تخبلؿ  ر الكوفوفس  وعناصر غَت قابلة للمشاركة يف آف واحد مث غَت ىيجل ىذا التصور 

 2ادلوجود بُت الثنائيات.  وحل التعارض ادلادة(–)العقلمع عنصريو  انسجامو

عندما نقوؿ ، و ىيجل ال ؽليز بُت ادلنهج والعلم اعتمدهإف ىذا التفسَت اجلديد الذي 
ىو ادلنطق اجلديل فيقوؿ أنو ؽلشي خبطواتو الثبلثة من األساسي أال و ج نأيت إىل إبداعو ادلنه

 :ىيو  ىي رقصة القالسار برقصة معروفة و ادلوضوع إىل النقيض إىل التولفة يشبو ىذا ادلس
 ادلثاليةالتفكَت اذليجلي عموما ؽلثل  مث إىل اخللف مث ظلد القدمُت، و ظلد تخطوة إىل اليمُت

حيد أوحد يسميو الفكرة أو الفكر أو الروح ىذا ادلبدأ الفكري، و ادلطلقة ىناؾ مبدأ واحد و 
ىذا التفسَت تفسَت سؤوؿ عن الوجود اإلبداعي الروحي، و ، ىو ادل، النظري، ادلطلقادلثايل
ليس مبدأ  اإللووح أو الر ، فالفكرة و ، لكن ادليزة اليت يتميز هبا ىيجل ىنا إدتخاؿ ادلنطقمثايل

ل ىو ليس كائنا مطلقا ب اإللونتحقق فيها، و يف األشياء و  يبدع ديالكتيكساكنا، بل ىو 
يقوؿ ىيجل: "ىو ىو قوة حركية ديناميكية  اإللويتجلى من تخبلؿ األشياء، إذا زلايث، و 

 لو توحيد التعارض يف الذات من أجل ربديد ٌتىكذا تستقاطع ادلتناىي والبلمتناىي " و 
 ادلعٌت و نفي البلربدد .

الذي ػليلهما إىل  االتختبلؼأما دريدا فيعاًف اجتماع الضدين من تخبلؿ مصطلح 
 األحادية.للداللة على عكس النظرية  واإلرجاء ادلتواصلمنظومة التعدد اآلتخر للمعٌت 

                                                           
، 1996، 1ط ،أسامة احلاج، دار النشر والتوزيع، لبناف ح:زؽلا بَتؼ، التفكيكية دراسة نقدية، ت 1

 .15ص 
 .185األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، ص زلمد سامل سعد اهلل،  2 
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يتجلى من تخبلؿ زبصيص  Marx( 1883 –1818)أما تأثر دريدا دباركس 
دريدا فيو شلزوج بُت أسلوب و  تخاص بو وىو كتاب أطياؼ ماركس، دريدا كتابا كامبل

باحثُت على إعادة قراءة الالكتاب ىو ربفيز النقاد و ادلاركسية، وىدفو من ىذا التفكيكية و 
قيل عن قراءة دريدا دلاركس أو للفلسفة ادلاركسية على العمـو بأهنا تدتخل سياسي ماركس، و 

ركيب قيادة عادلية يف تزلاولة ، و الدغ مائيةللوقوؼ بصورة واعية، من حيث كونو ردا على 
 .1ادلعريفًتيها الشك يف ادليداف السياسي و ادلوضوعات اليت يع

اخلطاب،  سولكنو يكر  إف دريدا يف كتابو ىذا ال يفكك تخطاب ماركس فحسب، 
يقوؿ: " يتقدـ شخص، أنت أو أنا،  استهبللوالسؤاؿ لآلتخر الذي ال يريد أف ؽلوت إنو يف 

 .؟"ولكن دلاذاأريد أف أتعلم أف أحيا أتخَتا،  يقوؿ:

 ؟ وشلن يتعلمتعلم أنو ػليا إنو ألمر غريب، فمن يعلم؟ 

بادئ  مث ؟ ىل ستعرؼ يوما؟ ىل ستعرؼ يف يـو من األياـ،ولكن دلنعلم أف ػليا، 
يًتؾ اجملاؿ لغَته ليجيب عن ىذه  ودريدا ملأتخَتا"؟  ودلاذا "ف ػليا" أببدء، ماذا تعٍت" تعلم 
 .2صراعاهتا وعاش معالتساؤالت ألنو أوريب 

و ربفظهم اذباه نقد ماركس والسؤاؿ أَتنا من الفبلسفة ىو عدـ قدرهتم ف ما ػلأ
نيتشو الذي طرؽ رؤوس كل الفبلسفة دبطرقتو احلديدية ادلستعارة من  مطروحا، مثبليبقى 

ادلصنع الصيٍت مل يطرؽ رأس ماركس، يف نفس الوقت صلد سًتاوس يعلن نفسو ماركسيا 
ػلكمها حقل العبلمة ذو اإلحاطة الشاملة، فبوسعو أف ينظر  البدائيةيبُت أف اجلماعات و 

ماعات من حيث تناظرىا مع نسجم ذلذه اجلادلاالجتماعي  االندماجبعُت الرضا إىل 

                                                           
 .186ص  ،األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيويةزلمد سامل سعد اهلل،  1
، 2006، 2ظلاء احلضاري، حلب، طمنذر العياشي، مركز اإل ح:جاؾ دريدا، أطياؼ ماركس، ت 2

 .09ص
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ىو دراسة  نالكن ما يهم  ، 1االندماج االجتماعي ادلنسجم للجماعات ادلاركسية ادلستقبلية 
 ذا كاف دريدا متحفظا إزاء ماركس؟دلاعبلقة دريدا دباركس، و 

ىو  ىدفهماوثيقا و  ارتباطاإف ادلاركسية أو باألحرى سؤاذلا مرتبط بسؤاؿ التفكيك 
رفض واحتكار للمشروع و  لحقيقة  الفلسفية ادلطلقة *رفضهما لتقويض الرأمسالية و 

إزاحة كل ما ىو البلىويت، فهي تقضي وتفكك األشياء ادلوروثة ورفض كل ما ىو مقدس و 
ل األشياء لرموز وعبلمات، ودرجة عمل التفكيك ىذا أدى إىل ربويمثايل يف الفكر، و 

وصف دريدا ىي فكرة العدالة بُت ادلاركسية والتفكيك، و اركس ماألكثر قرابة بُت دريدا و 
مؤامرة عظمى ضد ادلاركسية، ووجوب القضاء عادلي أنو شكل من أشكاؿ اذلروب و الوضع ال

 .2غلب زلاربتهاروبا و و ألف ماركس ظل شبح يبلـز أ عليها

يرفضو دريدا ألف أشباح ماركس ستدتخل  وىذا مايبشر بنهاية ادلاركسية  وكأف العامل
دحض  والقدرة علىرة على تأجيل العامل ديف صبيع اإلجابات الفلسفية، ألف لديها الق

القدؽلة أو اجلديدة، ىي  سواءالرأمسالية ألف الفلسفة ادلاركسية ليست كباقي الفلسفات 
ية جديدة ظهورىا ليست نسقا من ادلعرفة اجلاىزة، إظلا ىي فلسفة كونية عامة، فهي نظر 

أهنا قامت بسحب  وإصللز وميزهتا األساسيةالثوري الذي قاـ بو ماركس  االنقبلبعلى أرض 
 .3الرؤى ادلادية على كافة ميادين ادلعرفة األساسية

 ،وغَت كافية بنيويا يف الوقت نفسويؤكد أف ادلاركسية ستبقى ضرورية ويضيف دريدا و 
العادلية اجلديدة تأقلمها مع الظروؼ شرط أف ربوذلا و ال تزاؿ ضرورية، ترى؟  كيف ذلك يا

والدينية مع التقنية االقتصادية هتا زاومواسواء تعلق األمر باألفكار أو اإليديولوجية األتخرى 

                                                           
 ،ريتشرد ىارلند، ما فوؽ البنيوية، فلسفة البنيوية وما بعدىا، ترصبة حلسن أضبامة، دار احلوار، سوريا 1

 .178، 177، ص 2009 ،2ط
 . 102جاؾ دريدا، أطياؼ ماركس، ص  2
 .17أصوؿ الفلسفة ادلاركسية اللينينية، ص  3
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اليت ليست مستقلة  وتخدمة الدوؿجعل القانوف تخادـ للسلطات االجتماعية واالقتصادية و 
 .1ادلاركسية ونسميها روحروح للماركسية أف تكسب  وىذا ؽلكنبرأس ماذلا 

دريدا ىو زلاولة الربط بُت ادلاركسية والتفكيكية، وعدا التفكيك نوع  لقد كاف ىم  
وتبقى زلاولة دريدا حذرة ، وللملكية ادلزالة االتختبليف من التصور االقتصادي لبلقتصاد

ماركس وشحيحة، لكن غلب عليها الطابع اإلغلايب أكثر من السليب وتبقى أنطولوجية 
 والمسؤ وال يعترب ماركس  .2تفتحية سيئة جدا وىي ملتحمة إال أهنا زلرومة من ادلستقبل

على ما آلت إليو ادلاركسية لكن ال ؽلكن للقوى الثورية يف العامل الرأمسايل أف تصل إىل ربرر 
اإلنساف قوميا واجتماعيا بدوف ادلعرفة العميقة لكن السؤاؿ الذي يبقى مطروحا: إىل أي 

 دى ساىم دريدا يف القدرة على القضاء على التشوىات اليت حلقت بادلاركسية؟م

                                                           
 .117أطياؼ ماركس، ص  1
  .177، ص ادلرجع نفسو 2
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إظلا صلد أيضا باعتناء كبَت من طرؼ دريدا و إف ماركس ليس فقط الفيلسوؼ الذي حظي 
ف أ الغربية مكانة مرموقة يف فكر دريدا ألنو بكل بساطة كما ؼلربنا دريدا احلضارةأف لطبيب 

ىل إو وضعيتو ادلتفرعة بالقياس أساىم يف ربرير الداؿ من تبعيتو  (1900-1844) نيتشو
وىذا ما يوصي بو دريدا وىو و ىيدجر أدلفهـو ادلرتبط بو على عكس ىيجل و اأاللوغوس 

ا أقل سذاجة وحدوس ولوجياذليدوجارية ألنو غلب أف نعيد بناء أنطربرير نيتشو من القراءة 
سلفية ربت ظاىر نص عميقة نافذة إىل حقيقة أصيلة معينة، وجوىرانية كاملة  أنطولوجية

ذبرييب أو ميتافيزيقي، فبل وسيلة أفضل من ىذه إلساءة فهم فكر نيتشو، ألف مفهـو احلقيقة 
بالنتيجة الكتابة، علا عٌت الذي سبنحو لو ىذه القراءة و عند نيتشو أو ادلدلوؿ األوؿ أيا كاف ادل

 .1يف نظر نيتشو عمليتاف أصليتاف

فقط يف قضية ربرير الداؿ من تبعيتو بل تعدى إف تأثَت نيتشو على دريدا مل يكن 
الدريدي  النتشويالطرح  اعتبارالدور إىل نقد ادليتافيزيقا الغربية وما تزعمو مسبقا، ذلذا ؽلكن 

ظلط من الكتابة الفلسفية القائمة على الشك فيما ؼلص البحث عن احلقيقة من أجل ربرير 
وس غي أدى إىل سبركز الفكر حوؿ اللو لغربية الذالفكر من راديكالية ادلفاىيم ادليتافيزيقيا ا

كيفية وىذا ما يظلل احلقيقة و  االتختبلفاتبسلسلة ال متناىية من العبلقات و اللغة مرتبطة و 
 .2للدواؿاللعب احلر و  باالتختبلفاتيؤكده دريدا من زاوية أتخرى  وىذا ماالبحث عنها 

واإلستناري دت الطريق للتوجو التفكيكي يف ادلشروع احلداثي إف فلسفة نيتشو مه  
أجل  الهتا منوربو  الفلسفة الغربية ادلعاصرة  وتبلورت إشكالياتتخرجت  ومن فلسفتو الغريب،

رة اإلنساف ببل فهم ىذه الفلسفة ألنو بكل بساطة مزعزع الفلسفة ألهنا دعت إىل صَتو 
يكوف إال  وىذا الألنو أيضا رافض للتمركزات  ، ال مركزية،استقبلؿال ذات، ببل حدود، و 

ورده مقولة ثابتة مستقلة يف عامل الطبيعة ادلتغَت،  باعتبارىا وتفكيك كينونتوبتحطيم اإلنساف 
 والتقاليد الغربيةمسح لدريدا إلحداث قطيعة مع مسو الذات  وىذا ما، 3ما دونو إىل

مسح بإنشاء أسس فلسفية يف  وىذا ما االتختبلؼادليتافيزيقية ألف ىناؾ سلوكيات تستدعي 
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 انتشارتوسيع ظلطية نصوص نيتشو من أجل الطرح التفكيكي وما سعى دريدا إىل ربديده و 
 .1ادلعٌت الفلسفي

إف إسًتاتيجية دريدا ىي نفس إسًتاتيجية نيتشو فكبلعلا زلرض على التفكيك 
طفيف ألف  اتختبلؼتشوي لكن مع يرفض مفاىيمها ببعث الشك النادلثالية و للمعرفة 
تشوي كما يؤكد نورس بأنو سبرد طفيلي على عكس التفكيكية اليت أرست تشكيل يالشك الن

تنظيم البياف النقدي للفكر الغريب من تخبلؿ ربليل  وصياغتها بإعادةالقراءات اخلاصة 
 .2تشويةياء اليت وردت يف الفلسفة النر لكل اآل وبُت واععقبلين 

كبَت فلم ػلظى أي فيلسوؼ هبذا   اىتماـىتماـ دريدا بنيتشو ىو اإنٍت أعتقد أف 
يف كل فلسفتو صلذ أف اسم على ذلك أف دريدا ألف كتابا لو و االىتماـ و نعطي مثاال 

 les styles deةتشوييأساليب ن Epronsنيتشو حاضرا بقوة فمثبل كتابو ادلهماز 
Nietzshe  1978  اتختبلؼليست كقراءة اآلتخرين لو رغم  تشويلنألف قراءة دريدا 

 ،نيتشو أدلاين مرعب يف مقوالتوألف دريدا يهودي فرنسي و  ،الثقافة بينهماالزماف وادلكاف و 
صينا قبل الولوج يف فلسفة نيتشو و وريثا شرعيا لفلسفتو ألف دريدا ي اعتبارهإال أف دريدا ؽلكن 

من الصعب فصل حياتو على فلسفتو لذلك ألنو  ،غلب قراءة فلسفتو إال بفهم حياتوال أوال 
يصر دريدا على سؤاؿ كيف نقرأ نيتشو؟ كيف ؽلكن أف نصف نيتشو؟ ىل ىو فناف؟ شاعر 

 أـ أديب أـ فيلسوؼ؟ .

ناؾ من يقوؿ أنو فقيو يف اللغة، وىناؾ من يقوؿ أنو فه ،ألف تصنيف نيتشو صعب
من يقوؿ أنو ثائر على  ىناؾلبقية، و ىناؾ من يقوؿ أنو فيلسوؼ لكن ليس كاشاعر، و 

أف نشخص حياتو لكي نفهم أفكاره الدين ........لكن هبذه الطريقة غلب و  تخبلؽاأل
ما ال غلب أف يغفل اآلتخرين عند دراسة نيتشو ىو األتخذ دبفاتيح اخلاصة اليت ونصوصو و 

ا لو ومتمردا قيقة مل يسعى إىل تأسيس نسق بل كاف رافضاستعملها يف نصوصو ألنو يف احل
ىو أسلوب يو طريقة كتابتو بطريقة مبعثرة، وىذا األسلوب تخاص بو و ىذا ما تدؿ علليو و ع
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كاف علو الوحيد ىو ال يقدـ احلقائق وإظلا يساعد على إزالة األوىاـ و اليكتيكي و جديل دي
 حتميتو.األساسي ىو ربديد مصَت اإلنساف و و 

 مفاتيح تفكيره ىي: 

وعند شوبنهاور إرادة احلياة ىي  ،شوبنهاور: وىي فكرة مستعارة من إرادة القوة
لة أظلا ىي مسإالعرقي كما يقاؿ و  ال يعٍت التفوؽوإرادة القوة  ،يف فلسفتوالنقطة األساسية 

تخبلؽ قاـ يف ميداف األأ ،العبيدتخبلؽ أتخبلؽ السادة و أتخبلؽ ؽليز بُت األ تخبلؽ، ففياأل
ىي نابعة من الذات فهي قيم  ظلاإالسماء، و من  متأتيةالقيم ليست  قيم جديدة، وىذه

نيتشو التمرد على الديانات تخاصة ادلسيحية  أعلنربكمو الغريزة، وىكذا  غريزية، فاإلنساف
 ال إرادة القوة"إال إرادة وليست ىذه اإلرادة إاة ال الحياة وليست الحيإليس الوجود "

ىل إ ما يقودنا وىذاالسادة، تخبلؽ أالنظر يف  فيها أيويف ظل ىذه القيم غلب إعادة النظر 
 نساف األعلى.اإل

ف و سبيز ألأالذي ال ػلمل أي قيمة  ادلتفوؽ،نساف نساف األعلى: كاف حلمو اإلاإل
 ،ألهنا ثانويةو ادلنفعة أو اللذة أف ليس اذلدؼ منها توفَت السعادة القيم اليت نضعها لئلنسا

طيم صبيع القيم ال بتحإال يكوف  وارتقائو، وىذانساف من قيم تعمل على مسو اإل ظلا البد  إو 
 ما فيو أسمىكي تجني من الوجود ف يعيش دائما يف تخطر " إنساف وذلذا غلب على اإل

 ."عش في خطر

 الناقصة والكاملة، العدمية، العدميةؽليز بُت نوعُت من  nihilisme:العدمية
ادلوت ىذا  رمزي، ويعٍت" وىنا ادلوت  لو قد ماتن اإلألك يف قولو: " ذيلخص نيتشو 

بداع قيم إواذليجلية، )ادلثالية( ذلذا غلب فبلطونية اصة بالصبغة األموت ادليتافيزيقا الغربية تخ
 جديدة وميتافيزيقا جديدة وفلسفة جديدة.

 باإللغاء يوىي اليت تكتف: ىي اليت صلدىا مثبل عند شوبنهاور العدمية الناقصة
 نكار.واإل

ىي اليت تنوي إعادة النظر يف  ظلاإبالرفض، و وىي اليت ال تكتفي  :العدمية الكاملة
 التالية:تكتمل ىذه الفكرة نوضح النظرية  واألتخبلؽ، ولكيالقيم 
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ف احلياة يف نظاـ وحركة دائرية، أؽلاف على ربوي ىذه النظرية على اإل: بديالعود األ
 نساف ادلتفوؽ،ف يتولد اإلأطهَت وإعادة القيم واألتخبلؽ حىت ظلا ىي تإالدائرية  والنظرية

من احلاجز الذي ػلد منها  بل ىي اليت زبلصها ،ال تقضي على احلريةبدي ونظرية العود األ
ف النفس إف ،دلا كاف ادلاضي ىو أيضا ادلستقبلنو أذلك  ،حاجز ثبات ادلاضيف، حىت اآل

نو فوؽ كل استعباد للزماف، أبدي يشعر بالعود األؼللق، ومن يعرؼ حرة فيما تخلق وفيما مل 
ىذا التصادـ يف ة، بل ىو التصادـ بُت ادلستقبل وادلاضي و إف اآلف ليس ىو اللحظة اذلارب

 .1يعي ذاتويستيقظ اآلف لنفسو و 

ر ىو الذي أثهبذه الطريقة سيكوف متأثرا بو، و ىكذا غلب أف يقرأ نيتشو ومن قرأه 
قد تأثَته الكبَت، و الفٍت و ؿ األديب و فرويد دوف إغفاؿ اجملاغر و دبَت على كل من ىايبشكل ك

ىكذا ، وقراءة كتبو و قاؿ عنو فرويد أنو كاف على دراية بنفسو ردبا ىكذا ؽلكن قراءة نيتشو
ىو ادلختلف عنو يف نيتشو ما يفتقده يف رلتمعو و  آتخرا ليس أتخَتا وجد دريدا، و قرأه دريدا

تخبلؿ  عرفو العامل من يذالفرنسي اليهودي يف األصل، أو ذلك اليهودي ال باعتباره
بالتعددية نفيا صاعقا  اآمنو ، ينتمي إىل كوكبة الذين سبقوه و ؼ تفكيكياو ادلعر و  الفرنسية،

 2لؤلحادية، آمنوا باحلركة الدائمة منذ ىَتاقليدس.

إذا   وبالتايل أقوؿلكن ما يبقى ػلَتنا يف فلسفة نيتشو ىو رفض ما يسميو احلقيقة 
ا الفائدة من دراسة ال توصلنا ألي حقيقة فم حقيقة أوكانت فلسفة نيتشو ال تعطينا أي 

 فلسفة نيتشو؟

بعد نيتشو كثَتة لكل واحد منهم تأثَته عليو فَتات الفبلسفة على دريدا كبَتة و إف تأث
ألنو  ،ىوسرؿ لنرى ما أتخذه منو إدموندلو بصورة موجزة إىل الفيلسوؼ األدلاين و سنتطرؽ 

يف حقيقة األمر أستاذ أستاذه ىايدجر، إال أف ادللفت للنظر أف دريدا بنا نظريتو يف اللغة 
ى األنا، ألف على أساس ربطيم نظرية ىوسرؿ ألهنا قائمة على أساس فلسفي ذايت قائم عل
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ما صلده يف لتفريق بُت العبلمات اإلنسانية والطبيعية، و ، شلا أدى بو إىل االلغة عنده إنسانية
لكوف أحد ما عند ىوسرؿ أف الداللة ال تأيت من القوؿ ) الكلمات تعٍت ( لكن نظرية اللغة 

االىتماـ تية للخربة و اىذا عائد بالطبع إىل ادلنهجية اذلوسرلية الظاىر يريد ذلا أف تعٍت، و 
 لقوؿ .باحلضور الشخصي ل

ألف اللغة  ،تأثر دريدا هبوسرؿ لكن ليس كما كاف متوقعا انطلقومن ىذه الزاوية 
بالتايل تركيز دريدا على لغوية اللغة،  ، و عند دريدا ليست إنسانية بل ىي لغة قائمة بذاهتا

عبارة عن أصوات وكبلـ، كما صلد ىوسرؿ يرجع اللغة إىل احلوار الداتخلي، ألف اللغة عنده 
ع يف أنظمتها عن طريق اللغة ألهنا قائمة بذاهتا وؽلكن الشرو  استقبلليةدريدا يركز على و 

الكتابة لغة قائمة بذاهتا و موجودة بالقوة على الورؽ، قبل وصف وجودىا على الكتابة، و 
عن رلموعة من دواؿ ذلا  ىي إال عبارة الكتابة ماتناقبلت صوتية صادرة عن العقل، و شكل 

إف غاب صانعها، بل ادلهمة احلقيقية ال تامة لتأدية مهامها و  استقبللية ىي يفعبلمات و 
وسرؿ يف ىىنا يكمن اخلبلؼ بُت دريدا و وكذلك بعد موتو، و تؤديها إال بغياب صاحبها 

ريف رغم وجود حقل معوظيفتها يف تقدمي الدالالت، الطبيعة الفلسفية للغة وربديد دورىا و 
ية كل منهما ىوسرؿ دبا ىذا عائد إىل طبيعة منهجر واحد إال أف التفاعل سلتلف و 

َتات مدرسة برينتانو على ىوسرؿ دريدا مقوضا تفكيكيا دوف إغفاؿ تأثنولوجيا و مو و فين
تقويض ادليتافيزيقا الغربية من تخبلؿ وتأكيد الذات دائما، ودريدا رافض للمركزيات، و 

للغوية بوصفها التوجو ضلو البناءات االتمركزات الصوتية أما ىوسرؿ دبنهجو الظاىرايت فيجب 
 .1ادلاىيات احملفزة للوجود اإلنساينالصيغ العقبلنية والظواىر ادلميزة و 

 بلقة برانية بُت ادلعٌت والعبلمة، بُتقامة عإنو أب ،وما يراه دريدا يف دراسة ىوسرؿ للغة
وىذا حسب  ،ادلدلوؿتخراج للمعٌت وتعبَت عن إال إ ما ىووبالتايل الداؿ  ،الداؿ وادلدلوؿ
 ادلتعايل، الذييو كانط بالوىم و ما يسم  أئية ال تخدعة بناإال يشكل  ألنودريدا مرفوض 

                                                           
 .191، 190األسس الفلسفية، ص  1



 من االختالف إلى التفكيك                                               الفصل األول: 

28 
 

دليتافيزيقا الغربية نسقا وداتخل ىذا الوىم تشكل ا والثقافات،يتغَت حبسب اللغات والعصور 
 .1هنا ادلكوف الوحيدأىل القوؿ بإذىب بطيش فننا لن نغايل ن  أال إقويا، 

بد من اإلقرار أف البداية الفلسفية  على دريدا، ال ؿر  حقيقة تأثَت ىوسنبُت  ولكي 
لدريدا لوجيا ىوسرؿ، وىذا ما تعكسو األحباث األوىل نو لدريدا مل تكن شلكنة لوال فينومو 

شلا أفعلو كاف  شيءال ذاتو إذ يقوؿ: " االىتماـ بًتصبة ذلوسرؿ وىذا ما يؤكده دريدا يف حد  و 
الفينومنولوجي  réductionالفينومنولوجي، وبدوف شلارسة الرد  اهاالذبشلكنا بدوف 
بالنسبة يل ىو من علمٍت تكنيكا ىوسرؿ  ...بدوف االىتماـ دبعٌت الظاىرةالًتسندنتايل و 

أنو يلـز  اعتقدتحىت يف اللحظات اليت ومنهجا وانضباطا، وىو الذي مل يتخلى عٍت قط، و 
أحاوؿ أف أقـو بذلك مع بقائي سللصا للمنهج ىوسرؿ و  افًتاضاتمسائلة بعض 

مفهوما مركزيا ألنو يسمح للفينومنولوجية  دمفهـو الر   اعتبارالفينومنولوجي " لذلك ؽلكن 
من حالة طبيعية إىل موضوع قصدي للوعي، إال أف دريدا ال  الشيء انتقاؿمعرفة  كيفية 

لؤلشياء، إال أنو ىناؾ أشياء  يوافق ىوسرؿ يف ىذا الرد رغم إمكانيتو إعطاء حضور تخالص
ت سبثل شروطا للظهور الغَتية، ألهنا ىذه ادلقوالالتكرار و كالزمن و   اتختزاذلاال ؽلكن للرد 

االتختبلؼ واإلرجاء ليست نتائج لو، ذلذا صلد دريدا يفتح باب دبصطلحاتو اخلاصة مثل و 
ىوسرؿ، الصوت والظاىرة د فلسفة يؤسس ذلا معرفيا كما صلد دريدا تخص كتابُت لنقواألثر و 

شرط ضروري للوعي حضورا مباشرا للمعٌت و  باعتبارهالصويت  االمتيازفيو يرفض و 
 2تخربة حب الذات. امتيازالذي يهاجم فيو نولوجي وكتاب اللمس و يالفينوم

ها من معرفة مصادرىا عليو قبل الولوج إلي بالفلسفة ادلعاصرة البد   ادلهتم  إف الدارس و 
ادلعاصرة، ألف دراستو لؤلحبلـ  ال ؽلكن إغفالو ىو قيمة فرويد يف الفلسفةما األساسية، و 

د دريدا إىل دراسة قوة الفجوات وىذا ما قاىفوات اللساف أصبح ذلا قيمة بفضلو، واألوىاـ و 
ىذا واذلوامش داتخل النصوص، وكشف النقاب على التناقضات والغموض داتخل النص، و 

القراءة السياسية اجلنسية، قراءة اللغة من جانبو السياسي، و ما أدى بالتفكيكية إىل دراسة و 
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، السلوؾ اجلنسي( عي ) األحبلـوىذا حسب فرويد السلوؾ اإلظلائي دبتابعة نشاطات البلو 
قاـ بو  الشيءنفس ومرحلة الطفولة، و  أف كل ىذا عائد إىل عامل الكبت يف النهاية أقر  و 

شكل البحث عن ادلعٌت تهبذا لى صعيد الداللة، و ألف دريدا ع ،فدريدا إال أف اجملاؿ سلتل
 .1األسس النقدية اليت هنض عليها ىذا التحليل ادلاورائي يف التحليل التفكيكي أىم  

ألف التحليل  ،إف ما ال ؽلكن إنكاره يف فكر دريدا أف التحليل النفسي ال مصلحة لو
 والتمركز حوؿضاف ادليتافيزيقا يف أح االرسباءالنفسي بواسطة اللغة البلمتناىية يقودنا إىل 

غلب أف يقبل اخلضوع إىل التفكيك.  العقل، فإذا أراد التحليل النفسي أف يكوف حليفا شبينا
ألف دريدا يرى يف التحليل النفسي أنو عبارة عن ثقافة منتمية إىل التاريخ ال على أساس أنو 

 باىتماـللتحليل النفسي أف ػلظى  وال ؽلكنرلموعة من احلقائق صحيحة كانت أـ ال، 
 2.ومسو وربريكودريدا إال بإعادة 

يف األتخَت ال ؽلكن القوؿ يف تعامل دريدا مع نصوص التحليل النفسي عند فرويد و 
ءه التفكيك حوؿ قراو  االستنطاؽأو غَته من الفبلسفة كما يؤكده احلوار الذي أجراه يف 

النص عبارة عن رلموعة متجانسة، ألنو ال  تبارباعالنص أي للنصوص، يؤكد أنو ال يتعامل و 
كل نص حىت النصوص ادليتافيزيقيا األكثر   يوجد نص متجانس حسبو ، ألنو يعتقد أف  

ؽلكن جعلو ى تفكيك للنص، ألف كل نص مساعد و تقليدية، قوى عمل يف الوقت نفسو قو 
ديكارت أو كانط، إف جر أو أفبلطوف و عند فرويد أو ىوسرؿ أو ىايد سواءك بنفسو يتفك  
التموضع يف البنية الغَت متجانسة ار و إظلا االستقر دريدا ليس نقد النص من تخارجو، و  ىم
ىذا ال يعتمد تفكيك النص لنفسو التوترات أو التناقضات داتخلو، و  العثور علىص، و للن

و يف ىذا ما نبلحظ، و ذبزئتوالنص قوى متنافرة تأيت لتقويضو و إظلا يف على تتبع مرجعيتو و 
 .3و فيو طبقات ميتافيزيقيا دوغمائيةنصوص فرويد تخاصة ألف نص  

                                                           
 .192األسس الفلسفية، ص 1
 الدين اخلطايب، دريس كثَت وعزإ ح:مدتخل إىل فلسفة جاؾ دريدا، تسارة كوفماف وروجي البورت،  2
 .124، ص 1991، 1فريقيا الشرؽ، طإ
 .49جاؾ دريدا، الكتابة واالتختبلؼ، ص 3
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إىل ما ىو أىم قبل التحدث عن  االنتقاؿلنا  من ىذه التأثَتات على دريدا البد  
 ، أال وىي احلركة البنيوية ألهنا مرحلة أساسية لظهور التفكيكية.ىايدجر

، وتبياف مكانتهايف تعريفها  التفكيك،إذا كاف السياؽ ىو الذي ػلدد قيمة مفردة 
ُت حقبل ما فوؽ البنيوية إىل جانب البنيوي   وكمدرسة سبثلفإف التفكيك كحدث 

ىذا لكوف أف دريدا مثلو مثل فوكو الذي يرفض نعتو ، واأللتوسَتيُت وادلاركسيُت والفوكويُت
س، وفرؽلاس ثل سوسَت، لفي سًتاو البنيوي، يصرح دبوقفو ادلتعارض مع البنيويُت األواتخر مب
ىكذا فإف عبلقة ما فوؽ البنيوية بالبنيوية ال تعدو أف زبرج عن ادلعٍت الذي يعرب ؛ بارثو 

 وىو البنية.عنو مصطلح ادلافوؽ دبعناه البلتيٍت: أي ىو الذي ػليلنا إىل ادلرتكز 

 

، أي ىو ظلط اوؽ بنيوية ؽلكن أف تفهم فهما آتخر فإف ادلاف التفكيك،لكن من تخبلؿ 
، دبعٌت أف ما تعودنا على وصفو والفوقيةتفكَت آتخر، يقلب الشكل العادي للبنية األساسية 

سابقا  ياوج ػػكروف ولباألساس يكوف الحقا دلا فوؽ البناء، دبعٌت أف األساس الذي يكوف  
أ البحث ىي أوؿ ما يقر يصبح الحقا لو من الناحية ادلنطقية، فإذا كانت مقدمة  ،للمافوؽ

يف ادلقالة فإهنا منهجيا آتخر ما يكتب، أي أف ما فوؽ البناء ىو اإلطار األساسي للتصور، 
 .1م"تيساسم " اإلبأو ما يطلق عليو فوكو 

تشًتؾ كلها يف ظلط تخاص  والتوجهات اليتتشمل البنيوية العديد من ادلدارس 
 واألنثروبولوجُت البنائيُت، وياكبسوفاللسانيُت البنائيُت مثل سوسَت بالبنيات، إذ صلد منهم 

 .وبارثغرؽلاس  والسميائيُت أمثاؿأمثاؿ لفي سًتاوس، 

األوائل الذين اشتغلوا داتخل حقوؿ  السميائيُتادلوجودة بُت  االتختبلفاتفرغم 
ي ىو واحد إال أف ظلط التفكَت البنيو  للثقافة،إىل الدراسة الشاملة  واألواتخر الداعُتمعرفية، 

 نساف.اإل ينصب حوؿ معرفة عامل

                                                           
، ، سوريا2طحلسن أضبامة،  ح:تشارد ىارلند، ما فوؽ البنيوية، فلسفة البنيوية وما بعدىا، تير  1

 .10، 09، ص2009
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واليت ينتمي صباعة تيل كيل  ىي:أما ما بعد البنيويُت فينقسموف إىل ثبلثة صباعات 
 وأتخَتا صلدفوكو يف مرحلتو األتخَتة، غيتاري، و ، وصباعة دولوز ،إليها دريدا، وكريستيفا وبارث

 بودريار الذي يشكل توجها ثالثا لوحده.

فإف ما بعد البنيويُت  والتعاوف العلميفإذا كاف البنيويوف ؽلتلكوف الروح اجلماعية 
لكن رغم ىذا فإهنم يشًتكوف يف موقف فلسفي واحد  ،1صباعات مشاكسة إىل حد كبَت

ذلك فهو موقف ال علمي  وأكثر منؼلرج سباما عن مفهـو البنية، بل  وىو موقف، وجديد
غلعل قيمة ادلعرفة  واحلقيقة ويهدمها شلاللموضوعية  وادلوقف التقليدييرفض ظلط التفكَت، 

 العلمية عندىم مهملة بادلقارنة مع النشاط األديب الفلسفي.

تخاصة فيما  وغَت مؤسساالبنيوية يظل سلفقا  وما بعدلكن ىذا التميز بُت البنيوية 
"، " مولد واحلضارةاجلنوف " تخبلؿ:بكرة مرحلتو ادل وفوكو يفيتعلق بألتوسَت، الكاف، 

يف البنيات  وف لعدـ اشًتاكهم للنمط البنيويبنيوي   ليسوافهم  حفريات ادلعرفة"العيادة"، "
يف ادلوقف من جهة أتخرى فإهنم ؼلتلفوف جهة، و احلقيقة. ىذا من ورفضهم للموضوعية و 

ىو اخلاص دبا بعد البنيوية ىذا ادلوقف الذي مل يظهر جليا إال سنة الفلسفي اجلديد، و 
ادلظاىرة الطبلبية ر فيما بعد احلركة و ازدىالذي و  ،مع أطروحات دريدا احلامسة 1967

بُت البنيوية  انتقاليةإال أصحاب مكانة  اعتبارىميسعنا  وىكذا فبل ،19682بباريس ماي 
التفكَت  :إف البنيوية كما يعرفها جوف بياجي ىي ،الفلسفية وذلك ألعليتهمالبنيوية،  وما بعد

فهو بنيوي، لكن احلقيقة أهنا  التفكَت يف البنياتيف البنيات، فكل عامل رياضي بوسعو 
 ".يتندرج ضمن ما فوؽ البنيوية. أما ظلط التفكَت يف البنيات فليس كلو" ما فوؽ بنيو 

فإف أصل ما فوؽ البنيوية، إىل جانب قيامها على األدب الرمزي الفرنسي وهبذا 
يات الذي مهد لؤلدب احلديث، فإهنا تقـو أيضا على العلـو اإلنسانية، دبا فيها اللسان

يف فرنسا يف القرف العشرين على وجو اخلصوص، ذلك لتطوير  واألنثروبولوجيا االجتماعية
 منظور جديد حلقيقة اإلنساف دبقابل ادلعرفة العلمية.

                                                           
 .11ص ،تشارد ىارلند، ما فوؽ البنيوية، فلسفة البنيوية وما بعدىاير  1
 .12، ص ادلرجع نفسو 2
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بنيوية منهج غريب بعض النقاد ال العتبارإف التفكيكية بدأت تزعزع ادلشروع البنيوي 
كي يالراديكالية غَت مستقرة للفكر التفك االنطبلقةلكن ؽلكن القوؿ بأف ىذه يف متطلباتو، و 

فقد أوضح دريدا أف البنيوية مهما تكن حدود مفاىيمها، كانت مرحلة ضرورية يف الطريق 
اء التصنيفات اليت تبقى متميزة سًتاتيجية تقـو على إلغاألهنا ليست ببساطة  ،إىل التفكيكية

 االعتياديلك قاؿ دريدا بأف الكتابة يف معناىا ، لذ1غَت متأثرة، بل تسعى إىل إلغاء األوامرو 
سَت بعدـ زبليو عن " اذليبة" اليت و سي أكثر أساسية من القوؿ ادللفوظ، لذلك يتفق مع د

ىل ادلواجهة بُت القوؿ تتميز هبا النصوص ادلكتوبة يف الثقافة الغربية، لذلك سعى دريدا إ
حسب دريدا  بة إجحاؼ أعمى " ألف ادلرءلوال ىذه ادلواجهة ستبقى دبثاادللفوظ والكتابة و 

 ػلاكى يف نفس الوقت".ال يستطيع أف يتهكم و 

نظاـ  ليستقراءة يبقى مرتبط بقوة النصوص واستجواهبا، و  إف التفكيكية نشاط
ادلعاين ادلستقرة أو انت التفكيكية مقاومة للمفاىيم و لذلك ك ،مفاىيم فاعلة قائمة بذاهتا

اللغة ألنو  وموقفو منالنهائية شلا ينجم عنو عدـ الثقة بالنصية اليت سادت الفكر الغريب 
حسب دريدا ليس ىناؾ لغة حذرة جدا أو ذات وعي ذايت ؽلكن أف تفلت بشكل فعاؿ 

 .2من الشروط ادلوضوعية على الفكر

من التمركز اللفظي ألف الصوت لذلك كانت احملاوالت األوىل لدريدا ربرير البنيوية 
عن ىوسرؿ األساسي جلميع الفلسفات، لذلك كانت كتب دريدا األوىل  رالبشري ىو احملو 

ال ؽلكن ل الفلسفة ضمن ادلعٌت ادلنطقي، و  عمالظاىرة( يبُت  الصوت و " )1858-1938"
ذت شكبل ا ازب  هن  إحدى احلركات اليت يدين ذلا دريدا بالكثَت إال أ ،إغفاؿ ظاىرية ىوسرؿ

أعادت صياغة ادلقدمات ادلنطقية للحركة، إال أهنا مهدت الطريق دلشروعو انتقاديا عميقا و 
األحكاـ اليت ؽلكن اىراتية لغرض العزؿ بُت اخلربة و التفكيكي، ألف ىوسرؿ أرسى قواعد الظ

 يستند إىل سلوؾ ال يقبل الوثوؽ بأي   آمن ىوسرؿ بأف األساس الوحيد للمعرفةا، و الشك هب
ى ىوسرؿ رأيت ؽلكن أف تكوف نتاجا للتضليل و ال رفض كل األفكار واالفًتاضاتي، و شيء

                                                           
التفكيكية، النظرية والتطبيق، ترصبة رعد عبد اجلليل جواد، دار احلوار للنشر كريستوفر نورس،  1

 .54، ص 2008 ،1، طاسوري ،والتوزيع
 .40، ص ادلرجع نفسو 2
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ذلذا تخبلؼ يهدد رلمل الفكر الغريب، و  التفكَت كاف يشكل نقطةأف الطبلؽ بُت ادلعرفة و 
وإظلا إف تقنيات ىوسرؿ ليست موضوعنا ىنا،  .1عمل على استنباط نظم جديدة للمنطق

 يقودنا إىل الذاتية. شيءالتنبيو إليو أف فلسفتو ناكرة لكل  غلب

 اعتبارىاؽلكن  ،دريدا يف نصوص ىوسرؿ ىو ظواىر زلددة عن الوعي وما وجده
ة ىذه العناصر بدق   وزلاولتو إزالة ،تخاصة بالنفسية الفردية أكثر من كوهنا بناءا ذىنيا عادليا

ة، إال أف دريدا طرح سؤاال عما إذا كاف ىوسرؿ أكثر على الطبيعة ادلبهمة ألفكار الظاىراتي
ادلسبق الذي سيطر على رلمل التقاليد الغربية،  االفًتاضسباما عن  االنقطاعقادرا على 

الظاىراتية  والفكر ألفلتنقلب بناءا على معاجلات ىوسرؿ للعبلقة بُت اللغة  وتعود مناقشتو
 .2والتعبَت اللغويعي ًتضة الوجود بُت الو فادلتشتق معناىا من العبلقة 

ىوسرؿ حوؿ اللغة والفكر وقد شوىد ما  تأمبلتوقد وجد دريدا نفس الببلغة يف 
ف ادلناقشة كانت تدور بُت القوؿ تفكيك نصوص روسو وليفي سًتاوس أل قاـ بو دريدا يف

 الكتابة.ادللفوظ يف 

البحتة، ىوسرؿ قد احتفظ بالقدرة التعبَتية ادلقنعة وبادلنطقية  ف  أدريدا يرى ب ف  أ ال  إ
من  ف  إشارية فإطوارا أة بناء شديد التعقيد وتضم دائما اللغة احملكي ف  أ"ورغم  ؿ دريدا:و يق ذإ

احتفظ ىوسرؿ مع ذلك بالقدرة التعبَتية ادلقنعة  حدودىا، وقدالصعب التعرؼ على 
 .3وبالنطقية البحتة "

التفكيكية وىي  ف نصوص ىوسرؿ يف حد ذاهتا عرضة للقراءةأدريدا  رأىومن ىنا 
و تقويض لكامل ادلشروع ن  أيدا مستمر يف إصراره ويتضح ىدفو در  ف  أتثَت أسئلة تبُت 

 ف تشق  أالتفكيكية غلب  ف  أ رأى صرامة، ذلذامع النصوص األكثر  الغريب، حىتالفكري 

                                                           
 .74، ص كريستوفر نورس، التفكيكية، النظرية والتطبيق 1
 .77، ص ادلرجع نفسو 2

3 J Derrid, La voix le phénomène, Ed. p u f. Paris, 1967, P 18. 
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لنصوص الفلسفية دببادئ تستعَتىا من الفلسفة تعمل على تفكيك ا وأالداتخل، طريقها من 
 .1نفسها

مي يبحث عن ادلعرفة واخلربة بتقد تية، أحدعلااوالظاىر ف البنيوية أدريدا  رأىلذلك 
واألتخر  ىوسرؿ(نا بلغة وراء األ )مانشاء العقل حلقائقو إتفسَتات " موروثة " عن كيفية 

 بالفردانية.بو ردبا لضلوعو  ادلنهج، يشكيتجنب ىذا 

وية تضع البني ف  أل ىوسرؿ(يرى  )كمايف االفًتاضات وزبتلف الظاىراتية عن البنيوية 
لذلك يرى ، واالستقرارية بطيةالظواات غراءاإلعن دوره إزاء نفسها حيث يتخلى التفكَت 

لظاىراتية اذلوسرلية فقط، وليست مشكلة ا ف فلسفة ىوسرؿ وقعت يف فخ الفردانيةأدريدا 
عترب دريدا ، وذلذا ات نصوصو معرضة للتفكيك، لذلك كانالفلسفيشكلة الفكر م اظل  إو 

ؽلاءات عفوية، بينما كانت زلاوالت ىوسرؿ التوفيق إوية يف معناىا الفلسفي عبارة عن البني
ف يوجد بعزلة تامة أكن بينهما، كما ال ؽلبُت نوعُت سلتلفُت من األفكار ال ؽلكن ادلواءمة 

 aporieزلتجزتاف يف ف كل من الظاىراتية والبنيوية إحسب دريدا ، لذلك فتخرعن اآل
حيث ال يستطيع أي منهما أف تنبثق دببادئها، غَت أف كبل منهما تعتمد على  ،متبادلة

ما وعدت بو تطبيقاهتا "  االتختبلؼ بُتفالبنيوية تعيش على " ؛ 2األتخرى يف البصَتة
فالتطبيق يفسح اجملاؿ أو الطريق غالبا للببلغة ادلغرية ادلتحولة عن اللغويات البنيوية اليت " 

يف جزء الوعد"" ويوجد ،وما بعدهشكبل" على حساب "قوة" أو بناء مستمر ضمن البناء 
 .3النقد الذايت من الفكر البنيوي والذي يناقش أدواتو

مل أستطيع  وىو ماالبنيوي  ورببط ادلشروعك رب  وىناؾ دائما كما يرى دريدا " ثغرة ت   
 .4فهمو أبدا يف البنيوية حيث ال ؽلكن إغبلؽ تلك الثغرة"

                                                           
 .85، ص كريستوفر نورس، التفكيكية، النظرية والتطبيق 1
 .88-86، ص ادلرجع نفسو 2
 .92، 91، ص ادلرجع نفسو 3

4 J Derrida, La voix et le phénomène, p 160. 
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رأى دريدا أف ىذا التظليل ال يزاؿ قائما يف بعض أوساط البنيويُت مهملُت إتخطار و 
لنفس إليها دريدا وسيكوف من اخلطأ أيضا، و دلبدئية اليت أشار الصرامة االوقائي و  االنغبلؽ
إزاحة أو نسخ ادلشروع البنيوي  مرحلة ما بعد البنيوية" دبعٌت" التفكيكية دبثابة اعتبارالسبب، 

الوعد ادلنمذج يف الفكر البنيوي فإنو من الصعب على وبدوف ذلك التوتر بُت التطبيق و 
مطرد دلا غلب و، وأف التفكيكية مذكر حذر و ة اليت سبنح احليازة لكتاباتدريدا أف يثَت األسئل

ذلا ادلفاىيم ادلغرية أف تكوف عليو البنيوية، إف كاف عليها أف تتجنب الفخاخ اليت تنصبها 
مثل صبيع األسئلة حوؿ اللغة استطاعت البنيوية و على ىدى توجهاهتا العميقة. للمناىج، و 

البنيوية اليت زبص  الحتماالتاأف هترب التاريخ الكبلسيكي للفكر الذي افًتض مسبقا 
 اقًتحت نفسها داتخلها.دلتعلقات البلحقة جملاؿ اللغة، و ا

لذي يتملص من التخفيف إف ىذه الرغبة العميقة ىي وجو الفكر البنيوي ا
ي بوضوح تاـ يف موضوع دبلفو وكما بُت و خبادلنهجي، والذي جاىد دريدا للحفاظ عليو، و 

 1إعادة ربط التقاليد اليت تعد هبا بالتحوؿ.سوسَت فإف البنيوية تقرر ببساطة 

 :تأثيرات ىيدجر وقيمتو في الفلسفة التفكيكية
 ومقاربتنا لومستهل اقًتابنا حملاورة فيلسوؼ الكينونة مارتن ىيدجر  يف      

بفيلسوؼ التفكيك دريدا، ادلعروؼ بطراستو اللغوية لكي ندتخل إىل عامل ىيدجر الفلسفي، 
فالتفكَت الفلسفي اجلاد ىو ذلك الفكر الذي يبٌت على شلارسة التحاور مع الفبلسفة، 
فعندما طرح ىيدجر السؤاؿ مىت نتفلسف؟ كاف جوابو يبدو أف ىذا لن يتحقق إال بدءا من 

يها حوارا مع الفبلسفة" فهو شرط أساسي لكي يبقى النص الفلسفي ليت نعقد فاللحظة ا
االستمرار داتخل الوعي حي يف احلياة الفكرية ويكسبو معاين تفسَتية يفتح لو رلاؿ 

بالتايل ؽلتلك من اإلحالة على التقاعد الفكري أو يطمس بنصوص أتخرى قادرة الفلسفي، و 
 لحقيقة.لعلى اإلنصات 

دريدا نتوقف على طبيعة ىذه ادلعريف والفلسفي القائم بُت ىيدجر و أماـ ىذا احلوار 
دريدا، حيث صلد أف  ىي يف درجة عالية من األشكلة والتعالق بُت ىيدجر و العبلقة اليت
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 مهامو، دريدا يعًتؼ صراحة باحلضور القوي لفلسفة ىيدجر يف أي مشروع يكوف من بُت
ذليمنة اإلنسانية على الطبيعة، اعلى العقل والتنوير و  قا الغربية، القائمةىو زلاربة ادليتافيزيو 
يبقى مشروع ىيدجر منبعا معرفيا حلركة التفكيك، إذ يرى دريدا أف حركة التفكيك و 

ادلعلن من طرؼ  االعًتاؼ، فهذا اذليدجريمن ادلشروع  طلقاهتانمادلعاصرة تستمد رلمل 
توجو دريدا يف  اطلراطمدى  دريدا يشكل نقطة تقاطع فكري بُت الفيلسوفُت كما يظهر

تافيزيقا قيب الفلسفة الغربية، لطادلا عانت من رواسب ادلينفلسفي ضبل على عاتقو مهمة ت
ادليتافيزيقا يف الفلسفة الغربية  حلضورا التوجو ادلعادي ذلقد أتخذ ىبأحكامها و مفرداهتا، و 

وجي، مث تلقف نيالنحى اجلعدة صور وأشكاؿ، بداية مع نيتشو دبطرقتو اللغوية، ذات ادل
بادلشروع يف حدوده القصوى، أي الوصوؿ إىل  بالذىابقد حرص ىيدجر ىذه ادلهمة و 

ىنا يأيت جاؾ دريدا خبطاب تفكيكي بأسلوب تقويضي، و بناء فلسفة بدوف مرجعية فلسفية 
 باعتبارىيدجر من قبلو، ذي ضبلو كل من نيتشو و حيث نلمس فيو ذلك اذلم ادلعريف ال

استنادا إىل نزعتو و ا مصدر الكثَت من األوىاـ اليت سيطرت على العقل الغريب ادليتافيزيق
دريدا قارب الفكر الذي حدث بُت ىيدجر و اذلجومية نتوجو إىل التساؤؿ: عن أي مدى ت

ع ىيدجر بالتايل كيف قرأ دريدا مشرو اخلطاب القطائعي للميتافيزيقا، و يف رلمل منت 
بعدما قاـ دريدا دبسائلة  اذليدجريمىت نتحدث عن ذباوز اخلطاب ادليتافيزيقي الفلسفي، و 

 1يف صياغة أطروحتو التقويظية؟ ارتكزيف مفرداتو اليت ادلعرفية و  منطلقاتوىيدجر عن 

 ىيدجر  والتفكير ضدما بعد ىيدجر: دريدا 
إف جل ادلشاريع الفلسفية اليت تعمل على  مطاردة ادليتافيزيقا ومن بينها مشروع 

مفرداتو التفكَتية من ادلشروع ، فقد استمد منطلقاتو ادلعرفية و التفكيك الذي دشنو دريدا
الوعي إىل  لسعي يف اخلروج من فلسفة الذات وبرغماتيةبا، كما أتخذ التقويضي اذليدجاري

دريدا نكوف قد  معف ،غَتىا، التأويل و الفهم ،الوجود ،اإلنساف ،اللغة :التفكَت يف مسائلة
كمفهـو مركزي صلده يف    االتختبلؼإؽلانو دبسألة مسلك التفكيك يف حركتو احلفرية و أتخذنا 

اية األنساؽ الكربى اصية عصر هنتخ االتختبلؼكل تخطابات ما بعد احلداثة، التفكَت يف 
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كاف أماـ مهمة تارؼلية   ىيدجرلئلحاطة حبقيقة الوجود يرى دريدا أف ر، و واعتماد الشذ
ىي ىدـ أساسية و  يف فكرة يقا ورلاوزهتا، يلتقي دريدا وىيدجرالستيعاب ادليتافيز فريدة، 

يف القوالب اللغوية اليت ربضر فيو مقولة احلضور، ادليتافيزيقا ومطاردهتا يف مسالك التفكَت و 
عليها  اعتمدىي مقولة أنطولوجيا الزماف و جوىر ادليتافيزيقا الكبلسيكية، ومقولة  باعتبارىا
حوؿ ضرورة استدعاء  ىيدجرة حيث يتفق دريدا مع لتجذير تخطاب الكينون ىيدجر

بنقد تفكيكي  احلضوراألنطولوجية التقليدية يف ضوء عبلقتها بالزماف، حظيت ميتافيزيقا 
أضف إىل ذلك أف مشروع دريدا يف بؤرة التأصيل ادليتافيزيقي،  باعتبارىاادلؤسسة  دلرجعتيها

دريدا أف فبلسفة اإلغريق ىم أوؿ  اعًتؼزي، إذ بسؤالو ادلرك التـزاولو دلوضوع ادليتافيزيقا، تن
ف التزاـ دريدا على مستوى ادلنطلق أ ،وجود يف أفق ميتافيزيقا احلضورمن ثبتوا سؤاؿ ال

ىل إمر يدجر لينتهي بو األادلعريف ادلشًتؾ بينهما مل ؽلنعو من الدتخوؿ يف حوار فلسفي مع ى
وز وذبا ،القصوىىل حدودىا إجل الوصوؿ هبا أادليتافيزيقا من تقدمي قراءة جديدة لسؤاؿ 

فهم  ،يتافيزيقا بوصفها اضلرافا فكريامل يرد ذباوز ادل ألنو ،النقطة اليت توقف عندىا ىيدجر
نلمس عند دريدا نزعة الرفض  ،اليت ربدد مصَته ا مسَتة الغرب التارؼليةهن  أادليتافيزيقا على 

رثا معرفيا إالًتاث ادليتافيزيقي ،باعتباره  اـ برفضاليت تبناىا ىيدجر أي انو التـز بتوجهو الع
فنقطة الرفض ىي نقطة تبلقي بُت ، فبلطوينر على الفكر الغريب منذ الزمن األسيط

علن صراحة عن رفضو للميتافيزيقا أف إتحركاف يف ذات الفضاء ادلعريف، و الفيلسوفُت فهما ي
نظرا لكوهنا مصدر استمد منو الفكر الغريب سردياتو الكربى التنوير، احلداثة، اليت سجن 

الزائف مفاده أنو قادر على  االعتقادفيها اإلنساف الغريب ومن ىذا األسر ادلعريف تسرب 
ا لنا من تخبلؿ عدائهما الذي بد االعتقادالسيطرة على الطبيعة، غَت أف ىذا ذاتو و  بلؾتما

جر، إظلا غلب أف أف نفهم أف دريدا اقتفى أثر ىيد ادلعلن ضد الفكر ادليتافيزيقي ال غلب
نفهم يف األفق النقدي الذي مارسو دريدا على ادليتافيزيقا الغربية، حيث أنو مل يستبعد يف 

ى ميتافيزيقيا عملية النقد حىت تلك الفلسفات اليت حاربتها، ألف ىي األتخرى مسكونة برؤ 
غالبا ما تكوف تخفية داتخل اللغة، أي يف مقوالهتا و مفرداهتا اليت استعملتها معتقدة على 
أهنا أساس معريف، نابع من تخبلؿ الفلسفة الغربية ومن ىذه الشبهات ادليتافيزيقيا لكنها 

يبلحظ  فردات ميتافيزيقيا ىي األتخرى، فقدوقعت يف شرؾ زلضوراهتا، فحاربت ادليتافيزيقا دب
التقاطع ادلعريف بينهما مع حرصهم على ربديد دريدا مدى حضور نقاط و  ذليدجرأي دارس 
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أسس زلاوالتو على أطروحتو  فهيدجراشتعاؿ كل منهما، على مستوى طريق  اتختبلفهما
التاريخ على حقيقتو، أما اليت مفادىا أف تاريخ الفلسفة نسي الوجود، لذلك وجب رد ىذا 

بذات اذلم ادلعريف تبٌت طريقة مغايرة ىي نزعة تفكيكية تسعى إىل  اىتماموبالرغم من دريدا و 
جر، ويف وسط ىذا ادلسعى افة أبعد شلا ذىب إليو تقويض ىيدزلاربة ادليتافيزيقا دبس

إال من تخبلؿ لغة ادليتافيزيقا  التفكيكي يرى دريدا أنو ال ؽلكن احلديث عن التفكيك
األزواج ادلتعارضة اليت يقـو عليها ىذا ادلفهـو ومن مث يعترب عملو ، و وتصورىا دلفهـو الكتابة

مبلحظة لسلطة ادلعٌت، ومن ىنا بدأ العمل التفكيكي على صبع ادلفردات اليت مازالت ربوي 
الغَت ادلنظورة ومن ادلعرفية ادلنظورة و من تخبلؿ األراء  اكتسبتهايف أعماقها رواسب ميتافيزيقيا 

من براديغم الوعي ربت تأثَت  ىيدجر استوحاىاىي مقوالت مقولة الروح و زاين و بينها الدا
أراد التخلي عن الذاتية بواسطة لغة ادليتافيزيقا  فهايدجرىوسرؿ،  إدموندفلسفة أستاذه 

 1.الفينومنولوجيايت تسربت إليو من ادلتعالية ال

مهملة يف  ف قضية الروح ىي قضية" أىيدجر ومسالة الروح"يدا يف كتابو يعًتؼ در 
شخص عن الروح  ي  أنو مل يتحدث أحيث صلد  الدراسات اليت اىتمت بالنص اذليدجري،

ا ىو ظل  إىيدجر مل يبٌت على ىذا السؤاؿ و ف مشروع أعند ىيدجر ويعود ىذا حسب دريدا 
ليت تسَت يف فلك براديغم ىل الفلسفة اإكثر بفلسفة ىيجل التارؼلية وانتمائو أسؤاؿ مرتبط 

 فة الذات يف منطلقات ديكارت ويف صورهتا ادلتعالية عند كانط وىوسرؿ،فلسالوعي و 
فالتحديد ، سئلة كاف علا ىيجليا تخالصا وسهاما ديكارتيافالتجاوب مع ىذا النوع من األ

 اذليجلي للروح يبقى موجها زلددا سلفا منظما من طرؼ الكوجيتو الديكاريت.

ف إسئلة اليت فكر فيها ففهم األ ىلإنقًتب من النص اذليدجري ونسعى  اما عندمأ
يدا بناءا على معارفو در  شكاالت حيث يقر  ف ىيدجر مل يكن يهتم هبذه اإلأدريدا يكشف 

بنفس ادلستوى ادلعريف ويف صورتو  ما ىي الروح"ىيدغر مل يتساءؿ هنائيا " ف  أاذليدجرية 
و ما أود وليس عدـ؟ ثل " دلاذا ىناؾ وجالعامة مع درجة التطورات اليت ارتبطت باألسئلة م

وعليو مل يدرج سؤاؿ الروح يف نصوص " ما ىي التقنية؟ ماذا نسمي فكرا؟" ىو الوجود؟
 ىيدغر ليكوف موضوعا فلسفيا يساعد على فهم وتأويل قضية الوجود.
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تخر آصب اىتمامو على نوع قصاء الذي مارسو ىيدغر على سؤاؿ الروح، واناإل ف  إ
ود لكن مع دريدا مل يستطع ىيدغر صلاعتها التحليلية لدرب الوجسئلة اليت اعتقد يف من األ

من درجة حذرنا من الكلمات وادلفردات  من قبضة التفكيك، فالتفكيك يرفع ف ينفلتأ
وتفطننا من تواجد رواسب ميتافيزيقية بصورة تخفية يف جوفها لذلك استخدـ دريدا 

ف يلتـز أت السائدة دوف م وتفكيك البديهياجراءات جينالوجية تستوجب ادلفاىيإ"
صلازات إو ادلدرسة النقدية التارؼلية من تشوية مستفيدا دبا حققتيخبصوصية اجلنيالوجية الن

نقدية ومنهجية يف زلاكمتها لتاريخ ادليتافيزيقا وقد وضع دريدا سؤاؿ الروح على طاولة 
لتأكيد على نقطة ىل اإو قاده ن  أال إعلاؿ عند ىيدغر إف كاف موضع إو  التشريح اجلنيالوجي

تحدث بذات اللفظ عن ف ىيدغر مل يإف ،نطولوجيسس تشرػلو دلشروعو األأيف  مفصلية
و يتناولو بصورة صرػلة يف صيغة تخطابية لكن صلده استعمل الكثَت من أمفهـو الروح 

، نااأل، الوعي ،ئمة الروح وىي النفسادلفردات اليت ىي من جهة مفهومها الداليل لقا
البحث عن شروط وضع الدازاين يف  ف  إ الذات ربوؿ دوف مساءلة وجود الدازاين. ،العقل
سس معرفية دفعت ىيدغر أجل فهمو وتفسَته وفق أود واالنفتاح على سبل متعددة من الوج

ىل االستعانة دبفردات ذات صلة خبطاب الذات، فقد كاف سؤاؿ الروح ىو علزة وصل بُت إ
ومن منطلق  ،، وجود الدازاين يف ذبربة السؤاؿادلعرفةإرادة ية، ادلاىإرادة العامل، التاريخ، 

مفردات لغوية مل ف سكنت أعادت ادليتافيزيقا من جديد بعد  وأسؤاؿ الروح رجعت 
ىل الساحة الفكرية بعد إاللغة منفذا لعودة ادليتافيزيقا فلقد كانت  ،يكًتث ذلم ىيدغر

طهَت الفلسفة الغربية من نيالوجية قصد تالضربات القوية اليت وجهها نيتشو دبطرقتو اجل
ىو الواجهة  تفهم معٌت العودة، فالروحأ عن ادليتافيزيقا تعود دوما أين   يقوؿ دريدا ،سيطرهتا

الروح باعتبارىا نافذة  ف  أف يقوؿ لنا من تخبلؿ ىذه القراءة أفدريدا يريد ؛ القاتلة ذلذه العودة
وضح أمدار الفلسفة الغربية وعليو فقد مكانا يف رجع منها التفكَت ادليتافيزيقي كي ػلتل 

ادليتافيزيقا الغربية مازالت تتواجد داتخل اللغة  ف  أمهمة يف تاريخ ىذه الفلسفة وىي: لة أمس
ف اللغة ىي بيت الكينونة ألفضاءا مثاليا تتحرؾ فيو فلسفيا ولن تربح ىذا احلقل باعتباره 

 1بامتياز.
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ثر، إذ أف حقيقة تأودريدا تتعدى عبلقة تأثَت و  جرإف احلديث عن العبلقة بُت ىيد
شلا  شيءدلا كاف جر دلا كاف دريدا، و ألستاذ األوؿ لدريدا إذ لوال ىيدجر ااألمر يعترب ىيد

جر من الكرب، يف إحدى حواراتو :" إف ديٍت ذليد قاـ بو دريدا، كيف ال وىو الذي يقر  
دبفردات تقييمية أو كمية، أوجز ادلسألة حبيث يصعب أف نقـو ىنا جبرده، والتحدث عنو 

 اسًتاتيجياعلمنا أف نسلك معها سلوكا رع نواقيس هناية ادليتافيزيقا، و من ق بالقوؿ إنو ىو
"لكن حقيقة األمر  متوالية ذلا من الداتخل ضرباتتوجيو يقـو على التموضع داتخل الظاىرة و 

ة كباقي القراءات األتخرى، ألف جر ىي قراءة نقدية تفكيكيدريدا  ذليد أف عمل أو قراءة
ما يقرره دريدا أيضا أف و  ،تو تناقضات تسمح لنصو بالتفككنص ىيدجر ػلمل يف طيا

التمركز حوؿ اللوغوس أو العقل، ىيدجر بقي حبيس الرؤيا ادليتافيزيقيا، أو ما يسميو دريدا ب
ت ريدا ذليدجر أقر  ىذا التمركز سببو التمركز الصويت كما سنبُت فيما بعد، إال أف دراسة دو 

ناين ومنحاز ضلو اللغة األصلية ك دائما باألصل أي اليو متمس   اذليدجاريبأف الفكر 
فإظلا يدؿ على أف فكر ىيدجر فكر قومي  شيءاألدلانية ىي الوريثة ذلا، وىذا إف دؿ على و 

 .1ال فكر عادلي كما يروج لو

حقيقة الوجود مثل إال أف حقيقة األمر دريدا مل يكن علو الوحيد الكشف عن 
 صعبةعميقة و  هبيدغرإف عبلقة دريدا ىيدجر، بل يتعدى األمر ذلك، لكن ما ؽلكن قولو 

، إىل االتختزاؿحب الذات،  ،الرد، التعايل اذلوسرليةمن ادلصطلحات  آف واحد يف
لفلسفتو أال التجاوز التقويض يأيت ضلت دريدا دلصطلحو األساسي  اذليدوجريةادلصطلحات 
 .التفكيكوىو مصطلح 
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 :الخاصفي معناه العام و  التفكيكالمبحث الثاني:   -

 العام:التفكيك في معناه 
 فلسفتو أف مصطلحزلمد يف زلاضرتو حوؿ جاؾ دريدا و يرى األستاذ علي الكردي 

سنة ادلوجود يف كتابو العمدة الذي ألفو و دريدا ىو عائد إىل ىيدجر و التفكيك الذي ضلت
والتخريب وإظلا ديكومب" اذلدـ " ال يقصد بو سباما كما يؤكد "والزمافالكينونة " 1927
 وادلشكل ادلوجودىو عملية إعادة ترتيب عناصر اخلطاب على طريقة أىل النحو،  التفكيك

لكن ما يراد منها عرب ىذه البادئة ىو  ،النفي (Deالبادئة)يف ىذا ادلصطلح عائد إىل 
أي البحث عن العبلقة بُت الًتكيب اللغوي  فاقي،ت  اجلمل لبياف الطابع االركيب تخلخلة ت
 .ومرجعتيو

" هبذا ادلعٌت قضمل يستخدـ ىذا ادلصطلح " الن  يؤكد األستاذ زلمد أف ىيدجر و 
من دريدا وليس من ىيدجر  انطبلقايف تعريفو ذلذا ادلصطلح  انطلقديكومب ادلشار إليو و 

إبراز التناقضات اخلفية ادلوجودة يف اخلطاب معاين اللوغوس و يدا سعى إىل نقض ألف در 
األنطولوجي الغريب، ألف ىيدجر يصرح ويقوؿ: أف ىذا النقض ال غلب أف يفهم دبعٌت 

بل على العكس، إننا بصدد كشف السلب أي يف صورة نبذ للًتاث األنطولوجي 
دوده ويف الواقع تنتج ىذه احلدود  حىو ما يعٍت دوما تبُت  اإلمكانات اإلغلابية ذلذا الًتاث، و 

 عن طريقة طرح السؤاؿ ومن التحديد الذي يرفضو ىذا الطرح على حقل البحث.

 وال يعٍتللحاضر  ووإنا متوج  ىذا ما نفهمو أف السلب ال يعٍت إطبلقا نفي ادلاضي و 
ة طرح قضية الوجود بطريق ليو ىيدجر أي إعادةوىذا ما سعى إ ،أيضا دفن ادلاضي يف العدـ

إال أف مسعى دريدا يف  ،صادقة ألنو يرى أف ىناؾ تخلط بُت ادليتافيزيقا األنطولوجيةأصلية و 
ىل الوصوؿ إىل احلقيقة سلالف سباما عن ىيدجر ألف الكهنوت األعظم للتفكيك ال يسعى إ

مل إال من تخبلؿ رلموعة من النتائج أو القراءات ف فكر دريدا ال يعأل، رلموعة من احلقائق
 ،َتسوسي د ،ىوسرؿ ،ىيجل ،وروسو ،الغَت، لنصوص أفبلطوف التفكيكية لنصوص

ناقضات ادلوجودة يف كما أف ىدؼ دريدا ىو كشف التوغَتىم،   موس ،ومارسيل ،فرويدو 
أي نص سواء أديب أو فٍت أو فلسفي، وىنا يؤكد لنا دريدا من تخبلؿ دراستو للنصوص أف 
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سفة كما أسسها العقل اليوناين، وعدـ القدرة على ىذه النصوص عاجزة على ذباوز لغة الفل
 .1الكبلـ أو التفكَت من اخلارج استحالةاللوغوس من تخبلؿ  سلطةالتحرر على 

يف جاؾ دريدا بُت مشوار احلياة ومن زاوية أتخرى يرى األستاذ رلدي عبد اخلافض 
، يؤكد دريدا أف الغريب الذي يفهم التفكيك التفكيك، إذ على النقيض من كل الًتاثو 

أو أهنا حيلة، بل يرفض أف تكوف شيئا زائدا أو حادثة  أاألسو  االفًتاضالكتابة ليست 
 ،ينحدراف يف كلمة يف ظاىرة أصيلة)كبلـ كتابة( بالنسبة للكبلـ، فدريدا يرى أف الكلمتُت 

حث االت األساسية للبسللصا يف ذلك للتأمل ادلعاصر الذي غلعل من اللغة واحدا من اجمل
، االتختبلؼزلاولة دريدا ىي ذباوز ادلعارضات بتفكيك ادليتافيزيقا للوصوؿ إىل الفلسفي، و 

من أجل إعادة الوحدة األصلية ادلفقودة أو اليت نسيها الفكر الغريب، ويف األتخَت يؤكد 
 عن فعل األستاذ رلدي أف مصطلح التفكيك مأتخوذ من رجاؿ النحو، وىو لدى دريدا يعرب  

 .2بلتختبلؼلهبدؼ العودة إىل احلركة األصلية  سهاوزعزعة أس  ، بنية وفك  ، الفك  

ود توضيح األستاذ سامي زلمد عبد العايل يف عنوانو ىذا ادلسمى بالتفكيك ي ف  أ ال  إ
فهذا النظاـ القرائي ادلستنبت يف نص  ،ف النص ىو القراءةأمفهـو التفكيك من تخبلؿ 

غَت الحملدد، ىل غَت اإحايل منو، ىذا األ ال  إادلشحوف باحلضور حيث ال ينطلق  "احلضور" 
تخره ، ىذا ىو التفكيك آال بغَته ، ادلعروؼ بإالقابل للتسمية، أقوؿ ىذا كلو غَت ادلسمى 

كأف األستاذ عبد ، و ف يظهر داتخل احلضورأذا كاف ال حضور فبل بد إحسبو التفكيك  ألف
صعوبة  بلغة دريدا اليت يصعب سبلكها و الإلتفكيك فأصبح ال يتحدث االعايل فعل فعلتو فيو 

دؿ اجلاذ مقارنة بُت التفكيك الدريدي و منها وبعد تعريفو للتفكيك غلري األست االنفبلت
التناقض وىكذا  دحض ادلركب من أجل وأاذليجلي القائم على القضية ونقيضها والًتكيب 

ربت ىيمنة مدلوؿ متعايل وىذا يؤدي إىل الصَتورة  بالتايل تنتج سلسلة متصلة، و الدواليك
 .الغائية، لكن عند دريدا األمر سلتلف فإف مفهـو التكوين أو اذلوية أو للمركب غَت موجود

ويظل السلب يف اإلغلاب وىدؼ دريدا ليس  فالتفكيك ال يؤدي إىل اإلرجاء واالتختبلؼ
يك أهنا ليست موجودة تو للتفكيفاألستاذ عبد العايل يف تعر تقدمي أي جديد وما يؤكده ا
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كما يسميها ىو عبارة عن مقاربات وىي أيضا نتائج ليست مقدمات وبأهنا   إظلاعند دريدا و 
أثار نصية ال مفًتضات جامعة ألنو من الصعب ربديد معٌت مصطلح التفكيك سواء عند 

غَت وذلذا  دريدا لذلك كل ما يقدـ ىو عبارة عن مقاربات أو مفهومات تخاصة بأصحاهبا ال
يسعى األستاذ إىل تقدمي رلموعة من ادلقاربات حوؿ التفكيك أوذلا اعتبار التفكيك ىو 

 يعطينا األستاذ عبد العايل مثاال ليوضح لنا مراده ؛إعادة كتابة للمعجم يف ىذه ادلقاربة
عند ىيدجر تعٍت التكشف  Aletheiaليثيا از دور احلروؼ يف التفكيك فكلمة أاألليثيا إلبر 

، فيؤكد دريدا أهنا ليست هبذه السهولة ألف ىذا ادلفهـو يوناين دبا ىي حقيقة واالحتجاب
عبلمة النفي  (a)و ؽلثل احلرؼ letheia(A)األصل ويعيد دريدا كتابتها بالشكل التايل: 

يف طريق التجلي و  التحجبك تكوف احلقيقة ىي نفي اإلتخفاء و لفعل التحجب و بذل
بالتايل ىو طريقة احلضور، ىو السَتة ادلتواصلة لسلب اإلتخفاء ، و الوجودتفتق الغموض و 
كشف األشياء اخلفية يف الكلمات بالتايل ىذا ما غلب العمل عليو لو  (a)حسب احلرؼ 

ربمل فكرة البناء  déconstructionاحلروؼ وىذا ما أدى بدريدا إىل اعتبار كلمة و 
التفكيك أنو إعادة كتابة ادلعجم وإحياء ادلقاطع ادلختفية فيو  اعتباربالتايل ؽلكن ونقضو و 

الذي يبطل األصل  différanceقراءهتا ألي نص وىو األمر الذي حدث يف كلمة أثناء 
أف ؼلضع لفهرستو ادليتافيزيقية   différanceيف  (a)ال ؽلكن حلرؼاالتختبلؼ و يف مفهومي 

 .1يؤدي إىل نفي األصلفضبل على أنو ؽلثل أصل يف األصل وىذا ما 

يف ادلصطلحات  أعماؿ دريدا كثَتة يف ىذا اجملاؿ واستطاع تأسيس معجم تخاص بوو 
ثاؿ األبرز على ذلك كلمة الفارماكوف وبواسطتو استطاع دريدا كتابة معجم ومعانيها ولعل ادل

 اليونانية بعد أف يقرأه يف النص األفبلطوين بطريقة تخاصة بو فقط.

دريدا يف  : إفالقراءةطار نيالوجية في إة أرثيولوجية وجممارس :التفكيك ىو
 ؽليز بُت أسلوبُت للتفكيك: ىاتودراستو 

ر أو األكث ألتخر وىو األكثر تارؼليةأما ا ،البلتارؼلي ظاىرياشاري و األوؿ اإلغراء اإل
من تخبلؿ قراءتو  ف دريدا ال يتواصل إالوكأ anamnésieباألحداث ادلاضية  تذكَتا
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بادلعٌت  جينالوجيةارسات التفكيكية أرثولوجية أو للقارئ أف ىذه ادلم وقد يبد ،للنصوص
تشوي إال أف ىذه ادلمارسات تنطلق من دوف أصل ألف ذلك يؤدي حتما يالفوكوي أو الن

غلب أف الكامل دبنأى عن اللعب واالتختبلؼ و تقع يف احلضور اتختزاؿ بنائية البنية و إىل 
إظلا الغرض أو الوصوؿ إىل ما يبُت تارؼليا و ف بعيدة عن األصل ودوف البحث عن غاية تكو 

 1ادلفارقات.ىو إظهار 

إف التكرار يسلم (.تتبع األثربيف اذلوية ) االتختبلؼالتفكيك تخطاب تكراري بصيغة 
مث  (أىو ال  أىل التنوع ادلتغاير لدالالت ) إالصورية و زماـ أمره إىل وضعية ادلفارقات ادلنطقية 

، ادلاىية( وأتخَتا قد ينتهي نا، ادلثاؿ، ادلؤسسةنفسو )يف األ الشيءتخر ادلوجود يف دلعاين اآل
لشروحات موجودة يف اللغة ىل أسلوب انقبليب قوامو احليلة الدىاء، الرباعة، وىذه اإالتكرار 

اخلطاب الفلسفي عبارة ف ، ألمن اخلارجف ىذا التكرار ال يأيت أدريدا يرى  ف  أال إ، واخلطاب
ة حالة سقراط بو  عديدة )مفهـو األمهيمنة بواسطة مفاىيم  ألصوؿت( أ) عن تكرار

 2فبلطوف( لكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو ماذا يعٍت التفكيك كتكرار؟أو 

التكرار، إال أنو للغة تفرؽ بُت التفكيك و إف ادلتأمل يف ىذا التساؤؿ غلد كأف ا
يسكن ىذا التكرار إال أف السكن يشَت إىل ادلاضي، ويسكن بفحوى ادلضارع الذي يفيد 

: " ك أنووىذا ما جعل من جهة كريستوفر نورس يعرؼ التفكي ،التجدداالستمرارية و 
تفكيك نص ىو مواصلة الصراع أو التعارؼ دلنطق ادلعٌت و التضمُت مع موضوع توضيح أف 

بالتايل التكرار ليس تكرارا داتخليا، فهناؾ ما يقولو أو ال يقوؿ ما يعنيو" و ٍت بدقة النص ال يع
يل لكي يكوف التكرار ا، وبالتاتختبلفوو  اضلرافوعبلقتو بالفضاء اللغوي وىذا يؤدي إىل 

طة على النص أف ال يعٍت ما يقولو ويقوؿ ماال يعنيو، وىذا ال يكوف إال بواس تفكيكيا البد  
صيغ التفسَت بواسطة  للر يف قولو " غلري التفكيك بصيغة منيىذا ما يؤكده مو  ،ربليل شاؽ

حذر لكل متاىة نصية، حيث يعرؼ الناقد طريقة ادلؤدي من شكل إىل دتخوؿ حريص و 
شكل ومن مفهـو إىل مفهـو ومن فكرة أسطورية إىل فكرة أسطورية أتخرى من تخبلؿ 
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نتجو ىو النظرة ادلطلقة للهوية ما تالتكرار" من تلك الزاوية تكوف نظرة التفكيك و 
 .واالتختبلؼ

 واىتماماتو وصياغاتو:أوضاعو التفكيك خطاب طفيلي في حيلو، و 
دائما إىل ادلنطق الغَت القابل للتدمَت وكخطاب يعد  ظيقوؿ دريدا: إف التفكيك يق

 the superطفيلي -فوؽ "ػػػالومغروس داتخل منطق  التفكيك دائما تخطابا حوؿ الطفيلي،
parasite، بكشف التناقضات داتخل النص وكأنو  وىذا ما صلده يف التفكيك أثناء قيامو

ويعرؼ تفاصيلو، إذ أنو يتنقل يتغلغل داتخلو دوف أف ضلس بو ويقـو بكشف كامل البناء 
و، بل يستوىف داتخل النص يلإال أف النص ال يستطيع القضاء ع داتخل النص ويتأقلم معو،

األستاذ يف مقارباتو أف التفكيك  ويف األتخَت يصر   البنية اليت يريدىا.بل ويعيد بررلتو حسب 
ليس  دريدا:ويبدأ يف توضيح ذلك من قوؿ ، وؿ النسق، التأسيس وقراءة للحواؼلسؤاؿ ح

إنو سؤاؿ أيضا عن التأسيس،  architecturalالتفكيك ببساطة عملية فك بنية معمارية 
البنية عن  انغبلؽالسؤاؿ حوؿ العبلقة بُت التأسيس وما ىو مؤسس، ىو سؤاؿ حوؿ 

و سؤاؿ جار حوؿ لكن   ،ما يتعلق فقط هبذا البناء أو ذاؾال في ،ادلعمار الكلي للفلسفة
نط الذي ٍت ألشَت ىنا إىل تعريف كافإن   :الفكرة ادلعمارية للنسق وإذا كنت قد قلت معماريا

ال يتقيد كل معاين ادلعماري على الرغم من أنو تعريفو يهمٍت على وجو اخلصوص فادلعمار 
 .architectonicicis theart of system 1ىو فن النسق

ألف التأسيس  ،ةفإف التفكيك ال يكتسب شرعيتو يف ادلعمار إال يف مضمار الفلس
يل يؤكد لنا دريدا ذلك من تخبلؿ قولو: كل احلظة تفكيكية مرتبطة باللغة وادلعرفة وبالت

بتلك الطريقة الكلية  بإمكانو التحدث ادلرءالفلسفة عموما، كل الفلسفة الغربية، إذا كاف 
عن ميتافيزيقا غربية منقوشة يف بناء معماري، الذي ليس بالضبط معلما أثريا 

monument  يف حجر لكنو البناء ادلعماري الذي غلمع يف جسده كل التفسَتات
: ىل دريدا يف لكن السؤاؿ الذي يراودنا اآلف ىوالسياسية والدينية والثقافية للمجتمع 

 التدمَت؟ لو دبنطق اذلدـ و  وقراءتوتعاملو مع الًتاث الغريب 
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ل ينفتح على بلكن عند دراسة متأنية صلد أف التفكيك ال يسقط تلك األنظمة، 
تعارؼ عٌت ادلاليت ليست بالطبع نسقية بادل معا، الًتكيب، إمكانية الوجودإمكانيات التنظيم و 

عليو وادلعتاد والدقيق الذي تعطيو الفلسفة دلا ىو نسقي وبالتايل التفكيك يكوف تفكَت معُت 
 1حوؿ النسق، حوؿ انغبلقو وانفتاحو.

تعريفو  استحالةفإف يدؿ على  شيءعلى  راء كثَتة إزاء التفكيك وإف دؿ  إف اآل
الباحثوف من  فانتقل مذىب  باعتبارهلذلك ىناؾ من سعى إىل تعريفاتو من جهة ادلذىبية 

بعض ادلقاربات نسميها مقاربات ال  دالتفكيك إىل التفكيكية ولذلك صل زاوية مصطلح
من مصطلح  التفكيكية بكل   وىذا ما يتجلى عند بَتؼ الذي حبث يف عبلقة ،تعريفات
بأف أي تغَت جذري يف  :األزمة إذ قاؿ أف التفكيكية رباوؿ توضيح احلقيقة اليت تقوؿالنقد و 

وأبعد من ذلك ىذه القراءات تؤدي هبم إىل التشكيك وىو  ،أف يبلقي صعوبات الفكر البد  
 التفكيكية ولكن غلب مطاردتو، ،منو ألنو يبقى يءالذي قاؿ عنو دافيد ىيـو أنو بر ادلرض 

علق كل قضية مسلم هبا يف اللغة ة ادلستهًتة، إذ أهنا تعطل وتيتعمل هبذه الطريقة الطائش
التفكيكية نوع من الفلسفات اذلامشية أو أهنا  اعتباربالتايل ؽلكن و  ،التواصل اإلنساينو 

معاكسة بالغة الغموض اليت ربررت من النقد، ولكن يف حقيقة األمر التفكيكية ىي نقيض 
 وترفض التفكيكية أف يكوف النقد معطيا لنوع من ادلعارؼ اخلاص ،أف يكونو النقددلا ينبغي 

وبالتايل فالنظرية التفكيكية ىي حوار لقوة  ادلفاىيم ادلبتذلة اليت تفتقر إىل األصالة عند 
 .2تفسَتىا نشاط الكتابة أو احلد منو

دلصطلح  االصطبلحيةومن زاوية أتخرى يرى الدكتور عبد اهلل إبراىيم أف الداللة 
وال يكوف  ،النظم الفكرية، و التفكيك ربيل إىل فضاء واسع وىو مرتبط باخلطابات الفلسفية
حاطة بالبؤر ، وصوال إىل اإلعملو فعاال إال بالعودة إىل الفكر ومعرفة عناصره ادلكونة لو

ال  صطبلحياالالتفكيك يف ادلعٌت  اعتباروىذا ما يؤدي بنا إىل  ،ورة فيواألساسية ادلطم
ويقـو التفكيك على منهجية التعارض بُت  ؛التدمَتغوي الذي يقاؿ عنو التخريب و الل
كما   ،جل كشف التناقضات الداتخلية ادلوجودة فيوأكونات اليت تشكل كياف اخلطاب من ادل
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صة احلديثة ىو التبسيط هجيات تخاألف عدو ادلن ،يوحي دريدا من تبسيط موضوع البحث
الفلسفة احلديثة ديكارت من تخبلؿ قولو  بألغَت صريح  بقوؿ يرد   دريداكأف ، و واالتختزاؿ

األدبية على مستوى  وتنظيم الفعاليةوكل ىذا من أجل تفعيل  ،بالبداىة والوضوح والتميز
 .والقراءةالكتابة 

أو  ،إال بوصفو نظاما غَت منجز ،إىل اخلطاب االقًتابوبالتايل فالتفكيك ال ػلاوؿ 
 االستمراريةوبالتايل ما يضمن  ،كمظهر تخطي قوامو سيل من الدواؿ  اعتبارهباألحرى ؽلكن 

على الكتابة ال  االعتمادحىت يف غياب كاتبو وىذا ما أدى بالتفكيك إىل  قفلو دوف التو 
وىذا ماال صلده يف  ،الكتابة بقاء لصاحبها وإف غاب أو ماتيف ألف  ،الكبلـ أو الصوت

 .1الكبلـ الذي يغيب بغياب قائلو

هما لكتاب دريدا حوؿ علم ستاذ مٌت طلبة وأنور مغيث يف ترصبتكل من األ  ف  إ
التفكيك موازي سباما  ف  أداف ويف زلاولة منهما لتبياف معٌت التفكيك يؤك   ،الكتابة

 ،فلسفتُت تقوماف على ربليل النصوصتُت الاى ف  أل ،ف واحدآرض ذلا يف للهَتمونيطيقا ومعا
وكبلعلا ال يقدـ نظرية بقدر ما يقدـ لنا اسًتاتيجية  ،وتخاصة الكتب والتفسَتات الدينية

مغاير وسلالف ىل كشف معٌت إ، ويهدفاف رئويتفقاف يف االعتماد على ذاتية القا ،للقراءة
ػلتاج  ف  أ ك هبذه العملية البد  تعارؼ عليو يف النص، ولكي يقـو ادلفك  للمعٌت ادلوجود وادل

ا ادلؤوؿ فهو م  أوىو معٌت كامن يف منت النص، ة البصَتة لظاىر النص ومكر الضبط، ىل حدإ
ذا ىو الكشف عن ، واذلدؼ من كل ىالبصَتة واحلدس والتعاطف مع النصىل إػلتاج 

، وكبل من ادلفكك وادلؤوؿ يرفضاف سلطة ادلعٌت األحادي للنص، وتفسَتات ادلعاين ادلوجودة
التفكيك يعارض اذلَتمونيطيقا بوصفها حبث عن  ف  أ ال  إلبلتختزاؿ، كك وادلؤوؿ غَت قابلة ادلف

ف ادلعٌت عند ادلفكك يف حالة أل ،كلية النص بدؿ من البحث عن تناقضات ادلعٌت وتشتيتو
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ظل  فإو ما ادلؤوؿ فَتى إمكانية الكشف عن ادلعٌت ادلتحجب يف النص، أرجاء مستمر أ
 .1بداأنسبيا وغَت مكتمل 

كل من   وتأثَتاتويضيف األستاذ أنور مغيث بعد زلاولة منو لتقدمي فلسفة دريدا 
من مصطلحات تخاصة مصطلح  بدعو دريداأىم ما ألىل إعطاء قيمة إ، وىيدغرىوسرؿ 

، تشكيكي، سيبن :ون  أجل دحض الشبهات القائلة بأن ذ يشرع يف تعريفو مإالتفكيك 
النطق عدمي، غَت عقبلين، عدو التنوير، حبيس اللغة القدؽلة والببلغة، غلهل التمييز بُت 

ىل إثل ىذه التعريفات عائدة ف مأدريدا يؤكد لنا  ف  أل ،خلإدب...والببلغة وبُت الفلسفة واأل
الفلسفي والنقد دلعرفة والبحث غزو ميادين اي أالتفكيك، الذي بدسوء الفهم احلقيقي دلعٌت 

ف ال رلرد اهتامات وشبهات حاطت حوؿ التفكيك، ألإديب والعلـو اإلنسانية، وما ىذه األ
" ، هجا وال مذىباذي ليس فلسفة وال علما وال منيوجد تنوع يف التفكيك الدريدا يقوؿ: "

 "ليًتار ما غزينف يف اللقاء الذي أجرتو "ؿ ينطبق على رلمل فلسفة دريدا، ألوىذا القو 
يطرح السائل على دريدا السؤاؿ: ىل ىناؾ فلسفة لدريدا؟ غليب: ال، ىل ىناؾ رسالة؟ 

 .2غليب، ال

 تعريفو، ىعل جل القدرةأىذه ادلصطلحات من نصار التفكيك يستخدموف أ ف  أ ال  إ
دريدا رغم ىذه الشبهات واالهتامات صلده يعزؼ عن تقدمي تعريف للتفكيك، وىذا  ف  أ ال  إ

ثبات أي صفة إال ؽلكن  ألنوىل اعتبار التفكيك من زاوية أتخرى الىوت سليب، إى أد  
يقـو بو التفكيك عند  دراكها بنفي ما ال يليق هبا، وىذا ماإا ظل  إذلية، و إغلابية للذات اإل

األثر عند دريدا  ف  غَت حاضر وغَت غائب، أل ما ىوث عن يتحد   وألن  تناولو دلفهـو األثر 
فلوطُت على عكس أشكاؿ، شكل من األ ي  أغيابا وال حبل وسطا ثانويا بوال ليس حضورا 

 ثرا لغَت احلاضر وغَت ادلتشكل. أادلتشكل الذي يرى يف احلاضر 
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ل كلي مع ما و إعطائو ىذه العملية تتعارض بشكأزلاولة تعريف التفكيك  ف  إ
و ؽلكن لك ن  أيف ربقيق الغاية فنقوؿ لو مل أ أحد أليكاف   ف  أليو التفكيك، و إيهدؼ 

ف أو ؽلكن لنا ن  أا ما يتاح لنا ظل  إمل كبَتة يف ذلك، أاالنتظار طويبل لكن وربصرؾ تخيبة 
 .1نعرؼ التفكيك يف حلظة أدائو لعملو

التفكيك  رغم نضاؿ دريدا الطويل لدحض كل الشبهات اليت حلقت دبصطلح
التفكيك  ف  أ الفيلسوؼ األمريكي جوف سَتؿ يقر   ف  أال إ ،و ـ  أوالتفكيكية، تخاصة يف 

وعة من االسًتاتيجيات اليت و رلمأادلناىج اخلاصة بتناوؿ النصوص،  عبارة عن رلموعة من
وس، لكن حقيقة ىذا التعريف صاغو مركزية اللوغىل تقويض ميولنا النابعة من إهتدؼ 

 .2زعة النقدية بعد البنيويةانطبلقا من كتاب جوناثاف كللر، يف التفكيك، النظرية والن

أف التفكيك عملو ال يكوف وال يقـو إال  اعتبارصريح آتخر قاـ بو دريدا على  وكرد  
 ،على تخطأ كانواارس لفلسفة دريدا يرى أف ىؤالء  د  بلؿ الكتابة وفقط، بل ادلتأمل والمن تخ

الكتابة ومناقشة األسس ادلعرفية ألف التفكيك تعدى األمر بو إىل تناوؿ مواضيع متعددة غَت 
األتخبلقية ادلعاصرة وأصبح لو ذبليات سلتلفة ، إىل تناوؿ القضايا السياسية و دليتافيزيقا احلضور

التفكيك  ىناؾ من يرى يف إال أفعا يتجاوز حدود احملاوالت األوىل، ورغم ذلك وتارؼلا متنو  
إىل مستوى التصور السياسي  يرى أف التفكيك جذرية لفظية ال ترتقي بيَت زؽلامثبل 
زاؿ التفكيك : انعغللتوفإاالجتماعي لدى ماركس وإصللز كما يدين يل االقتصادي و والتحل

 عن ادلمارسة السياسية ويرى إيليس تضامنا للتفكيك مع النزعة احملافظة.

ونقوؿ صراحة أف ىؤالء ليسوا بدراية تامة بفلسفة دريدا يف إثراء ىذه ادلشكلة 
دبثابة إعبلف  1974فو سنة ل  أإمكاننا إعطاء مثاؿ بعنواف لكتاب دريدا وىو أجراس الذي بف

األتخبلقي السياسي، ورغم ذلك  االنعطاؼى يف فلسفة دريدا بالتحوؿ أو عن ما يسم  
كتايب إظلا صلد يف  يقوؿ: " ذطف ولكن اعتباره إتخراج جديد لو إي ىذا بادلنعفَتفض أف نسم  

قد بدأ قبل  اىتماميكل مقدمات ىذه القضايا إف  االتختبلؼكتابة و يف علم الكتابة وال
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عطف األتخبلقي نيها البعض تخاصة يف الواليات ادلتحدة األمريكية ادلىذه ادلرحلة اليت يسم  
، إتخراجا كنت ال أنكر أف ىناؾ مشهدا جديداإنو ليس منعطفا وإف   ،عطف السياسينأو ادل

: عقوبة اإلعداـ مواضيع معاصرة وراىنة مثل رؽ إىلجديدا لذا ذبد التفكيك أنو تط
ويكوف عمل التفكيك يف ىذه ادلواضيع من تخبلؿ  ،اخل...الدؽلقراطيةالضيافة و والرأمسالية و 

 .1وىي نوع من ادلفارقات وادلشكلة اليت تبقى ببل حل aporieإبراز ادلعضبلت 

 بأي   ا يهتم  التفكيك عندم األستاذ أنور مغيث تأكيده بأف   ويف األتخَت ما يود  
موضوع سواء قضية كعبلقة الكبلـ بالكتابة أو دبشكلة كاحلرب والعنصرية وعقوبة اإلعداـ 
سواء كانت ادلواضيع ذو فلسفة صبالية أو سياسية أو وجودية فإف عملو يكوف يف النصوص، 

وال يرصد وال ػلصى شأنو يف ذلك شأف ادلناىج ادلعاصرة، إىل أنو يفسر  يستقرئألنو ال 
لكن بطريقتو اخلاصة، وليس ىدؼ التفكيك ىو الكيد للنصوص من أجل السخرية، بل 
سعيو إلبراز ما فيها من ثراء من تخبلؿ إدتخاؿ عمل القارئ من أجل ادلسائلة وفق 

 :شرطُت كما يؤكد دريداية البد من مشكبلت عصره، وإلقداـ على ىذه العمل

نص كاف( ذو بعد وعمق  النص )أيأوال: ىو شعور الناقد التفكيكي أف ذلذا 
 فلسفي.

 مؤلفو.ثانيا: ىو حب النص وتقدير 

ومن ىنا بقي لنا سؤاؿ أتخَت ما الغاية إذا من التفكيك؟ أو باألحرى ما اذلدؼ من 
ى، ألف غاية التفكيك تكمن يف ىاذين السؤالُت زلوريُت ولكن سلتلفُت يف ادلغز  التفكيك؟

يؤكده  وىذا ماداتخلو، أما اذلدؼ فيعٍت أف التفكيك رلرد مرحلة ربتاج إىل مكمل 
الفيلسوؼ اإليطايل فاتيمو إذ يقوؿ " اخلطاب الفلسفي البد لو أف يقًتح إعادة بناء 

نبو ؼلاطر من جا تفسَتية لًتاثو، التفكيك الذي يقف عند رلرد ىدـ كل نظاـ ىرمي موروث
وىذا ما يؤكد عمل ، ذه األسطورة عن ادلوضوعية"ضحية ذلبأف يسقط دوف أف يدري 

ذ يوافق إة اللوغوسية، غادامَت يف انتقاده لعمل دريدا عند تفكيكو دليتافيزيقا احلضور وادلركزي
ولكن ال يوافق نقده  ،ىيدجر يف نقده دليتافيزيقا احلضور أثريوافقو يف اقتفاء  دريدا وؼلالفو،
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واعتبارىا مرحلة مهمة بعد  اذلَتمونيطيقا،ف ىدؼ غادامَت ىو تخدمة أ الإاللوغوس، دلركزية 
 التفكيك.

 تكمن يف داتخلو فهذا ما تدؿ عليو كتابات دريدا والقضايا يتا غاية التفكيك الم  أ
ليدافع عن مثل عا بروح ادلقاومة ف يكوف مدفو أك ينبغي ك  فادل ف  أيرى  تخاضها، فهواليت 

 .1نةمشكاؿ اذليأوالقضاء على كل  إلنسافعلى أ

 آرائومن تخبلؿ  ذلك،التأكد من  ف ما قيل عما قالو كرستوفر نورس كثَت، لذا نود  إ
التفكيكية  ف  أالتطبيق، يقوؿ وبصريح العبارة:" النظرية و  التفكيكية،الواردة يف كتابو، مباشرة 

هنا أ، متأثرةلغاء التصنيفات اليت تبقى متميزة وغَت إيست ببساطة اسًتاتيجية تقـو على ل
 ."اتلغاء أوامر األولويإتبحث عن 

ا بالنصوص واستجواهبا، وال ف التفكيكية ىي نشاط قراءة يبقى مرتبطأويضيف 
 .2ف يوجد مستقبل كنظاـ مفاىيم فاعلة قائم بذاتوأؽلكن 

يطيقا على جديدة للهَتمونفاؽ آالذي أراد فتح  غادامَتصريح من نورس على  وكرد  
كي تكمن يف نقطة هناية الفكر التفكي ف  أدريدا  و كما يلح  أحساب التفكيكية، يقوؿ 

تخر، ولن آة للعبة االستفهامية بُت نص ونص ف ليست ىناؾ هنايأالتعرؼ على/ واكتشاؼ 
رضة ية الببلغة، واليت ىي األتخرى معي هنائي، الف رؤيتها مرتبطة حبتمأيكوف للتفكيكية ر 

 .3ءات تفكيكية إضافيةالقر 

كيك تكمن قوة التف ف  أل نا يف ذلك،مل  أف صلد تعريف للتفكيك ؼلاب أهما حاولنا م
 مطاع صفدي حاوؿ تقدمي التعريفات التالية:  ف  أ ال  إيف ادلمارسة ويف عملو، 

يف الوقت الذي هتافتت فيو كل اخلطط،  تأيتالتفكيك ىو اسًتاتيجية شلارسة سلتلفة 
ف أف نقوؿ شيئا سلتلفا، و أفعل... ويف ىذه اللحظة يراد بنا وقيل كل ما يقاؿ وفعل كل ما ي

 .العمل ادلختلف" نعمل
                                                           

 .51-46، ص جاؾ دريدا، يف علم الكتابة 1
 .55، 54كريستوفر نورس، التفكيكية، النظرية والتطبيق، ص  2
 .142، ص ادلرجع نفسو 3
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حراجات للفلسفة لبلنزياح من بُت فكي اإل التفكيك ىو الرىاف على قدرة متبقية
 ."منهجيات معرفية وأها سواء كانت مذاىب ميتافيزيقية العالقة في

دلؤامرة حبد ذاهتا، وىي ما لية اليت ىي الة ىيجل اجلدآكيك ىو القضاء على التف
 ."قلف يكوف األكثر رعبا يف العأؽلكن 

قضاء على مركزية العقل، والدعوة فكرة األصل اليت ىي ال ىالتفكيك ىو القضاء عل
 .1ىل فلسفة ببل مركزإ

 :التفكيك عند دريدا
من تفحص اآلراء وادلقاربات من  البد   ،تخروف عن التفكيكعما قالو اآلف كفانا واآل

راء آتعريفات و  ىلإاالنتقاؿ  ف نود  الكهنوت األعظم للتفكيك، لذلك اآلتخبلؿ ما قالو 
تخذ ىذه أالدريدية، غلد دريدا يف حد ذاتو ف الدارس وادلهتم بالفلسفة دريدا حوؿ ذلك، أل

انت البداية يف الرسالة الغموض عن ادلصطلح، وبالتايل كادلسالة منذ الوىلة األوىل لدحض 
 ىل صديقو الياباين الربوفسور أزوتسو حوؿ مفردة ومفهـو التفكيك:إادلوجهة 

التايل: ما الذي ال يكوف يبدا جاؾ دريدا يف ربديده دلفهـو التفكيك بالسؤاؿ 
ال يكونو؟ وقبل اسًتساؿ دريدا يف اإلجابة عن ىذين أو باألحرى ما الذي غلب أ؟ التفكيك

ىل سياؽ إ من سياؽ األشياء تتغَت   ف  أيدرؾ يقينا  ألنوالسؤالُت يؤكد لنا صعوبة الًتصبة، 
 ىل لغة أتخرى.إتخر، من لغة آ

و باألحرى فرضت ىذه ادلفردة نفسها يف كتابو أنو دلا اتختار ىذه ادلفردة أيقوؿ دريدا 
ا سيعًتؼ ذلا بدور ىو دبثل ىذه ادلركزية يف اخلطاب هن  أ ألتوقعما كنت ،  عن الغراماتولوجيا

ف دلقالو مستعينا بادلفردة ًتجم ما يكي  ف ي  أٍت يومها، كاف دريدا قد حاوؿ الذي كاف يهم  
ياؽ على عملية ف يف ىذا السكانت االثنتاف تدال   abbanاو  destrukionاذليدجرية 

الغربية  لؤلنطولوجياو ادلعمار التقليدي على ادلفهومات ادلؤسسة أسبارس على البنية 

                                                           
عادؿ عبد اهلل، التفكيكية، إرادة االتختبلؼ وسلطة العقل، دار احلصاد للنشر والتوزيع، دمشق،  1

 .156، 155، ص 2000، 1ط
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تدؿ يف اللغة الفرنسية وبشكل واضح على اذلدـ  destructionكلمة   ف  أوادليتافيزيقية غَت 
)اذلدـ( لدى  démolitionىل إوىو قريب هبذا ادلعٌت واتختزاؿ سليب  دبا فيها من تصفية

نو راح يبحث أ، ويؤكد ىل استبعادىا عن كل ىذاإر دريدا نيتشو بدؿ من ىيدجر، ولذا اضط
 فرنسية حقا. déconstructionذا كانت ىذه ادلفردة إدلعرفة ما 

كانت مؤدياهتا النحوية واللغوية  lettreفعثرت عليها يف قاموس " يقوؿ دريدا:
 .*والببلغية مربوطة فيو بأداء مكائٍت"

ح أدل  ف أريد على األقل أمفرحا، وشديد التبلـؤ مع ما كنت وبدا يل ىذا االنتقاء 
ليو،  وىذا ما جعل دريدا يقـو بالبحث يف قواميس اللغات الفرنسية لفهم ما يقصد من إ

 ف  أال إادلفردة،  ليو وما يقاؿ عن ىذهإىل ما يطمح إىذه الكلمة، ووجد ىناؾ فرؽ شاسع 
 القوؿ رلهولة يف فرنسا غالبا، ف صح  إعماؿ و ف ىذه ادلفردة نادرة االستأما يؤكده دريدا 

لذلك وجب إعادة تركيبها بصورة من الصور، وكانت قيمتها االستعمالية زلددة باخلطاب 
ف قيمة االستعمالية ىو ما أحاوؿ اآلالذي جرب حوؿ عن الغراماتولوجيا، وىذه ال

البنيوية كانت يـو  ف  أوبتايل يصرح دريدا  ىل اشتقاقية ما،إيعود يل و  أ، وليس معٌت تشخيصو
ىل إمت ادلفردة تعرب عن انتباه معُت ذاؾ مهيمنة، وكاف التفكيك ذاىبا يف ىذا االذباه، مادا

 شكاال وال تركيبات ال حىت انساؽ.أاليت ليست ببساطة أفكارا وال  structure البنية

بضرورة  تضطلعي حاؿ حركة أو بأتخر حركة بنيوية اؾ ىو اآلكاف التفكيك آنذ
هبذا وىو يدين جبانب من صلاحو  بنيوية(-البنيوية، ولكنو أيضا حركة )ضد لئلشكاليةمعينة 

 )ادلركزيةمر يتعلق بفك وبنزع رواسب البنيات، صبيع ضروب البنيات اللغوية اللسُت، كاف األ
 .1الصوتية(  ادلركزية)و اللوغوسية(

                                                           

 Machinique  ق من يتحق   الذيخدمها الفيلسوؼ للداللة على عمل اليت است: ىذه ىي الصفة
و ماكنة من ىنا وجب ترصبتها ألة آلتفكيك يكوف شبيها بتفكيك أجزاء ظلا على عمل اإتلقاء نفسو، و 

 .58ص  ،مكائٍت لتشخيص الفرؽ ػػب
ىي الوحدة الصوتية يف الكلمة، ووجب سبييزىا عن الصوت الذي يتجاوز ادلعٌت  phoneالصوتية:  1

 اللغوي.



 من االختالف إلى التفكيك                                               الفصل األول: 

54 
 

لسنية و األأ ىل النماذج اللغوية، ظلاذج علم اللغةإيومها تخاضعة  نتالبنيوية كا ف  أا دب
وثقافية، وخباصة  ومؤسساتيةالذي كاف يسمى أيضا سوسَتيا واجتماعية، ادلدعوة بالبنيوي، 

اجلمع بُت موضوع التفكيك وما بعد البنيوية  أ فلسفية، ومن ىنا حصل يف الو ـ والأو 
poststructuralisme ىل إعندما تكوف عائدة  ال  إفردة األتخَتة رلهولة يف فرنسا، ادل ف  أال إ

كثر أحلركة اليت ىي دبعٌت من ادلعاين حل البنيات ونزع رواسب ىذه ا ف  أالو ـ أ ، غَت 
وعة بذلك ربت طائلة التساؤؿ، ىذا كلو اليت وجدت نفسها موضتارؼلية من احلركة البنيوية 

و أف يتشكل إما " رلموع" ػػل ـ، بل غلب كيف قيضمل يكن عن إجرائية سلبية بدال من اذلد
الظاىر السليب كاف وما يزاؿ عصيا على  ف  إجل ذلك إعادة بنائو، ومع ىذا فأينبٍت، أي من 

ف أدبقدور  1( deعرب البادئة )ف يضل مقروءا يف ضلو الكلمة نفسو، إىذا النحو، سيما و 
ف إيدؿ على فعل هتدمي، لذا ف ثر شلاكأ نساب الكلمةأعلى صعود نسيب يف شجرة  يدؿ  

وغلب ة كلمة ىي كذلك؟ ي  أبدا، ولكن أية كافعلى األقل مل تبدو يل  وحدىا بىذه ادلفردة 
الظاىر السليب دلفردة التفكيك يظل صعبا على  ف  أتكوف زلضورة دائما يف تخطاب، مث  فأ

من  أكثرىنا  وعلجأ فأمثبل  كما يقوؿ دريدا لدى شلارسة التفكيك، كاف علي  ألنو ،احملو
ليها عرب إمع ضرورة الرجوع يا صبيع مفهومات الًتاث الفلسفي ف استبعد هنائأالتحذيرات، و 

 عملية " التشطيب" على األقل.

 critiqueوال نقدا  analyseويضيف دريدا رغم ادلظاىر فالتفكيك ليس ربليبل 
فكيك عناصر بنية ال ت فأل :ليس ربليبل دلاذا؟ف تأتخذ ىذا بعُت االعتبار، أالًتصبة  ىوعل

ف قيمة التحليل حل، أل أليغَت قابل  أصلىل إىل العنصر البسيط، أي إيعٍت الرجوع 
 ىيئة ف  ٌت العاـ وال بادلعٌت الكانطي، ألال بادلع :بالذات تخاضعة للتفكيك، ليس نقدا

krinein ػػو الأ krisis هاز ف جأهنا شأار، احلكم، التحديد( ىي نفسها، ش)القرار، االتختي
وبالتايل النقد والتحليل تخاضعُت  النقد ادلتعايل كلو، وىي أشياء يستهدفها التفكيك

 للتفكيك.

                                                           

 (De) 1  ٌت الكلمة، فباستضافتها ىذه البادئة تتحوؿ ادلفردة عو عاكسا دلأتعمل البادئة عمبل نافيا
construction  )بناء(ىل إdéconstruction .)التفكيك( 
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ف التحليل والنقد وبالتايل أنو شأش méthodeو الطريقة أف ادلنهج أويضيف دريدا 
و أالتفكيك ليس فعبل  ف  أويضيف دريدا ، ىل منهجإفكيك ليس منهجا وال ؽلكن ربويلو الت

 دلاذا؟عملية 

و تنظيما أو وعيا أنو حدث ال ينتظر تشاورا أف التفكيك حاصل: أ دريدا:غليب 
و أو ىذا يتفكك، أتفكك يف  الشيءف ألفاعلة وال حىت يف لدف احلداثة، من لدف الذات ا

 ف ىذا بصدد التفكيك:إ
Se déconstruire …perdre sa construction 

 يف الواقعذ أحاوؿ إيضاح الكلمة للمساعدة يف ترصبتها، ال أقـو إٍت يا صديقي: ن  إ
 ادلستحيلة، ىذا ما تعنيو مفردة التفكيك أيضا. مهمة ادلًتجمال دبضاعفة الصعوبات، إ

من  ال  إقيمتها  ف أي كلمة، ال تستمد  أهنا شأمفردة التفكيك ش ف  أوما يؤكده دريدا 
 .2يف سلسلة من البدائل ادلمكنة وإدراجها، *contexte1تخبلؿ السياؽ 

ظلا ىناؾ  إؽلكن ربديد قيمة كلمة التفكيك و  ويضيف دريدا ليس السياؽ فقط الذي
)ت(الؼ  و األخأ la traceو األثر أ écritureكلمات تسمح بتحديدىا: الكتابة مثبل 

la différance و الزيادة أsupplément و اذلامش أmarge و البكورة أentame و أ
 اخل. ...parergon اإلطار

الرسالة أصبحت  ف  أ قر  أيدا امتنانو وشكره لصديقو، الذي ـ در ف يقد  أويف اخلَت قبل 
 :ُت الذي استهل هبما فحوى الرسالةعلى السؤال لئلجابةطويلة، وكمحاولة منو 

 

 

                                                           

ىو الوسط الذي يظهر فيو نص ما، والذي ال يتشكل من : يف نظر دريدا contexteالسياؽ  1*
 ،النصوص والعبلمات ادلتحركة حولو ا من رلموعظل  إو سياسية فحسب، و أو اجتماعية أ وضعية ثقافية

 وهبذا ادلعٌت يتحدث أحيانا عن نص واسع دبعٌت سياؽ. ،ووراءه إذا جاز القوؿ
2 J Derrida, Marge de la philosophie, Ed minuit, Paris, 1972, P 69. 



 من االختالف إلى التفكيك                                               الفصل األول: 

56 
 

 . شيءكل    ذي ال يكوف التفكيك؟ال ام -
 1.شيءال  ما التفكيك؟ -

ىذه التوضيحات ادلقدمة من طرؼ دريدا حوؿ مصطلح ومفهـو التفكيك  ف  إ
، 1967ىذه الرسالة كتبت عاـ  ف  أأي  و ىو كاف يف بداية مشواره الفلسفيحسب مفهوم

حوارا مل  جري  أ   1992منا يف تتبع التفكيك بتتبع حياة دريدا صلده مثبل يف سنة  ورغبتا
ؿ مفهـو التفكيك أجاب إجابة شفوية ا سؤؿ حو دلو  ،1992جواف  30ينشر سجل يف 

 طويلة كانت على الشكل التايل: 

مصطلح التفكيك بادلعٌت الذي يفيد االضلبلؿ واذلدـ، بل ربليل البٌت  نفهم ال  أغلب 
ذلك  وال يتم   ،طابية الفلسفية اليت نفكر داتخلهاو اخلأبة اليت تشكل العنصر اخلطايب ادلًتس  

 ىل ىذا التاريخ للفلسفة.إيع األشياء اليت ربدد انتماءنا عرب اللغة وعرب الثقافة وعرب صب ال  إ

و ن  أسية، لكن االستعماؿ نادرا ويقوؿ ف ادلفردة موجودة يف الفرنأودريدا يصرح ب
ٍت ن  أ ال  إالذي يتحدث عن االنفصاؿ، مدين ذليدجر الذي كاف يتحدث عن اذلدـ، وفرويد 

ما مسيتو  بشأفو فرويد، وأجريت تعديبلت أليس ما يعنيو ىيدجر  عنيو هباأكنت  ما
تخضاع لسياؽ دوف اإلنو ال يستطيع ربديد ما ىو التفكيك أويؤكد دريدا  ،التفكيك

األشياء، وسبب استخدامي ذلذا ادلصطلح كاف مسالة موقف من البنيوية، ويف فًتة طغت 
 شيء، ويف تلك الفًتة البد من شيء لغةلسنية، اليت تعترب كل فيها علـو اللغة وادلرجعية األ

 متميز عن البنيوية ومعًتضا لتلك السلطة للغة.

إزاء شلاثلة التفكيك  ف واحدآنفسي دائما مندىشا وساتخطا يف  أجددريدا: لذلك  
وب  omnilingeistismeلسنية الكلية األ النزعة -بأقوؿ  كيف-كبَت ىل حد  إادلتواترة 

وب التمسك ادلطلق بالنصية  panlinguistismeلسنية ادلطلقة النزعة األ
pantextualisme. 

                                                           
 .63جاؾ دريدا، الكتابة واالتختبلؼ، ص  1
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لسنية واللغة باالعًتاض على سلطة األ بدأتوذلذا  ،دبا ىو سلالف أفكيك يبدالت   ف  إ
يف عليو دريدا كثَتا ىو حصر التفكيك  فيتأس  وما  ،logocentrismeوادلركزية الكبلمية 

 ىل أي واقع؟إوال يستند  ،رلاؿ اللغة فقط

مل ولن يتخلى عن كلمة التفكيك ألهنا تنطوي على ضرورة  وويضيف دريدا أن
الذاكرة وإعادة ربط الصلة وذبميع تاريخ الفلسفة الذي نقيم فيو دوف التفكَت يف التخلي 

 finوالنهاية  clôtureبُت اإلغبلؽ  ،مصطلحُتعنو، ويشَت دريدا أنو سبق لو وأف ميز بُت 
ق بتعيُت إغبلؽ يف التاريخ وليس ادلقصود بإغبلؽ ادليتافيزيقا فاحلديث عن األمر يتعل   ألف  

 إغبلؽ التاريخ ال يعٍت هنايتو.

إعادة تأكيد الشأف الفلسفي  ضمن ،فالتفكيك إذف يقف بُت اإلغبلؽ والنهاية
تفكيك ال اعتبارللسؤاؿ على الفلسفة نفسها، وبالتايل ال ؽلكن  انفتاحاوصفها لكن ب

اذليدجري، كما أف  بادلعٌت l'être وجودالو رلموعة من أطروحات وال ىو سؤاؿ فلسفة أ
، وال ؽلكن ربويلو إىل منهج أو منهجا discipline اتختصاصاالتفكيك ال ؽلكن أف يكوف 

 1ذو قواعد وإجراءات ؽلكن تدريسها.

داللة  شيءالتفكيك ىو قبل كل  يقوؿ:ويعطينا دريدا تعريف آتخر للتفكيك إذ 
 .2وحب واحًتاـ

 

 

 

                                                           
، 1ر للنشر، سوريا، طمشيل فوكو، جاؾ دريدا، حوارات ونصوص، ترصبة: زلمد ميبلد، دار احلوا 1

 .145-143، ص 2006
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 الذات(
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:(نقد الذات)دريدا والميتافيزيقا الغربيةالمبحث األول: -

إن املتأمل للفكر الفلسفي املعاصر جيده يف أغلبه حماولة للتحرر من القبضة 
يجل اية بعد هيجل (إذا سلمنا فكريا ال زمنيا أن بداية الفلسفة املعاصرة ،اهليجلية ه

ا ذليس ه1900ألا زمنيا تنتهي مع نيتشه بداية املعاصرة) أقول فكريا ال زمنيا، احلداثة و 
املوجهة لقيم االنتقاداتفقط وإمنا هناك مسة أساسية وهي األهم يف الفلسفة املعاصرة وهي و 

وهي مسات ومبادئ أساسية يف ،احلداثة بدءا من الذات وصوال إىل احلرية مرورا بالعقل
احلداثة لذلك كان لكل فيلسوف طريقته اخلاصة يف نقد هذه السمات األساسية بدءا 

ما خاصة به وفق وانطالقةوكان لكل واحد هدفهايدجر،نيتشه وصوال إىل دريدا مرورا ب
املبسط رحفلسفته، لذلك قبل الولوج يف مسألة نقد احلداثة أودّ خيدم

التفكيك  ملسلمات احلداثة حسب دريدا.قبل الشروع يف التحليل و 

راسة ألن الدّ ،
كون نقطة البداية، وأما املدرسة الفرنسية ترى يف ديكارت بداية باإلجنليزية ترى أن فرانسيس 

ألن ،الفلسفة يرون يف ديكارت البدايةواملختصني هلذهرسني لكن حسب الدا،احلداثة
أجل أن والباطل منيز بني احلق يمم كيفية التّ حسب تعبريه كان دائما تسديد الرغبة يف تعلّ 

.1يكون على بصرية والسري يف أمان

طريقة يف التحليل حىت أو نسميهوهذا ما أدى بديكارت إىل إبداع منهج خاص به 
وهاته الطريقة على الشكل التايل: ،ال يبقى أدىن شك يف املعارف املتوصل إليها

الق شيئا على أنه حق ما مل أتبني طأال أتلقى على اإل: وهي " قاعدة البداهة-
أدخل وأال،السابقة، أي أن أعي بتجنب التعجل والتشبث باألحكامبالبداهة أنه كذلك

ال يكون لدي معهما أي جمال يوقعه موقع ،يف أحكامي إال ما يتمثل لعقلي يف وضوح ومتيز
.الشك"

: وهي " أن أقسم كل واحدة من املعضالت اليت أحبثها إىل عدد قاعدة التحليل-
.من األجزاء املمكنة والالزمة على أحسن وجه"

.86، ص 1970، بريوت، 2طديكارت، مقالة الطريقة، ترمجة مجيل صليبا، 1
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األمور وأيسرها معرفة : وهي أن أرتب أفكاري فأبدأ بأبسطقاعدة التركيب-
وأتدرج يف الصعود شيئا فشيئا كي أصل إىل معرفة أكثر األمور تركيبا وأن أفرض ترتيبا بني 

.1األمور اليت ال يسبق بعضها بعضا"

، ومراجعات ن أقوم يف مجيع األحوال بإحصاءات كاملةأ: وهي قاعدة اإلحصاء-
.ين مل أغفل شيئا"نّ أعامة جتعلين على ثقة 

إن هذا العرض املبسط لطريقة ديكارت يف حتليل القضايا ميكن أن جتعل منه أب 
هم مسات نا هنا ليس فلسفة ديكارت بالقدر الذي ي، لكن ما يهمّ بامتيازالفلسفة احلديثة 

هي إعالن لعصر جديد ولسمة توصل إليه أن فلسفة ديكارت احلداثة، ولكن ما ميكن ال
" أو عهد الذات أو باألحرى "عهد سيادة الذاتاحلداثة أال وهي مساتأساسية من 

وبالتايل هذا ما )أنا(إىل سيادة )حنن(الفلسفة من سيادة انعطفتميتافيزيقا الذات وهنا 
ه أو عدا الذات وكل ما عدا،اإلنسان مركز وقطباعتبارأدى يف الفكر الغريب األوريب إىل 

كامال يف طرق السؤال الفلسفي وبالتايل انقالبهذا ما أدى إىلصار موضوعا هلا و 
وأصبحت الذات "الكومسوس" أو الطبيعةئلة من األنا أو الذات بدال من "األسانطلقت

الوحيدة األكيدة الراسخة كما صارت الطبيعة موضوعا للذات.

إن عهد احلداثة هو عهد األولوية وأصبح الكائن البشري مبا هو " أنا أفكر" ذات 
زا وهذا ما أدى إىل وضع الذات مركّ ،لت الطبيعة إىل موضوع أي إال ما تضعه الذاتوحتوّ 

.2وإليها تعود كل مسألة

ىل تربير وجوده إثاين مسات احلداثة " العقالنية ": اليت تدعو الكائن اإلنساين و 
وفق الّ إال ال وجود وال كيان لإلنسانإو العلية الكافية، أله ويسوغه، وذلك امتثاال ملبدويعلّ 

نسان كائن عقالين داثة للعهد الروماين، باعتبار اإلىل وروث احلإ، وهذا عائد هذا املبدأ
animal rational،ربير عن وجوده، وحده واالنسان فقط وحده لديه احلق يف التعليل والت

.103، 102مجيل صليبا، ص ح:روين ديكارت، مقالة الطريقة، ت1
،1،2008حممد الشيخ، نقد احلداثة يف فكر هيدجر، الشبكة العربية ألحباث والنشر، بريوت، ط2
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ن توسل العقل أجود له وال كينونة له، ولقد حدث صبح ما ال علة له ال و أدون سواه، و 
نّ أديكارت بو كما عرب عن ذلكأعلى األشياء ودور احلكم الفيصل، ىل السيادة إاحلديث

و كما قال بيكون: املعرفة قوة سلطة.أعرفة جتعلنا أسياد على الطبيعة، امل

ومني أساسيني مها: "اإلرادة" " وهي مرتبطة مبفهوثالث مسات احلداثة "احلرية
وحده ألنهنسان وحده الكائن احلر، اإل،م احلريةيعدن أالقوة" فمن ال إرادة له وال قوة له و"

وأكثرىل حدة اهلوس، بل إث باحلرية ىل التشبّ إحده القوي، وهذا أدى باحلداثيني املريد وو 
.1و منلة يف قريةأو حنلة يف خلية، أة وسط األعشاب، تعلى اعتبار القدامة جمرد نب

ن إال إهي مدار الفكر احلديث، ،احلرية،العقالنية،هذه املفاهيم الثالثة الذاتيةنّ إ
ا ارتبطت مبفاهيم أخرى: فالذاتية منّ إإهلذه املفاهيم جيد املالحظ

وهذا أدى ،"و "اليقنيأ" "باحلقيقةىل القول إ"الوعي" و"التمثل" وهذا ما يؤدي مفاهيمها 
حتدد الكائن الذي ليس ، باجلملةو التمثليةأقيقة الكينونة مبا هي املوضوعية ىل حتديد حإ

نسان مبا الشيء مبا هو يقني، وحتدد اإلحقيقة دت نسان بالكائن املتمثل، وحتدّ من جنس اإل
هو ذات.

ىل ظهور إهذا وأدىواحلساب والفكر، : اللوغوســبوارتبط مفهوم العقالنية 
يم وظهرت مفاه،ملنطق، فلسفة اللغة، فلسفة الذهنمباحث جديدة يف الفلسفة: مبحث ا

والالمنطق والعبثية والوجودية.،الالعقالنية،جديدة مضادية هلا وهي الالعقل

ت عنها هي األخرى مباحث أاإلرادة، القوة واالستقواء، ونش:ــارتبط مفهوم احلرية ب
ذي اختص بدراسة احلركة والقوة جديدة "مبحث السيكولوجيا" ومبحث السيربنطيقا ال

لية...اآل

عتقد أألنينن دريدا عند تفكيكه للحداثة مل ينطلق من فراغ، أنكاره إميكنما ال 
اا، جند إعرفة سلسلة مرتابطة ال ميكن حذف د من العدم، وامله ال شيء يولَ نّ أ دى حلق ح
ضا نقد يأغفال إمن نيتشه وفرويد بصورة خاصة، دونو كلد الطريق لدريدا هالذي مهّ نّ أ

.464، ص لشيخ، نقد احلداثة يف فكر هيدجرحممد ا1
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اخلاصة به، لذلك وجب علينا طرح منطلقاتهاحد منهم هيدجر للحداثة، لكن لكل و 
احلداثة؟التساؤل التايل: كيف شرع دريدا يف تفكيك 

ن دريدا كرس حياته لدراسة الرتاث الغريب كامال وليس أ، غفاله أيضاإال جيب ما 
الذاتية، احلداثي منه فقط، وبالتايل شرع دريدا يف تفكيك السمة األوىل للحداثة، وهي مسة 

؟د اسرتاتيجية التفكيك فيضوء ذلكستحدّ فكيف

ىل قراءة الفكر الغريب قراءة شاملة، وإعادة النظر يف إ
احلضور اهلوية، العقل،: احلقيقة، تأسس عليها كخطاب ميتافيزيقي مثلاملفاهيم اليت 

املدعمethnocentrismeوهي عبارة عن نقد للتمركز الغريب العرقي ،صل...اخلواأل
واملركزية الصوتية logocentrismeاملركزية العقلية مثل:خرى أبتمركزات 

phonocentrisme للمبدأوتفكيك هذه التمركزات حسب دريدا هو تفكيك
1للميتافيزيقا وللسؤال ملاذا؟جيو نطوثيولاأل

تفكيك سمة الذاتية:
احلديث الذي له مسة مميزة، مر ثابت للعصر أىل إن منهج دريدا التفكيكي نظر إ

نعين صلة الذات باملوضوع، مما جعل دريدا يف هذا الصدد يتحدث عن ثالثة أشياء رئيسية 
ضها يف تشكيل ذات واملتمثلة يف امليتافيزيقا، واحلضور والذات، وكلها متفاعلة مع بع

مت أخيالف بشيءمرق األذ يقول دريدا: "يتعلّ إشيء وهو امليتافيزيقا: احلداثة، فلنبدأ بأهم
احلاضر، وذلك و ن نفكر فيه هو العالقة بني احلقيقةأنبغي االختالف النفي اجلديل، فما ي

عن طريق فكر لن يكون حقيقيا وال حاضرا، فكر يضع املعىن وقيمة احلقيقة موضع سؤال، 
ن الفكر ن النفي اجلديل الذي مكّ أداخل الفلسفة ومن دار يف فلكهم، وذلك مل يتم

سهام يف كثري من التجديدات العميقة، قد ظل سجني ميتافيزيقا احلضور من اإلاهليجلي 
والكون واالستمرار، سجني املفهوم العادي للزمان.

، 1الدين اخلطايب، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، طعزح:جاك دريدا، عن احلق يف الفلسفة، ت1
.139ص،2010
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منا اهلدف إه مهامجة امليتافيزيقا ودحضها، و وما يؤكد دريدا عليه يف البداية ليس غرض
ام الذات، وما يؤكده مأور اكتفاء ويقني وحضأعلى تبيان 

الّ إهذا احلضور قن امليتافيزيقا رغم ادعائها امتالك االكتفاء، لكنها مل حتقّ أدريدا أيضا 
مام أحبضور مر بفقدان ما مل يوجد قطيتعلق األا جند يف الغراماتولوجيا يصرح: "، لذكوهم

ىل التجاوز، إفعال النقص وهذا ال يؤديجل سدّ أا حلم به، من منّ إبدا، و أالذات مل يعطى 
، أي الوجود  احلضورا التجاوز يكون بفضح هذا التعلق، وإعادة النظر يف مفهوم منّ إو 

ذا كان إذ يقول: "فإدريدا ال يوافق يف ذلك نّ أال إضور، ورغم حماولة هيدجر يف ذلك، كح
يف ىل التفكري إعلى امليتافيزيقا، فلكي يقودنا هيدجر قد فكك بصفة جذرية سيادة احلاضر

نّ أحضور احلاضر، بيد 
جل أخذ قرار من ن تتّ أرورة عميقة ال تنفلت منها مبجرد يزعم تفكيكها، وذلك نتيجة ض

ىل مفهوم ذاته.إن ميتدّ أللتفكيك وهنا البدّ "ذلك

وبالت،خ واملعىن والوعي والذات واهلويةك مفهوم التاريوكذل
و أي شكل أخر، آىل حضور إموشوم على النص امليتافيزيقي حييلنا ال أثرن يكون هناك أ

.1شكال احلضورأمن 

بني الذاتية واألخر جماوزة امليتافيزيقا هي إعادة النظر يف العالقة بني الذات 
ن ديكارت هو مؤسس الذاتية، وبالتايل تكون سيدة أختالف، وما ال خيتلف فيه اثنان واال

ال لفكرة واضحة ومتميزة، وما يزيد متيزا هلذه الذات إحلق يف اختاذ القرارات وال قبول وهلا ا
مع الكانطيني اجلدد حبيث تصبح الذات تأكدعندما تصبح ترسندنتالية مع كانط، وهذا ما 

أساسا للمعرفة واألخالق، وكذلك أصبحت فلسفة جديدة كل اجلد مع الفينومنولوجيا، 
.2ألا

د السالم بن عبد العايل، أسس الفكر الفلسفي املعاصر، جماوزة امليتافيزيقا، دار توبقال للنشر، عب1
.77-75، ص 2000، 2املغرب، ط

.109، 108جاك دريدا، عن احلق يف الفلسفة، ص 2
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وجلّ 
ن أل معاين هذه الكلمة، ومن املمكن الوجود بوصفه حضورا بكهو حتديد: "ما يليالشأن 

 ّ و باملركز قد ظلت تسمى باستمرار أواملبادئ باألساسياتكل الكلمات املتصلة نّ أنبني
ousiaوأenergeiaو أfelosو أarchéو أeidosثابت حضور سواء كان امسه 

و أو الضمري، أو الوعي أعايل التّ وأAltheiaو كان، أ(اجلوهر، الوجود، املادة، الذات)
مثلة حىت أضح القال، البد من إعطاء وكما يقال باملثال يتّ ىل ذلك،إوما نسانو اإلأله اإل

و خال من املعىن:أال يبقى الكالم فارغا 

ارج خنا الديكارتية نا موجود" تعترب األأذن إأفكرنا أففي الكوجيتو الديكاريت "
ه نّ أيف ه ال يشكّ نّ أالّ إه يشك يف كل شيء نّ أذلك قول ديكارت بجمال الشك، وما يؤكد

ثبات إىل إثبات إىل إذن؟ وبالتايل سعى ديكارت إ، ومن ميارس عملية الشك هذه يشكّ 
نا أن ديكارت قال أوما يدل على ذلك نا حاضرة لنفسها يف فعل التفكري،وهذه األذاته،

دد طبيعة الوجود، طبيعة املعرفة هي اليت حتنّ ، ألأفكرنا أنا موجود أنا موجود وليس أأفكر،
ملثال الثاين هي العقل، وانا موجود صحيحة باملقارنة بالتصورات املوجودة يف أوبالتايل فكرة 

املستقبل سوف يوجد واملاضي وجد، هو موجود، اللحظة الراهنة هي مانّ أالفكرة الشائعة 
بل حضور متوقع، املاضي لى حضور احلاضر: املستقمر كل منهما تعتمد عحقيقة األنّ أال إ

(عندما خناطب بعضنا) خر والذي يدور حول فكرة املعىنآولنضيف مثاال ، حضور سابق
و اإلشارات: لكن أعنه بعد ذلك بواسطة الرموز مرا حاضرا من وعي املتكلم، يعربّ أباعتباره 

اللحظة احلامسة.املتكلم يفمران املعىن هو ما (هو يف ذهن) يف حقيقة األ

مر شائع، لكن اخلطورة تكمن يف أميتافيزيقا احلضور نّ أوما يود دريدا تأكيده أيضا 
ن هناك يف كل أبدعوى selfثبات النفس إهذا احلضور، فديكارت مثال حياول البناء على 

الشجرة ن واقعيةإنا) يتصف بالوعي، وكذلك فأمن حلظات الوعي شيئا بالضرورة (حلظة
وجودها حلظات احلضور، وبالتايل الواقع نّ أ، صالوقت س وهناك شجرة يفنّ أتعتمد 

يتشكل من احلاالت احلاضرة، وهذه احلاالت هي املكونات األساسية اليت يعتمد عليها 
نه موجود يف مكان معني دائما وال يتحرك، لكنه أ: تفسري العامل، ومثال السهم يوضح ذلك

ه وايتها، و يتحرك يف كل  نطالق ة ا ي بدا بني  ات  لحظ من ال ة  يف تركيزنا على احلالة حلظ
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كل حلظة ، كل ذا كانتإال إحاضرة، واحلركة ال ميكن تصورها ن حركته ال تكونإاحلاضرة ف
ىل إوتفسري أي حلظة ال بد من الرجوع ثار من املاضي واملستقبل آحالة حاضرة، فيها 

احلاضر معىن حامسا يكون فيه غري احلاضر ساكنا يفحلظات ليست حاضرة، وبالتايل مثة
وهذه واحدة من املفارقات ،نن واآلثارا مما هو ليس اآلآويشكل جزء منه ، وتتضمن 

.1يلياألالعجيبة لزنون 

، من تفكيكها والتشكيك يف موضوعهان هيمنة الذات يف العصر احلديث ال بدّ إ
مشكلة نّ أس الفعلي للربغماتية وليام جيمس نه كما يرى الفيلسوف األمريكي املؤسأحىت 

ورا ر ىل هيجل مإواملوضوع، بدءا من ديكارت وصوال ريب هي مشكلة الذات و الفكر األ
من جتاوزها من حقب تاريخ امليتافيزيقا، والبدّ هذه الصلة ذات/موضوع نّ أبكانط، واحلق 

دجر، الذي عمل وتفكيك هيمنتها، وليس هذا جهد دريدا وفقط، بل سبقه يف ذلك هي
نا، لكن مع فرق شاسع بني دريدا وهيدجر، باعتبار األخري خامت و األأعلى تقويض الذات 

امليتافيزيقا الغربية، وحماولة هيدجر جعل مهمة الفلسفة حمصورة على اإلجابة على السؤال: " 
pourquoi doncملاذا مثة وجود وليس باألحرى عدم "  ya-t-il l'étant et non

pas plutôt rien (néant) .مارتينو يف ترمجته يستخدم مصطلح ال شيء نّ إrien
ا منّ إل من طرح هذا التساؤل و وّ أليس هيدجر نّ أمن اإلشارة هنا وليس العدم، لكن البدّ 
األول ن مكن أان قد أجاب على هذا السؤال، بعد هيجل كنّ سبقه بسنني ليبنتز، أل

من الصريورة، والنمو والتحول لضرورات منطقية تنبع من داخل اخلطاب اهليجلي الوجود
واملثلث اهليجلي: الوجود، ، مل يتمكن من التحول عرب الصريورةنفسه، يف حني جند العدم 

خر: ملاذا متكن الوجود من الصريورة ومل يتمكن العدم آىل تساؤل إالصريورة، يقودنا العدم،
طبيعية،نطولوجية، أبطريقة منطقية، وليس بطريقة التمكن حدثن هذاأنالحظ منها؟

.2منا حدوث منطقي فقطإموضوعية، 

حممد عصفور، عامل املعرفة، بريوت، ح:ىل دريدا، تإالبنيوية وما بعدها، من سرتاوس جون سرتوك،1
.189- 187، ص 206العدد 

،1ط،عادل عبد اهللا، التفكيكية، إرادة االختالف وسلطة العقل، دار احلصاد للنشر، سوريا2
.13، 12، ص2000
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خر يف عالقتها مع و اآلأفلسفة الغياب االختالف،ن فلسفة أجاز لنا اعتبار وإذا
نة مل فلسفة احلضور والعقإىل إمر ممكن، وهذا ما أدى بدريدا أسؤال هيدجر  النية دا

ىل إفالطون أايل كما يقول دريدا فالفلسفة من خر هذه، وبالتمفهوم فلسفة اآلانطالقا من 
جل التطابق مع أن ال مبا حيضر فيه، مإوالوعي ال يعرتف هيجل هي فلسفة احلضور،

وهلذا ؛املغايرباألخرمقوالته، وهذا الفكر هو مركز الكون، وهذا ما مسح لدريدا بالقول 
ىل طبقة أخرى،إقمنا بنقله إذاالّ إال ميكن اإلجابة عنه رياهليدجاالسؤال نّ أحسب دريدا 

)، وهيخرىل العدم بوصفه (اآلإهو مستوى النظر للتأمل،أي التحايل عليه، ونقله ملستوى 
ؤل التايل: كيف ميكن لنا ىل طرح التساإوهذا ما يقودنا العدم،ا حيظىالصفة اليت 

شكال أد بشكل مطلق وال حيمل أي شكل من ىل معرفة شيء ما غري موجو إالوصول 
مطلق؟و العدم؟ وبوسائل مستمدة من الوجود بشكل أالوجود 

خر، ليست نفس طريقة هيدجر للتقرب من العدم، دريدا للتقرب من اآلن حماولة إ
املوت، اللوغوس، صالة، التحجب،اهيمه الشائعة، القلق، الذنب، األوخوض جتربته عرب مف

...اخل.احلقيقة، احلضور

خره، يف حني كانت انطالقة هيدجر آا ينطلق هنا من (عدم/ العقل) من دريدنّ إ
ن مفهوم دريدا لفلسفة احلضور، هو اعرتاف مبا حيضر لديه فقط، أمن (عدم/ الوجود) 
و يقاوم احلضور فيه فضال عن ميزته أقل شيء ما مل حيضر يف العفكيف ميكن وصف 

حماولة لفهمه ووضعه، هو نه أىل الوعي منه على إن كل (ما يهرب) ألة بالقائاحلقيقية األوىل 
لة التفكري.أانتقاء مسو ألغاءه إبدا، وال يستطيع هذا الفعل أليس منه 

خر اآل/يكون االختالفأكيف ميكن وصف (عدم) العقل بوسائل عقلية حاضرة؟
حنن هنا ) كونه عدما؟(إدراكصفة تستطيع ما،) (هويةهو احملاولة اجلادة ملنح العدم هنا،

بصدد العدم واالختالف، األول يف مقابل الوجود، واألخر يف مقابلة بصدد هيدجر ودريدا،
من الصريورة، دريدا يف اهلوية، هيدجر يف مقابلة هيجل عند حدود وعالقة ومتكني الوجود

مقابلة هيجل عند حدود متكني اهلوية من الصريورة.
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كان هذا التصور مستمد من مستوى القلق إذاال إن العملية ممكنة عند دريدا، إ
اهلدفامنّ إة معه، و أي عالقالذي يسببه حضوره يف حلظة اإلحساس بوجوده، دون إقامة

دومنا أي تأملهخر املختلف الغري موجود هوية ما، متكن من جمهولية أي منح اآلإدراكهو 
.التأملقب هذا ن يعأفعل ومن أي نوع ميكن 

خر كما يصرح دريدا هو رغبة االنتقام، لكن ممن؟ من العقل، من احلضور، اآلنّ إ
يب وحيتوي بالته يغألنهيضا، أن هيجل من الوجود، من منطق تطابق الوعي مع مقوالته، وم

ضد د ضد العقل،خر بتمرّ د نقائص العقل، ومن هنا سيقوم اآلبعأقصى و أاجلدلية الكربى 
قوة دد  كأكربجل اإلعالن عن نفسه  أمن حضور العقل، ضد احلضور املطلق للعقل،

وره املطلق.كيان العقل وحض

، لتأسيس األول للعقلنه كان أبعد من ذلك حيث يقول: "إىل أويذهب دريدا 
ن العقل/ غري عقالين يف جوهره، ألما هومسكونا باخلرافة، وبكل تأسيساالفكر، احلضور، 

زية العقلية الغربية، مع سؤال ىل تفكيك املركإيتكون بعد، وهذا ما أدى بدريدا احلضور مل
، 1و العقل الغريب؟أوس غتفكيك اللو باألحرىو أو هدم، أخر، ما اهلدف من تقويض اآل

وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه يف تفكيك السمة الثانية للحداثة.

كثر القول فيه، لكن الرتحيب بفكر وهايدجرالصراع الذي دار بني دريدا نّ إ
ن اهتمام ألة أالقول يف هذه املسكثر من الرتحيب بدريدا يف حد ذاته، لذا نودّ أنهيدجر كا

خرآىل جانب إلة أمن نقل املسيي البدّ أم بدل الوجود، لفهم املغزى حسب ر دريدا بالعد
ضوء) يائي، أي باعتبار الوجود (ز يمثلة من اجلانب الفأبإعطاءجل فهم مغزى دريدا، أمن 

ن تعريف الظالم كان بالشكل أىل دراسة الظاهرتني، و إالفيزياءوسعت والعدم (ظالم) 
ليس لديههنألالتايل: هو غياب الضوء، لذلك ميكن دراسة الضوء وال ميكن دراسة الظالم،

املميزات، لكن ما ميكن مالحظته الضوء لديه هذهنّ أتوترات وليس لديه سرعة، يف حني 
نشتاين يف تعريفه للشر أيحدث مع مراألمل تنكر وجود الظالم، وهو نفسالفيزياءنّ أ

،1ط،عادل عبد اهللا، التفكيكية، إرادة االختالف وسلطة العقل، دار احلصاد للنشر، سوريا1
.15، 14، ص2000
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يدجر العدم هو غياب عتقد عند هأمر ل عنه هو غياب اخلري، وهو نفس األالذي قا
ا كتلة ن هيدجر يريد القول ملاذأعتقد أفيماين تكمن اخلطورة هنا؟ تكمن أالوجود، لكن 

يف غرفة كبرية مشعة كإشعالن تزيل حجم كبري من الظالم؟  أصغرية من الضوء ميكن هلا 
ىل اعتبار العقل الغريب كتلك الشمعة اليت تضيء إمر الذي يؤدي حتما ، األمملوءة بالظالم

لنقل الضوء، وذلك ال سة االستعمار كمحاولة ار سيادة الغرب، وسيوهذا ما يفسّ العامل، 
بتنقل األشخاص، وهو تفسري لسياسة وسبب االستعمار، وكان دريدا يريد الّ إنا يكون ممك

ي زيائيدراسة العدم انطالقا من الوجود، وليس دراسة الوجود انطالقا من العدم، أي بتعبري ف
العلم يقدم نّ أل،الدراسةهاتهوهنا تكمن الصعوبة يف ،دراسة الظالم انطالقا من الضوء

ن ألذي خيتلف عن الوجود أراد للعدم ا من خالل هذه الدراسة للعدم احقائق، ودريدا أيض
ن حيمل ويفيد معىن األثر.أرجاء أي انه مل حين وقته بعد، و أليكون له اختالف مبعىن ا

ه يرى نّ إذ إبفحواها، أدرىدريدا هو العارف األول بفلسفة هيدجر وهو نّ إ
لدريدا نّ أالّ إخر امليتافيزيقيني، آته امليتافيزيقية، واعتبار نفسه جناز مهمإإخفاقات هيدجر يف 

نية افيزيقا احلضور، من حيث عالقة اآله حىت هيدجر بقي سجني ميتنّ أح ذ يصرّ إخر،آي أر 
نّ أالذات لفهم العامل، كالمها يرى بن كل من هيدجر وكريكغارد ينطلق من أبالعامل، ويرى 

ه حالة إجيابية ينبغي نّ أليه على إصالة مرتبطة بالذنب الذي ينظر األنّ أالقلق مرتبط باحلرية و 
نه ديفيد روبرتز يف كتابه الوجودية واملعتقد وهذا ما يبيّ ،لذات انطالقا منهااوتأسيسقبوهلا 
.1الديين

وهذا ما جعل دريدا يتصدى ملختلف املفهومات امليتافيزيقية خاصة ما بين على 
،l'origineساسي، لعملية الفكر، أي اعتبارها األصل املنطلق الوحيد واألات واعتبارها الذ

نسخة التالية له، الىلإاستند إذاالّ إن يكون أصالأاألصل ال ميكن ن هذاأه يقول نّ أال إ
ول، نقول أن يقيم يف جوهره األول مبا هو أباالستناد استنادا مؤسسا، أي الّ إوال يكون أوال 

تشكل األصل جيد نفسه جمربا نولويته، ألأالثاين الذي يدعم ذلك األول يف ىلإاالستناد 
صليته، وهذا ما أدى بدريدا بالقول: يف أثار املتتبعة لتعد لهه اآلفيتأيتن ميهد ملسار أعلى 

le retard originaireرجاء و األأرالتأخّ يف البدء كان االختالف" ومعناه مقولة دريدا

.163، ص ة االختالف وسلطة العقلعادل عبد اهللا، التفكيكية، إراد1
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ما وجده دريدا عند هيدجر والذي باألصلوهذا التشبث ، 1الحقه دائماىل إاألصل حييل 
رفضه مجلة وتفصيال.

الّ إ، لكنه يبقى ناقصا حسب دريدا، جر لتجاوز امليتافيزيقا عمل جبارحماولة هيدنّ إ
و ما دعاه دريدا مبيتافيزيقا احلضور، وبقي مشدودا ومسكونا أا من امليتافيزيقا اجلديدة ّ أ

، حماولة مواصلة التقويض اهليدجريقراءة دريدا للنص اهليدجري هينّ أالّ إ، اجسها

نقد دريدا له ما كان نّ أا، وهو حلم هيدجر، مع العلم فقط نعود نفكر تفكريا ميتافيزيقي
نه حبيس الرؤية امليتافيزيقية، أدرك دريدا أمنذ الوهلة األوىل ألنهه منذ البداية، بيقوم 

.2و العقلأواستمرار اللوغوس 

فاع األكثر عمقا دن اإلشكالية اهليدجرية هي الأ" بمن ذلك يقول دريدا: أكثربل 
.واألكثر قوة لفكرة احلضور"

La problématique heideggérienne est la défense la plus
puissante de la pensée de la présence.3

نه وقع يف ميتافيزيقا أال إف هيدجر هو تقويض امليتافيزيقا، ن هدألذلك يقرر دريدا 
ال بالسكن داخلها، ال بغرض متلكها (كما إلفعلي لتجاوز امليتافيزيقا اال سبيلذ إاحلضور، 

،يقوم عليهمفهوم احلضور، الذي
وتفكيك مفاهيمها القائمة على: الوعي، املعىن، الذات، اهلوية، التاريخ، لذلك وجب علينا 

مساءلة هذه املفاهيم.

بداع إىل إالوجود، وهذا ما أدى به مأوىوخطأ هيدجر أيضا يكمن يف اعتبار اللغة 
مصطلحات جديدة ىلإلغة، تؤدي بنا ا اليت تقف على الامليتافيزيقنّ مفاهيم جديدة، أل
لذلك يلح دريدا ليكون التجاوز الفعلي البد من السكن ىل فهم جديد، إوهذا يؤدي حتما 

.31، 30جاك دريدا، الكتابة واالختالف، ص 1
.47، صاملرجع نفسه2

3 Jaques Derrida, Positions, Minuit, 1972, P 75.
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الفلسفة،دريدا أراد التجاوز خارج نّ الفرق بينه وبني دولوز وفوكو، ألداخلها، وهنا يكمن
ذا إألنهينما) ملاذا؟دب، التحليل النفسي، اللسانيات، املسرح الفن التشكيلي، الس(األ
) تكون ليست مبحث و بنية الوجود، (حسب هيدجرأامليتافيزيقا نسيان الوجود نّ أمنا سلّ 

نسان أينما وجد، ، فهي فكر كوين يكتسح العامل واإلنساينإا مبحث ّ إفلسفي فقط، بل 
د اإلنساين، وبالتايل بعاد الكينونة والوجو أال امليتافيزيقا مبا هي بعد من وبالتايل دريدا وسع جم

وفقط، بل حىت منهجيته حبيسة الرؤىن هيدجر ليس حبيس ميتافيزيقا احلضورأيرى دريدا 
استمرار للتمركز حول اللوغوس، ويوضح لنا حقيقة الوجود بوصفها مدلوال ألاامليتافيزيقية، 

طاب نتجت اخلأاين، وحضارة اليونان، هي فقط من اليونباألصلوالتشبث متعاليا، 
الوريثة ألاملان و لغة األأباملرور عرب اللغة اليونانية، الّ إىل التفلسف إوال سبيل ،الفلسفي

ن أمن ذلك صرح هيدجر بل أكثر،تحيل التفكري فلسفيا خارجهاللغة اليونانية، ويس
ذ وصفإ،يتعذر ذلك يف لغتهمألنهثون اللغة األملانية، م يتحدّ إفرنسيني ملا يفكرون فال

ه نوع من النرجسية والتعجرف.نّ أدريدا هذا التصريح ب

ربة الوجيزة، بني دريدا و املقاأليه من خالل عقد هذه املقارنة إالتوصل ميكنوما 
الفكر الفلسفي املعاصر عرف حتوال جذريا يف إعادة التفكري يف امليتافيزيقا، نّ أوهيدجر، 

التجاوز الفعلي للميتافيزيقا، من خالل جل أمن وذلك من خالل اسرتاتيجية التفكيك، 
امتالك احلقيقة، عياالختالف، والتحرر النهائي من قبضة هيجل واحلضور، الذي يدّ 

بالسكن داخل امليتافيزيقا ال لغرض متلكها بل الّ إوالتجاوز أيضا ال يتم حسب دريدا 
خللخلة مفاهيمها وتقويضها.
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:لغربيدريدا والعقل الحداثي االمبحث الثاني: -

ىل تاريخ إالغريب، جعلت عليه لزاما العودة دريدا يف حماولة منه لتفكيك العقل نّ إ
ىل إال يعودميالد العقالنية نّ أكل املركزية، فهو يقر مثل نيتشه العقل الغريب وأسباب تش

الّ إمتجيد لذلك العقل، وما احلداثة الّ إاط، وما احلداثة ىل اليونان، مع سقر إا منّ إديكارت و 
نّ ىل حمكمة خاصة، ألإدخاله إتشه، وبالتايل وجوب نقد العقل، و فعل تعقيل حسب ني

ىل إعلى مركزية العرق، وهذا ما أدى مركزية اللوغوس هي ميتافيزيقا قائمةنّ أحسب دريدا 
حىت 

ليست غائبة يف فكر هيدجر، وبالتايل logocentrismeهيدجر، الن نزعة العقل املركزية 
هذا احلضور نّ أويؤكد دريدا ،لنقد دريداباستمراريكون احلضور هو اهلدف املعرض 

نّ أيستحيل تدمريه مباشرة، لكن ميكن تفجريه من الداخل، خبلخلته وعرض جذوره، وتبيان
هذا احلضور الزمين يتحدد  نّ أمنة مع الوجود املوجود كحضور" وبنزعة العقل املركزية "متضا

ن أ، أي phoneن كل شيء يقوم على امتياز الصوتة ن، ألو اآلأثر) اللحظة أ(كذروة
اللوغوس مل ينقطع عن ن حسب دريدان، ألون الصوت مسموعا من طرف قائله اآليك

النزعة العقلية نّ أىل القول إبدا. وهذا ما أدى بدريدا أة يمع الصوتساسيةية واألصلالرابطة األ
ه هناك دائما تقارب بني نّ أأي ،phonocentrismeاملركزية هي نزعة الصوت املركزية 

.1الصوت والوجود، بني الصوت ومعىن الوجود، بني الصوت ومثالية املعىن

-maintenantن" احلاضراآل-امتيازى" ريدي هي االعرتاض علزاوية النقد الدنّ إ
présent ّة احلضور من عدمها الفكر الفلسفي ذاته أي الصراع بني فلسفأد مبدامتياز حيد

ن يكون نقيضها.أالذي ال ميكن 

مهال إهي يف إعطاء أمهية قصوى للصوت و حسب دريدا مشكلة الفكر الغريب نّ إ
املعىن واحنطاط الكتابة.المتالكعطى احلق أوهذا ما ثانوية،و اعتبارها أالكتابة 

واملكبوت ضمن يف الالمفكر فيه، واملسكوت عنه، تفكريهإطاردريدا يف نّ إ
، وهذا العمل مل ىل توضيح نوع العالقة بني احلضور والوعي، والصوتإأدى به امليتافيزيقا،

.13،14ىل فلسفة جاك دريدا، ص إروجي البورت، سارة كوفمان، مدخل 1
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ا مابواسطة مسو الصوت، وهذالّ إن امتياز احلضور كوعي ال يكون يقم به هوسرل، أل
ىل طرح التساؤل التايل: ملاذا مسو الصوت؟إيقودنا 

إنين أمسع نفسي يف الوقت الذي أتكلم فيه وهذا ما يؤدي إىل وجود عالقة ضرورية 
Leبني الكالم والذات وهذا ما أدى حسب دريدا إىل ما يسمى بإبعاد الدال

refoulement du signifiant باطنية) (جوانيةمام الذات، الوعي،أ، وهذا احلضور
ال من إمع امتياز الداخل، وهذا ال يكون تعارض بني الداخل واخلارج ىل إيؤدي حتما 

نصات للذات إلاكان كل شيء قد لعب مسبقا، وهذا ىل كالم الذات، و إنصات خالل اإل
ىل تغييب العامل ومعىن كل ذلك الذي ينصت لذاته روح، معىن، حقيقة، خاصية إيؤدي 

مادام Spiritualitéالروحانية؟هاتهن نسق وهو نسق ميتافيزيقي، لكن ملاذا مثالية عبارة ع
الصوت يسمع ذاته، وهو بدون شك ما يسمى بالوعي. 

ن يصبح شفافا أىل إوهذا ما يؤدي به مطلق للدالكإحماءنقطة من ذاته،  أقربيف 
مفكر وهذه كائننسان  له روح اإللمدلول، اإلرا للقرب املطلق لكمل، نظاألعلى الوجه

شه ومن بعده دريدا، القضايا تتحكم يف جممل احلضارة الغربية، واليت سئلت من قبل نيت
بعاد اجلنس إبعاد اجلسد، إيان الدال مبعىن احتقار املادة و بنسىما يسمّ ىل إأدت نتائجها 

L'abaissement deىل احنطاط الكتابة.إو  l'écriture. أمر ممكن الدالنسيانلةأمسو
ليس يف حاجة إىل الدال ا،دوما صوتا صامتيتضمنوهلذا ،مادامت الذات هي اليت تنصت

املادة.إىل اجلسم أو 

وسط ،ثريأ، فهمها هو العيش داخل إن اإلنصات لكالم الذات هو الوعي بالذات
ل ن ينسي الدال لفائدة الداللة اليت حيملها بشكأحي خالص، ومن خاصية النثر اجليد رو 

حماء مشروع اإلحيتملنثرية، ألنهىل اعتبار النص الفلسفي هو األكثرإوهذا أدى ،خالص
ىل ظهور إوهذا ما أدى ،مله والذي يقوم بتعليمه بشكل عاممام املضمون املدلول الذي حيأ

ال يؤديإرسطو أفالسفة كبار منذ 
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وهذا ما أدى ىل اجلسمإعلى اللوغوس، والدال ليس حباجة ىل مضاعفة مضمونه املبين إالّ إ
.1ىل الذات"إلإلنصاتتاريخ امليتافيزيقا هو اإلرادة املطلقة نّ إىل القول:" إبدريدا 

L'Histoire de la métaphysique est le vouloir- s'entendre-
parles- absolu.2

كيك املصطلحات التقليدية الفكرية، بل الزاوية دريدا يقوم بتفهاتهلذلك نرى من 
هذه نّ أضح له بعد دراسته هلذا الرتاث الغريب اتّ هنّ من ذلك لقهر التقسيم التقليدي، أللكثر 

ن يسميه أو ما ميكن أو ما يعرف حسب لغة دريدا، أاحلضارة قامت حول العقل واملنطق 
الغربية، وهلذا جند وهدف دريدا هو تفكيك العقل واملنطق يف الفلسفة،التمركز حول العقل

ال معىن أي إدريدا يدعو 
م وهذا ما جعل دريدا يقدّ ،ن له صورة أيظل حبيس دواله، و 

سطو، ر أو فالطونأبدءا من سقراط و املعرفيةوتشكيالتهلغريب، نقدا الدغا وقاس للفكر ا
نّ أح دريدا لذلك صرّ ،ليهإا تهمهيّ أرغم ،ىل هوسرل وهيدجرإمرورا بديكارت وكانط وصوال 

ا يف املفهوم املشرتك للوجود واحلضور وقضية عالقة منّ إه هليدجر ليس من جانبه املنهجي، نقد
ىل االعتناء مبا هو غري إفهمه من خالل االختالف والدعوة وكل هذا ميكناللغة بالوجود، 

.3يقيين، والدخول يف شبكة االحتماالت الكثرية

مكانه  ن حتلّ أو أال يف سياق، إانه ال ميكن فهم التفكيك أخربنان أسبق لدريدا و 
laكلمات أخرى من بينها االختالف différance، ّاليت املفردةهاتهتوضيح لذا نود

و أي أزاحة اليت تصبح بواسطتها اللغة ه اإلنّ إو مفهوما بل: أليست حسب دريدا كلمة 
نظام مرجعي عام، ينطوي على ميزة تارخيية، عبارة عن بنية من االختالفات.

ويدل to differن كلمة االختالفات حسب دريدا نسيج داليل متعدد، فثمة إ
الشكل.على املغايرة واالختالف وعدم التشابه يف 

.17- 14جاك دريدا، ص ىل فلسفة إمدخل 1
2 J Derrida, La voix et le phénomène, p 115.

عبد اهللا إبراهيم، املركزية الغربية، إشكالية التكون والتمركز حول الذات، املركز الثقايف العريب، املغرب، 3
.317، 316، ص 1997، 1ط
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Todefer.وهي التينية توحي بالتشتت والتفرق

To-defer رجاء والتعويق.واألالتأجيل والتأخريويدل على

مكانية ترتبط بالفضاء واحليز وهلا طبيعة ألشياءدامت ان مأوبالتايل يرى دريدا 
له ارتباط أخريوالتّ والتأجيلرجاء والتفرق، يف حني يكون األوالتمدد املغايرة واالنتشار 
د يف كان االختالف نسيج متشابك من مجيع الدالالت ومتعدّ إذابالزمان، وبالتايل 

ىل إوصوتية، والتايل فالتفكيك حييل مستوياته الداللية، تتنازعه خصائص مكانية وزمانية
رجع احملدد، وهذا لسبب اختالف الدال ، الذي حيرر من استحضار املاملرجأاالختالف 

.1واملدلول، واملدلول واملرجع

الّ إتحضاره للمدلول واملرجع ال يكون الفكر الغريب عند اسنّ إحسب دريدا فنّ أل
باحلضور الذايت للدال الذي حيضر الوهم واملخادعة والضالل على حنو مفاجئ، وليس مثة 

، وليس أثرىل إور االختالف بتحويل هذه الداللة حضور مادي للعالمة، وهنا يأيت د
ننا نه يريد لنا احلد من فكرة احلضور ألأا هلا، وهدف دريدا من كل هذا هو حضورا ذاتي

ار غري متناهي من الدوال، اخلطاب عبارة عن تيّ ن يكونأنبحث عن مدلول حمدد، ويريد 
أتالف، دون ملعاين مؤجلة ضمن االختكون اأي،وتوليد مستمر للمعاين، 

حمددة.

من تتأسسن أضور والغياب، واملعاين اليت جيب ن نقاش دريدا الطويل ملعضلة احلأ
الكالم لتشكّ نّ الداخلي، ألاالختالف هو عمل الكالمنّ أجعلت دريدا يقرّ اختالفها، 

املنطوق يتشكل من االختالف املستمر بني الكلمة املنطوقة (دال صويت ومدلول) وبني 
النظام الذايت نّ أسوسري يرى ي دنّ إ،احلديثينظمهاسلسلة املفردات اليت 

وم على حشد وحدات املعىن، مما يقأكثرللكلمات، ينهض على االختالف بني العالمات، 
اا نّ أمبعىن  بذ لى شيء  تدل ع عالمة ال  ل ما نّ أالّ إباختالفها عن العالمة األخرى، الّ إا

.317، ص الذاتكالية التكون والتمركز حولعبد اهللا إبراهيم، املركزية الغربية، إش1
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ألنهبوساطة الكالم، ملاذا؟ الّ إمكانية ال ميكن هلا التحقق هذه اإلنّ أسوسري ي يؤكده د
.1حضور ذايت مباشر له دور رئيسي يف احلقل الداليل

ن ألدريدا ار الثقيل، البدّ االنطالقات وبعد التسلح بسالح من العيهاتهمن كل 
ىل نقد األسس، والركائز إالعقل، وهلذا جنده يتجه مباشرة ه تفكيكا للتمركز حوليوجّ 

ا بنيت عليه املركزية و مأ، صلساس واألن دريدا يريد من كل هذا حتطيم األكاالعقلية، و 
هذه األسس ىل حتطيم ما بين عليه، ووجد دريداإطيم األسس يؤدي حتما حتنّ العقلية، أل

:مهاتتمحور حول فكرتني

وإذاالتمركز حول العقل وفكرة احلضور، ومها فاعلتني يف خارطة امليتافيزيقا الغربية، 
عمل دريدا يقوم على حتطيم املراكز الداللية وبؤر املعاين اليت تشكلت نّ إسلمنا بكل هذا ف

صلبة مركزية عقلية املمارسات حول اللوغوس شكلت نّ أوما ميكن تأكيده ،ذلكحول 
هناك ربط بني العقل ومعىن نّ أل، كل ممارسة فكرية ال متتثل لشروطهقصاء  إىل إت أدّ 

فكرة احلضور كما نّ أنتاج نظام فكري مغلق، إىل إوكل هذا أدى بالفكر الغريب احلقيقة، 
=(الكائن) الوجودنّ أي الوجود بوصفه حضورا، مبعىن يرى دريدا تواكب اللوغوس هدفه جتل

ذ يقول إك هيدجر سبق دريدا يف هذا الشأن يتمظهر حضوره يف األشياء، وكان قبل ذل
كينونة الكائن تتجلى نّ أبدايته، وعلى امتداده، ظل يربهن التاريخ الغريب منذ نّ أهيدجر: "
نّ أا حضور هو بذاته تاريخ الغرب، ذلكّ أضورا، وهذا التجلي للكينونة على بوصفها ح

ما يأيت لذاته نّ أداللته مع فكرة احلضور، باعتبار الغرب ترادف يف معناه و تاريخمسار
.وينشر بالقرب من ذاته"يتجلى 

د هو الوجو نّ أفكرة باستمرارمام ىل األإالفلسفة الغربية تدفع نّ أهيدجر يرى نّ أالّ إ
ىل الوقوع يف إدراسة هيدجر أدت به نّ أدا وهلذا يرى دري،األكثر حضورا من تلقاء نفسه

ن بينا ذلك إاليوناين، كما سبق لنا و باألصلبقي متشبث ألنهضور لة، أي احلأاملسهاته
رة موجودة منذ الفكهاتهن جند أما ميكن نّ أال إمن خالل امليتافيزيقا بني هيدجر ودريدا، 

ن أهر األشياء، مبعىن ظأته، الوجود هو ما يكون بذاباعتباررسطو أالقدمي، خاصة عند 

.318، ص كالية التكون والتمركز حول الذاتعبد اهللا إبراهيم، املركزية الغربية، إش1
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ىل إهور واحتجاب املوجود، وهذا عائد ىل ظإن يؤدي ألوجود جليا ظاهرا، وكل هذا ميكن ا
إامدراك، وبالتايل إيلة سنسان بوصفه و قصور وعي اإل حنجابه ليست صفة  او الوجودف

يلي كيف مفارقة زينون اال، كاحلضور، وهنا مفارقة عجيبةدراك ذلكإعجز امنّ إكامنة فيه، 
كثر األشياء غموضا؟أاألشياء حضورا ويف نفس الوقت شدّ أيكون الوجود 

ّ نّ إ دراكه الزم الفكر إتفاوت بني حقيقة املوجود وكيفية ن هذا الألنا مع دريدا يبني
نسان الغريب من تشار الوجود يشكل بذاته تاريخ اإلاننّ أالغريب الفلسفي، وهنا قال هيدجر 

بتا يف موضعه بيده ومثمأخوذانسان يظل يف حلظات التاريخ باعتبار اإلحيث جوهره، 
شراق وبالتايل الوجود هو احنجاب ال ينفك وسامها يف اإل،شراقة الوجودإباعتباره قاطنا يف 

عن الظهور، ويدل بذاته على املاهية اإلنسانية.

ز حول العقل ن الفكر الغريب مشبعا بفكريت التمركأوكل هذا جعل من دريدا يقرّ 
تني اوميتافيزيقا احلضور، وكل الفكر الغريب صيغ من نظام واحد هو: التمركز حول ه

، وبالتايل الدريدا من زاوية أخرى يقر صعوبة التخلص من هذا التمركزنّ أال إالفكرتني، 
ىل توجيه نقد من الناحيةإيصر دريدا هلا، وهلذاو وضع حد أ

الداخلية وخلخلة األسس اليت بين عليها هذا الفكر، أي تعرية ركائزه، وكشف تناقضاته، 
.1والقضاء على فكرة التعايل

هلذا جند دريدا من خالل تفكيكه للميتافيزيقا انطلق من التمركز حول العقل 
logocentrismeن هناك دمج بني اللوغوس والتمركز، وهلذا جند دريدا منح هلذا ، أل

صوله وكشف طبيعة هذا التمركز بوصفه أجل فهم أرية وعملية من صطلح وظائف نظامل
للرتاث دراستهنّ إوإعالن حالة مترد، ،طلقممارسة فلسفية، وكل هذا هدفه هدم اليقني امل

بل رسطو جعلوا للعقل سلطة فعالة فيه، أفالطون و أالفلسفة منذ سقراط و نّ أالغريب تبني له 
له مفهوم جمرد ذو قوة ال متناهية، ويف ظل هذه النزعة العقلية أصبح أعطواأكثر من ذلك 
يقاس يف ضوئه كل النماذج الفكرية، وحيق له معيار-املنطقي، منوذجا–القياس العقلي 

.321، 320عبد اهللا إبراهيم، املركزية الغربية، إشكالية التكون والتمركز حول الذات، ص 1
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.1ة تتجاوز النسق التمركز املذكوراألصل الثابت والبعث حبركة جديد

سبق لنا وأن قلنا أو قال دريدا أن املركزية العقلية متضمنة حتت مركزية أخرى وهي 
الغربية اليت تعطي األولوية للصوت أو امليتافيزيقامركزية الصوت، وهذا ما وجده دريدا يف 

الم، أي مبعىن الكالم عن الكتابة، وكل هذا ألن هناك حضور للمتكلم وقت صدور الك
آخر غياب زماين أو مكاين بني الناطق والكلمة املنطوقة، وهذه السمة تعطي للمتكلم حق 
معرفة ما يعين، ويعين ما يقول، وقول ما يعين، ويعرف ما يقول، وكل هذا يعطيه حق قدرة 

الكالم املباشر للحقيقة واليت ال تكون إال يف معرفة إذا كان الفهم حتقق أم ال، وهذا احلضور
هي املمارسة الفكرية، ألن هلا صلة مباشرة باحلقيقة وظلت هاته السمة إحدى مزايا الفكر 

يف البدء كانت الكلمة" الديانات الالوجند هذا حىت يف
ع العلم أن الكتاب املقدس مكتوب، إال أن كلمة اهللا منطوقة يف األساس، وكل هذا م

وهذه مسة من مسات التمركز phonocentrismeيسميه دريدا بالتمركز حول الصوت، 
حول العقل، وهذا أدى إىل بروز فكرة التمركز حول العقل، وهذا يؤدي حتما إىل الربوز 

ا أن البداية كانت مع أفالطون فلسفيا، ألنه يرى احلقيقة ما واهليمنة، ويرى دريدواالستبداد
ل هي إال حوار مع الروح الصامت مع نفسها، ومع ما يتجلى يف فلسفة أفالطون من خال

تصايل وغياب مؤلفها األصلي يؤدي إىل التأويالت العديدة، احملاورات اليت تنظم الفعل اال
خالل إعطاء أمهية للكتابة من أجل القضاء إال أن دريدا يرى لزوما قلب هذا التصور من

.2ايارعلى التمركز حول العقل، وبالتايل 

به العقل لذا ال عجب أن جند نيتشه من قبل دريدا له موقف من اللغة ووصف
وهذا ما العقل،مبعىن بدءا من نواميس اللغة وإنزال قوانني على للغة،االغريب بأنه ميتافيزيقي

اللغة حىت استعمالوما إن نتوقف عن ، اللغةيقودنا إىل عدم القدرة على التفكري إال داخل 

.321، ص كالية التكون والتمركز حول الذاتعبد اهللا إبراهيم، املركزية الغربية، إش1
.323، ص املرجع نفسه2
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فإمنا يدل على أن مثة أثرا بينا للغة على شيءعلى نكف عن التفكري، وهذا إن دلّ 
.1الفكر

لنقد الفلسفة الغربية يف مشروع استعانةنقد التمركز حول العقل ما هي إال إنّ 
دريدا، ألنه يف البداية سعى إىل جتزئة موضوعات هاته الفلسفة، فبدأ باأللفاظ والفرضيات 
األساسية، مث بعد ذلك سعى إىل تعرية األنساق، بكشف ما حتويه من تناقضات ألجل 

ظم الكربى هلذا الفكر بدأ من أفالطون وأرسطو مرورا املرحلة احلامسة أي تفكيك الن
اما وسرل  يد خت رت وروسو وفرو ا يك ما يسمىهذا من أجل القضاء على وهيدجر وكلبد

.2الذايت واهلوية املوحدة)(التطابق

اهيمه واألسباب اليت ومف،إن دريدا يريد من خالل هذا النقد الشامل حماكمة العقل
ودريدا هنا ال يتبع ،أدت به إىل هذا التمركز والقضاء على اإليديولوجيات الباطنة والظاهرة

هذا الفكر يف نتائجه بل هدفه تتبع أثار آلة صنعت هذا النتاج الذي يربره وخيفيه يف الوقت 
يطرح فكرة املختلف بدل التطابق.ذاته، لذلك

طرف دريدا ودولوز ضد منطق اهلوية واجلدلإن فكرة املختلف طرحت من
، كس اهلوية وال السكوين عكس اجلدلاملختلف هو املتناقض عباعتبار) ليس الديالكتيك(

العقل وعدم القدرة على التحكم فيه من طرف اهلوية أو اجلدل استبعادوكل هذا من أجل 
اا، من أجل  ارج ذ خ
إحداث تطابق بني العقل أو اإلنسان والطبيعة، وهذا هو هدف ماركس ومن قبله هيجل مع 

بينهما يف األداة وليس اهلدف، ألن اهلدف واحد وهذا ما رفضه فوكو اختالفوجود 

،2008، 1حممد الشيخ، نقد احلداثة يف فكر نيتشه، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت، ط1
.618ص

.323عبد اهللا إبراهيم، املركزية الغربية، إشكالية التكون والتمركز حول الذات، ص 2
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وهذا التحقق أو التطابق ال يتحقق إال على سطوح أو أن ليس املطلق يف الذات، باعتباره
.1دولوز هو متفصل متناه ال يرجع لغري ذاتهلية جبلغ

إن هدف دريدا يف األساس هو تفكيك مبدأ اهلوية كما سبق وأن فعلها هيدجر 
احلاضر مؤلف من غائبني مها املاضي تمد على الربهنة على أن احلضور و لكن طريقة دريدا تع

والثاين سيأيت، أي هناك ماض له حضور واآلخر مل انقضىاألول اعتبارواملستقبل على 
حيضر بعد، وحضور املاضي ليس فقط مثول زماين بل هو مثول يف حيز وهذا كله يؤدي إىل 
إعطاء هوية ملوضوع ما، وهذه اهلوية تظل خمتلفة عن اهلوية كمبدأ مطلق، ليست ذات 

آلخر كما الواحد موجود، ال النفس بذات النفس إال بتحقق اآلخر، ودريدا يريد تأكيد أن ا
2سبيل إللغاء األول إال تغييب الثاين.

بل سعى ،إن مشروع دريدا يف تفكيك التمركز حول العقل مل يكن حمل نقد وفقط
شيءأي أن دريدا يرى لكل :إىل تبيان أسباب هذا التمركز والذي كان على الشكل التايل

العقل؟حول هذا التمركزسبب فما هي األسباب احلقيقية اليت أدت إىل 

epistemologicalاإلبستيمولوجية:/ األولية 1 primacy

اإلدراك احلسي مركزا للحضور وهذا الوهم بسبب التمركز، أي اعتبار العقل و ومعناه 
أن كل من العقل واحلس ليسا معطيني قارين قدميني وإمنا تشكلهما مرتبط باحلقيقة فليس مثة 

يتولد من مقاربة الفكر للموضوع.هو نتاجوعي قبلي إمنا

:التاريخيةاألولية / 2 chronological primacy

ويرى دريدا أن من خالل هذه األولية ظهر ما يعرف بالتمركز حول الصوت وهو 
ىل جتلي إاملستقبل) وهذا ما أدى -بالزمن (املاضيباتصاله،متجلي من خالل امليتافيزيقا

، دتط، دمناء القومي، لبنان، مركز اإل، بعد احلداثةمطاع صفدي، نقد العقل الغريب، احلداثة ما1
.194ص

.197، ص املرجع نفسه2
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ارد عد  ب من ال يس  دي ول اجلس من  لز من خالل ا إال  تم  وكذلك اعتبار األشياء املتعالية ،ال ت
ظواهر ثابتة وأبدية، وكل مقوالت املطلق بوصفه خالقا ذات حضور دائم.

sexual primacy/األولية الجنسية 3

أي phallogcenticهنا يضيف دريدا متركز آخر وهو " التمركز حول الذكر" 
أما ذكورية،وهذا التمركز منح أفضلية وهيمنة ،إعطاء األولوية للجنس الذكري على األنثوي

وأدى اجلنس اآلخر مت تغييبه وهذا التفاوت حسب دريدا أدى إىل إقصاء قطاع بشري كبري
إىل طمس إمكانية ظهور العقل والثقافة فيه.

antological primacy/ األولية الوجودية: 4

ألن هناك ربط بني الوجود واحلضور ،دريدا وشغله الشاغلويعترب هذا املوضوع همّ 
ورغم ،واألشياءالظواهرألن الوجود له إمكانية حضور متجلية يف كل،يف امليتافيزيقا الغربية

صعوبة إدراك ذلك التجلي للحضور إال أن وجوده جعل العامل مرهونا به.

هذا احلضور هذه الشرعية خاصة أفالطون أعطواويرى دريدا أن اإلغريق هم من 
احلقيقة تفكريا ذاتيا وكل اعترب،قة هي حوار مع النفس وبعده أرسطوأن احلقياعتقدحني 

انفكدريدا الذي ما وهذا همّ ،هوية الوجود هي احلضوراعتبارهذا أدى حسب دريدا إىل 
.1يف تفكيك هذا احلضور كما بينا سابقا

أابة حفر عمودي للطريق، وتتجلى جر عملية اخللخلة هي مبثنّ إ
نزعة نّ أحد قبل دريدا وال حىت هيدجر نفسه قد أكون ال 

ية ليست غائبة متاما يف فكره، لذلك كان املراد من دريدا مبعاوله التفكيكية هو العقل املركز 
حادية اللسان، فمن أدليل اهليمنة والتمركز و ألنهتقويض سلطة الصوت يف الثقافة الغربية، 

اللغة اليت بواسطتها يعرب هذا نّ كن استشفاف اخلروم والتمزقات، ألداخل هذا الصوت مي
و األرضية اليت تنسحب من سلطته وسطوته، وجتعله أالصوت عن مبتغاه، ليس سوى منفاه 
نطولوجي، هي و األأعده الثقايف يف منتهى احلرية والغرابة، اللغة اليت يت

.325، 324املركزية الغربية، ص إبراهيم عبد اهللا،1
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ذات افرتاضية وومهية تشغلها كلو أرضية أصل وبدون فرع، لغة كسياق حمايد ألغة بدون 
.1بيل احللول والتمركزناطقة على س

عاكسة للذات حبيث ترى نفسها من خالل منطوقها هذا،مرآةيعترب الكالم 
ن امتالك املعىن يف إىل التدليل عليه، هلذا فإلذي نصبوا فبالكالم نستحوذ على املعىن ا

مبوطنها بل هو املساحة احملايدة مر ليسوموطن اللغة الذي هو يف حقيقة األا لعامل واقتحامه
خر آو مبفهوم أتعذر التعبري عن املعىن بالكالم لكل ذات ناطقة، وهلذا السبب بالضبط جند 
ن هناك تدليل عنه بتواصل ودون انقطاع، ألصعوبة اقتحام عامل املعىن يف عامل اللغة وال

القواعد اليت نّ أعل هذه االستحالة ممكنة، مبعىن غ اليت جتوالنسيان والفرا فرتات االنقطاع
ختضع هلا ممارسة اللغة تفصل الذات عن نباهتها العقلية وولعها البديهي لتقحمها يف عامل 

أنّهمنا مفاده إذا كان يعرب عن شيء إوهذا املخيال واحلدس والرغبة والذوق،حمايد وهو عامل
ي وعقلي قوامه الشعور وتثبيت القواعد بشكل منطقاألنساقن تركيب ما للغة مبقدر

عامل ن االغرتاب يف موطن اللغة هو وظيفة ال شعورية تقتلع الذات وجتتثها من الإواحلضور، ف
هو جواين خر وهو اخلطاب والتعبري عن ماآدخاهلا يف عامل إالواقعي وفضائها املعقول، و 

الذي تعرب عنه مجلة املعتقدات والعالمات الثقافية، فهذه والتمثيل عنه يف فضاء الرمزية 
نرتوبولوجية أي ترميزات الرموز الفوقية واخلارجية للذات، حتدد هويتها وانتمائها الثقايف فه
لسانية مبثابة خامت اهلوية الذي يطبع صفحة اجلسد وحيمله يف ذاكرته.

و عرق تشغله أرجيا جلماعة وية ليست انتسابا خاالثقافية واللغبأبعادهاواهلوية 
، وضد هذه السلطة منا سلطة تفرض نفسها على البناء العاطفي والنفسي للذاتإالذات ، 

االعرتاض عنه ، لكن ما ميكن تحرير الذات من لبنات هذا البناءيقوم التفكيك كمحاولة ل
يستحيل االنتماء العضوي والثقايف هو بديهية من البديهيات اليتنّ أضد التفكيك هنا هو 

منا إرادته انتماؤه وبيئته الرمزية، و إيولد غري خمري أي ال خيتار مبحض سلخها عن الفرد، فهو 
الثقايف ويكشف هذا االنتماء يف عماقه وجيعله لبنة من لبنات هذا البناءأجيد ذلك ساريا يف 

قواله كقواعد ختضع لثقافة وتراث.أفعاله و أ
.142لبنان، ص ،زاحة واالحتمال، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوتحممد شوقي الزين، اإل1
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ا هو منّ إومنبعها و أصلهاالتفكيك ليس القصد منه تشتيت الذات ونفيها عن نّ أالّ إ
ز العقل الغريب وتراثه، ز وال يزال مييّ التمركزي والسلطوي الذي ميّ عملية تقويضية للعقل

بشرعية احلضارات، وهذا ما يظهر من خالل اعتقادهأرقيوالوهم الذي خيتلجه بوصفه 
ليه املدنية الغربية من إالوطنية مبا وصلت واملفتخراتدة الكون احلمالت االستعمارية وقيا

حتكاره لسلطة املعىن ز مركز الغرب، وتفوقه احلضاري، واالرتبويات التارخيية واملدرسية اليت تعز 
نسان، الكون.بالنسبة للتاريخ، اإل

ذن هو نقض هذا الوهم، وهم التمركز وخديعة التفوق، عبارة وهدف التفكيك إ
عنه هيدجر بلغة امليتافيزيقا اليت تصطدم بالتعددية والكثرة عربّ يمن لغة هو ما أكثر

نّ يب، أي أواالختالف، الذي ينشئ الوحدة املعقولة اليت تكون البناء الثقايف واحلضاري الغر 
التعبري القرآين الوحدة الوجودية للكائن البشري تكتنفها تعددية ثقافية ولغوية على حد 

فهذا االختالف هو حكمة اخللق باملفهوم ،1﴾ة واحدة فاختلفوامّ الناس إال أوما كان ﴿
الديين.

دريدا يرى لدى البعض نزوع مؤسف الستخدام الكلمات بسرعة وتوهم الفكر، نّ إ
و اإلعالن وكفى، وهذا ما يرفضه أق مبجرد اإلعالن عنهما ختطيطيا، والتغيري الفكري متحق
بعد سجاالت طويلة الّ إركز الغرب عرقيا مثال غري مقبول يرى متألنهدريدا يف حد ذاته، 

هذا التمركز العرقي مل يكن نّ أن يرينا أبعد الّ إأي ، ها مع الفكر امليتافيزيقي الغريبخبوض
اا: ممكنا بفضل متركزات أخرى دعمته، ومكنت الذات الغربية من االستقرار يف تصورها لذ

ال بذاته، إعقل حاضر يف قلب ذاته، ال ينفعل و أو خطاب أمتركز عقلي، متركز(لوغوس) 
يف الفكر الغريب عنهه معربّ وهذا كلّ ، 2تية من مرجع براينآو ضمانة أىل سند إوال حيتاج 

مفكر يف قاموس خارج من الالهوت مباشرة ال ينجرح عنه حىت على امتداد حقبته
.3و ديكارت ...اخلأوعقالنية معينة لروسو مثال 

.19سورة يونس، اآلية1
2 J Derrida, La voix et le phénomène, Ibid, p 72.

.26جاك دريدا، الكتابة واالختالف، ص 3
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ومتركز صويت، ومن مث، يغلب الكالم املباشر على الكتابة، فالصوت يتمتع بعالقة 
وهو وحده الذي جوهرية مع" احلياة املنفردة للروح" (هوسرل) والكالم يعكس الكتابة 

خر سواه وال آىل مرجع إذاته ويصحح نفسه، فهو ال حيتاج ن يتداركأيستطيع على الفور 
الكتابة "هذا اللقيط ليهإب) وكما حتتاج أىل (إعانة خارجية مثلما حيتاج اللقيط إىل إ

، فهي بابتعادا عن نظام األألفالطونكانت الكتابة قد مثلت وإذا،فالطون)أبامتياز" (
ن روسو يرى ألاملشهد العائلي نفسه،نّ أىل إقطاب األم، تتغريّ ستمثل لروسو ابتعادا عن األ

السلطة نّ أا كلود لويف سرتاوس فريى مّ أبعالقة مشوهة، الّ إتتمتع مع احلقيقة ن الكتابة الأ

.1اتمعات عن الكتابة

سبقية أدريدا من مسلمة بسيطة وهامة وهي لنظرية الكتابة ينطلق تأسيسهففي 
اا عرفت نّ صالتها عن الكالم ألأالكتابة و  ة ذ ي نسان شكاال متعددة من الكتاباتأاإل

هذا املفهوم للكتابة يتجاوز اللغة ويتضمن نّ أقوال املنطوقة، و ن تبلغ مرحلة األأ(األولية) قبل 
.2مفهومها

ىل بعض إة، يوصلنا الدكتور خبيت بن عودة ريوانطالقا من هذه التحديدات النظ
قدرا على متاالتساؤالت حول عالقة ا دى  ية وم لعرب لغة ا من نشطارات بعة االنزياحات واالل

سس ه يؤ نّ أما جيعل التفكيك اسرتاتيجيا هو نّ أخالل ترمجة نصوص دريدا، جييب 
يس دمي وليس ببناء نّ ألالختالف واالحتواء معا، ذلك  يك ل فك ت ليس بلغة اخلاص مقابل ال

غرب ثنائية كما أه نّ أو العدم يف مقابل الوجود، أامش مقابل املركز، وليس بلغة اهلالكون 
شباع الرغبة إللعب اهلريقلطيني، مع االمتالء و ترى سارة كوفمان، فهو تواصل مع النار وا

ل بناء خر، وكل كتابة إضافية، وكآلبناء استدعاء باللعب الذي ال يتحقق، لتجعل كل بناء
حيث تصبح ، 3نه" أي التفكيك لعب ونار واحرتاق يف الكتابةأتفكيك، وكل كتابة صريورة 

.27، ص جاك دريدا، الكتابة واالختالف1
.67، ص 1993، 2عمر مهيبل، البنيوية يف الفكر املعاصر، د و م، اجلزائر، ط2
. 83-82، ص 2001، 1ىل الذات، منشورات االختالف، طإعمر مهيبل، من النسق 3
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الكتابة كبش فداء امليتافيزيقا يف حماولتها القبض على املعىن وتسليط النظرية األحادية كل 
خر من النص.الفاعلة يف االختالف عرب طرد اآلاألطراف



 

لى ما بعد إالفصل الثالث: من الحداثة 
 الحداثة

 : املركزية الصوتية وقيمة الكتابةالمبحث األول -
: دريدا وقيمته السياسية )ماذا المبحث الثاني -

 سبتمرب( 11حدث يف 
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:المركزية الصوتية وقيمة الكتابةالمبحث األول: - 

و ما أم احلل، ن يقدّ أليه عو جتاوزي ال بدّ أمر أي مشروع نقدي يف حقيقة األنّ إ
لة نقد أاهتم مبسكل من ن  أقى ذلك املشروع ناقصا، لذلك جند يعرف بالبديل، حىت ال يب

نّ أفراغ من نقده يرى ثال ال احلصر، جند نيتشه بعد اإل، على سبيل امللديه بديلالّ داثة احل
نيتشه قبل نّ أالّ إ،homo aestheticusنسان اجلمايل يف اإلالّ إاحلل والبديل ال يكون 

لتجاوز و الذي يعلو على نفسه، الذي لديه القدرة على اأعلى، نسان األذلك يقرتح اإل
ال قيم الشر والباطل إن العامل ال حتكمه أيف فخ العدمية، والتخلص من فكرة وعدم الوقوع 

ه املعارض للمثل القدمية نّ أنسان األعلى بذا جند نيتشه خيربنا عن حقيقة اإلوهام، هلواأل
علينا كذلك ملاذا يقرتح نيتشه مر  مادام األاحلياة املمكنة، ألمناط

نسان األعلى؟نسان اجلمايل بديال وليس اإلاإل

م أم أخالقيا أو أي حكم قيمي سواء كان دينيا أغاية أي جتاوز نّ أيعتقد نيتشه 
ثارات خاصة مثل إىل إالتقومي يستند ن مر، ألصله مجايل يف حقيقة األأوكان الّ إ،نظريا

ق وسيلة خالوجتميله، وبالتايل تكون األنسان مثال وسيلة لتزيني اإلفاألخالقعمل الفنان، 
غريق ا، وهذا هو هدف اإلخالق فنّ نسان عامة، وهذا ما جيعل األلتزيني الذات وجتميل اإل

اجلميلة ألشياءلنسان ن حب اإلاألمور حىت يف اجلانب النظري، ألخاصة، وهكذا تسري
الصلة بني نّ ألنا كثر من ذلك ليقولإىل أىل ابتكارها، ويذهب نيتشه إهو ما يؤدي به 

دراك بقدر ما هي صلة إمر صلة وضوع (الطبيعة) ليس يف حقيقة األنسان) واملالذات (اإل
اد التطابق، ألننا يف حقيقة إجيوليس هناك قدرة على دراك يستحيل هذا اإلنّ مجالية، أل

و أأصال، وهلذا يقرتح علينا نيتشه اد تطابق وتوافق  بني شيئني منفصلنيإجيال ميكن مراأل
.1ره للجمالىل تصوّ إن ننظر أنسان األعلى املقوم يعطينا قاعدة حلقيقة اإل

.655حممد الشيخ، نقد احلاثة يف فكر نيتشه، ص 1
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نسان و بتعبري نيتشه جينيالوجيا اإلأالعصورهلذا جند نيتشه قام بدراسة ملختلف 
غريق األوائل مث العصر الوسيط والنهضوي واحلديث.اجلمايل بدءا من اإل

هيدجر، لكن ليس على ومن جهة أخرى جند من بني الذين قدموا نقدا للحداثة 
ي عنها وجتاوزها، ىل التخلّ إيدجر ال ينكر احلداثة وال يدعوا هنّ و دريدا، ألأطريقة نيتشه 
ين يكمن البديل للحداثة عند هيدجر؟أىل طرح التساؤل: إوهذا يقودنا 

ا كان هدفه لفت منّ إجتاوز احلداثة، و ر مل يكن مراده مهيدجر يف حقيقة األنّ إ
نونة، وهنا نسان احلديث، الذي اهتم بالكائن ونسي الكيىل ما غيب عن اهتمام اإلإاألنظار 

نسان يف عامل الكائن هو يف احلقيقة ظل الكينونة، اإلظلّ نّ تكمن اخلطورة حسبه، أل
لتيه، كما جند أيضا هيدجر يدعوا ىل الغياب عن كنهه واإوغياب الكينونة يؤدي باإلنسان 

ارس حتقيقا مع كل شيء، ن متأوكوا تريد ىل التخلي عن النزعة التشاؤمية اجتاه التقنية، إ
بعالقة ىل فهم ماهية التقنية، الإيدعونا ن األرض معرضة للدمار ال حمال، وهلذا أوالتفكري 

ا وجه أبل بتسليط الضوء على علوم فحسب، تطور العنا ناجتةّ أو أنسان بالطبيعة، اإل
ليها العصر، مبعىن إل آنطولوجية اليت جل فهم احلالة األأمسى للميتافيزيقا، وكل هذا من أ

.1و حسب هيدجر فهم درجة بلوغ نسيان الوجودأات الفكر فهم تغريّ 

الّ إو ما التقنية أمليتافيزيقا وقد اكتملت وحتققت، االّ إمن هذا كله، ما التقنية وأكثر
امليتافيزيقا نّ أىل تأكيد إايدجرذ هي سائرة يف االكتمال والتمام، وهذا ما أدى إامليتافيزيقا 

.2بتجاوز امليتافيزيقاالّ إوال ميكن جتاوز احلداثة 

دا نّ أوز عند فيلسوف الغابة السوداء، بلكن جيب فهم معىن التجا مبضا يس  ه ل
l'antimétaphysique وال ميكن بقلبهاrenversement de la métaphysique،

.6، ص 2002،طدفريقيا الشرق،إمد طواع، هيدجر وامليتافيزيقا، حم1
.618ص حممد الشيخ، نقد احلداثة يف فكر هيدجر، 2



من الحداثة إلى ما بعد الحداثةالفصل الثالث: 

88

نّ رتكبت من طرف الفالسفة من قبل، ألهناك أخطاء انّ أكل هذا يؤدي باالعتقاد نّ أل
فالطونية، أي بقلب األعى نيتشهو يكون التجاوز كما ادّ أكل تفكري مرتبط مع عصره، 

له و من اإلأنسان األعلى، حتقيق العلو من خالل اإلو أ،ىل عامل حقإبتحويل عامل احلس 
دراك كنهإا يكون التجاوز بمنّ إنسيان الكينونة، و ىلإكل هذا يؤدينّ ديونيسوس، أل

.1مام حقيقتهاأامليتافيزيقا املسترت أي وضعها 

نا هنا ليس بصدد البحث عن كيفية تقويض امليتافيزيقا بالقدر الذي يهم البديل نّ إ
ذا تعترب اىل حماولة ولو بالشكل القصري واليسري انطالقا من التساؤل: ملإينا ألذا ارتاملقدم،

ىل كيفية تشخيص إهيدجر؟ وهذا ما يقودنا بالعودة لة نسيان امليتافيزيقا بديال يف نظرأمس
امليتافيزيقا قبل هيدجر تبحث نّ ألة جيد أيف هذه املساملتأملن لة امليتافيزيقا، ألأسهيدجر مل

تكريسه من خالل تشبيه الفلسفة إىليف املوجود مبا هو موجود، وهذا ما سعى ديكارت 
البحث يف ابشجرة وجذورها امليتافيزيقا، لكن يف العكس من ذلك متاما نسيت امليتافيزيق

الفائدة الوجود مبا هو وجود، وهذا هدف هيدجر كله من خالل كتابه الكينونة والزمان، فما
ن حسبه املوجود هو الذي يتكلم عن الوجود، ومل تدع ومل يدجر؟ ألمن كل هذا حسب ه

ومل تفكر يف حقيقة االنكشاف وال يف ماهية االنكشاف، ومل تدفع هذا الوجود للكالم، 
عن طريق امتثال املوجود الّ إال تفكر يف الوجود ألاتقدم لنا إجابات عن حقيقة الوجود، 

.2مبا هو موجود

.624- 618، ص الشيخ، نقد احلداثة يف فكر هيدجرحممد 1
ؤاد كامل وحممود رجب، : فتحتافيزيقا هلدرلني وماهية الشعر، مارتن هيدجر، ما الفلسفة، ما املي2

.82- 77، ص 1974، 02القاهرة، ط
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اد إجيالوجود هو إىلالفكر امليتافيزيقي من املوجود تغيري مساروهدف هيدجر من 
الفهم بواسطةنسان، لكن هذه العالقة ممكنة قة حقيقية بني الوجود وماهية اإلعال

verstehen1وهذا الفهم من جهة انكشاف الوجود.

ن يف كيفية انكشاف هذه احلقيقة، ألهنا جند هيدجر خيالف مسار األستاذ هوسرل
ملا أفكر يف هوسرل هذه العالقة ممكنة بواسطة ما يعرف عنده بالقصدية، أي أينّ حسب 
قصد التفكري فيه.أينّ إشيء ف

قولة هيدجر تنطبق علي، أصبحت ال برماس وكان ماىل هإىل هيدجر، إمن نيتشه 
نّ أبو االعتماد عما قاله هيجل أث اللغة األملانية، حتدّ أكتب أملا وكأين، باألملانالّ إهتم أ

ملانية، فما هو البديل الذي يقدمه هابرماس للحداثة؟أالفلسفة 

حسبه العقل النقدي نّ يف العقل التواصلي، ألالّ إاحلل ال يكون نّ أيرى هابرماس 
دايت قام على مفهوم العمل، أي التحكم يف األشياء يف نظره العقل األنّ ليس حال، أل

ا العقل التواصلي فسيقوم على ما مّ أنسان والطبيعة معا) واالستفادة منها (السيطرة على اإل
نسان باإلنسان ليست  عالقة اإلنّ ماذا؟ التفاعل بني الناس أليسمى بالتفاعل، لكن بني

نه هناك عالقة تواصلية بني البشر، عالقة العمل، أنسان مع الطبيعة، أي كعالقة اإل
أمه تعامل مع البشر  نّ أدايت يف العقل األاخللل املوجودنّ أيعتقد ألنهاملصلحة، اإلنتاج،  ك

ط: بشرو الّ إن هذا ال يتم كىل فقدان العالقة التواصلية، ولإأشياء من الطبيعة، وهذا أدى 
ىل التفاهم والتقارب والتواصل إي شكال تؤدّ أوهي مجاع، احلوار، التفاهم، االتفاق، اإل

ب السيطرة جل جتنّ أء على الصراع والنزاع بينهم، من بينهم، وهدف كل هذا هو القضا
دخول مرحلة إىلنقد العقل دون بديل يؤدي بنا نّ أالتشيء واالغرتاب، وهابرماس يرى و 

كثر من ذلك ال يوافق أالعنف واجلنون، بل إىلجديدة تسمى بالالعقل، وهذا يؤدي 

.90، ص تافيزيقا هلدرلني وماهية الشعرمارتن هيدجر، ما الفلسفة، ما املي1
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م شبكة العالقات ب وينظّ رتّ ين أالفن ال ميكن له نّ دورنو يف احلل اجلمايل، ألأهابرماس 
هذا التواصل يتم عن نّ أت االجتماعية واالقتصادية، ويرى اإلنسانية، وال يشمل املؤسسا

احلداثة نّ أصراعات واحنرافات، أي إىلن العقل أدى أوالعقل، ويعرتف هابرماس طريق اللغة
الصراعات واحلروب، م والقضاء على دذا متسكنا بالعقل سيتحقق التقإعرفت انزالق، ولكن 

نوار ولكن مل يكتمل، وميكن التخلص من مع النهضة واألبدأتاحلداثة نّ أويرى هابرماس 

راء منها وأردنا إبداء بعض اآلذن بعض النماذج والبدائل املقدمة للحداثة، إهذه 
الكتابة بديال اعتبارنا هنا رأي دريدا لذا أود أن أطرح تساؤل: هل ميكن لكن ما يهمّ 

دريدا بالكتابة بدل اهتمللحداثة من أجل القضاء على املغالطات املوجودة فيها؟ ملاذا 
الصوت؟

من تأكيد أن الكتابة ليست راء دريدا حول الكتابة البدّ آلكن قبل الشروع يف إبداء 
مل يقدم أي حل أو بديل بل إن يف حقيقة األمر عمل يف النظر يف بديال للحداثة، ودريدا

املفاهيم اليت تأسس عليها اخلطاب الغريب، وليس هناك بديل يقدمه دريدا، ألن مشروعه ال 
ميكن حصره يف خانة حمددة بل مغامرة ال ميكننا التنبؤ بنتائجها ورمبا عزوف دريدا عن ذلك 

.1مرحية للعقل قد ختدعهأن يقدم لنا إجاباتأنه ال يودّ 

هذا عن البديل لكن يكفي قراءة متأنية لفكر دريدا ميكن ألي إنسان أن يكتشف 
أي بتأليف لكتاب 1967مساره الفلسفي سنة دريدا بالكتابة كان يف بداية اهتمامأن 

dela grammatologie الذي يوضح فيه أمهية الكتابة ألن دريدا يرى أن الكتابة حتتوي
االنطالقالذي ميكن له ،وهنا ميكن للدال على الدال أن يبدو حتت أضواء جديدة،اللغة

ألن الكتابة ،وهذا ما يسمح للمدلول بأداء وظيفة الدال،والزوال يف عملية إنتاجه لذاته

.05مدخل إىل فلسفة جاك دريدا، ص سارة كوفمان روجي البورت، 1



من الحداثة إلى ما بعد الحداثةالفصل الثالث: 

91

حسب دريدا تشمل كل مدلول وهكذا ميكن فقط تدمري مفهوم العالمة وكل املنطق املرتبط 
به.

إن هدف دريدا من هذا التجاوز هو حماولة التخلص من اإلنتاج الصويت 
phonématique أو اللساينglossématique ألنه قبل دريدا يعتقد أن الكتابة جمرد

الذي تتمتع به االمتيازألنه حسب دريدا .وهذا ما يرفضه دريداsupplémentمكمل 
حظة يستجيب للاختياربل إنه ،ميكن تفاديهاختيارليس نتيجة phoneالوحدة الصوتية 

وهذا كله أدى ،ألن له عالقة مع الذات،التاريخ والوجودمعينة يف االقتصاد واحلياة و 
بالكتابة لرتمجة كالم ممتلئ وحاضر لذاته وملدلوله وكل هذا أيضا أدى إىل تغييب املهمة 

حلظة أو ظاهرة أو نوعا من األساسية للكتابة وكل ما ميكن أن نسميه للغة ليس سوى إال
غوس و ومجيع هذه املغالطات حدثت داخل امليتافيزيقا واحلضور ومركزية الل،الكتابة

logocentrique،1لكن جيب إحلاق هذا الكالم ببنية ال يكون هو املتحكم فيها.

الصويت إذن سبق لنا وأن قلنا أو قال دريدا أن سبب التمركز حول العقل هو التمركز
أي مبعىن آخر هو االهتمام بالصوت أكثر من االهتمام بالكتابة وتتبع دريدا مسار هذا 

l'abaissement deالكتابة احنطاطاالهتمام أو كما يسميه دريدا  l'écriture.

، اهلوية، املوضوعية مثل: املعىنيرى دريدا أن هناك تضامن نسقي للمفاهيم 
الذي جيمع بينهم هو الوجود حلضور أي تطابق والشيء، احلدس، اإلدراك، التعبري، واحلقيقة

الكتابة ثانوية، وما هي إال ترمجة اعتباروتقارب مطلق للهوية مع الذات وهذا كله أدى إىل 
ي ريب من سقراط إىل ليفي سرتاوس ودحلديث أصلي وهذا موجود ومشرتك يف الفكر الغ

بأفالطون.إذن فلتكن البداية ،دا لتبيانهوهذا ما يسعى دريريسوس

.68-65يف علم الكتابة، ص جاك دريدا، 1
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: إن الكتاب هو مبثابة معرفة ميتة وجامدة متحجرة داخل Platonأفالطون
الفارماكون كل هذا غريب عن املعرفة احلية وعن الديالكتيك غرابة ،املكتبات

pharmakonعلم الطب.عن

ابنعنها كما فعل سقراط ألن يف نظر أفالطون الكتابة االستغناءفمن األفضل 
غوس كتعارض الظاهر مع احلقيقة واحلذر من الكتابة  و ظال وضائع وهي تتعارض مع الل

والكتابة يف نظر أفالطون حترك وتثري الشر وتبعد ذاكرة الذات ،السفسطائينيكاحلذر من 
أفالطون إىل طرد الكتابة خارج املدينة.وهلذا يلحّ 

أثناء دراسته لروسو تبني له أن روسو مييز بني  : إن دريدا rousseau: روسو
احلسنة والقبيحة.كتابتني:

وإمنا هي grammatologiqueبعلم الكتابة ارتباط: اليت ليس هلا الحسنة
وال ميكن هلا أن pneumondogiqueغوس و ي والروح واللمرتبطة بعلم النفس اإلهل

مازال منقوشا ...فقط صوت مسجل فالقانون الطبيعي
على قلب اإلنسان بأحرف ال متحى فمن هنا يقوم بالنداء عليه هلذا يعطي روسو أولوية 

هلاته األصوات والكتابة التمثيلية أو القبيحة مدانة يف البحث عن أصل اللغات.

Deسوسريي د Saussure شأنه شأن أفالطون وروسو للكتابة دور مقصور :
ومشتق، إن اللغة والكتابة مها نسقان لعالمات متباينة ذلك أن املربر الوحيد لوجود الثانية 

سوسري األكثر خطورة، األكثر ي عند دلكتابة(الكتابة) هو متثيل األول وبالتايل تكون ا
.1سانعكر صفاء اللغة وال تكون لباسا تنكريا للّ نفاقا، واألكثر دواما وكل هذا يؤدي إىل

Leviليفي سرتاوس  Strauss إن إقرار ليفي سرتاوس بعدم أمهية الكتابة كان من :
حلالة الطبيعة والوقوف ضد  وإخالصهمNambikwaraخالل بعض حكماء نامبكوارا

.19- 17مدخل إىل فلسفة جاك دريدا، ص سارة كوفمان روجي البورت، 1
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ألن الكتابة فيما ،وهذا الفساد يتجسد يف احلضارة والكتابة،كل من أراد إدخال الفساد
.1يعتقد هؤالء احلكماء خداع

الكتابة يف الفكر الغريب لكن اجتاهإن هذه بعض النماذج عن املوقف الصريح 
نيتشه هذا الذي ال يكتب عنهاحلقيقة يف األمر أن هذا احلال هو منذ سقراط الذي قال

سوسري.يإىل د

دوما نص مكتوب إال أنه ينطوي على الرغم من النص امليتافيزيقي هو يقول دريدا: 

تعليمه وهذا بالضبط هو ما جيعل منه نصا ميتافيزيقيا.

إن امليتافيزيقا ال ترى الكتابة إال وسيلة لعبور املعاين وهذا ما يؤدي إىل نفي مادية 
للفكر على امتيازوالدال جمرد مظهر للمدلول وهذا كله أدى إىل إعطاء ،الدليل وكثافته

ألن الكتابة بكل بساطة ليست جمال إلنتاج املعاين وبالتايل ال املادة والنفس على اجلسد، 
ميكن للنص أن يفيض علينا املعاين ألن اللفظ حيصر املعىن وما الكتابة إال أداة حلفظ املعاين 

ابة تعطي للمعاين (األصوات) طابع اخللود وحاضرة دائما لتحول إىل عرب الزمن إذن الكت
ذاكرة ضخمة ختتزن مجيع اللحظات وهذا فقط ميكن قهر اإلتالف الذي يلحقه الزمن 

وما نفهمه من كل هذا أن الكتابة حتفظ املعىن وال ميكن هلا ،والنسيان الذي يسببه التقادم
، 2غوس على األثر والعالمةو ضيل الصوت واللإنتاجه وكل هذا حدث نتيجة تقدمي أو تف

ترى فإن لدريدا رأي آخر حول قيمة أمهية الكتابة فيافضه دريدا مجلة وتفصيالهذا ير وكلّ 
ذلك؟أين يتجلى كل 

.19ص، سارة كوفمان روجي البورت، مدخل إىل فلسفة جاك دريدا1
.136- 133املعاصر، ص أسس الفكر عبد السالم بن عبد العايل، 2
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اإلنسانية أو ريدي ال يسعى إىل جعل الكتابة علما من العلومالدإن حقيقة املشروع 
ية ألا فرعا من فروع العلوم األخرى بل هي أكثر نسان اإل لوم  لع من ا لما  ست ع ي لك، ل من ذ

تكون متعلقة باإلنسان وهذا يؤدي إىل إقصاء الشعوب املسماة " بال كتابة" " بال تاريخ" 
ما قبل نسانإاليت تقصيقبل أكثر من ذلك أن هذه النظرة تبقى مرتكزة على العر 

لم ألا تتجاوز رع يضا ميكن أن حتصر الكتابة يف فوهذه األسباب أ،العلمية لع فروع  ا من 
يف عملية واحدة كلها من اإلنسان والعلم واخلط، هذا التأمل ال ميكن له باألحرى أن يستقر 

.1يف حدود علم فرعي

لكن يف شأن ،روف أن دريدا مهه هو القضاء على التمركزاتلكن كما هو مع
ألن حسب دريدا حلل هذه اإلشكالية البد من الولوج إىل نظام آخر ،آخرشيءالكتابة 

.2يربط بني الكالم والكتابة من أجل سد الثغرات بدال من كسر احلواجز

فضلية للدال أمجيع الفكر الغريب يعطي نّ أثناء دراسته لتاريخ اللغة وجد أدريدا نّ إ
إىلاللغة بدون مراجع، بدون دالالت، وهذا أدى نّ أيعتقدون كانواألمعلى املدلول، 

رة بالشيء امللموس اخلاص احملال غفال املعىن، وربط الدال مباشإلية الكلية من تشكيل اآل
نّ أال مدلول، لكن امللفت للنظر للدّ نّ أتكريسه، أي إىلسوسري ي وهذا ما سعى د، 3ليهإ

احلقل الرئيسي لتطور ما بعد البنيوية لنظرية اللغة، يبقى دريدا يشكل الشخصية الرئيسية هلذا 
د الطريق لدريدا، ه مهّ نّ أالّ إ، تأثريحداث أي إور، حيث جند جيل دولوز مل يستطع التط

ا دم النظرية  يد ية در بدا نت  عن املستوى هوسرل يبحثنّ الفينومنولوجية هلوسرل، ألوكا
نّ أاالعتقاد إىلوهذا ما أدى به نا الفيلسوف، أقي بصفة خاصة للغة، لكن من / قياحل

.192يف علم الكتابة، ص جاك دريدا، 1
.199، صاملرجع نفسه2
دار احلوار للنشر : حلسن محامة، حما فوق البنيوية، فلسفة البنيوية وما بعدها، ترد هارلند، اريتش3

.28، ص 2009، 2، طاوالتوزيع، سوري
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ىل التفريق بني العالمات اإلنسانية والطبيعة، والتعبري إلغة إنسانية بالضرورة، وهذا أدى ال
بالقدر الذي يفكر فيه الذهن يف حلظة الّ إاملعىن ال يوجد احلقيقي هو الذي يلفظه املعىن و 

رادته الكلمات بل أوبالتايل يكون املعىن ليس ما ،تعبري مراد، واعيا متاما، قصديالالتلفظ، ا
جيدها وهذا كله يعطي امتياز للصوت، الذي جيد له مكانة يف الزمان وال ،ما أراده الشخص

حيدث انقالبا على وهلذا جند دريدا ىل اعتبار اللغة جمرد ملحق، إيف املكان، وهذا كله يؤدي 
ن حسب دريدا ليست اللغة احلقيقية، هي اللغة األكثر لغوية، بل اللغة هوسرل، ألبرهان 
ن كانت مستقلة عن قائلها، وميكن إ، و أكرباحلقيقية

هوسرل مييل اللغة كلها حنو املنولوج نّ أاالعتقاد ىل إوهذا ما يقودنا هلا االشتغال لوحدها، 
.1لة قصوى للصوت، جند دريدا مييل اللغة كلها حنو الطرف املعارض للكتابةالداخلي كحا

نذ والدا عن مساعدة الكتابة "يتيمةنّ أ:يقول دريدا فصلة م ن وهذا ما بيها"أوم
و الكاتب، لذا هي جتعل أجيعلها مستقلة عن توصيل مباشر للقصد، من جهة القارئ 

ىل حني استدعائها، فوجود الكتابة أدى إاطية ومؤجلة وموجودة خارج الوعي املفاهيم احتي
كتابة فاهيم، وهنا ال تكون مهمة العدم احلاجة باالحتفاظ باملإىلية بالكائنات البشر 

إىلفالطون، بل تكون مهمتها حافظة الذاكرة، وكل هذا يؤدي أمساعدة الذاكرة كما اعتقد 
ن الكتابة سابقة عن أبعد من ذلك ويؤكد إىل أألفكار الذاتية، لكن دريدا يذهب تالشي ا

 ّ شكال أصرية، واعتمادمها على مثلة عن اللغة الصينية، واملألنا ذلك يعطينا اللغة، ليبني
شكال ال تكون صنف العالمة املكتوبة يف هذه األنّ أذ يرى إهريوغليفية ووحدات كتابية، 

شكال شكال املكتوبة طورت األهذه األنّ أة كي متنح داللتها، ويؤكد ملنطوقمن العالمة ا
.2ن الوحدات الكتابية تستنتج فيها مقاطع الكلمة من عدة صورالصوتية، أل

.184- 181، وما بعدهاما فوق البنيوية، فلسفة البنيوية رد هارلند، اريتش1
.187- 185ص ،املرجع نفسه2
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ن أزيادة عن احلاجة، يقول دريدا:" الكتابة ملحق وجمردنّ أروسو باعتقاده نّ إ
أي نضيف شيء يسبب غياب األصل، ،ن نلحق زيادة ضرورية"أنضيف ما هو ناقص هو 

.1وخري دليل على ذلك لفظ الفارماكون الذي يعين الداء والدواء

أمهية إلعطاءىل بينفنست/ إسوسري ي راء النزعة املافوق البنيوية/ دآدريدا يرفض نّ إ
هاته الدوال ليست مثل الدوال القدمية، نّ ألول، ويف نظرية اللغة عند دريدا للدال بدل املد

ي ميكن اعتبارها جمرد عالمات فيزيقية جامدة.أ

اا، بل و ّ أأي ،signifyingكن ميكن اعتبارها دالة ل ا عن ذو يد بع لة  بعد من أا دا
الدال، إىلاملدلول، بل من الدال إىلدريدا ال يرى احلركة مقتصرة على الدال نّ إذلك ف

توجد فيماا ّ أوهلذا ميكن اعتبار الكتابة حسبه وهاته طريقة جديدة لتصور املعىن عنده، 
يتصل بالدوال املستقلة فضائيا، وهي توجد فيما يتصل باحلركة املستقلة فضائيا واملناسبة 

عربها.

تشكل اللغة عند دريدا كما عند كل البنيويني عامل البشر الذي يشكل برمته العامل، 
من اللسانيات السوسرية يقيم دريدا نظريته يف اللغة، ليخرج تصور اللغة والعامل من فانطالقا

ناحية اللسان إىل ناحية الكتابة لتتخذ الصدارة، وهذا عكس ما تعودنا عليه يف الفلسفات 
التقليدية اليت تعطي األسبقية لألفكار الذاتية واألشياء املوضوعية، فإذا كانت صدارة اللسان 

لغاية إرسال األفكار إىل ائينييالسيمياء واألفكار كما عهدنا ذلك عند البنيويني عن األش
، فإن تقدم الكتابة يفضي نوعا من 2حيث حيل سحر اخلمر حمل حقيقته"العامل اخلارجي " 

التشيوئية واملادية على الذات، ومن مثة تأيت معارضات دريدا للثنائيات التقليدية واليت 
تفرض تفوقا أخالقيا للروح مقابل اجلسد، للذهن مقابل املادة، مما أسست وفق منظورات 

فإما يسود ،جيعل هذا التقابل غري متوازن، وتصبح عالة ثنائية غري عقالنية وغري منتظمة
.191، ص ما فوق البنيوية، فلسفة البنيوية وما بعدهارد هارلند، اريتش1
.204، ص املرجع نفسه2
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فهي أول كتابة قبل ، 1على مادة الدماغarche writingالالوعي وهذه ككتابة أصلية 
أي كتابات بل وقبل كل كالم عرفه اجلنس البشري، إن نظرية الكتابة األصلية عند دريدا 

اا (مالحظةمستمدة ومستقات من دراسة فرويدية نو حول دفاتر غامضة) أين يدرس ع
).(السحريةفرويد اجلهاز النفسي كدفرت الكتابة الغامضة 

يف النموذج العام لدى فرويد لإلدراك la traceومن هنا يستقي دريدا مفهوم األثر
والذاكرة، الذي هو منوذج آيل كما جند مفهوم األثر املرجأ الذي يطبع سطح الوعي، لذا 
يستخلص أن ما نقوم به من جتارب مباشرة ليست تأمال للعامل اخلارجي وإمنا اتصال مع ما 

لذاكرة بصورة ال واعية، لذلك فإن إدراكنا ال يتصل حبضور األشياء مت تشكيله من قبل ا
التصالنافتماما كذلك مع احلضور فليس بوسعنا البتة اللحاق باللحظة الفعلية دائما، 

احلسي بالعامل اخلارجي فاإلدراك يستحيل أن يكون مدركا مباشرة مع املدرك، وإمنا يقرئ يف 
يف ذاته اليت متثل وهم الشيءاملاضي أي: حتت اإلدراك وما بعده، وهذا هو تفكيك فكرة 

اللحظة املطلقة يف املفهوم الفينومنولوجي كما يراها طبعا دريدا ضمن نظرية الكتابة.

ن الالوعي أغرب من تلك اليت عند النائمني يف كهف أفالطون، فما إا حالة م
وأننا يف الواقع بشيءنشعر به أحيانا، أننا لنا ذاكرات وما ندركه يف أحالمنا أن شخصا قام 

مع املاضي الدريدي الذي مل يكن ولن يكون حاضرا، يتالءممل نرى ذلك بالفعل، وهذا ما 
إا فقط أثار األحالم الالحقة.

يف زوبعة نقطة غبار وكأنناىل درجة التفاهة والعجز، إخيتزل دريدا احلياة بصفة غريبة 
ن دريدا يعرتض على إكطائرة ورق انقطع خيطها، وهكذا فو  أال تعي نفسها ووجهتها، 

فكرة الوعي الذي ابتكره البشر هروبا من مادية الدماغ، فالتصور احلايل للذهن ال خيتلف 

.205، ص ما فوق البنيوية، فلسفة البنيوية وما بعدهارد هارلند، اريتش1
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ية القدمية للروح واجلوهر، فكالمها حضورات شبحية، مبا فيها املعترب  عن التصورات الدين
.1كتابة، أي املدلول

دي نسخ للوغوس، الذي ميثل رياحلضورات الشبحية حسب املصطلح الدفكل هذه 
فالذهن املنطقي الداخلي للنصوص اللفظية وللبشر وللكون الطبيعي، املبدأغريق عند اإل

اإلهلي مدلول للعامل الطبيعي...اخل، فاللوغوس بوصفه هذا مسؤول مدلول للدماغ واجلوهر 

هذا العامل.

هذا ليس سوى جمرد اعتقاد، ذلك لتفادي اخلوف البشري وعدم األمان نّ أيف حني 
وهكذا تظهر نظرية الكتابة عند دريدا ذات نزعة مادية، ويتجسد ذلك يف القلب ،2ال غري

ن إا لصاحل التصور املادي للدماغ، ولكن هذا التصور املادي متصور الذهين لالذي قام به ل
مادة) غلب األحيان كلمة (أقد استعملت يف أكنذ يقول: "لئن مل إلبث حىت انقلب، 

عيد استثمارها مع القيم (املتمركزة حول العقل) كل ما له عالقة أُ فألن هذه الكلمة غالبا ما 
ا ذات أوال عند دريدا هو ة الدّ ما يظهر أمهيّ ولعلّ ، 3بالقيم الشيئية والواقع واحلضور احلسي

.4معىن قبل وجودها الشيئي، يقول دريدا: "يتعني التفكري يف األثر قبل الكيان"

ة عند الوضعيني للجهاز عند دريدا عن النزعة املاديلعل ما ختتلف فيه النزعة املادية
العامة باألشكاليهتمون بالكيان الداخلي للدماغ، يف حني يهتم دريدا هؤالءن إالعصيب، ف

لية تفكيك النص الفلسفي من آنّ إوهكذا ف، شكالذه األهلذه الكيانات وكيف تدل ه

.211، 210، ص بعدهانيوية، فلسفة البنيوية وماما فوق البريتشرد هارلند، 1
.211، ص املرجع نفسه2

3 J. Derrida, Position trans, alain boss (Chicago, University of Chicago
press) 1981, p 32.
4 J Derrida, De la grammatologie, p 47.
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ور، اليت ميزت الفكر الغريب منذ احلضات حماربة امليتافيزيقا وباخلصوص ميتافيزيقا مهيّ أ
، املاهية والوعي فالطون، بتثبيتها فكرة الوجود بوصفها حضورا وتدعيمها للمفاهيمأ

ها التجرييب يكشف ن جانبإثقافية، ففمادامت الكتابة عند دريدا مصدر احلياة الواجلوهر، 
يت تقصي احلضور لغاء الكتابة املرغوبة الإفكارها، لذا يرى ضرورة أعن هامشية بعض 

.1اللفظي يقول دريدا: "الكتابة مصدر الشر ومنه انبثقت"

ي ذا كان دإللعالقة بني الكتابة واللسان، فيرى دريدا من هذا إعادة النظر الكلي
نّ أىدريدا ير نّ إفيه، فالتأثريتشبه الكائن احلساس الذي ميكن الكتابة نّ أسوسري يؤكد 
ىل عالقة جديدة وقيام طبيعة حقيقية بني اللسان والكلمة واللفظ من جهة إالعلم حباجة 

ساسها أام كتابة سليمة وصحيحة، جوهرها و جل قيأأخرى، من وبني الكتابة من جهة 
ىل إفقط تنتقل الكتابة من الالحقيقة العالقة الطبيعية بني الدال واملدلول الصويت، بذلك 

ىل البعد الفكري والعقلي لتصبح علما إي حباجة سب التعبري اهليدجري، فهاحلقيقة ح
نه أمامها الذي من شأابة واالنفعال سوسري من اخلضوع لسحر الكتي وحيذر د،لعمليتها

ن الكتابة كائن اصطناعي تود أ، وقد حذا حذوه دريدا عندما قال تشويه اللغة وتزييفها
القضاء على اللغة.

ليه روسو، وهي نفس إما ذهب إىلإوعلى أي حال ف
ّ ي تأثراألفكار اليت  اللفظ نّ أهلدم للغة، فروسو يؤكد دور اسوسري، واليت تبني

ضعاف للتعبري مما يشكك يف أا الكتابة فهي مّ أهو األصل واألكثر طبيعية للغة، والكلمة
العالمة اللسانية والعالمة اخلطية، اليت حتدد العالقة بني، لذا يفرق دريدا بني عمليتها

1 J Derrida, Archéologies du frivole, Lire Condillac, Paris, Ed. Denoël,
Gantiers, 1973, P 112-113.
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ىل الكتابة؟ وما معىن إىل التساؤل: كيف ينظر دريدا إالدالالت الصوتية ومن هنا نصل 
1الكتابة عنده؟

يف امليتافيزيقا وهذا ما ال ىل اخلوض والغوص إالبحث يف هذا التساؤل يؤدي بنا نّ إ
ن أنه شأ، يبحث دريدا يف ماهية الكتابة شاخلاصة بالكتابةال بالكشف عن الوقائع إيتم 

فريى ونولوجياينطولوجية فينومألة أاهية الشعور، لذا فدريدا يثري مسهوسرل يف حبثه عن م
ن هذا يستدعي الدراسة إصل وجنيالوجية الكتابة، لذا فأبالضرورة البحث يف ماهية و 

بعدينمي وليس دفعة واحدة مما جيعلناالتارخيية عرب مراحل تشكلها، وفق عمل نقدي عل
ن تطبيق إكذا فعن التحليل امليتافيزيقي، فالكتابة عنده ليست علما من العلوم اإلنسانية، وه

اا، املنهج التفكيكي على النصوص الفلسفية بذ اعلة  يم ف اه نظام مف يس  ا هو منهج منّ إل
تها الفلسفات القدمية، لذا فمتعلق بالشك هدفه احلد من سلطة املعىن والدالالت اليت عر 

دريدا ابتدع منط جديد من الكتابة احلرة واملتقدمة، فالتفسري العقالين للمعاين نّ أنقول 
دريدا نّ أاحلرة الغري احملدودة، لذا جند احملدودة غري موجود، بل كل ما هناك لعبة املعاين

لك بربطها بالتحليل النفسي استطاع جتاوز التحليالت والتفسريات امليتافيزيقية للكتابة وذ
وباطين عند فرويد، وتركيزه على فكرة الالوعي بدل الوعي، ففي كتابه "يف الغراماتولوجيا" 

تفتقر -تابةالك–ا ّ أالنفسية وكيف ،2( بنظرية األماكن)جنده كيف ربط برباعة الكتابة
مهمة التحليل النفسي atopiqueىل املكان إمثلها مثل الالشعور 

اليت تدخل الالشعور يف كل مكان... مثل العجز للتحليل النفسي يف حتديد وتفسري 
الالشعور، تعجز الكتابة على القبض باملعىن، مفجرا بذلك احلدود ومتجاوزا لألركان 

الضعيفة اليت قامت عليها ميتافيزيقا احلضور.

1 J Derrida, L'écriture et la différence, Paris, Ed minuit, 1967, P 412.
2 J Derrida, De la grammatologie, p 212.
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وعي وتركيبها البنيوي، ولغته كما استطاع دريدا تفكيك نصوص فرويد حول الال
اليت ال خترج حسبه عن اللغة امليتافيزيقية، وتظهر هذه القراءة التفكيكية ملفهوم الالشعور 

س حضورا بذاته كما يؤكد فراغه من حمتواه، فالالشعور ليإفرويدي من خالل حماولته ال
ن يكون شعورا.أن القول بذلك يقرتض فرويد، أل

وامليتافيزيقي يف فهم األثر الالشعوري، نولوجييالفينوماملنهج استبعادوالنتيجة هي 
laثراألأي ألنه traceيندرج يف ماض ألنهوليس هو حاضر ،س مبفهوم احلضوراال يق
ق مواضيعه امليتافيزيقية، ن تكون تفكيكية لتعلّ أأي دراسة عن فرويد جيب نّ إوعليه ف، 1فات

خر.واآلالذات بتأملوقيم احلضور اليت هي من املفاهيم اليت يستحيل ضبطها 

جل هدمها أدا للميتافيزيقا الغربية ليس من مهامجة درينّ أىل إويف اخلتام نصل 
ىل النص إبالعودة الّ إهية حمجوبة داخلها والذي ال يتم جل كشف ماأا من منّ إفحسب، 
نشأتهصل أىل إالقوانني اليت خيضع هلا والعودة املركز احلقيقي هلا، وجتاوز قواعده و باعتباره 

الذي ،صبح النص مع دريدا له مفهومني، مفهوم قدمي تقليدي وميتافيزيقيأالعضوية، هلذا 
ثارآفكيكي أين يعرب النص عن عالقات و يكون فيه جل املعاين واضح الرؤى، ومفهوم ت

ال بالتفكيك، هلذا يقول: "ال يوجد إات عن أشياء أخرى ال ميكن فهمها شار إو وترميزات
التفكيك نّ حبيث ال مركز سواه، ألن جنعل من النص مركزا أوهذا ال يعين ،2خارج النص"

بنائية هو نصوص النص بوحدته النّ أا هو منّ إ، والتمركزاتهو أصال مبثابة هدم للمركز 
نه مؤسس أء فهم دريدا عندما اعتربه البعض سيأُ فعاله، أمتعددة مبقاصده و 

حيث ال وجود حلقيقة ميتانصية، منكرا Factionnalisme، 3و املكانيةأالنزعة اخليالية 

1 J Derrida, De la grammatologie, p 213.
2 Ibid, p 19.

.156زاحة واالحتمال، الدار العربية للعلوم، ص الزين، اإلحممد شوقي 3
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للخطأنكار املوضوعية كمعيار إىل إجي املادي للعامل، مما يؤدي حقا بذلك للوجود اخلار 
والصواب، احلقيقة واخليال.

عصر ما بعد احلداثة، بنفيه لعامل سفسطائينه أخر على البعض اآليف حني ينظر 
ما لعبة بني الكلمات والعالمات "احلقيقة النصية والكتابة" وهذا لألمراألشياء وجعله 

الداخلي للنص، اإلطارعبة ال تتجاوز اللّ نّ أذا سلمنا بإيعارض حقيقة املشروع التفكيكي، ف
ه يثبت حقيقته.نّ أد خارج النص، يف حني ذاته ال يوجالنص نّ أفهذا يعين 

ن يستنبط الوظائف التناقضية للنص من خالل املنهج ألقد استطاع دريدا 
صلها من خالل رغبة دريدا يف صناعة أواستخدامه ضد ليات البنيويةآو نولوجييالفينوم

هي نولوجييالفينومذا كانت الذات باملعىن إة الفلسفية النوعية اخلاصة به، فقراءته التفكيكي
العامل حسب هذا التصور ال وجود وال معىن له نّ أعامل يف ظواهره ومعطياته، مبعىن صانعة ال

خارج الذات، فدريدا ينفي متاما القصدية الرتسندنتالية، فالعامل ال يوجد خارج النص، 
سيحي، ، املالتعبري الصويف (اليهوديتعبري عن العامل، ذلك على حدّ الّ إهو والنص ما

.1ىل العامل كعالمات وحروف، فالعامل والنص وجهان لعملة واحدةإاإلسالمي) الذي ينظر 

إالنزعة الصوفية هو ما جعله ينظر دريدا برتأثّ ولعل 
املنهج البنيوي، ألنه فيها الذات كوعي حاضر متمركز، كما خيرج النص أيضا الدريدي عن 

ذا كانت البنيوية تبين نصوصها على إونيكية ستاتيكية، وال تارخيية، فئق سانكر حقاال يقدم
ن دريدا ال يرى بناءات خارج النص ذاته، فهو إاملراحل التكوينية، فالبناءات التارخيية و 

األرضية اليت تقف عليها البناءات.

ب، إمنا هكذا فخالفا لألفكار السائدة فإن دريدا مل يقم مبشروع التفكيك فحس
أسس له خبرائط وقراءات ونصوص يف املقارنة، ومل يقدم مفاهيم وال تصورات، فالتفكيك 

.157، ص زاحة واالحتمالحممد شوقي الزين، اإل1
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وهو أصل كل نص يدخل يف إسرتاتيجية البالغة والكتابية.

وقول األشياء بنقائصها.ه بطريقة اإللغاءحلقائقباستعراضهفالنص يفكك ذاته بذاته 

هم األفكار املعارضة أستأسّ ىل إص دريدا لنظريته يف الكتابة أدى تشخينّ إ
ملشروعه التفكيكي، يف مشروع لغوي قدمي كان سائدا يف الرتاث الفلسفي منذ الفيلسوف 

) 1951-1889(فرجيه، وهو مشروع اللغة العادية الذي لعب فيه الفيلسوف فيتجنشتني 
للغة الثاين عندما ختلى عن مشروع ابفيتجنشتنيو ما عرف أورا أساسيا يف كتاباته األخرية، د

جورج مور، وبرتراند راسل.ن أنه شأاالصطناعية ش

لسفات تشكيكية أساسها ا فأيف نقده للفلسفات اللغوية، ينطلق فيتجنشتني 
نّ أمن فيتجنشتني أللعالقة بني اللغة والعامل، وقد املعريف هو البحث عن تفسريات منطقية 

تها املتعددة وعالقة كل ذلك بقواعدها املنطقية والنحوية يشكل كال متكامال مهيّ أدور اللغة و 
ولقد عرف مشروعه يف األخري تنكرا لكل حبث املفاهيم وشرحها منطقيا، إلنشاءوضروريا 

مشكلة الفلسفة حسبه نّ اللغة العادية، ألىل مشروع إيف أصول ومرجعيات الكلمات عائدا 
هو استحالة التعرف على هذه األدوار الالمتناهية للغة، ولعل حمدودية التفسريات املنطقية 

الشك كان ضربة نّ إالت اليت يقول عنها فيتجنشتني: "هو الذي يقف وراء تكاثر املشك
.1بات"للبحث املظلل عن الوثوقية باملعاين والتفسري ومقاومة للحسا

عن العامل يف لغة متناقضة ظاهريا، حتمل قراءة مزدوجة للنص، أي فالتفكيك يعربّ 
ا تاريخ الفكر الفلسفي حسب مّ ، أ2على أساس زائفيتأسسيف لغة ضمنية للشك، الذي 

ىل جانب الذين يرفضون إفهو بذلك يصبح فيتجنشتني صارم ال يوجد فيه اللعب، 

.210كريستوفر نورس، التفكيكية النظرية والتطبيق، ص 1
.212، ص املرجع نفسه2
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مر يف النظرية النصية منذ فاخلطأ حسبة خطأ فكري استالتفكيكية ويبحثون عن املعىن، 
ال واملدلول، وهذه األخطاء سوسري، الذين أرادوا إجياد حركة فصلية بني الدّ ي وبعد د

ية اليت حتاول ربط اللغة مباشرة بالفكر دون تقليدية تشرتك فيها مجيع الفلسفات الشكّ 
ع.مراعات الرتابط والعالقة بني اللغة واملنطق والواق

تباع جريارد أمن مْ وهُ –نّ أاملعارضني للتفكيكية، فهم يرون خر منما اجليل اآلأ
اتمع نأ-أخالقيجراف، وهو منهج  الت  مشك ارجة عن  ة خ يكي فك ت أاال فلسفة و

.1عبثية، مرتبطة حبركة النقد البالغي اجلديد

احلدود املعرب عنها باملقال، إدراكتفكيكية دريدا استطاعت نّ أخر ويرى البعض اآل
ن اجلمل عن إرادة القوة تتناول نصا مؤلفا مألابوصفه بنية متعلقة مبستوى التحليل، 

اللوغو حدى وجوه اإلشكالية املقالية، ومع النقد إألاو إرادة اإلرادة (هيدجر) أ(نيتشه) 
و بنية مدلوالت أو غريه ليس مجلة منسجمة أو الفلسفي أديب النص سواء األأصبحمركزية

بعض األفكار ىل هزّ إما كما تصور هيجل، وهذا ما أدى بنيويةإطارميكن معرفتها يف 
اجلملة.وديالكتيكاألساسية املسبقة للعقالنية 

نه أدريدا يعتقد نّ ية للتفكري احلواري والتارخيي، ألالبعض يرى افتقار التفكيكنّ أالّ إ
ملا وراء مقاالته ىل أي حد يسقط بناءاتإزق منطقية وال يدرك أكل النصوص مز يف  مييّ 

ولكن على عكس هيجل، الذي ، اللوغو مركزيةنتاج بعض مساوئ إىل إوهذا ما يؤدي 
يف النقد التفكيكي، همأزقيالنصوص نّ أىل تأكيد على إثل النص مع مجلته وهذا ما أدى ميا

أا رخيي والسوسيولوجي ىل البعد التاإ، وهذا ما يؤدي كيك نفسها بنفسهاتنتهي بتفو

.213، ص كريستوفر نورس، التفكيكية النظرية والتطبيق1
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اا تنوّ نّ أللتحليل، ذلك  وص وسياق نص كل نّ أتارخيية جيعل الفرضية اليت تقول الع ال
.1طالقاإغري قابلة للتصديق مأزقيهالنصوص هي بىن 

دريدا يتقوقع يف ميدان نّ أىل القول بإأدى بعامل االجتماع بيار بورديو وهذا ما 
ا تضطلعالفلسفة املثالية، وال يفكر على املستوى السوسيولوجي يف الوظائف اليت 

التفكيكية يف املؤسسات، وهذا كله يف تناوله للعالقة بني العلوم االجتماعية والتفكيكية، 
للرتاث التفاعل) إطارونقد وحتليل دريدا لقوة احلكم، وبقي دريدا يف احلقل الفكري (

.2الفلسفي املثايل

.159زميا براف، التفكيكية، دراسة نقدية، ص 1
.160، ص زميا براف، التفكيكية، دراسة نقدية2
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:وقيمته السياسيةدريداالمبحث الثاني: - 

)؟سبتمرب11(ماذا حدث يف

ن سارتر يكتب من شوارع إمن الربج العاجي للميتافيزيقا، فذا كان هيدجر يكتب إ
االجتماعية، باألمورباريس، هلذا كان من الضروري على الفلسفة الفرنسية االهتمام 

لذلك ظهرت حركة خاصة يف فرنسا هدفها حماولة جعل الفلسفة شعبية والسياسية للحياة، 
لفات النظر لشؤون الفرد، حىت ال تبقى الفلسفة إلسفة" أي "شعبية الفلسفة ال شعبوية الف

خاصة
نّ أالّ إان يف اآلونة األخرية من حياته، املنعطف كنّ أالسياسية منها، رغم ادعاء البعض 

يؤكد لنا ألنهى يف الواليات املتحدة باملنعطف السياسي غري صحيح، ما يسمّ نّ أبدريدا يقرّ 
اهتمامه بالسياسة كان يف بداية مشواره الفلسفي، وخري دليل على ذلك ثورة الطالب يف نّ أ

ىل جماالت عدة يف السياسة مثل: الضيافة، إق ه يتطرّ نّ أ، والدارس لفلسفة دريدا جيد فرنسا
عقوبة اإلعدام، التمييز العنصري، وخري دليل أيضا على اهتمام دريدا بالسياسة كتابه ماذا 

(احلرية) السمة الثالثة للحداثةنّ إىل أن نشري أ، كما نودّ 2001سبتمرب 11حدث يف 
ستاذه أهنا هو تبيان راهنية دريدا، عكس ليها من خالل تناوله للسياسة، ورغبتنا إق تطرّ 

دريدا مل ينل نّ أسباب سياسية أخرى لكن احلق يقال ألهيدجر الذي عزف عن السياسة 
رغم ،سة أمثال ماركس، هابرماس، ...اخلالشهرة العاملية مثل الفالسفة الكبار يف جمال السيا

ما لديه من مواقف سياسية لكنها فردية، موقف من القضية اجلزائرية، القضية الفلسطينية، 
كان سعيد، و إلدواردمن خالل التقائه مبجموعة من املثقفني تضامنا معهم، وكان صديق 

janحد مؤسسي مجعية هون هاوس أدريدا  Hus وهدفها تدعيم املثقفني التشيكيني، كما
ن أاملرحلة األخرية، أي جنده ساهم يف تأسيس مجعية ضد التمييز العنصري، وهذا كله يف 

بدراسة الرتاث الغريب ىل اهتمامه إشتغل بالسياسة، ولعل السبب يعود دريدا منذ البداية مل ي
ميكن ديب، ويف الثمانينات جند بروز التفكيكية العملية واضح وجلي، وبالتايل الفلسفي األ
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كان يمر و ما يسميه األأقسم نظري وعملي،ىل قسمني: إتقسيم حياة دريدا الفلسفية 
د ما يسمى يوجيقول الألنهبالتحول األخالقي والسياسي، رغم رفض دريدا ذلك، 

و أة األوىل اكتفت بالتدمري واهلدم املرحلنّ أهناك من يرى نّ باملنعطف يف فلسفته، أل
ال يوجد خارج ألنهباحلياة العملية، باألحرى بالتفكيك والتقويض، وال عالقة للتفكيك 

ه يرى ال فائدة نّ أالّ إه معجب بالتفكيكية نّ أجند ريتشارد روريت رغم النص، ومن بني هؤالء
نّ أمر حقيقة األنّ أالّ إهابرماس يف نقده لدريدا، وكذلكمنها من الناحية االجتماعية،

مر هدف دريدا منذ يف حقيقة األهنّ عمال دريدا، ألأؤالء مل يكن هلم اطالع واسع على ه
الكالم، هلذا جند ثر للصوت و القة خضوع احلرف واألالبداية هو تفكيك السلطة وقلب ع

تأثريهاعمال دريدا األوىل هو تفكيك السلطة والقوى اليت مارست أن أغول تشميت يرى 
اليت تقر بوجود وهذا عمل سياسي بامتياز، وهذا ما جنده عند أيضا عند جيوفان بورادوري

راء دريدا السياسية يف آبراز إمر كان حقيقة األنّ أالّ إعمال دريدا األوىل، أفلسفة عملية يف 
سبينوزا، وهيجل، هلذا مثل كانط، متأخرامامه بالسياسة كان ن اهتأ، أي التسعيناتبداية 

ريدا سياسيا يف املرحلة ن كان غياب دإال ميكن حصر ال
فيها، وهذا ما هذا الغياب خمادع فقط، كان جيوب بني النصوص ويسكن نّ أال إاألوىل، 

البعد السياسي لنصوصه ليس نّ أب1996يربون عام إئه مع ديديه يؤكده دريدا يف لقا
طرح كثر اهتماما بالفلسفة العملية، لذا نودّ أكانت التسعيناتمرحلة نّ أالّ إحديث العهد، 

الصريح واملباشر لتفكيك معضالت هي األسباب احلقيقية هلذا التحول؟ التساؤل التايل: ما
انون واألخالق، اليت كانت والقسئلة مباحث الفلسفة العملية يف السياسة أشكاليات و إو 

و حمجوبة يف املرحلة األوىل؟أو خجولة أغائبة 

تمامهم باحلياة معظم الفالسفة يكون اهنّ أدنا تاريخ الفلسفة والفالسفة عوّ نّ إ
الفيلسوف يف هذا ن رمبا اآلبتقدم العمر، لوك هيجل ماركس مثال، الّ إالعملية ال يكون 

إن ال نذكر أنضجا وخوف الفالسفة من أكثرالعمر يكون 
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نّ ألسفة يف اجلانب النظري فقط، كما من كل هذا هو عدم حصر الفوأكثرواالجتماعية، 
ل قوله: مل املسامهة االجتماعية تعطي طابع االحرتام له، وكل هذا ما خلصه ماركس من خال

مر عند دريدا لكن األ،ل العامل، املهم هو تغيري العاملويعلى تأالّ إن يعمل الفالسفة حىت اآل
األسباب احلقيقية هلذا االهتمام الصريح هو تغيري املناخ الفكري والثقايف خيتلف، فلعلّ 

والسياسي والفلسفي الذي يشهده الفكر الفرنسي يف الثمانينات، ولعل السبب الثاين كما 
ا عامة وفرنسا روبأو يف أمريكا مل تعرفه يف التفكيكية حظيت بانتشارنّ أيعلم اجلميع 

مبدى و فكرةأ، وصدق أي نظرية ا برغماتية حمضةّ أمعروفة مريكية خاصة، والفلسفة األ
ىل ذلك االهتمام، إا يبقى االقرتاح الثاين األقرب رمبرض الواقع، أارتباطها بتحقيق منافع يف 

رت ا، وخاصة مفالتفكيكية مل تؤثر فقط على الربغماتية بل أيضا  ث عيار الربغماتية يف تأ
يلخصه دريدا يف قوله: لدراسة التفكيكية يف أمريكا جيب نكاا  مكان، وهذا مالتحقق واإل

ألخالقي والديين والتكنولوجي استحضار مجيع مظاهرها مثل : املظهر السياسي وا
خارج النص" أي كادميي... وهذا ما يفسر حتول التفكيكية من شعارها األول "ال شيء واأل
رندت، آبه كل من فرانسوا كوسيه وحنا قرّ أريدية براغماتيا، وهذا ما مركة التفكيكية الدأمثة 

ريدية وعن وبالتايل ميكن احلديث عن سياسة دالتفكيكية قابلة لدراسة تاريخ السياسة نّ أب
اا، وهذا ما سعى دريدا  لقاءات تدور ذ جنده يعقد إخر أيام حياته، آىل تكريسه يف إتوجه

والتأكيدحول السياسة والدور السياسي، ودعم مؤسسات السالم العاملي، وقوى التحرر 
.1نسانقيم املواطنة العاملية وحقوق اإلعلى

نا ألعملية يف مقال صدر بعد موته: " وهلذا جند دريدا يلخص لنا عمل التفكيكية ا
عاش.ن تُ أحنو امتالك احلق يف حياة جديرة يف حرب ضد نفسي" هي السعي

28،نتتفكيكية دريدا، مقال يف األنرت والسياسة: التحول العملي يفدريدا ،خلدون النبواين1
.2014أغسطس 
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الفلسفة العملية حاضرة يف الفلسفة التفكيكية بشكل نّ أدناأكّ سبق لنا وان كما
ملفت للنظر خاصة يف املرحلة األخرية من حياة دريدا، وخري دليل على ذلك اهتمام دريدا 

سبتمرب من خالل احلوار الذي دار بينه جيوفانا 11ألحداثمبا يدور يف العامل، وحتليله 
سبتمرب حدث 11حداث أبدا الكالم على اعتبار حيث2001أكتوبر22بورادوري يف 

عظيم فما الذي يعطي له هذه العظمة؟ 

نّ أوغري مسبوق، لكن دريدا يرى مؤثر ومؤمل وفريد شيءاحلدث نّ أيرى دريدا 
ه يبقى نّ أالّ إية التقنية) واجتماعية وسياسية، ل(اآلالتقنيةلينا عرب وسيط وهو إاحلدث جاء 

بة إعطاء دريدا يرى صعو نّ أالّ إما جيعله حدث عاملي، حدث ال ميكن نسيانه، وهذا
و  أه عبارة عن بديهية بال مفهوم، نّ أو كما يقول عنه دريدا : أمفهوم صارم هلذا احلدث 
به احلدث، هذا يف و ما نوصف أحد يعرف عما نتكلم، أال ألنهكوحدانية بال عمومية ، 

سبتمرب، ألننا هنا بصدد طرد الشر مرتني، 11ن يتكرر هذا كلما ذكرنا أالبداية، وجيب 
تعويذ ضد الشيء نفسهألجل

.الصدمةجتاوزعما حدث وحماولة التأسفهذا احلدث ال بد يف البداية من 

ىل الظواهر اللغوية إه من الضروري لفت االنتباه نّ أن يوصينا به هو أدريدا وما يودّ 
جل الفهم على أن هذا االنغالق يف اللغة، بل من وظواهر التسمية والتاريخ، وليس اهلدف م

ن نعرف عما نتحدث عندما نقول أجل أفيما حيدث وراء اللغة، وكذلك من وجه الدقة، 
تى أين أعن األثر: األول هلذا احلدث، من وهذه هي اخلطوة األوىل للتفكري سبتمرب،11

لينا وكيف فرض علينا هذا األإ
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بقي فينا االنطباع وهذا هذا احلدث هو عظيم، يُ نّ ألكن دريدا يتفق يف األخري ب
االنطباع ميثل نّ املشاعر، أل، وهذا االنطباع ال ينفصل عن مجيع االنطباع حدث يف حد ذاته

.1ن احلدث مكون من مواقع الشيء نفسهنتجه، ألأالشيء الذي 

من التمييز بني احلقائق البعد الفلسفي والسياسي للحدث ال بد لنا وإلضفاء
يالاا عارية واالنطباع عنها ّ أاملفرتض  أو من التحليل، هلذا يوصينا دريدا ، وهنا البدّ وت

من ناحية الشفقة، ز بني انطباعني، األولن منيّ أالتساؤل عن السبب، و ويوجب علينا 
حدث ال ينكر، حدث يتخطى حدود االستعراض، والناحية ألنهدانته، إواحلزن، وجيب 

نّ أن جيعلنا نؤمن بأاول حيألنه، للتأويلاألخرى االنطباع املؤول، املتشكل إعالميا وهو قابل 
هر االئتمان واالستئمان هلي بعد سياسي.وظوافاإلميانهناك حدث عظيم، 

التساؤالت الفلسفية نّ أميان، لذا يرى دريدا بد من التمييز بني االنطباع واإلوهنا ال
ما هومطروحة كما هي، وجيب إعادة طرحها وبالشكل الصحيح واجلديد، مازالت

عظيم)؟ أي حدث التسمية (اإلما هواالنطباع؟ 
وعلى احلدث فيما وراء بشكل منوذجي مفرط على جوهر احلدثللّ احلدث الذي سيد

و حقيقة معينة، أذي يتوافق مع جوهر ما، مع قانون احلدث ال،حسب دريداهنّ اجلوهر؟ أل
عليه بدّ ن حسب دريدا احلدث لكي يكون عظيما الن ميثل حدث عظيم؟ ألأهل ميكن له 

حدثا، باعتبارهوشوشا اجلوهر الذي مبقدورنا التعرف على احلدث ا،ن يكون طارئا ومباغتأ
مر ن تتخطى نفسها مادام األأت الفلسفية قيد الطرح وميكن هلا وهذا ما جيعل التساؤال

ب بالتساؤل حول ما يقصده -ونتيجة هذا التحليل ينفصل ج، يتعلق بالتفكري يف احلدث
مباشرة دريدا جييب يقصده هيدجر باحلدث؟دريدا باحلدث؟ وإذا كان هناك توافق مع ما

) ليس ereignis(، هو ما يقصده هيدجر باحلدثبالضبطليه إن يشري أنعم، وهو ما يودّ 

حسبتمرب، ت11جاك دريدا، ما الذي حدث يف 1
.10-07، ص 2003، 1ط
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ن أ) وما ميكن للحدث enteignisىل ما يسميه باملصادرة (إمتلك اخلصوصية، بل الّ إ
قبل كل ألنهن يعلق الفهم نفسه، أن يفاجئنا و أن مبقدوره أيكون عظيما حسب دريدا هو

فهم، هذه هي أيل، مبعىن ال وّ أفهم بشكل أفهم وأيضا ال أذن ال إشيء هو عدم الفهم، هو 
بطريقة واستيعابهده هنا، رغم إمكانية فهمه ن يؤكّ أارجية والداخلية ملا يريد دريدا احلدود اخل

.1التأثر

ير ذا االسم، نه يبقى احلدأالّ إ، احلدثاستيعابويؤكد دريدا رغم إمكانية  اجلد ث 
نّ أعلى حد من احلدود، ويؤكد دريدا االستيعابحينما ختور قوى هذا الّ إال يتواجد 

ن أخارج الرتاب األمريكي، فقد سبق و اهلجوم على أاحلدث ليس جبديد يف الو م ا 
الّ إرهن االعتقال، وهذا احلدث ما هو مازالواذين هلذا الفعل املنفّ نّ ألحدث من قبل، 

مريكية، وكل ميالد يضع حدث، وهنا حمنتيجة ملا حدث من قبل، و 
نّ أدريدا يعتقد نّ ألmajor éventسبتمرب حدث عظيم 11حيق لنا التساؤل هل حدث 

احلدث له أصداء نّ أدريدا يؤكدنّ أالّ إىل العلو والسمو واالرتفاع، إكلمة عظيم تشري 
مر يف عظمة احلدث وقع حقيقة األنّ أالّ إسية، وإعالمية)(تارخيية، سيامركبةلياتآلضع خت

البحث يف ذا حدث يف غريها، ومن هنا وجب علينا إوال يكون عظيما )أو م (يف 
الستمرار ملا يسمى الّ إما هوسبتمرب 11ن دريدا يرى حقيقة تفسريات دالة وكيفية، أل

لى مجيع ىل وجود نظام عاملي له ثقة عإت ن ايتها أدّ ثارها، ألأوهو من اية احلرب الباردة
ال وجود لشيء ألنهبديهياته ومنطقه ولغته، ،التأويلخر هو منط آاملستويات، وهذا له بعد 

،إرهاب...اخلحداث كما يشاء حرب، ي األن يسمّ أله سائد خارج هذا النظام، وحيقّ 
، وهذا ما التأمليةلة لة املفاهيمية والداللية، واآليء املفقود وراء هذا احلدث هو اآلوالش

من كل هذا وأكثرنا ال نعرف ما هو، نّ أسيظل وما س

حسبتمرب، ت11جاك دريدا، ما الذي حدث يف 1
.18-11، ص 2003، 1ط
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اردة، اية احلرب الباردةدريدا يودّ  رب الب احل احل:  الث مر ث من خالل  لك  يث عن ذ ، احلد
هلا منطق واحد فما هو هذا املنطق؟األنساقهذه نّ أل،ن الرعبتواز 

للكائنات احلية سلوك غريبألاطق هو احلصانة الذاتية، نهذا املنّ أيرى دريدا 
ناعتها الطبيعية ويتمثل ا وبشكل انتحاري تنهمك يف التدمري الذايت ملّ أوالذي يتمثل يف 

ل وّ أو أاملرحلة األوىل، نّ أية، كذلك يرى دريدا مناعتها الذاتا حتصن نفسها ضد ّ أأيضا يف 
ذهان: رب الباردة ما تزال ماثلة يف األ، احلوالتأمالتحاالت احلصانة الذاتية، ردود األفعال 

هناك شيء ما تعرض لالخرتاق، وهذا نّ أفقط يشعر ب)أو م (سره ليس أالعامل بنّ أل
1ا النوع؟االخرتاق من نوع جديد، ما طبيعة هذ

عامل وهي فقط الوصية نصبت نفسها سيدة الأن الو م أن جييبنا دريدا يذكرنا بأقبل 
ليس هلا قوة ألان حتظى بالثقة، أمن واالستقرار، وهذه السيادة ال بدّ على حفاظ األ

اعات السائدة، وال بد للعامل احلكم يف كل النز ألاو سياسية، بل أو اقتصادية أعسكرية 
ني وإصدار األوامر، وهذا ما القوانبإعطاءوالتصديق عليه، وهذا يسمح هلا دراك ذلكإمن 

مريكية، عتداء، باستعمال التكنولوجية األىل تشكل العداء هلا، وتصبح موضوعا لالإأدى 
مهدت اليتهي)أو م (نّ أمن خالل تدريبها للخاطفني، أي أفهذا العمل من صنع و م 

على )أو م (واستهداف املقربني هو مبثابة ضرب الطريق هلذا احلدث وهؤالء األشخاص، 
ما الثاين فهو ألعاملي، من الناحية االقتصادية، و باألحرى اهلامة الرمزية للنظام اأسها أر 

ا اجلانب الثاين للحدث العظيم، يتعلق باإلرهاب واحلصانة الذاتية، مّ أاملوضع العسكري، 
له عالقة باحلرب الباردة وما نسميه بنهايتها.وهذا

حسبتمرب، ت11جاك دريدا، ما الذي حدث يف 1
.26-19، ص 2003، 1ط
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، ما هو أسوأ وتأمالت: والنوع الثاين للحصانة الذاتية، ردود أفعال المرحلة الثانية
احلدث املسبب للصدمة؟ ما هومن احلرب الباردة: 

ال ألنهن حيتوي على الصدمة أال بدّ ،و الأاحلدث عند دريدا سواء سعيدا نّ إ
ريدا يعارض ترابط وكان د،ا مضى حىت لو كانت ذاكرة الالوعيحيمل بصمات ذاكرة م

التفكري خيتلف يف نّ بة دريدا يف إضافة ما هو جديد، ألو احلاضر، بل رغأاحلدث باملاضي 
جل أسبتمرب حدث عظيم، ومن 11ا جيعل زمنية الصدمة من غريها وهذا هدفه، كل م

السالح الذي جيرحنا خيلف لنا نّ أدريدا يرى نّ املستقبل، ألاد اجلروح واخلوف من ضمإ
ستقبل من املستقبل، وهذا امليأتيناالسالح نّ أبد، رغم ىل األإبة يف الالوعي تظل مفتوحة ند

صبح أخائف ومل يتوقف يف نظرة احلدث، و هناك شخص نّ جمهول، وهو نتاج الصدمة، أل
ن هذه األشياء أ، لكن ما يؤكده دريدا أومهذا الشخص وهو العامل يف وراءمن املاضي

يف تلك الفرتة متكن تشكيل فرق وشبكات مدربة بتقنيات عالية، نّ ، ألنتاج احلرب الباردة
ىل تصعيب حتديد إى العشوائي لألسلحة النووية، وهذا كله أدّ االنتشارأخرى ومن جهة 

نّ أدريدا ويضيف ،صبح اخلطر النووي شامالأو الفاعل من وراء كل هذا 
من احلرب كثر أالعاملية وهذا بدوره يعترب خطرا ىل بروز فكرة إى أدّ )أ(و م  السوفيايت وبروز 

عالن إاملطلق الذي يعمل يف اخلفاء مع ىل بروز اإلرهابإفكرة العاملية أدت نّ الباردة، أل
اإلرهاب املطلق ال ميكن التعرف عليه، وكان هذا اإلرهاب له نّ الطاعة والوالء يف العلن، أل

حداث العظيمة حىت ال ننساه وترسيخ فكرة وتات يفجرها وقت ما شاء ويصنع األمكب
وجود الشر املطلق يف العامل.

: ثالث حالة من حاالت احلصانة الذاتية: ردود أفعال وتأمالت، المرحلة الثالثة
ن أعلى هذا اخلطر الداهم، لكن حسبه احللقة املفرغة للقمع: حسب دريدا ميكن القضاء 

القصف نّ طر اليت تزعم القضاء عليه، ألحياء أسباب اخلإالوسائل املستعملة تعمل على 
، طراف األخرى حق الرد ليس حال أيضا...اخلمر لألو ختويل األأوقتل املدنيني ليس باحلل 
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كمال دريدا لتفسريه ملراحل احلصانة الذاتية يوجه له سؤال يف غاية األمهية وهو دور إوبعد 
الفلسفة يف كل هذا.

ن حدثا كهذا يتطلب إجابة فلسفية وهته اإلجابة تتطلب مراجعة أجييب دريدا 
ن حسبه ا يف اخلطاب الفلسفي، ألاهيم رسوخجذرية شاملة جلميع فرضيات اشد املف

الّ إالتخلص من هذه املفاهيم ال يكون املفاهيم املستعملة هلا نوع من التنومي العقائدي، و 
ياسية وتراثها، فمثال دريدا بفكر فلسفي جديد، خاصة التفكري يف الفلسفة والفلسفة الس

هلية اإلرهاب واحلرب األو أة الفرق بني احلرب فيث مفيدة لنا ملعر مسقراءة كارل نّ أيرى 
شكاهلا احلديثة، وكبديل يقدمه دريدا يف كيفية التعامل مع االعتداءات أوحرب األنصار يف 

ىل الطائرات والقنابل واالنتحاريني، بل يكفي إمل تعد حتتاج اليت حتمل الطابع اإلرهايب 
ما فيه تشويشه له قيمة اسرتاتيجية وإدخال فريوسنّ لكرتوين، ألىل النظام اإلإل التسلّ 

نّ و قارة ما، ألأاالقتصادية والعسكرية لدولة ما املواردبشكل خطري، وهذا كله هدفه شلّ 
ن نعرفه حسب أإلرهاب، وما جيب العامل سيشهد تغريات يف العالقة بني األرض والساحة وا

ه نّ أيرى ألنهو علوم التقنية على وجه الدقة، أسبب هذه التغريات نتاج املعرفة نّ أدريدا 
سبتمرب، وهذا هو اخلطر 11كثر من أحداث أن حتدث أي شيء و أميكن لعلوم التقنية 

فعال تأثرالالوعي قد نّ أن نغفله أيكروبات والبكترييا، وما ال جيب تنافس املألااألكرب، 
.1بالفعل، وهذا ما جيعله يشعر بالفزعمبا يعرفه 

ما حدث هو عبارة عن صدمة، وبالتايل كيف يقدم لنا ما حدث نّ أدريدا يرى نّ أ
إلنسانقراءة الصحف هي صالة الصبح بالنسبة نّ أوفقنا هيجل بإذااليوم بالصدمة؟ 

الفالسفة يف أعظمليس سهال ويستغرق اثنني من ن احلدث جيعل العملأعتقد أاملعاصر، 
.وهابرماسيدا أواخر القرن العشرين ملعاجلة هذه القضايا، جاك در 

: صفاء حسبتمرب، ت11لذي حدث يف اجاك دريدا، ما 1
.97-27، ص 2003، 1ط
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ر مثل هذا ن تصوّ أوهي حتاول 2004ليت نشرت يف عام يف كتاب من القابالت ا
11ن إرهاب وسيادته العامل والسياسة، فقارنة مع اإلسبتمرب، بامل11ما هواحلدث، 

عمق هلذا احلدث حتديد املعىن األإللغاءح جدا يف العالقات الدولية قواعد اللغة واض
العظيم.

ية هذا احلدث يري أمهereignisاهليدجاريلذا جند دريدا يتعامل مع املصطلح 
كثر يف شروط اإلجناز امللموس، هذا االنطباع يأيت يف أه جيعل اجلمهور نّ أتكمن يف االنطباع 

نه انتحار عفوي أالذاتية، من رد فالبداية من رد فعل املناعة 
، وهو يف نفس الوقت رد لية الدفاع، هدفه محاية الكائن احلي من أي عدوان خارجيآمن 

ىل إعادة النظر يف مفهوم إن دريدا يسعى إومن هنا فته، مهيّ أا من فهمه و ذا متكنّ إالفعل ما 
قانون على مفهوم  سناد الإتسالم الستجابة مناعية، بدال من القانون الدويل، وبدال من االس

ىل الضيافة الغري املشروطة، ووفقا له وتطوير القانون الدويل،  إه يدعو نّ إكانط التسامح، ف
املناعي.كما هو احلفاظ على القانون القائم على التسامح

ال قائم بني وحماولة فهم ملاذا العنف ماز يف نفس طريق دريدا،هابرماسكما جند 
منه؟مر ال مفرّ أه نّ أم أسبتمرب 11ئته فاشلة، ملاذا حدث 

ل التواصلي، واالستجابة ملنطق متداد لنظريته يف الفعال هابرماس حتليله كوسجّ 
احلوار الذي وضعته نّ أتجابة طبيعية من العنف املرضية، د القانون واسصلح، حيث جيسّ األ

يف ظل ،خراآلقصاءإخبالف اهلويات ذات سيادة غري قادرة على حتديدثناء أالدول راح 
ر يف حرية االتصاالت الكوكبية أي حدث عنيف ن نفكّ أه من غري املعقول نّ إهذه الظروف ف

سبتمرب.11مثل 
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احلواري العاملي، خارج مفهوم الدولة وفهم أمهية اإلطارلذا جيب إعادة النظر يف 
ن أح املناعي للمجتمع، وهذا ما جيب الضيافة الغري املشروطة ملواجهة املخاطر والتسام

من أكثرنستفيد منه من خالل هؤالء الفالسفة وإعادة قراءة الفلسفة الكالسيكية يبدو 
.1الالزم

1 J Derrida et g Habermas, Le concept du 11 septembre, Dialogues à new
York, October 2001, avec. g borradori.



 خامتة
 



خاتمة

118

:خاتمة

القادمة، ىل األجيال إة ماسّ ه حباجةنّ أفريد من نوعه، لذا علينا تتبعه، فكر دريدا نّ إ
ا له ما يربره، وهذه الفلسفة اليت تتألف من منّ إن يقول دريدا كل ذلك، أمن غري املعقول نّ أل

الوحدة ستصبح بال معىن إذا حاولنا جتاهلها.

حياء املشاكل التقليدية إىل إاليت أدت االضطراباتيف قوة قوة التفكيكيةنّ إ
للفلسفة، واألكثر كالسيكية واألكثر معاصرة، وما جيب علينا هو توظيف هذا اإلرث 

ألغراض جديدة.

والتهرب من أي األنساقن ندوس على أىل حرية التفكري، دون إدريدا يدعونا نّ إ
ّ أأي معارضة، حرية فقط من وطأة التفكيكية.قوةجل استثمارها، لكي نبني

بإعطاءدريدا، يسمح الرتكيز واالهتمام بفلسفةنّ إ
ما مع الثورة اللغوية، جل منطق االختالفأجل التحليل، من أ

ن أفق مع املوضوع بعد مع ما يتّ ، أفضلىل حال إل ن تتحوّ أهة املشوّ ميكن للقضاياألنه
جنزئه، واكتشاف قضايا االختالف بالتحليل والبناء، تقدمي حتليل لصياغة منطق االختالف، 

واختاذه كدعامة يقوم عليها الصرح كله من األفكار.

واهلدف من هذا العمل هو متواضع وواضح، كان له طموح لتحديد قضايا 
ر لنا بداية هذا ما يفسّ ىل التطبيق العملي للمسؤولية، و إن تؤدي أا أاليت من شاتاالختالف

فكيك اهلدف ىل تإيفية حل أطروحة الفكر الذي يهدف ، وكأن يبدأدريدا من حيث عليه 
فكرة الكتاب.دقّ أو بتعبري أاألساسي فكرة احلجة، 

تنوع مناهجهم، سوسري، هوسرل على الرغم من ي روسو، دنّ أد لنا دريدا يؤكّ نّ إ
مع امتياز ملسي صويت، من ناحية أخرى وتطوير حجتهم، ىل امليتافيزيقا، إفهم مجيعا ينتمون 

رضني على منطق م احملّ أن الثالثة ميكن النظر إليهم على حىت لو كان هؤالء املفكري
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نّ أاالختالف، وحقيقة 
ام ضيقة ليل أعماهلم، وهذثناء حتأختالف االالوجود الغييب وغياب منطق  عل كتاب ا ج ا م

تذل ضيق باملقارنة مع الصوت املبنّ أدريدا يرى نّ أالّ إجبدية واسعة النطاق، وخطى األ
قانون االختالف الذي تسيطر عليه التفكيكية واملزدوج.نّ الكتابة، أل

انقسام وتشكيل امليتافيزيقا هوية الوجود، قاد معظم يّ أو أل اختزان أيّ أدريدا يرى 
ىل تكوين نظريات دون املتوقعة.إاملفكرين 

هو عندما ال يكون، مل يكن ممكنا القرار الوحيد هو قرار ممكن، نّ أن دريدا يرى إ
ن أن نعرف ما جيب القيام به، عندما تكون املعرفة ليست حامسة، وليس من الضروريأ

ال كان القرار هو تطبيق.إ، ميكن على هذا النحو، و لقرار هويكون ا

ا مثل البطاقة الربيدية، وحنن نكتب ّ أو دريدا قال عن فلسفته، أدريدا، فلسفة نّ إ
بعض وظيفتها معقدة يفنّ تها، ولكنه يف الواقع ال حيدث، ألىل وجهإن تصل أة مع نيّ 

ن تكون أىل وجهتها وتتحجر وتتوقف عن إن تصل أا أاألحيان، الفلسفة اليت من ش
بني الوجهات، من و يف رحلة غري منتهية، والبقاءأن تظل على الطريق أفلسفة، جيب 
ه مثل احلب نّ أن نضيف أىل أي مكان، طيب خاطر نودّ إن تكون موجهة أاحملتمل دائما 

يف السفر، يروس متشرد، بال مأوى، الذي به هو إفالطون يف الندوة: أالذي يتحدث عنه 
للذهاب يف مغامرة.

بالفعل مثل البطاقة الربيدية عندما كانت يف التقدم يف معجم فلسفة دريدا بدت
االستعارة، الضيافة (التفكيكية، االختالف، غشاء البكارة، اهلامش، الرسم البياين، العالمة،

املعمارية والتخطيط ديب والسينما والعلوم اإلنسانية وعلم اجلمال واهلندسة يف النقد األ
أخرى، لغات احلضري يف حد ذاته) حىت بدا كأنه محامة، دائما بني مكانني، يف بلدان

ىل فلسفات إو باألحرى أىل نصوص أخرى والتقاليد األخرى إأخرى، ثقافات أخرى، 
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فنانا ويداه مثل الفنان الذي يصبح ، ىل تظافر املولود شيئا جديداإال استعمار ولكن ،أخرى
ه يكتشف نّ أالّ إو ما سيحدث، أه ال يعرف أساسا ما الذي حيدث نّ أفان، وهذا يعين ترجت

خر.يه عليه اآلما ميل

التفكيكي اسرتاتيجية النقدنّ أخالصة هذا البحث، واليت مفادها ىلإهكذا نصل 
ديب، وهي النقد الداخلي الذي ينبع من جديدة يف دراسة النص الفلسفي واألليات آمحلت 

ا حيمله النص، وهذا عكس ما تعودنا عليه عند النقاد العاديني الذين يعتمدون على خالل م
ديب ليات النقد األآد بني ن يوحّ أما يف ىل حدّ إدريدا قَ فِّ ولقد وُ ، ي يأيت من اخلارجالنقد الذ
قامته للفلسفة إو ،tel quelىل املدرسة األدبية إ، وهذا ما يظهر من خالل انتمائه والفلسفي

التفكيكية.

والرتاث الفلسفي ن ينفلت من سجن احلداثة والفكر احلداثيأكما استطاع 
العملية الداللية الذي ن املعىن يف أنه يف ذلك شأبن الرافض، شابة االالبنيوي، ليظهر مبث

حاالت ال متناهية بني الدوال.إة حماولة للقبض، واحتكاره ليصبح يّ أينفلت من 

د على انعكاس شخصية دريدا الذي نشّ يدلّ افإمنّ مر على شيء هذا األن دلّ إو 
ية العاملية طوال حياته، بعد ما عناه من التمييز وتشتت اهلوية، مما جعل فكره رافضا للمركز 

انتمائه للمدرسة الفرنسية اليت وربية  والغربية عموما، هذا برغموالتمركزات، خاصة املركزية األ
إديكارت عظم الفالسفة، منأجنبت أ

ىل صديقه إت األخرى، كاليابانية يف رسالته يظهر من خالل اهتمامات دريدا بالفلسفا
سوف الصويف حمي الدين بكتابات الفيلالياباين، وكذا الفلسفة العربية من خالل اهتماماته 

و ما يعرف باألكربيات.أابن عريب، 

يزال يف وكأنه ال،مرحلة ما بعد احلداثة، جاك دريداعلى رحيل أحد كبار سنوات 
استخدم فلسفته "التفكيكية" إلزالة ما تبقى من شرعية فكرية ،عّز احلضور وعّز الغياب
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بدأ مهمته الصعبة من "النص ، إذجذورها العميقة يف "عصر التنوير"ملرحلة "احلداثة" و 
سسات الثقافة املعاصرة، وشرع، بعد ذلك، يف إظهار سذاجة املكتوب" لكونه إحدى مؤ 
م من قبل فالسفة اّ ،ن الصمود على حلبة الصراع الفكرياملفاهيم املتداولة وعجزها ع

ويف الواقع، ،رة اإلنسانية إىل متاهات العدمية"السلطة" ومفكريها، بإصراره على نقل احلضا
قيقه. كان يسعى إىل شيء آخر خمتلف. أراد أن مل يكن هذا ما يرمي إليه، أو يرغب يف حت

ايا أن  بت  ىل احلداثة عينها، ذلكإر مرتكزات "احلداثة"، إمنا يعزى يث
األرجح أنه أرسى بنيانًا قويًا ملرحلة ما ،كنجم مير بسرعة يف مساء الفلسفةنهأ،بذرة فنائها

له.بعد احلداثة، يصعب التنكر
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