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             مقدمة:

يُعد التفكيك من املناهج اجلديدة يف عامل دراسة النصوص وتتبع األفكار واترخيها؛ حيث حاول 
مؤسسوه طْرق حماور جديدة ومناقشة رؤى مبتكرة يف عامل التحليل النصي، والذي أصبح له من االهتمام 
ما غرّي أولوايت الدراسات االجتماعية واإلنسانية وحىت النفسية. فقد شّكلت املدارس احلداثية وما محلته 
معها من هزّات سياسية واجتماعية وثقافية عنصرًا هاًما، وبل وأساسًيا، يف ذيوع صيت فلسفة التحليل 
النصي اجلديد يف فرنسا وخارجها؛ وجد فيها النقاد مالًذا بعد خيبة الظن يف ليفي سرتوس ومدرسته 

البنيوية يف مناحيها املعرفية ومواقفها السياسية واإلانسية.

اخلفية  العالمات  على  قائمة  مناهج جديدة  بعشق شديد  األمريكيني  الّنقاد  معظم  تبىن  وقد 
وانفكاك الدال عن املدلول وتقويض مفهوم اهلوية؛ وصل إل درجة  التنظري والتأطري، خاصة لدى أعمدة 
جامعة )ييل( كدي مان، وووف، وسابري،...  وغريهم، واألمر نفسه ينطبق على النّقاد األملان والروس 

مث االجنليز .

مدرسة التفكيك

األستاذ  الدكتور: عز الدين معميش
كلية  الشريعة  والدراسات  اإلسالمية  - جامعة  قطر
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وكان للجو الفلسفي املتذبذب يف أوراب، دوٌر مهم يف شيوع أناط جديدة من النقد يف الفكر 
الغريب؛ حينما سيطرت فلسفة الشك على كل امليادين ابتداًءا من احلرب العاملية الثانية، وتبلور رؤية 
مطلقة تقول بنسبية املناهج والقراءات، ونسبية اخلري والشر، ووالدة ما اصطلح عليه ابألزمنة احلديثة، 
وهو الزمان الذي يقوم على جتاوز فلسفة امليتافيزيقا واحلضور، ويهدف إل ترجيح األنساق اخلارجية 
لتحطيم  الشك  أدوات  ويوظِّف كل  والتاريخ،  واحلضارة  واإلنسان  النص  مستوايت  يف  الذات  على 

املرجعيات واملطلقات والسكونيات؛ أخًذا مببدأ املنفصل واملنبثق أصاًل  عن نظرية جتريبية.

 ولعل املدرسة التفكيكية، من أبرز املدارس اليت سيطرت على األناط اجلديدة يف الفكر الغريب، 
وكان هلا الدور األبرز يف صياغة رؤى جديدة، أثرت يف الثقافة والسياسة واالجتماع، ونقلت احلضارة 

األوربية إل مرحلة مل تعرفها من قبل؛ أطلق عليها مبرحلة ما بعد 
احلداثة، حيث جتاوزت جل املفاهيم احلداثية املؤسسة طيلة قرون 

األزمنة احلديثة.

وقد برز بداية، وعلى نطاق واسع وقبل ظهور التفكيكية، 
مصطلح النقد؛ والذي لقي اهتمام العديد من النقاد، فهو موضوع 

دقيق وهام، وذو اتصال وثيق ابلفلسفة، والتاريخ، والسياسة، وعلم االجتماع... وغريها من جماالت 
حياة اإلنسان، وينزل منزلة رفيعة يف املشروع النقدي العاملي، »أساس لكل ما نراه من خلل أو احنراف 
أو ضبط منهجي«)1). وفكرة املشروع غلبت على اخلطاب النقدي األجنلو أمريكي مع املفكر األمريكي 
)جون كرو رانسوم( )2)  يف كتابه The New Criticisme، حيث صار عنوان كتابه فيما بعد عنواان 
تيت،  آالن  إليوت،  طوماس  روادها،  أشهر  ومن  اجلديد)3)،  النقد  مبدرسة  ُعرفت  واليت  للمدرسة، 
سبنجارن، وغريهم. وتلتبس هذه املدرسة بنظريهتا الفرنسية، خصوصا من خالل احملاورات اليت دارت 
بني النقاد الكالسكيني والنقاد احلداثيني، حيث شاع عندهم مصطلح »النقد اجلديد« بصبغته الفرنسية 

)nouvelle critique) خالل الستينيات من القرن املاضي)4). 

))) خلدون الشمعة: املنهج واملصطلح _ مدخل إىل أدب احلداثة، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق ))))،ص)).
)2) حممد غنيمي هالل: النقد األديب احلديث ط) دار العودة، بريوت 82))، ص ))3، 8)3.

)3) حركة نقدية أجنلوأمريكية شهرية، سادت خالل النصف األول من القرن العشرين ، وكانت سنة ))))سنة حامسة يف مسارها ونقطة 
 jhon crowe ransom انعطاف يف اتريخ النقد العاملي برمته، ألهنا السنة اليت ظهر فيها " إجنيل " هذه احلركة ؛كتاب جون كرو رانسوم

الذي صار عنوانه امسا للمدرسة كلها؛ مدرسة ) النقد اجلديد(
))) حممد غنيمي هالل: النقد األديب احلديث ط) دار العودة، بريوت 82))، ص 8)3.

المدرسة التفكيكية، من أبرز 
المدارس التي سيطرت على األنماط 

الجديدة في الفكر الغربي، وكان لها 
الدور األبرز في صياغة رؤى جديدة، ، 
ونقلت الحضارة األوربية إلى مرحلة 

لم تعرفها من قبل
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هذه اجلهود؛ رمست الطريق للعديد من املهتمني ابلنظرايت الغربية احلداثية، أو املناهج النقدية 
اجلديدة، كالبنيوية والتفكيكية واألسلوبية والسميائية. وجتلى هذا النقد بشكل واضح يف السبعينيات من 
القرن املاضي، يف كتاب الفيلسوف الفرنسي ليواترد: )علم ما بعد احلداثة( وعىن هبا التعددية الثقافية 
وتعدد أناط احلياة))). وعزا أسباهبا إل الثورة املعرفية ىف جمال املعلومات بفضل تكنولوجيا االتصاالت؛ 
من  الفكر  نقل  والثقايف، ساعدت ىف  والعقدي  الفكري  والتداخل  التناص  فريدة يف  حالة  أوجد  مما 
احلداثة إل ما بعد احلداثة، وهو الذي دفع ببعض النقاد يف تلك الفرتة إل نعي مشروع احلداثة مبدارسه 
املختلفة، وأنه وصل إل هنايته، وما علينا إال االنتقال إل مرحلة جديدة وفكر جديد؛ اصطلح على 
زمانه مبرحلة ما بعد احلداثة)6).  وما بعد احلداثة تقوم يف األساس على فرضية؛ وهي أنه ليس هناك 
حقيقة خارج الذهن، مشككة يف أن يكون العقل قادرا على احلكم املوضوعي، وإنا يكمن دور العقل 

يف بناء احلقيقة، وال يكتشفها، فاحلقيقة بنية ثقافية، تنبين بداخل اإلنسان بفعل ثقافته ولغته))). 

النقد اجلديد وتسيطر على جماالته، وأصبحت  التفكيكية أن حتتوي  يف هذا اجلو استطاعت 
مسارات القراءة املعاصرة حتت سياقات التفكيكية، وبلورت مفهوما يف النطاق التارخيي يقوم  على دمج 
الوعي اجلديد يف عملية توليد الداللة والوصول إل املعىن، مبا جيعلها متغرية ومتحولة ابستمرار وحماكية 

للواقع ومتماشية معه، طاملا أن الوعي اجلديد غري مستقر بسريورة احلركة والزمن.

هكذا كان ميالد التفكيك؛ وفقا لسياقه البيئي والتارخيي، وقد ظهر للنقاد معقوال ومقبوال وفقا 
للسياقني اللذين كان يغلب عليهما فكر العدم والنسبية.

 فما حقيقة التفكيك؟
 وماهي سياقاته وجماالته وأدواره ؟
 وما قيمته يف بنية العقل الغربي ؟

 وهل يشكل اليوم اجملال األوسع يف ساحة فكر اآلخر الغربي ؟ 

 هذا ما ستجيب عنه هذه الورقة يف أربعة حماور حبول هللا.

))) إشكالية املنهج يف العلوم االجتماعية العربية املعاصرة. عبيد هللا العمري، و عبد القادر العرايب. كتاب الرايض ))، 22)).
)6) أمحد جمدى حجازى، النظرية االجتماعية ىف مرحلة ما بعد احلداثة، قضااي فكرية، اكتوبر/))))، مرجع سابق ، صب))2

))) ينظر: مقارابت يف احلداثة وما بعد احلداثة، حممد الشيخ و ايسر الطائري. 6))) دار الطليعة بريوت،ص.)3.وكذلك املناحي 
اجلديدة للفكر الفلسفي. سامل يفوت. دار الطليقة: بريوت،)))))(، ص.)8
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                احملور األول: داللة التفكيك

         أوال: الداللة اللغوية

يعين التفكيك يف معاجم اللغة العربية؛ االنفصال والتشتُّت واخلالص والتجزئة والضعف واهلوان 
والزوال. أما داللة الرتمجة فهي ختتلف عنها شكال وتلتقي مضموان، من حيث إن الرتمجة احلرفية لّلفظ 
موجودة يف االجنليزية دون الفرنسية، وهو ما يُدعِّم الرأي املتمثل يف كون هذا اللفظ كمصطلح أطلقه النقاد 
األمريكيون ومل يكن معروفا يف اجملال التداويل الفرنسي ولدى مؤسس التفكيك أو على األقل ال يستعمله 
   (Difference( االختالف  هو  الفرنسية  األوساط  يف  املنتشر  املصطلح  ألن  منهجه،  على  كداللة 

وعرفت املدرسة ابسم )فالسفة االختالف(.

يف »املعجم الفلسفي ابأللفاظ العربية والفرنسية واالنكليزية والالتينية« جلميل صليبا: )التفكيك 
املرتبط  فالعنصر  بعضها،  عن  الذهنية  العناصر  انفصال  هو  النفس  علماء  عند   (dissociation(
أبحد األشياء مرة وبغريه أخرى مييل إل االنفصال عن كل منهما حىت يصبح عنصرا جمّردا كما يف 
التجريد، فإن التجريد انشئ عن تفّكك الصور الذهنية املرتابطة، وميكن تسمية ذلك بقانون التفّكك:              

 ((( (Loi dissociation(

وإذا أخذان بعني االعتبار أن من املعاين األساسية للتفكيك يف املعاجم العربية: االنفصال، فإن 
جزًءا هاما من األساس املفاهيمي للتفكيك سوف أيخذ مشروعيته من اللغة.

ولننتقل إل معىن آخر يتّضمنه التفكيك؛ وهو االختالف الذي يستخدمه )جاك دريدا( كثريا، 
خاصة يف املرحلة األول من عمر املدرسة، فإن االختالف يف الفرنسية على حسب االستعمال األصلي 
) Difference ) واستنادا إل كشف الداللة املعجمية هلذه الكلمة حسبما وردت يف كتاابت دريدا)9)، 
ميكن اكتشاف عدة مفردات هلا حقول داللية تؤلف نسيج ذلك املصطلح، وهي مجيعا أفعال ذات 

خواص زمانية ومكانية.

)8) مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 82))، )/6)3.
))) انظر مثال: الكتابة واالختالف، ترمجة كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،ط)، 88)) ص23 ،)6، ومواقع:حوارات 

مع جاك دريدا، ترمجة وتقدمي فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط) ، 88))، ص)28-2.
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 ،(10( أسباب  لعدة  )التفكيك(  )التقويض( على  لفظ  تفضيل  إل  املرتمجني  وقد ذهب بعض 
نذكر من هذه األسباب: أن التقويض على نقصه ال يلتبس مبفهوم »ديكارت«  وميكانيكية تفكيكه 
التقويض مع االستعارة اليت يستخدمها )دريدا( يف وصفه الفكر  للمفاهيم)11)، كما يتناسب مفهوم 
املاورائي الغريب، إذ يصرّح أبنه معمار جيب تقويضه. والناظر بعمق يف املسألة جيد أن رأي هؤالء املرتمجني 
ومن سار سريهم ضعيف من وجهات عديدة، سواء من حيث داللة الرتمجة واالستخدام، أو اتريخ هذا 
املذهب، وحىت من وجهة مفهوم التفكيك، فقد اعتربوا أن مقولة التفكيك تنبين على هدم وبناء، وهو 
ما ال جنده عند دريدا وأتباعه، وال يف داللته اللفظية، بل يدّل على التشتيت والفصل والتجزئة ببطئ 
وإرجاء مبا يرادف التواين يف معاجم اللغة، وهو ما يصلح لعملية فكرية ضخمة كفكرة دريدا، فالزمان 
والعمل  املعىن  لتعطيل  الزمنية  اللحظات  إعاقة  التفكيك، ألن  قاموس  أساسيان يف  عنصران  واملكان 

للوصول إل الفراغ والفضاء، أي الالمعىن؛ من أبرز أهداف التفكيك.

فاهلدم والتدمري والتحطيم والتقويض من اخلواص النهائية للتفكيك أو احملّصلة اليت يرمي إليها 
هذا املشروع للوصول إل احلالة املوضوعية القصوى يف أي قراءة أو حبث؛ وهي حالة ال هنائية املعىن، 
مما جيعل الواقع دائما حسبهم يف ديناميكية معرفية مستمرة، ويتيّسر تقويض امليتافيزيقا الغربية اليت تثل 

حسب دريدا القوة املدّمرة للوعي البشري)12) .

ويالحظ أن التفكيك مل يقم من فراغ، بل عرب جذور فلسفية عميقة، فإذا مجعنا ما ّتت ترمجته من 
العربية إل األجنبية ومن األجنبية إل العربية؛ فإنّنا حنصل على عدة معان أساسية يف منظومة التفكيك 
سيكون هلا الشأن األكرب يف شرح حمتوى وبرانمج هذه املدرسة، وهذه املعاين هي: )االنفصال-التجزئة-

املغايرة-االختالف-اإلعاقة-التأجيل-التأخري-التشتيت-البعثرة-التفّرق-التواين-االنتشار-االحنالل) 
فإذا قاراّنها بني ما كنا حصلنا عليه من املعاجم العربية، فإن الصورة ستتضح كلية يف الكشف عن 
حقيقة هذا اللفظ لغة، وسوف تتعدى الداللة اللغوية إل داللة االصطالح، وكل هذه املفردات من 

ميزات فلسفة التفكيك، والتفاوت بينها يف درجة االستعمال على حسب البيئة والظرف واإلنسان.

)0)) انظر مثال: دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت، ط2، 2000 ،ص3).
)))) ميكانيكية تفكيك املفاهيم: هذا املصطلح حييل إل انفساخ املفاهيم سببيا أو ميكانيكيا دون تدخل خارجي؛ وبذلك فهو أتييد 

ملذهب البنية الذي أّصله دي سوسري.
)2))انظر: دريدا، يف علم الكتابة، ترمجة أنور مغيث ومىن طلبة، اجمللس األعلى للثقافة ،القاهرة،)200، ص2)، وهوامش الفلسفة

 marges de la philosophie.minuit . Paris.1972.p17.
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 ثانيا: الداللة االصطالحية

ُعرف التفكيك يف مرحلة من تطّوره يف الستينيات ابلتحليلية البنيوية)13)، ولقد كان دريدا بنيواي 
خالصا، ومن أخلص تالميذ سرتوس، حيث اقرتب كثريا من تبىن فكرة وجود إشارات جمازية بني ُبىن 
النصوص، وأن النص ليس بنية مستقلة وجمّسمة، بل تتحكم فيها األنساق واملرجعّيات املختلفة اليت 

تصنع الذات القارئة، إضافة إل وجود بنية اختالفية كربى داخل جسد النص)14).

فهو صيغة لنظرية النص والتحليل تقرأ قراءة مستمرة مفّصلة وجمزّأة حتّلل األفكار املوروثة عن 
العالمة واللغة والنص والسياق ودور التاريخ وعملية التأويل والتفسري وأشكال التعبري والكتابة)15)، إن 
هذه املمارسة املتحّولة إل منهج صُلحت كنظرية يف سياقها الغريب؛ لكوهنا ابحثة عن الُبىن الثابتة أو 
العوامل املنهجية اليت تعكس القدرات البشرية وحماولة قراءهتا بطريقة ال هنائية عرب مرااي متجاورة، ومنه جلأ 

بعضهم إل اعتبار التفكيك صيغة لنظرية النص)16).

ويعتقد اخلبري االجتماعي والفيلسوف »كريستوفر نورس« أن التفكيكية يف جزء منها رّد فعل 
إزاء نزعة البناء يف الفكر البنيوي)17)؛ مّما يعين أن أقوى مفاهيم التفكيكية يتلّخص يف حتطيم مفهوم 
البناء »عند ليفي سرتوس« واليت ختدم مهمة جتميد التالعب ابملعاين يف النص وتقليل ذلك يف نطاق 

ميكن السيطرة عليه.

للتفسري والقراءة وفق قواعد  اللغة هلا فسحة واسعة  التفكيكية جتربة أتويلية؛ ألن  وميكن عد 
الّدال  جمازية تنتفي معها هواجس املطابقة أو البحث املستميت عن الّنسب بني الشيء وصورته أو 

وحلبة  والتداول  للحركة  مبجال  فقط  يتعلق  األمر  ألن  ومدلوله، 
للصراع والتقابل إل أن تصبح ظاهراّي التأويالت غري عقالنية، أي 
تكون  فاللغة  بالغية،  أو  أو جمازية  فقط مجالية  وإنا  برهانية  غري 
واجملازات  االستعارات  إلنتاج  وحقال  املتفّجرة  للّدالالت  منبعا 
وخمتربا إلثراء اخلياالت وحّيزا هاما ملمارسة أنواع الكتاابت. وبذلك 

فالعملية التأويلية للتفكيكية سريورة عدمية، وهي قبل كل شيء انتفاء التأسيس أو األصل بعد أن كان 
التأويل -سابقا- نطا للوجود وليس نطا يف املعرفة أو العدم.

)3)) انظر: وليام راي ، املعىن األديب من الظاهراتية إىل التفكيك، ترمجة يوئيل عزيز، دار املأمون، بغداد،)8))، ص).
)))) انظر: جواناثن كولر، التفكيك، جملة فصول، القاهرة، عدد66، ربيع)200، ص6)-)).

الكويت،ط)،  والفنون،  للثقافة  الوطين  اجمللس  املعرفة،  عامل  سلسلة  التفكيك،  إىل  البنيوية  من  احملدبة  املرااي  محودة،  العزيز  عبد   ((((
8)))،ص))2.

)6)) انظر: املرجع السابق، ص))2.
)))) انظر: كريستوفر نورس، التفكيكية النظرية والتطبيق، ترمجة رعد عبد اجلليل جواد، دار احلوار، الالذقية، 2))) ، ص ) .

 العملية التأويلية للتفكيكية 
سيرورة عدمية، وهي قبل كل شيء 
انتفاء التأسيس أو األصل بعد أن كان 

التأويل سابقا نمطا للوجود وليس 
نمطا في المعرفة أو العدم
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             احملور الثاني: األسس املعرفية للتفكيك

رغم الطابع اهلدمي والعدمي ملشروع التفكيك، إال أن مؤسسيه شيدوا له أسسا معرفية أصبحت 
متداولة ومقبولة نوعا ما يف الوسط العلمي اللغوي والفلسفي والتارخيي واالجتماعي. فقد كان إقامة 
مبدأ االختالف الذي هو عماد الفلسفة التفكيكية مستندا إل مبدأي فهم )سوسري( للعالمة اللغوية:   
بب االعتباطية بب والتفاضل. واملقصود ابالعتباطية؛ اعتباطية اإلشارة ضمن ثنائي الوحدة اللغوية اليت تتألف 
من عنصرين، وأن فكرة: )األخت ال ترتبط أبية عالقة داخلية بتعاقب األصوات )أ خ ت( اليت تقوم 
بوظيفة الدال( )18). وميكن التعبري عن الفكرة األخرية ابستخدام أي تعاقب صويت آخر، وإّن أمر اختيار 
الّدال ليس مرتوكا كلّيا للمتكلم، وال يرتبط بدافع، وليس له صلة طبيعية ابملدلول، وهو ما فهمه دريدا 
بكون العالقة كياان سلبّيا ال ميتلك أيَّ قيمة إجيابية بذاته؛ وهي املسألة اليت اختذها فرضّية أول انطلقت 
منها تعاليمه ورؤيته اجلديدة اليت طرحت على وفق سياق حمّدد أّهلها لتكوين فلسفته يف االختالف 
والتفكيك. أّما التفاضل؛ فهو يعين انتفاء العالقة الداخلية لتعاقب األصوات ابلفكرة، وانتفاء املناسبة 
اليت جتعل من هذا الّدال احملّدد معرّبا عن هذه الفكرة احملّددة؛ األمر الذي يعين اإلمكان الكامل ألن 
يكون أيُّ دال آخر معببّرّا عن الفكرة نفسها اليت عرّب عنها ذلك الدال الذي جرت العادة على التعّرف 
على الفكرة من خالله؛ إذ ما من دال أفضل من غريه للتعبري عن هذه الفكرة أو سواها، األمر الذي 
يعين أن الدال ال حيمل بداخله أّي صفة ذاتية تسّبب اختياره هو ابلذات ألن يكون ممثال هلذه الفكرة 

ذاهتا)19).

وهكذا انطلق دريدا من فكرة عدم تطابق العالمة مع غريها، وهو هويتها الوحيدة اليت ستتعرض 
ملقارنة اآلخر هبا، وهكذا ستسفر كل عالمة عن نفسها بعد مقارنتها آبخرها: وبذلك ستتمّيز كّل من 
العالمتني عن األخرى ابالرتداد إل ذاهتا بعد التأّكد من عدم التطابق مع اآلخر، والتأّكد أيضا أن 
اآلخر شبيه حباهلا تاما، ألنه حيمل الصفة الغريبة عن نفسه مثلما حتمل هي صفتها الوحيدة: )أي: 
عدم تطابقها مع غريها( )20) فقد شهدا معا االختالف الذي يدّل على عدم امتالكها أي قيمة ذاتية.

)8)) علي مرزوق، فلسفة البالغة العربية، طبعة كلية الدراسات اإلسالمية، األوزاعي، بريوت، دون اتريخ، ص2)، ودي سوسري، دروس 
يف األلسنية العامة، تعريب صاحل القرمادي وحممد الشاوش وحممد عجينة، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، )8))، ص2)).                                       
)))) انظر: ليفي سرتوس، اإلانسة البنيانية، ترمجة حسن قبيسي، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط)، ))))، ص))، وعادل عبدهللا، 

التفكيكية: إرادة االختالف وسلطة العقل، ص2).
)20) دريدا، الكتابة واالختالف، فصل )رسالة إل صديق ايابين(، م س، ص8).
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وعلى كل حال، فإن األساس الفلسفي واللغوي لالختالف؛ أوجد حالة فكرية جديدة داخل 
أملانيا)21)  مث فيما بعد  النخب يف أوراب، وخاصة يف  تبّناها عدد معترب من  الثقايف سرعان ما  الوسط 
وفلسفي  علمي  التفكيك كمصطلح  يولد  مل  اآلن  اإلجنليزية)22)، وحلّد  الرتمجات  بعد صدور  أبمريكا 
بعد، وقد سامهت الرتمجات اإلجنليزية املذكورة مث شروح الطالب املتحمسني لدريدا يف أمريكا، كدي 
مان وسابري وووف وغريهم من جامعة »ييل«، وقد أعجب دريدا هبذا املصطلح وتبّناه سريعا، كون 
االختالف مل يسع املبادئ الضخمة اليت حيملها املشروع الدريدي، ولذلك ارأتى الباحث األمريكي 
)بول دي مان()23) أن يكون مصطلح »التفكيك« األليق حلمل منهج القراءة اجلديد لعدة اعتبارات 
فنية واصطالحية وعلمية، وقد مّت ابلفعل قبول هذه الفكرة بسرعة، وأصبح املتداول يف الساحة الثقافية 

على نطاق واسع.

قائلها،  أاّي كان  واستنطاقها  قراءهتا  وحتاول  النصوَص  شيء،  قبل كل  تدرس،  التفكيكية  إن 
وكالمية  لفظية  إن:"بنيته  حيث  من  واحد  فالنص  منبعها،  وأاّي كان 
وإشارية")24)  ميكن الغوص يف أعماقه وخلخلته طبقا لفعاليته يف الواقع 
وجناعة منطوقه وجتاوبه مع املتغرّيات، فكونه يستنطق ويهّز البىن الداخلية 
املتغرّي وصلناه  الواقع  فّعالة، وكونه يستمد منهجيته من  اعتربانه قراءة 
ابلفلسفة، قال دريدا عن فّعالية ما بداخل النص وخارجه:"أعتقد أن 

مثة بني خارج النص وداخله توزيعا آخر للمجال أو احلّيز، وأعتقد أنه سواء يف القراءة الباطنة أو يف 
القراءة التفسريية للنص عرب مسرية الكاتب أو اتريخ احلقبة يظل شيٌء انقص دائما")25)

))2) يفّسر ذلك بعالقة دريدا القوية بفلسفة هيغل وهيدغر األملانيني، وخدمته الرائعة لفلسفة األخري.
)22) انظر: نورس، التفكيكية: النظرية والتطبيق، ص00)-)))، وماهر شفيق فريد، ما التفكيك، جملة فصول )املصرية(، ربيع )200، 

عدد63، ص6-332)3.
)23) انظر: عبدالعزيز محودة، املرااي احملّدبة، ص2)3. ونورس، املرجع نفسه، وماهر فريد، املرجع نفسه.

))2) انظر: حممد مفتاح، املفاهيم معامل :حنو أتويل واقعي، املركز الثقايف العريب، بريوت-الدار البيضاء، ط)، ))))، ص6)-26، فقد 
فٌصل املؤلف يف مرجعيته. وانظر: هيو سلفرمان، نصيات بني اهلريمينوطيقا والتفكيكية، ترمجة حسن انظم وعلي حاكم صاحل، املركز الثقايف 

العريب، الدارالبيضاء-بريوت، ط)، 2002، ص6).
))2) دريدا، الكتابة واالختالف، ص)).

التفكيكية تدرس قبل كل 
شيء النصوص وتحاول 

قراءتها واستنطاقها أيا كان 
قائلها، وأيا كان منبعها
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الكلمة  بني  ابلضرورة  االرتباط  فك  هبما؛  واالشتغال  املعىن،  وإزاحة  الكتابة  فكرة  عن  وتوّلد 
والفكرة وإفساح اجملال لتدخل القارئ يف حتديد املعىن، وهو ما أدى ابلضرورة إل حماولة البحث عن 
األناط املمكنة املتعّددة له اليت يقدمها النص للقارئ من خالل عملية االستنطاق، ومن شأن التعّدد 
واالختالف يف املعاين أن مينح اخلطاابت قوة خاصة؛ ألنه حيّررها من االقرتان بغرض معنّي، فتصبح اللغة 
مدارا آلفاق ذات دالالت كثرية، وينفتح القارئ على رغبة اللغة، ويبدأ البحث عّما هو مغيب فيها، 
ودون رغبة حقيقية للنص أو ما يسّميه دريدا: )عشقا حقيقيا( ال ميكن أن تتوّفر أرضّية مناسبة للقراءة؛ 
فال بّد من وجود رغبة ومشاركة بني القارئ والنص، وهي )اللذة( اليت أراد التفكيك حتقيقها يف اقرتاحه 

قراءة متعّددة األوجه للنصوص األدبية والرواايت واخلطاابت البشرية)26).

وهكذا انتقلت التفكيكية لتصبح صيغة لنظرية النص والتحليل تبحث عن العالمات والسياقات 
ودور املؤلف والقارئ والتاريخ وعملية التفسري وأشكال الكتابة النقدية، يقول الناقد نورس: "إن كتاابت 
دريدا تبدو أكثر جتانسا مع النقد األديب منها إل الفلسفة، وهي تستند إل فرضية أن أساليب التحليل 

البالغي املطبقة حىت اآلن، وبشكل رئيس على النصوص األدبية، ال غىن 
عنها لقراءة أي نوع من املعاجلات")27).

الفلسفة حالة  نتيجة حامسة؛ وهي رفض منح  إل  ووصل دريدا 
االمتياز املنهجي اليت تطالب هبا دوما ابعتبار أن هلا القدح املعّلى املختزن 

لالستنتاجات، فقد واجه هذا االّدعاء بصرامة، وبنّي أن الفالسفة قادرون على فرض طرقهم يف التفكري 
انطالقا من األدب عرب قراءات نقدية تغلق وهتمل مبهارة عناصر اجملاز وغريه من األدوات األدبية، وهو 
صراع صامت بني األدب والفلسفة يف أعمال دريدا بلغ مرحلته بعد قرون طويلة من اجلدل، وبدت 
الفلسفة يف أعمال املفككني انعكاسا ال هنائيا على دمارها الذايت على يد األدب، وأصبح يف عصرهم 
)أي يف السبعينات وبعدها( ممكنا جّدا ومؤكًدا أن النصوص األدبية املعاجلة أقل تضليال من املعاجلات 
الفلسفية، وحتديدا بسبب استغالهلا لطبيعتها البالغية، وهو حتّول هام يف اتريخ النقد واملناهج واألفكار 

يف قيام نظرية معرفية يف شىت اجملاالت تنطلق من املعاجلات األدبية)28).

)26) انظر: سلفرمان، نّصيات، ص)))،  وعبدهللا إبراهيم، التفكيك: األصول واملقوالت، ص3).
))2) نورس، التفكيكية:النظرية والتطبيق، ص)2.

)28)  ملراجعة هذه النقطة انظر: عبد العزيز محودة، اخلروج من التيه :دراسة يف سلطة النص ، سلسلة عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة 
والفنون، الكويت، ط)، )200، ص))). وصالح فضل، بالغة اخلطاب والنص، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون، الكويت، 

2)))، ص238-)23.  وسلفرمان، نّصيات بني اهلريمنيوطيقا والتفكيكية، مرجع سابق، ص2)).

إن كتابات دريدا تبدو أكثر 
تجانسا مع النقد األدبي 

منها إلى الفلسفة



123

مدرسة التفكيك

1438هـ/ 2017مالعدد األول   -   ربيع

          احملور الثالث: جماالت التفكيك:

 كانت البداايت األول ملشروع التفكيك، عرب مبدأ االختالف؛ منصّبة على هدم كيان امليتافيزيقا 
الغربية واملاورائية املطلقة، خصوصا يف أستاذها األكرب »هيغل«، وقد ساعد النجاح الذي حّصله دريدا 
يف هذا اجملال إل إعادة قراءة الفكر البشري القدمي واحلديث، منذ سقراط وأفالطون وأرسطو، وصوال 
إل هيغل وماركس وهيدغر وغريهم، وأصبح من املمكن جدا يف املنهجية التفكيكية فتح مجيع املغلقات 
ومناقشة الثبوتيات وختّطي التقاليد بل وحتطيمها طبقا ملفهوم النص اجلديد، فجميع نصوص املفكرين 
السابقني قالت أشياء وسكتت عن أشياء، ومهمة دريدا وأتباعه إبراز املسكوت عنه فيها، فإذا كانت 
كل الكتب تقول احلقيقة حىت ولو أّدى ذلك إل تناقضها، فإّن كّل كلمة فيها هي يف األصل إحياء أو 
جماز، إهنا تقول شيئا آخر غري ما يبدو يف الظاهر، إن كل كلمة تشتمل على إرسالية ال يستطيع الفرد 
وحده أن يكشف عنها، ألن املعرفة السرية معرفة عميقة، ذلك ألن ما يوجد حتت السطح هو وحده 
الذي قد يظل جمهوال لفرتة طويلة، وعليه؛ فإّن احلقيقة هي ما مل يُقل، أو هي ما قيل بطريقة غامضة، 
وجيب أن نفهم ما هو أبعد من ظاهر النص، وال شك أن يف ذلك إقامة لكيان الفلسفة والفكر على 

قواعد األدب.
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 أوال: الدين:

لقد انطلق التفكيك يف ساحة الفكر واألدب يقّوض كل ما ميّت بصلة إل امليتافيزيقا، ويفتت كل 
الثوابت واملطلقات، وأخذ ينظر إل العامل نظرة حيكمها الشك مبا يشبه املنهج اهلوسي))2) والسفسطائي، 

حتكمها  متجاورة؛  وثنائيات  نصوص  جمموعة  إل  الدايانت  رّد  لقد 
أحداث وسياقات اترخيية جد متداخلة، كاليواننية/اإلسالم، اليهودية/

اليهودية/اإلسالم،  اليهودية/املسيحية،  املسيحية/اإلسالم،  اليواننية، 
معا  ليشّكال  ابلسياسي  االجتماعي  فيها  وخيتلط  صحيح،  والعكس 
عملية  من  بد  ال  لذلك  املتغّلبة،  من  جمموعة  حتتكره  مقّدسا  انموسا 

تفكيك للسياقات التارخيية وإحالتها إل نصوص عادية بني حّدين متقابلني يتّم فيهما التجاوز بصورة 
آلية؛ لنفهم حقيقة الدين يف وقت تشّكله، مث يف مراحله املختلفة.

وقد توّلد عن التفكيك التارخيي؛ منهج ما بعد حداثي يسّمى ابلتارخيانية، مّيت بصلة مباشرة 
إليه ويدين له ابلوالء املطلق، وإن كان فيورابخ األملاين أول من أراد حسم هذه املسألة يف بلورة رؤية 

منفصلة عن األيديولوجيا والتقديس ومرتبطة ابلواقع والسياق.

لقد شكلت الدايانت بفروعها مادة خصبة ملدى فّعالية املنهجية التفكيكية، فبعد النجاحات   
الباهرة على مستوى األدب والفكر واالجتماع، جاء دور النصوص املقّدسة لتنال حصتها من اهلدم 

وتشتيت املعاين وجتاوز األصول، وقد قام جاك دريدا بقراءة مفتوحة 
لكتاب »املدراش«، وهو موسوعة لتفاسري العهد القدمي، مجعها احملقق 

اليهودي يورشاملي يف 2000 جملد.

))2) املنهج اهلوسي: أو الشكي؛ من الشك: وهو الرتّدد بني النقيضني بال ترجيح ألحدمها على اآلخر عند الشاك، مث إذا أضيف إل 
املذهب؛ فإنه يشري إل قول من التزموا الشك منهجا وحالة مستقرة؛ فيرتّددون دائما بني اإلثبات والنفي، ويتوقفون عن احلكم ارتيااب حبجج 
من أمهها: األخطاء اليت يقع فيها الناس كأخطاء احلواس و الوجدان يف اليقظة واملنام، وأخطاء الذاكرة وأخطاء االستدالل، وامتناع الربهان 

التام. )مراد وهبة، املعجم الفلسفي، دار الثقافة اجلديدة، القاهرة، ط3 ، ))))، ص233-232).

 انطلق التفكيك في ساحة 
الفكر واألدب يقوّض كل ما 
يمتّ بصلة إلى الميتافيزيقا، 

ويفتت كل الثوابت والمطلقات، 

 توّلد عن التفكيك التاريخي 
منهج ما بعد حداثي يسمّى 

بالتاريخانية يمّت بصلة مباشرة 
إليه ويدين له بالوالء المطلق
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  ثانيا: اللغة واألدب

أاًي  يُفد  مل  األدبية  الدراسة  عن  الفلسفة  فصل  أن  هارتان"  "جيفري  األمريكي  الناقد  يعتقد 
الكتابة  على  األديب  للتحليل  املتبادل  الضغط  أو  النصوص،  على  الفلسفة  دون ضغط  فمن  منهما، 
الفلسفية ُيصاُب كلٌّ منهما ابجلدب، وإذا كان هناك خطر تداخل اجملاالت فإنه يعتربه خطراً يستحق 
أن جنرِّبه)30). وقد طبق النقاد يف العامل هذا الضغط على النص؛ بغية إاثرة دالالت جديدة، فاستعملوا 
والكفاءات  املتالشية،  الواحدة  الكليات  يف  الدوال  وتذويب  واإلرجاء  األثر  ومبدأ  األلفاظ  مجاليات 

التعبريية اليت مل تستغل. 
فيجب أالّ يظل القارئ حرّاً خارج النص، بل البد أن ميارس حريته داخله؛ أي: أن يكون له 
دور يف إنتاج املعىن؛ وهذا هو الشرط الفعال يف علم مجاليات التلقي، وابملشاركة يف صنع املعىن يتحّول 
الرتكيز من موضوع النص إل سلوك ومنهج القراء، فال تكون مرجعية العمل القرائي إيل املوضوع أو إل 
ذاتية القارئ، بل إل االلتحام بينه وبني إشارات النص))3)، وتتم العملية عرب مستويني متالحقني؛ ومها: 

التأويل واالستنطاق.
املزيد  وفك  األسئلة  إلاثرة  القارئ  عقل  إبدخال  للنص؛  جًدا  عميقة  قراءة  تتحقق  وبذلك 
من العالمات وإاثرهتا وتوضيح املسكوت عنه وحماولة اإلجابة عنه. ويسمي البعض)32) هذه العملية 
يف مستواها الثاين ابالستذهان؛ وهو: عمل الذهن واخليال يف املهمة اليت تتشّكل فيها ذاتية القارئ 

ويكشتف عاملا داخلًيا مل يكتشفه هو يف املستوى األول.
اليت  املنهجي  االمتياز  الفلسفة حالة  منح  نتيجة حامسة؛ وهي رفض  إل  "دريدا"  وقد وصل 
تطالب هبا دوما ابعتبار أن هلا القدح املعّلى املختزن لالستنتاجات، فقد واجه هذا االّدعاء بصرامة، 
وبنّي أن الفالسفة قادرون على فرض طرقهم يف التفكري انطالقا من األدب عرب قراءات نقدية تغلق 
وهتمل مبهارة عناصر اجملاز وغريه من األدوات األدبية، وهو صراع صامت بني األدب والفلسفة يف أعمال 
"دريدا" بلغ مرحلته بعد قرون طويلة من اجلدل، وبدت الفلسفة يف أعمال املفككني انعكاسا ال هنائيا 
على دمارها الذايت على يد األدب، وأصبح يف عصرهم )أي يف السبعينات وبعدها( ممكنا جّدا ومؤكًدا 
أن النصوص األدبية املعاجلة أقل تضليال من املعاجلات الفلسفية، وحتديدا بسبب استغالهلا لطبيعتها 
البالغية، وهو حتّول هام يف اتريخ النقد واملناهج واألفكار يف قيام نظرية معرفية يف شىت اجملاالت تنطلق 

من املعاجلات األدبية)33) .

)30) انظر: كريستوفر نورس، التفكيكية:النظرية والتطبيق، ص)2.                                         
))3) انظر: حممود عباس عبد الواحد، قراءة النص ومجاليات التلقي بني املذاهب الغربية احلديثة وتراثنا النقدي:دراسة مقارنة، دار الفكر 

العريب، القاهرة، 6)))، ص 22. بتصرف.
)32) حممود عباس عبدالواحد، املرجع نفسه، ص 22 ب 23 .

)33) ملراجعة هذه النقطة انظر: عبد العزيز محودة، اخلروج من التيه: دراسة يف سلطة النص، سلسلة عامل املعرفة،ا جمللس الوطين للثقافة 
والفنون، الكويت، ط)، )200، ص)))، وصالح فضل، بالغة اخلطاب والنص، مرجع سابق. 
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  ثالثا: فلسفة التاريخ

أتثّر "دريدا" وأتباعه أتثّرا ال يُنكر بتعاليم "هيغل"، وإن تردوا عليه فيما بعد، إالّ أن شوائب 
واالحّماء  اهلوية،  ومفهوم  املعىن،  التفكيك، كاألثر وجدلية  مفاهيم  من  عالقة يف كثري  تزال  ال  اجلدل 
أو النفي، والصريورة، والوجود، واألصل... وغريها. وتوضيح ذلك أن األثر عند "هيغل": هو حركة 
االحتفاظ واإلهناء مًعا عرب عملية التجاوز؛ أي: إهنا حركة األثر نفسها، فهيغل يف الكتاب األول من 
املنطق يعترب أن التجاوز؛ حتديد جوهري حيدث يف كل مكان، وكل ما يتم جتاوزه هو على النقيض، حّد 
عليه التوسط، إنه )ال وجود( ولكن مبقدار ما يكون ذلك نتيجة انمجة عن وجود، فهو ما يزال حيتفظ 
داخله ابلتحديد الذي نشأ عنه، فبكلمة التجاوز )AUTHEBEN) معنيان: إهنا تعين االحتفاظ وتعين 

اإلهناء))3).

كما أخذ "دريدا" عن "هيغل" مفهوم احملو واإلحماء يف ركن اجلدل األساسي، وهو النفي، غري 
أنه استعمله يف جمال لغوي قصد التحايل على نصوص هيغل نفسها: "فقد سهر جاك دريدا الليل كله 
مع فلسفة هيغل"))3) مستنطقا نصوصها ومؤّوال عرب سياسته املفتوحة. وقد مت من قبل استعمال النفي 
بينما حاول دريدا بذكاء اإلفادة منها بتحايل  اهليغلي يف نطاق مادي واقعي كحالة كينونة جمّسدة، 
واضح من أجل الوصول إل هدم املفهوم اهليغلي وأساس امليتافيزيقا الغربية؛ من حيث كوهنما حقائق.

وإن كان يبدو على املستوى النظري؛ أن دريدا قد استفاد من هيغل، فإن الفلسفة التطبيقية 
ملعظم التفكيكيني خاصة األوربيني منهم، تتجلى فيها النزعة املاركسية الواضحة من حيث إمياهنم الشديد 

يسلمون)36)  هم  أكثر  وأن  خاصة  الطبقات،  وصراع  وتغرّيه  ابلواقع 
التحتية؛  بنية حتتية وبنية فوقية: البنية  للواقع إل  ابلتقسيم املاركسي 
تتمثل يف القوى االقتصادية واالجتماعية والعالقات املتغرية ابستمرار 
بينها، من صراع طبقي مستمر بني قوى مسيطرة )رأس املال(، وقوى 
مغلوبة مقهورة )الطبقة العاملة(، والبنية الفوقية؛ تتمثل يف األيديولوجيا 

والدين والسياسة والثقافة والقانون، فإن مكّوانت هذه البنية ال تنشأ من فراغ وال ميكن دراستها مبعزل 

))3) هيغل، حماضرات يف الفلسفة، ترمجة خليل أمحد خليل، طبعة »جمد« املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط2، 
23))هب- 2002، ص0)).

))3) عادل عبدهللا، التفكيكية: إرادة االختالف وسلطة العقل ، دار احلصاد، دمشق،2000، ص00). 
 ،((86، القاهرة  للكتاب،  العامة  املصرية  اهليئة  زهران،  ترمجة كامل  واملاركسيون،  الغامض:ماركس  الرتاث  هوك،  سيدين  انظر:   (36(

ص)23، وعبدالعزيز محودة، املرااي احملّدبة، مرجع سابق، ص))).

الفلسفة التطبيقية لمعظم 
التفكيكيين خاصة األوربيين 
منهم، تتجلى فيها النزعة 

الماركسية الواضحة
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عن البنية التحتية اليت حتّددها وحتكم حركتها، ودريدا نشأ ماركسّيا))3)، وتعاليم مدرسته حتكمها نظراّي 
تفسري وأتويل  والقراءات يف  األنساق  وتدّخل  املعىن ابستمرار،  تغرّي  املاركسية من حيث  الرؤية  هذه 
النصوص وتوجيه القوى، وكذلك يف حتطيم املطلقات واألصول، واإلميان ابلفراغ، فإن حقيقة كل ذلك 
الرجوع إل الوعي املادي والواقعي يف صناعة حياة البشر، وإن كان دريدا حاول التمّلص من املاركسية 
يف أواخر حياته يف كتابه:»أطياف ماركس«، حيث أكد أن تدمريه لفلسفة املعّلم)38) وتوابعها )كفلسفة 
ماركس(، ال يعين تزكية للفلسفة الرباغماتية والرأمسالية، بل هو نقد متعايل لكل حضور تسلطي يريد 

احتكار احلقيقة وممارسة الضغط األيديولوجي من منطلق ميتافيزيقي. 

 رابعا: االنثروبولوجيا واالجتماع

نقل مؤسسو التفكيك النظريَة من قلب األدب إل فلسفة الذات اإلنسانية عن طريق البنيوية، 
من خالل حماولتها التوليف بني النموذج األلسين والفلسفة اإلنسانية، مث تفسري العقل واجملتمع طبقا للُبىن 

األلسنية، وهي نقطة مهمة جدا استفاد منها دريدا ونّقاد ما بعد احلداثة))3).

من  انبع  األوربية؛  املركزية  نقده  عرب  وأناطها  اجملتمعات  بدراسة  التفكيك  اهتمام  فقد كان 
انثروبولوجية ليفي سرتوس يف دراسته العميقة جملتمعات ُمغرقة يف البدائية وأساطريها، كعمله الشهري:»النّيئ 
واملطبوخ«، فقد كان دريدا يف غاية السرور من هذا العمل لغّياب أية أسطورة مرجعية ذات امتياز، 
وبذلك إمكانية التحليل االجتماعي من أي مكان نظرا لغياب أي »مركز«، والتخلص من احلضور 
امليتافيزيقي واللوغوس الغريب، وهو مبدأ مؤسس يؤخذ كمسّلمة يف فلسفة التفكيك، وذو جذر بنيوي 
واضح)0))، كما أن هذا العمل البنيوي يف حتليل األسطورة يستخدم تصنيفات معدة مسّبقا، مث تعّدل 
هذه التصنيفات، ويشبه هذا املنهج ما اصطلح عليه دريدا بعمل »احمَلْرتق« )Bricoleur)، وهو الذي 
يصنع أشياءه ممّا تيّسر له من قطع قدمية تبّقت من عمل آخر، ويشري بذلك إل أن مجيع مفاهيمنا 
متبقية من عمل آخر، ونبدأ مجيعا مبفاهيم )تصنيفات( جاهزة، أنتجت يف األصل أغراضاً أخرى وتقوم 
بتعديلها لتوافق ما نفعله اآلن: )أي: ما يفعله التفكيك يف إعادة اإلنتاج املستمر عرب جدلية اللفظ 

واملعىن وفراغ الُبىن( )))).

))3) انظر: حممد الشيخ، املثقف والسلطة، دار الطليعة، بريوت، ط)، ))))، ص)0-8).
)38) يقصد فلسفة هيغل؛ ابعتباره سيد ميتافيزيقا الغرب.

))3) انظر: هاريسون، البنيوية يف طورها الفرنسي، جملة اآلداب األجنبية )دمشق(، عدد 06)-)0)، ص3).
)0)) انظر: هاريسون، املرجع نفسه، ص)2.

)))) انظر: سلفرمان، نصيات، مرجع سابق، ص6-38).
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الفكر  بتذبذب  ارتبط  الُبىن؛  تغرّي  للنص على ضوء  البنيوية يف حتديد معىن  أن تذبذب  كما 
الفلسفي من قبَْبل، بني الوهم واحلقيقة واليقني والشك، وجاءت تفسريات البنيوية ملعىن النص يف حماولة 
التذبذب والوصول إل حالة قارة ومرجعية يفّرق خالهلا بني هذه املفاهيم، وقد استغلت  ضبط هذا 
النظرة  ترجيح  النص؟ يف  داخل  أو  هو خارج  هل  للنص،  معىن  البنيوية يف ضبط  التفكيكية جهود 
اخلارجية النسقية إلقرار التذبذب الفلسفي من جهة، ولتغليب جانب الوهم والعدم من جهة أخرى، 

فهو رقص على األجناب، ولكنه يف اإلطار البنيوي الستخدام مقدماهتم وتعبرياهتم)42).

وقد حطم دريدا بذلك نوذج التأويلية القدمية وحىت احلديثة الذي كان قائماً على معىن أصل، 
يتم على ضوئه وعالماته البحث عن معاين اثنية الحقة، قد ينتقل واحد منها إل مرتبة األصلية، ونقله 
اثنياً  نصاً  األول  النص  من  التأملي حبيث خيلق  البعد  استكشاف  بغية  املستمرة؛  التداولية  إل  دريدا 
يتشظى يف نص آخر)3)). ويتحقق فقط يف عامل السكون، وهو عامل الكتابة، ويصبح املعىن واملدلول 
أسري ذات القارئ املتغرية بتكرر القراءة، اعتماداً على مسلمة؛ أن الذات القارئة متقولبة ابألنساق العامة 

السائدة يف اجملتمع.

ويّدعي دريدا أن منظومة القراءة هذه تارس استشرافاً آلفاق أبعد وأرحب وأكثر مصداقية من 
احلقيقة األول املزيفة؛ فكل معىن يسكنه معىن متشظي، وكل وعي يسكنه ال وعي، وإذا أردان فكر 
الثبات واألصل قتلنا احلقيقة يف خطواهتا األول، أبن سجنا املدلول يف الدال ألول لغة وإشارة، وذلك  
كبري على احلقيقة النسبية)))). وهذا ابلضبط ما سبق للفكر اهلرمسي أن شغل به العامل القدمي حني 
أكد أن اللغة بقدر ما تكون غامضة ومتعددة بقدر ما تكون غنية ابلرموز واالستعارات؛ انطالقاً من 
فكرة كانت رائجة عن األفالطونية اجلديدة أننا ال نستطيع معرفة هللا من خالل حدود مألوفة؛ فولدت 
اهلرمسية فكراً جديداً يقول أبن التشابه والتداخل الكوين وليد انبعاث إله يف الكون، إال أن أصل هذا 
االنبعاث هو الواحد غري القابل للمعرفة، ويعد هذا الواحد بؤرة التناقضات يف ذاهتا، واللغة بغموضها 
تكون قادرة على تعيني هللا الذي حيتضن هذه التناقضات يف املكان والزمان الذي تريد ويف اهليئة اليت 
تريد. واخلالصة؛ أن ما يشكل احتفاء به بتطابق التناقضات هو نفسه ما يؤدي إل اهنيار مبدأ اهلوية؛ 

وهي ممارسة مثالية افرتاضية رمزية وصلت إليها اهلرمسية، وتبعتها التفكيكية)))).

)2)) انظر: عبد العزيز محودة، املرااي احملّدية، مرجع سابق، ص6).
)3)) انظر: عقاب بلخري، السيمياء واملناهج األخرى، كتاابت معاصرة، بريوت، عدد 0)، ص )0).

)))) انظر: دريدا، الكتابة واالختالف، مرجع سابق، ص 6).
)))) انظر: أمربتو إيكو، التأويل بني السيميائيات والتفكيكية، ترمجة وتقدمي سعيد بنكراد، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء-بريوت، 

ط)، 2000، ص 33.
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إمكانية  فإن  أصاًل هرمسياً؛  هلا  أن  والكلمات، يف  الدوال  لعبة  احلال يف  هذا هو  وإذا كان 
نقضها تكون يف متناول أي مستكشف لتاريخ هذا املنت، فاملعرفة اهلرمسية حافظت على وجودها طيلة 
القرون اليت حاولت فيها العقالنية املسيحية إثبات وجود هللا، عرب ناذج برهانية مستوحاة من مفهوم 
احلد املطروح )medus ponens)، واشتهرت على شكل ظاهرة هامشية يف أعمال بعض الطوائف 

اليهودية )6))، ويف أحضان ما تبقى من األفالطونية اجلديدة يف القرون الوسطى)))).

وعند ذكران للقبااله؛ البد من التذكري أن الكثري من تعاليم التفكيكية يف نفي املعىن وفصل الدوال 
اليهودي، الذي يوحد بني  القبالية؛ اليت تعرب عن الرتاث الصويف احللويل  التعاليم واملفاهيم  يلتقي مع 
اخلالق واملخلوق، فتختفي املسافة بينهما، ويلتحمان ويكوانن جوهراً واحداً؛ حبيث ال يكون للواحد أي 

وجود دون اآلخر، وهي حالة وحدة الوجود)8)). وإذا أخذان كما 
يذكر  عبد الوهاب املسريي مثاًل »مفهوم االختالف«؛ فإننا جنده 
مفهوماً أساسياً يف اليهودية، فاإلله يف هذه الداينة ليس بشراً ولكنه 
ذو مسات بشرية، وهو مطلق يتجاوز الطبيعة والتاريخ، ولكنه نسيب 
بل  والتاريخ،  الطبيعة  التدخل يف  دائم  اليهود،  ألنه مقصور على 
وحيل يف الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي)))). ويضيف املسريي 

إمعاانً يف تبيان العالقة مع القبااله وموافقة للكاتب اإليطال إيكو الذي يثبتها بعرض متسلسل شيق؛ 
الالشيء(:  ب  أيضاً: )األين  له( ولكنه  الذي ال مثيل  ب  القبايل: )هللا هو األين سوف  الرتاث  أبنه يف 
والكلمتان عندهم: مكوَّنتان من احلروف واألصوات نفسها تقريباً؛ وخالصة مْجعها أن اإلله: )ال هو 

هذا وال ذاك، وال هو ابلغياب وال هو ابحلضور، أو هو الغياب واحلضور يف الوقت نفسه()0)).

)6)) خاصة يف أعمال اخلمياويني والقباليني.
)))) انظر: إيكو، املرجع السابق، ص )3.

)8)) انظر: املسريي، احلداثة وما بعد احلداثة ؛ ابالشرتاك مع فتحي الرتيكي، دار الفكر، دمشق، ط)، )2)) هب -2003، ص )3).
)))) انظر: املرجع نفسه، ص 32).

)0)) املرجع نفسه.

الكثير من تعاليم التفكيكية 
في نفي المعنى وفصل الدوال 
يلتقي مع التعاليم والمفاهيم 
القبالية؛ التي تعبر عن التراث 

الصوفي الحلولي اليهودي
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          احملور الرابع: توسع التفكيكية

لقد تصّدى ملشروع التفكيك ثلة من املفّكرين مجعهم اإلحباط وعدم الثقة يف املطلقات، واحلقائق 
واإلميان ابلغياب والالحدود؛ كمبدأ مرجعي للحّد من هيمنة وتسّلطية الفكر املاورائي الغييب، وتوّزعت 
هذه اجلهود بني أمريكا وأوراب، فرنسا ابخلصوص، خاصة بعد انداثر حلقة براغ الشكالنية)51)، واليت 
أتّسست على خلفية الصراع بني التيار املاركسي والنّقاد اجلدد من البنيويني)52)؛ وهو وضع شبيه ملأساة 
ذلك الّرجل الذي قّيض له أفالطون يف »مجهوريته« اخلروج من الكهف، فتّمت له رؤية األشياء على 
حقيقتها حتت نور الشمس، مثّ بعد عودته إل الكهف بدأ احلديث إل أولئك الذين مل يزالوا مقيّدين 
ابلسالسل والوهم والّظالل، عن ذلك العامل احلقيقي لألشياء، العامل البديل لعامل الّظالل، وهو أمر ال 
سبيل إل إيصاله هلم النتفاء تصّور مثل هذا العامل أّواًل، وألّن العامل احلقيقي الوحيد لديهم هو عاملهم 
ذاك، عامل الظلمات، املسكن الذي يقيمون فيه منذ الطفولة مقّيدين ابلسالسل كما يرد يف احملاورة)53).

إالّ أّن النقاد اجلدد جتاوزوا حماورة أفالطون، فلم يستكينوا لإلقناع اخلطايب والوصف فقط، بل 
عمدوا إل هدم وتدمري ذلك الكهف واملسكن، وأخرجوا هؤالء الناس إل عامل ما بعد احلداثة والذي 
يعتربونه حالة النور الذي ال ينقطع ويتجدد ابستمرار، مثّ جّروهم إل عامل الرباري والكون املفتوح، حيث 
ال ظلمة وال استقرار، بل صفحات بيضاء واسعة وتيه وفراغ غري حمدود، تستوي فيه مجيع املبادئ واملعامل 

والقيم وتُقرأ طبقا ملرااي متجاورة ومتعاقبة.

وقد انطلقت مدرسة التفكيك مع الفيلسوف دريدا؛ ويعد »جاك دريدا« من أبرز تالميذ »ليفي 
سرتوس« ومن أجنب من خّرجتهم املدرسة الفلسفية الفرنسية يف اخلمسينيات. ولد يف اجلزائر مبنطقة 
األبيار ابلعاصمة سنة 30)) من عائلة يهودية فرنسية، هاجر إل فرنسا إلتام دراسته وأداء اخلدمة 
العسكرية، والتحق بعدها مبدرسة املعّلمني العليا حيث تتلمذ على »جان ايبوليت« أحد كبار األساتذة 
املتخصصني يف فلسفة هيغل، وسيعىن التلميذ بعد ذلك أمّيا عناية بتدمري فلسفة هيغل، ابعتبارها القوة 
املخرّبة للوعي، ومع أنه أمضى سنة يف جامعة هارفارد، وقام ابلتدريس يف جامعة السوربون  بني عامي 

60)) و)6)) فإنّه ارتبط امسه مبدرسة املعلمني العليا. 

)))) حلقة براغ الشكالنية: هي حلقة تشكلت من جمموعة من الباحثني واللغويني؛ أمثال جاكوبسون الذي هجر روسيا بعد أن زالت 
الشكالنية هناك بضغط الظروف السياسية، مث التحق حبلقة براغ مقدَّما خالصة ملا توصل إليه هو وأقطاب املدرسة الشكلية، وكان بنفست 
ومارتنيه الفرنسيني وجونز االنكليزي ويوهلر األملاين وأعالم هذه املدرسة كمكاروفسكي وهارتفك ...وغريمها، وقد توصلوا إل أناط جديدة 

يف دراسة اللغة.) حممد عناين، املصطلحات األدبية احلديثة، مكتبة لبنان انشرون، بريوت، 6)))، ص8)).
)2)) انظر: عبدهللا إبراهيم، التفكيك:األصول واملقوالت، مرجع سابق، ص0)-8). 

)3)) برواتجراس، حماورة أفالطون، ترمجة ودراسة حممد كمال الدين علي يوسف، دار الكاتب العريب، القاهرة،)38)هب-)6))، ص)).
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اهلرم  يف  الضّيقة  احللقة  »وروالن ابرت«  فوكو«  و»ميشيل  جانب »جاك الكان«  إل  كان 
قليلة وأبعمال  الواسعة يف سنوات  متمّيزة، فقد حّقق شهرته  فريدة  البنيوي، ويقف »دريدا« كحالة 
معظمها مقاالت ومقابالت صحفية تدور يف األغلب حول كتاابت وآراء غريه من املفّكرين والفالسفة 

واألدابء، لكّنها تّتصف بدرجة عالية من التفكري العميق والنقد املوضوعي)))).

وقد كان للظروف اليت مّرت هبا فرنسا يف أواخر الستينيات؛ دخل كبري يف جنومية اسم »دريدا« 
واكتسابه لتلك الشهرة، فحني قامت ثورة الطالب عام 68)) ))))، وانضّم إليها كثري من الّكتاب 
واملفكرين واملثقفني الفرنسيني؛ رفض )لوي ألتوسري( و)كلودليفي سرتوس( ومها من كبار قادة الفكر 
البنائي، االنضمام إل احلركة والنزول إل الشارع، ممّا أاثر سخط أوساط كثرية من النخب، حيث رأوا 
يف هذا املوقف ختاذال وعالمة على تراجع دور البنائية ومفّكريها يف صناعة احلياة الثقافية والسياسية يف 
البالد، فالتف الشباب اجلامعي حول اسم جديد وجل إل األحداث حبماسة كبرية وفكر اثقب وعقلية 
ذكية، حيث قّدم آراء نقدية صارمة جتاه البنائية التقليدية، ودعا إل جتديد معاملها وأسسها ومقوالهتا؛ 
ممّا جعله رمزا الجتاه فكري جديد عرف بب )ما بعد البنائية(، ولّقب أتباعه بفالسفة االختالف نسبة 
إل املبدأ األول الذي جعله دريدا حمور فلسفته يف كتابه » الكتابة واالختالف « الصادر عام )6)) 

حيث عمل على جتاوز بنيوية سرتوس وختطّيها.

واحلقيقة إن بروز »دريدا« كان قبل ذلك بسنوات، وليس للّسياسة عالقة بذلك، فقد شّد إليه 
األنظار عام )62))(؛ حني نشر ترمجة لدراسة الفيلسوف األملاين » هوسرل« عن »أصل اهلندسة« 
الكتاب على جائزة »كافاييه«، حيث  املائة ومخسني صفحة، وحاز  قّدم هلا مبقدمة طويلة جتاوزت 
رمست هذه املقّدمة املعامل الرئيسة خلط تفكري »دريدا« مستقبال يف كل كتاابته، وقد كان » هوسرل« قد 
تعّرض يف دراسته ملشكلة العالقة بني املوضوعية املقالية للهندسة؛ من حيث إن قوانني اهلندسة ال تعتمد 
على أّي أحداث أو وقائع اترخيية أو جتريبية،  ووجودها التارخيي التجرييب؛ من حيث إن أفرادا معّينني 
ابلذات هم الذين يضعون القواعد والرباهني اهلندسية؛ ذاهباً إل أن الكتابة ضمن دائرة اللغة بكّل ما 
تّتصف به من جتريد وابتعاد عن الشخصانية واإلطالق؛ هي اليت حتّقق حتوُّل اهلندسة من فكرة يف ذهن 

عامل اهلندسة إل موضوع مثايل)6)).

)))) انظر: نورس، التفكيكية: النظرية والتطبيق ، ص)2، وسلفرمان، نصيات، ص338- ))3.
)))) أحداث 68)) يف فرنسا: هي املظاهرات الطالبية اليت أطاحت ابجلنرال ديغول؛ بدأت يف 26 أفريل يف جامعة اننتيري. انظر يف 

تفاصيل املظاهرات: حممد الشيخ، املثقف والسلطة، مرجع سابق، ص))و)).
)6)) انظر:دريدا، يف علم الكتابة، ترمجة أنور مغيث ومىن طلبة، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، )200، ص 66.
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وبذلك كان التحليل »الفينومنولوجي«)57) هلوسرل عرب هذه الدراسة؛ نقطة االرتكاز األساسية 
يف مسرية تقويض بناء الفلسفة الغربية، والذي عمل على إكماله »دريدا« وقد كّرس له كل وقته، فأخرج 
دفعة واحدة سنة ))6))( ثالثة كتب مهمة يف هذا اجملال، ُولدت معها فلسفة االختالف ونشرهتا 
أمواج السّياسة عرب أحداث الطالب سنة 68))، وميكن عد كتابني من هذه الثالثة اجلسر الذي مّهد 

النتشار وذيوع فلسفة التفكيك:

نظرية  بنقد  قام  حيث  والظاهرة«  »الكالم  كتاب   
هوسرل حول »العالمات«، وأّسس لسيميولوجيا جديدة تقوم على 
ثالثية األبعاد، وانتقد خاصة فكريت الصوت واحلضور)58) يف فلسفته 
اللسانية التحليلية، وهو من الكتب النادرة يف إنتاج دريدا الكبري، 
والذي يعاجل فيه موضوعا حموراّي واحدا، ألنه أيخذ يف كتبه األخرى 

ابسرتاتيجية اللعب املفتوح؛ واليت تعّد من أساسيات التفكيك.

 أّما الكتاب الثاين: وهو عبارة عن جمموعة مقاالت أكادميية وانطباعية مجعها حتت عنوان 
أتسيسي، كان له شأن كبري وهو: »الكتابة واالختالف« حيث أبرز فيه معامل االختالف الكائنة يف 
أعمال الكثري من الكّتاب واألدابء عرب دراسة عميقة لنصوصهم، وترتّدد يف صفحات الكتاب أمساء: 
»جون روسيه« يف جمال النقد األديب البنائي، و»ميشيل فوكو« و»إدمون جاييه« و»ليفي سرتوس« 

و»جورج اباثي« و»فرويد« و»هوسرل«.

)))) التحليل الفينومنولوجي: نسبة إل الظاهراتية اليت أسَّسها »إدموند هوسرل«؛ حبيث تتخد فلسفته نقطة انطالقها من صورة العامل يف 
وعي اإلنسان؛ ومن مث فهي تنفي إمكانية النظر إليه ابعتباره كياان مستقال عن الوعي البشري، وتسعى للوصول إل الواقع اجملّسد من خالل 

خربتنا به. )انظر: حممد عناين، املصطلحات األدبية احلديثة، مرجع سابق، ص0)-))). 
)8)) فكرة الصوت واحلضور: معناها أن امليتافيزيقا الغربية كانت تركِّز على الصوت املعرّب عن اللغة، والعقل؛ مما يؤدي إل التمركز واحلضور. 

ألف دريدا ثالثة كتب مهمة 
سنة 1968، ويمكن عد كتابين 

من هذه الثالثة الجسر الذي 
مهّد النتشار وذيوع فلسفة 

التفكيك
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لقد كانت الفلسفة من »أفالطون« إل »هيغل« فلسفَة حضور؛ أي إن الوعي ال يعرتف إالّ مبا 
حيضر لديه فيتخذ شكل الّداللة واملعىن والقانون واهلوية، فيتطابق هكذا مع مقوالته، مما يعين أن فكر 
اإلنسان هو مركز الكون. مث أراد »هيدغر« »وسرتوس« عرب فلسفة العالمات والبناء أن يضراب سياجا 
منيعا حول هذا االعتقاد، غري أن االنقالب الذي حصل بفضل )دريدا( انطالقا من قراءة »هيدغر« 
فصلت بني الوجود والصريورة، وبني التفكري والوعي، وبني الّدال واملدلول؛ مما يعين ال مركزية الفكر 

وتالشي منطق القانون واهلوية)59).

كانت اللحظات األول لتأسيس فلسفة االختالف قائمة على ثنائيات متناقضة؛ وجود وعدم، 
حضور وغّياب، مبدأ وفراغ، هوية وآخر، وقد بدا الفرق واضحا يف حماولة »دريدا« عرب كتبه التوّصل 
إل إثبات اآلخر يف بنية خارج البنيات، أو إل إثبات فراغ ال ميأله حّيز، وإمكانية إقامة الوهم مكان 
اليقني، وقد أصبح ابلفعل الوهم الذي حبثه دريدا من خالل االختالف قابال للتداول الفلسفي والثقايف، 
قابال للحوار يف احملافل الفكرية، ال لشيء إالّ لقوة وحّجة السفسطة التفكيكية،  وإصرارها على مغادرة 
املركزية الغربية ومركزية اليقني، واليت يعتربها فالسفة التفكيك واالختالف؛ مركزية بشرية خالصة خاضعة 
لعمليات االستذهان وتركيب الوعي، املسكونة ابخليال والواقع واألسطورة والرغبة، فال مناص من قبول 

فكرة غياب املعىن النهائي يف السياق املعريف.

وقد القت هذه الطروحات املتمنعة واملقاومة للمركزية واحلاملة للواء الثورة الشاملة اجلديدة؛ قبوال 
يف شىت أحناء العامل، وخاصة يف أمريكا لدى نقاد جامعة ييل يف الوالايت املتحدة، إذ يعود الفضل إليهم 
يف توسع املدرسة التفكيكية وأتصيل مقوالهتا معرفيا ونشر فلسفتها أكادمييا وقدرهتا على إعادة نذجة 
العقل الغريب وفق منطق متجاوز للمركزية احلداثية؛ وخاصة لدى دي مان وهارتان وسابري. مث انضم 
كبار البنيويني الفرنسيني إليها، كالناقد الشهري روالن ابرت والفيلسوفة جوليا كريستيفا وميشال فوكو...

وغريهم؛ حيث أصبحت  عرب مسامهاهتم املستمرة؛ املسيطرة على النقد ما بعد احلداثي يف أمريكا بداية، 
مث يف معظم أوراب الغربية.

)))) انظر مثال يف هذا املوضوع: حممد شوقي الزين، أتويالت وتفكيكات: فصول يف الفكر الغريب املعاصر، املركز الثقايف العريب، بريوت، 
ط)، 2000، ص88)، وعادل عبدهللا، التفكيكية، ص3)-22.
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كما توسع التفكيك يف عدة ميادين معرفية وعلمية؛ كاألرشيف واملوسيقى والتاريخ…بدعوى 
تلمس احلقيقة أو املعاين احملّددة يف النصوص عرب استكشاف قوانينها وممارساهتا التكميلية، وقد قرن 
مؤسسه جاك دريدا يف كتابه:»نواقيس« »Glas«)60) نصاًّ عن هيغل بنص عن األديب »جينيه« ، 
بنّص عن  ماالرميه  نصاًّ عن  يطابق   »Double session« مزدوجة«  بعنوان »جلسة  له  مقالة  ويف 
إشاراهتا  أو  وشيفراهتا  اهلوامش  نص  فريفق  وحاشية،  منت  ملخطوطني،  حتقيق  عملية  أفالطون، كأهنا 
وحدود انتشارها بشكل عام)61). وهو يشري إل مثالية غري موجودة وغري هنائية عرب إاثرة التساؤالت 
وفّك االشتباكات؛ مبا يعين تكوثر العالمات اليت تؤدي إل دالالت غزيرة ومتتالية، وهو منتهى طموح 
التفكيك:"إن االستنطاق يبعث الروح يف مجيع تساؤالت املعرفة، ولكّنه استنطاق من نوع آخر خيتلف 
عن نوع التساؤالت، وهي عبارة تعين أنه عرب التماس معىن التساؤالت وأصلها؛ مييِّز االستنطاق نفسه 
انربام )Interevining)  املرئي  العامل املرئي، فاالستنطاق يشتغل فيما مسّاه هيدغر اإلنتاج، إن  عن 
والاّلمرئي، وما يَرى وما يٌرى، ويَلمس ويُلمس، وَيسمع و ُيسمع، ويقول ويُقال، ويَفهم ويُفَهم، إن هذا 
االنربام يقيم الفضاء املتقاطع الذي حيدث فيه االستنطاق هنا؛ إذن يوّفر االستنطاق حياة املعرفة، وهو 

ليس املعرفة( )62).

)60) سلفرمان ، نصيات بني اهلرمنيوطيقا والتفكيكية، مرجع سابق، ص)).
))6) املرجع نفسه، ص)).

)62) هيو سلفرمان، املعىن واملرجع يف فضاء االختالف، جريدة الزمان، عدد 86، اتريخ، )/3/)200، ص).


