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:البعد األخالقي والالمنطقي في فلسفة جاك دريدا
رؤية في أنثروبولوجية الفلسفة المعاصرة
*

بن ديدة مخطار.د

 فلسفة النقد، والتفكيكية الجديدة التي ّبي فيها،يعترب جاك دريدا من رواد الفلسفة املعارصة
 خاصة يف البدايات األوىل، وحتى بعده األنرثوبولوجي، ومواقفه السياسية، وأصوله الفلسفية،األديب
 والتي،للتفكيكية التقويضية التي انطلقت من كتاباته ومحارضاته التي فتحت أفاق الفكر ما بعد الحدايث
دشّ نت يف الوقت نفسه حركة ما بعد البنيوية من خالل ثالثيته التي شكلت نظريته املنسقة يف أبعادها
 حيث استطاع أن ينسج يف شكل بناء كامل بني ما هو سيايس. مام جعله رائد املدرسة التفكيكية،املتجاورة
 حينام يكتب عن،((( رغم أنه قد يدعو إىل تجاوز فكرة البناء والنسقية، وما هو نظري فلسفي،اجتامعي
 الذي هو بدوره ميثل، والنقد األديب، ويرفض التكلم والكالم عنهام م ًعا يف مجال الفن،الكالم والكتابة
لدى هذا الفيلسوف والناقد األديب البنية الصورية الالشعورية التي جاء بها األنرثوبولوجي «كلود لفي
.(((شرتاوس(((» يف كتابه األنرثوبولوجيا البنيوية
. جامعة سيدي بلعباس-*
Abstract : This rationalistic paradox let him change from a tolerant philosopher to an insistent one. But the
question is what to insist on? How to be tolerant? And whom does one tolerate? It is the insistence based on
the necessary commitment, more the dogmatic attachment to a given cultural conduct and to a given critical
approach; hence Derrida’s political and social commitment interacts with his “commitment to the deconstructive
approach”. In sum he conceived that the difference is a natural conception and the coalition is cultural. Still he
was attached to the essence centered rationalism but the essence meant here is different from the philosophically
classical cognitive one (scientist).It is the anthropological and cultural one indicating one’s (thinker) way of living
and illuminating one’s (thinker) way of thinking or frame of mind. Thus Derrida was manifestly attracted to the
narrative writings, .i.e. both the palpable culture of his literary critique in his philosophical theorization and the
palpable philosophical theory of tolerance in his political conduct marked him, and so did his constructive and
courageous positions.
Keywords: Ethical value – ilogical analysis – Language deconstruction – Deconstructionism language – Behaviour
dogmatism – Myth and Monologue
. لقد عمل دريدا جاهدا عىل انتقاد وهدم الفكر البنيوي الفلسفي بفلسفته التفكيكية غري انه سقط يف بنيوية لفي شرتاوس االنرثوبولوجية2
:ارجع إىل
Jacque Derrida « La dissémination » et voir aussi Marc Goldschmit «Jacque Derrida une introduction »
 أهم كتبه االنرثوبولوجية البنيوية وهو الذي تكلم فيه عن مصطلح الالشعور البنيوي وهو يستخدم املنهج، ممثل البنيوية الصورية3
: راجع كذالك، وكذالك كتاب الفكر املتوحش،البنيوي الصوري
Gilbert Durand Les Structures anthropologiques de l›imaginaire, Paris, Dunod (1re édition Paris, P.U.F 1960.
. املرجع نفسه4
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ولعل قراءة رسيعة يف فكر جاك دريدا ،ستيضء الطريق أمام القارئ للغوص يف معامل هذا املنهج
ّ
الغامض ،وفك رموز هذه اإلشارة ،املتمثلة يف املدرسة املا بعد حداثية ،فدريدا ميثل حالة ثقافية اغرتفت
من مناهل الفلسفة الغربية من أفالطون حتى هيجل ،غري أن حقيقة األمر ترجع إىل ذالك الرأي املناهض
للعقالنية امليثالية ،والقيم النفعية األخالقية ،بل أن فيلسوفنا جاك دريدا جازف وتجاوز الحدود عند
محاولة تقويض العقل الغريب نفسه يف آلياته األساسية ،فالتفكيك كام يراه دريدا هو نقد إلديولوجيا
التمركز الغريب حول الذات ،ومن هنا ،فقد اعترب دريدا الثقافة الغربية متمركزة حول العقل والصوت
والذات ( املطمئنة لذاتها).
إىل جانب ما ُ
يعرف عن جاك دريدا ،أنّه فيلسوف الصداقة ،والتسامح ،واملصالحة ،فال يخفى ع َّنا أيضاً،
أ َّن تفكريه يرت ُّد إىل فلسفة ذات أصو ٍل أنرثوبولوجية ،اتجاه غريه باعتباره ملتزما للتأويل الالأحادي من
جهة ،والستخدامه يف عملية التأويل منهج «التفكيك الرضوري واالضطراري» من جهة أخرى؛ ذالك هو
األصل األنرثوبولوجي األول يف فلسفته .أما األصل الثاين الذي ميكن اعتباره نتيجة محتملة وليست رضورية:
يتمثل يف « دوغامئية التمسك» باألصول الثقافية التي صنعت طريقة تفكريه املرتكزة أساسا عىل التأويل
عن طريق التفكيك((( ،والبحث يف ما يجب أن يكون ال يف ما هو كائن ...حيث يبدو ،وكأنه فيلسوف من نوع
خاص ،فيظهر وكأنه مراوغ يف لغته ،ولكن تحكمه الدقة املتناهية يف فهم املصطلحات والوعي باملفاهيم(((.
فاملوضوعات التي عالجها جاك دريدا مثل :النص؛ الكتابة؛ االختالف ،تهدف إىل األكسيوماتيك املنفتح
باملفهوم اإلبستيمولوجي ،أي القابل للتغريات الطارئة والكتابات الجديدة والقراءات املتجددة ،التي تفتح
أفق الفهم ،وتحرر الفكر الجامد القائم عىل األحكام املسبقة والقيمية والتأويل الخاطئ للمقدس والنصوص
الدينية ،وباعتبارها ناتجة عن فكرة الهدم الهيدجريي ومفهوم التفرقة الفرويدي ،خاصة يف هذه البدايات
األوىل لكتاباته التي أسست ملنهجه الفلسفي املسمى بالتفكيك ،والذي يشبه إىل حد كبري البعرثة ومحاولة
إعادة الرتكيب من جديد((( .ويرى العديد من دارسيه ،أنه أثبث وجوده عندما جمع األقطاب الثالثة ،وهي:
األدب والفلسفة والسياسة ،حيث ال تنفصل عنده إال بالوهم((( ،وكذا لثقافته التي شكلت تكوينه انرثوبو-
فلسفي باملفهوم املعارص لفلسفتة االنتقالية من «فلسفة إنسان العلم إىل علم اإلنسان الفلسفي»de la
philosophie de l’homme de science a l’anthropologie philosophique
 1عبد الوهاب املسريي والدكتور فتحي الرتيك (مؤلف مشرتك) املرجع سبق ذكره ،ص113 :
 2س ّيار الجميل ديريدا رائد الفلسفة التفكيكية املعارصة --نرش هذا املقال يف املوقع ملناسبة رحيل فيلسوف النقد االديب جاك دريدا وارجع
كذالك اىل «الدكتور مراد قواسمي» دريدا قلق السرية الذاتية مجلة اللغوس العدد التجريبي سنة  2011ص177 :
 - 3بالنسبة لدريدا فانه ليست مثة فكرة ال ميكن اعادة التفكري فيها ،وليس من قول ال ميكن ان يقال من جديد .حتى التفكيك نفسه يجب
ان يفكك .وللمزيد من التفاصيل ارجع اىل« :ريتشارد كريين» يف كتابه –جدل العقل -حوار آخر القرن ،ت :الياس فركوح وحنان رشايخة.
املركز الثقايف العريب  .دار البيضاء املغرب ط 1،سنة  2005ص… 163 162 161 :
 4ستار الجميل ،مرجع نفسه.ص2 :
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ولذالك ،كان تساؤلنا يف البداية عن إمكانية التمييز بني جاك دريدا الفيلسوف املمنهج الذي وقف يف
وجه البنيويني للتعبري عن عرص جديد ،عرص ما بعد الحداثة ،يف حني مل يستطع التخلص من النسقية يف حياته
والبنيوية يف ثقافته؛ خاصة عندما جمع بني مباحث :األدب والفلسفة والسياسية ،ووضع قانون االستضافة،
وااللتزام بالسياسة ،وفكرة التسامح الفعيل ،وكام أكد بعض النقاد الذين يعتقدون أن التفكيك الذي جاء به
دريدا يعد شكال من أشكال االنتقال من فلسفة التمركز العقيل إىل التمركز اللغوي(((..
أما املفارقة الثانية ،فهي تتمثل يف كيفية تأثري سلوكه اإلنساين يف طريقة تفكريه (االلتزام ،التسامح)،
وكذالك العكس ،واملتمثل يف تأثري نظريته يف املعرفة عىل حياته كإنسان؟ وهذا الجدل املنطقي جعله ينتقل
من فيلسوف التسامح اىل فيلسوف التمسك((( ،ويتح ّول من التــــزام السلوك السيايس إىل التزام املنهج
التفكييك ،ومن ثقافة االختالف الطبيعي إىل عقلية االئتالف الثقايف((( ،حيث سقط يف عقالنية اللوغوس
والتمركز نحو الذات التي متيزت بها الفلسفات السابقة ،مبعنى حضور ثقافة النقد األديب يف التنظري
الفلسفي ،وحضور الالشعور السيايس يف التفسري االنرثوبولوجي لفعل التسامح ومعنى الضيافة ،واالئتالف
يف طبيعة الكالم وعلم الكتابة(((.
وبالتايل ،فهل ميكن القول إنه أراد من فلسفته أن يعرب عن موقفه باعتباره مرتبطا دامئا بتاريخــه
وتراكامتــه الثقافيــة ،فانتقل إىل التزامه السيايس ومواقفه الشجاعة التي ح ّولت فلسفته وشكّلت كتاباته
ونصوصه عىل الشكل املونولوجي الذي مل يستطع فيه أن يتخلص من الطابع االسطوري(((؟
من البنيــة اىل التفكيـك:
لنتأمل هذا الفاصل الفلسفي لـِ جاك دريدا« :إذا كان التفكيك مدمر حقا ..فليدمر ما شاء من األبنية
القدمية املشوهة من أجل أن نعيد البناء من جديد ،»..فال يحس بقيمة التفكيك االّ املبدعون يف إعادة
البناء(((.
لقد أنشئت التفكيكية عىل أنقاض البنيوية ،وهي متثل جانبا مخيفا من جوانب فوىض النقد املعارص
يف اوائل التسعينات من القرن املايض ،فهي بهذا املعنى امتداد للبنيوية من جهة؛ وهدم لها يف الوقت ذاته
 1ستار الجميل مرجع سبق ذكره ،ص3 :
 2لقد متسك جاك دريدا الفيلسوف امللتزم بالتسامح باصوله االنرثوبولوجية ،كام متسك مبنهجه التفكييك واصبحت عالقة التاثري والتاثر
جدلية بني نهجه يف الحياة الذي طبقه يف التزامه السيايس واالخالقي ومنهجه الفلسفي الذي حاول تطبيقه يف النقد االديب وفلسفة اللغة...
 3االحالة نفسها.
 4علينا ان نفرق بني ما هو طبيعي املتمثل يف االختالف ،وما هو ثقايف يظهر يف االتفاق واالئتالف وللمزيد من التفاصيل ،ارجع إىل‹ :عيل
حرب»يف كتابه نقد الحقيقة – املركز الثقايف العريب ،بريوت – ط 1،سنة .1993
 5يعني دريدا يفكر ويتكلم مع نفسه فقط ،ألنه يف مرحلة مونولوج حيث ال تتم الربهنة عىل اي شيئ النه ال تتم مناقشة اي شيئ اذ يغيب
الرأي املضاد واملختلف يف هذه املرحلة (كوجيف) اي مرحلة التقويض التشتيت واالنتشار والتبعرث ،ارجع إىل :أكسيل هونيث يف كتابه
التشيؤ -ت ت كامل بونري الجزائر ط. :1سنة ..2013يف فصل االعرتاف ص 61، :وما قبلها .وكذالك إىل :مراد قواسمي .مرجع سبق ذكره...
 6جاك دريدا –الكتابة واالختالف -ترجمة :كاظم جهاد ،توبقال  .ط االوىل املغرب 1988
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من جهة أخرى ،حيث ش ِّبهت من طرف بعض املعارضني لها بانها كرنفال تخضع الحياة لقوانينها فقط وال
حياة خارج هذا الكرنفال ،أي خارج هذه القوانني ،وراح آخرون يفرسونها بالبحث يف الالمعقول ،بينام
أعطاها بعض املفكرين صورة العمى ،وحتى دريدا يصفها بالجنون ،وهي بهذا املعنى توحي لنا بفكرة
إعادة تاسيس اللوغوس بشكل غري منطقي ،ولعل هذه الشمعة التي تهدف إىل انتشار النور يف الغرفة
املظلمة الواسعة إال عىل نفسها أو عىل ما حولها من قريب ،إن صح التعبري ،إن مل نقل أنها زرعت الظالم
أكرث من زرعها للنور ،بحيث دفعت املنارصين لها بالسري يف الظالم ،وذالك بإشارتها الخرضاء ،ولقد شبه
املفكك مبا يحكيه مجنون مستعمل للغة متمردة يؤسسها ليق ِّوض عاملاً آخر بكل عامراته التي تأسست
عىل مركزية «العقل» يف كافة ميادين الكتابة((( .وهذا ما دفع بجاك دريدا ألن يكتب من عمق جنونه،
هوية ال تشبه الثوابت ،وكتابة ال تشبه العهود .لقد نُ ِع َت جاك دريدا منذ سنوات خلت بشتى التهم
الخطرية التي تجعله عىل هامش األخالق ،ويسعده ذلك جدا ألنه يفهم بأن منهجه هو الوحيد الذي يفكك،
ولكن مناهج غريه ال ميكنها أن تفككه هو ذاته! وبالتايل ،فإن ظهور التفكيكية مرتبط بظروف سياسية
واجتامعية واقتصادية م ّرت بها الحياة الغربية يف هذه الحقبة التاريخية والتي شكلت املحيط «الجيو-
ثقايف» لهذه الفلسفة :فلسفة األنا املتعايل ،وهيمنة فلسفة العقل األدايت والقامئة عىل ثقافة التمركز واملطلق
((( ،والتي ستحاول إزالتها الفلسفة التفكيكية وتستبدلها مبفاهيم النسبية والتشتيت وعدم اليقني املتمثل
يف نقد التوابث واملراوغة يف اللغة والدقة املتناهية يف فهم املصطلحات والوعي الكامل باملفاهيم والبعرثة
ومحاولة إعادة الرتكيب من جديد ،فهو يبدو وكأنه فيلسوف من نوع خاص.
وخالصة الرؤية لهذه الخصوصية الفلسفية التي ولدت النظرية التفكيكية تتمثل يف أن هذه النظرية
تقوم عىل فلسفة التشكيك يف العالقة بني الدال واملدلول ،أين نجد العقل يستطيع بشكل ما التخلص من
اللغة .كام أنه يوحي بغياب املركز الثابت للنص ،مبعنى أنه أسس لنصوص فلسفية غامضة تتعدى التصنيف،
والنقد فيها يقوم عىل الشك الفلسفي القائم بدوره عىل رفض الثوابت والتقاليد ،هذه الخصوصية املتأرجحة
بني التفكيك البنيوي وبنيويـة التفكيك.
من القارئ النموذجي اىل الكاتب املونولوجي:
إن النقد التفكييك عبارة عن مقاربة فلسفية للنصوص أكرث منه مقاربة أدبية ،أو ميكن اعتباره منهجاً
فلسف ًيا يف القراءة األدبية أو اتجا ًها من اتجاهات التلقي .أما نظرية التفكيك هي محاولة إعطاء تأويالت
مختلفة لنصوص شبه املجهولة((( ،وخاصة من خالل هذا القارئ الذي يتمتع بقدرات عالية ،وهو ما نسميه
 1أنظر.فطوس (بسام) :املدخل إىل مناهج النقد املعارص ،ط ،1دار الوفاء لدنيا الطبع ،اإلسكندرية2006 ،
 2كامل بومنري قراءات يف الفكر النقدي ملدرسة فرانك فورت-الجزائر ،ط 1السنة  2012ص 36/33:وللمزيد من التفاصيل راجع كذالك
«كارل أوتو آبل» يف كتابه التفكري مع هابرماز ضد هابرماز ت ت عمر مهيبل منشورات االختالف ط 1سنة  2005ص 43 :وما بعدها.
 3املرجع نفسه ارجع كذالك اىل غراندل (جان) :املنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا ،تر :د.عامر مهيبل ،ط ،1منشورات االختالف ،الدار
العربية للعلوم ،الجزائر2007 ،
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بالقارئ النمودجي ،ألن هذا القارئ الناقد القائم عىل الشك الفلسفي((( ،والقائم عىل رفض البديهيات
واألفكار املطلقة ،والتفكيك بهذا املعنى ،هو تفكيك كل خطاب جاهز ومكتمل ،حيث يتزعزع ويتخلخل
النص ،وتنكشف جذوره ،ويصبح املعنى ليس معطى جاهزا ً ،أي أنه غري حارض يف اإلشارة اللغوية إذا اعتربنا
أن الفلسفة هي الوعاء املناسب للعقل واملنطق .وتفكيكية فيلسوفنا تعمل عىل تقويض وتفكيك الفكرة
السائدة حول امليتافزيقا ،وخاصة ميتافيزيقا الذات ،وهذا يظهر جليا يف نصوص جاك دريدا عند ما يتكلم
عن مفاهيم مثل (الكالم ،الكتابة ،الحضور والغياب...الخ) .ويحاكم جاك دريدا هده املفاضلة بني املتكلم
والكاتب من جهة ،والتفكيكية من جهة أخرى مليئة باملصطلحات الفلسفية الغامضة ،كمفهومي اإلرجاء
واالنتشار؛ األول ينشأ عن اختالف الدوال والتداخل بينها ،أما الثاين يدل عىل أن املعنى بسبب غياب مركزية
النص والعالقة اليقينية بني الدال واملدلول يبقى مؤجالً ومر ًجا ومتناث ًرا ومنترشا ً.
أهمية الكتابة واالنفتاح عن املمكن:
أكدت التفكيكية عىل لسان دريدا ،أهمية الكتابة ،وجعلتها أهم من الصوت ،وهي البديل عن الكالم،
ألن هذا الكالم يحتكر سلطة الخطاب ،وإعطاء هده السلطة للمتكلم .أما الكتابة ،فهي متنح النص تأويالت
متعددة وت ُغيَّب املتكلم ،وتعطي املكانة للقارئ ،هذا القارئ الحارض الذي يعترب هو املغيب للمعنى أو
ملدلول إشارة اللغة ،ويصبح كل دال غري موجود بشكل كامل يف أي لحظة ،فهو دامئا غائب رغم حضوره،
وهكذا فإن االختالف عكس الحضور ،وهذا ما يعطي للكتابة صريورة البقاء بغياب املنتج األول ،يف حني
يتعذر ذالك بالنسبة للكالم ،والنتيجة تنطوي عىل أن الرتاث األورويب يف ضوء املنطلقات التفكيكية ميتاز
باالنفتاح عىل التأويل الالنهايئ ،وهنا نقرتب من مفهوم التمركز حول العقل ،والذي يعني أن اللغة متثل
بنية من اإلحاالت الالنهائية التي يشري فيها كل نص إىل النصوص األخرى مبعنى التناص ،وكل عالمة إىل
العالمات األخرى.
فكرة الحضور والغياب والمركزية املعنى:
تناول جاك دريدا أراء اللساين دي سوسري يف اللغة ،وأعترب الحضور الذايت والتمركز الصويت ،هام
مكونات امليتافزيقا الغربية التي تعمل عىل تأكيد طبيعة األولوية للكالم ،وأكد أن الدال يف اللغة هو الذي
ميثل الحضور بينام ميثل املدلول حالة الغياب ويكون دور القارئ هو استدعاء هدا الغائب املتشكل يف
التصور الذهني .وإذا كانت التفكيكية تشكك يف العالقة بني الدال واملدلول ،فإن املعنى سيصبح يف حالة
غياب دامئة ،وال تستطيع أية قراءة أن تزعم أنها سيطرت عىل املعنى أو بلغت مركزية املعنى.
ويف مقابل النقاد ،يرى جاك دريدا أن ال حدود فاصلة بني لغة األدب وكالم اللغة ،وأن تشكيالت الكالم
بأنواعها هي التي تنتج أنواعا مختلفة من التناقض الظاهر .
 1املرجع نفسه
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التفكيك والدوغامئية :بني أخالق االستضافة والوعظ بالتسامح
مييز فيلسوفنا ،بني نوعني من التسامح ،كام يعطي لنا معنيني للضيافة ،فالتسامح عندما يرتقي إىل درجة
أعىل ،يرتقي اىل مفهوم أو معنى جديد له ،وميكن أن يطلق عليه اسم «االستضافة» أو «الضيافة» ،وهذا ال يعني
(((
تالعب بالدالالت اللغوية أو مجرد لعب بالكلامت ،أو ترادف لغوي ،وإمنا هو يعتمد عىل بناء فكري كامل
خاص به يتعلق بالتفاعل بني ما هو أخالقي وما هو سيايس ،ويرتكز حول اإللتزام الخصويص واملبديئ الذي
يحمله كل واحد منا إزاء اآلخر ،حتى لو كان هذا اآلخر غريبا غربة كاملة ،ومل توجه إليه الدعوة ،ومل يكن
ُمنتظرا ،ولكن ينبغي قبوله قبوال كامال ،غري مرشوط باعتباره زائرا ومقيام؛ «فأستقبلك وأستضيفك بشكل
مطلق ودون رشوط» .فهو يتمتع بكامل الحرية وكل الحقوق بوصفه صاحب البيت واألرض واإلقليم ،ال
ينازعه أحد يف أي حق من حقوقه ،بحيث أصبح هنا اإلنسان املتسامح هو مجرد إنسان محسن وفاعل
الخري فحسب ،ويرفض مفهوم التسامح املحدود أو عبارة سقف التسامح التي شاعت يف املجتمعات الغربية
مؤخرا ،التي كانت تعني وتصف «الحد األقىص الذي ال ميكن بعده أن نطالب أي جامعة قومية بأن
ترحب باملزيد من اآلخرين األجانب ،أو املهاجرين ومن يشبههم» .وهذا كله يرجع إىل االعتبارات الدينية،
حيث أن التسامح يف الرتاث الغريب مل يكن له مدلول سيايس أو اجتامعي ،وأنه كان يشري فقط إىل الفضيلة
املسيحية ،وأكد أن الشخص املتسامح هو األرقى مكانة اجتامعيا ،وهو األقوى أيضا ،الذي له القدرة عىل
النفي واإلبعاد ،بل إن من حقه أن يستبعد اآلخر ،األضعف واألقل مكانة ،وأن ينفيه ،وال يرى لهذا اآلخر
االثني والثيولوجي -أي حقوق ،ولكنه بصفته «فاضال متدينا» يتسامح فيمنح اآلخرين ما يراه من حقوقكام يريد ،وميلك الحق يف أن يسحبها متى يشاء ويف أي لحظة.
ولقد تبني لبعض مفكرين العرب والنقاد((( هذا التوجه يف التسامح الذي أراد أن يكون مبالغا فيه ،لكن
الفيلسوف يظهر أنه ال يفعل أكرث من تقديم «فكرة وعظية» ،تبدو بالرغم من أخالقيتها أقل قيمة وأقل تأثريا
بكثري من معنى التسامح الذي رفضه يف البداية ،ألنه رآه مجرد فضيلة أخالقية ،وسوف ندرك أن «دريدا»
قد بالغ كثريا يف الزيادة من قدرات املضيف «صاحب البيت» ،وهو نفسه «املتسامح القديم» ،بينام يتهيـأ لنا
منذ الوهلة األوىل ،أنه زاد يف قيمة الضيف ،لكن الواقع يبني لنا أنه أضعف كثريا من الحقوق املقررة املؤكدة
له هو الضيف ،الزائر ،اآلخر ،ومل يقدم لهذه الحقوق أي ضامنات أكرث من سامحة صاحب البيت .هكذا،
ساهم فيلسوفنا دريدا برفض وتقويض وتفكيك صورة الضيافة التي رسمتها فلسفة األنوار املمثلة لعرص
العقل يف القرن الثامن عرش ،وذالك عن طريق إعادة بناء مفهوم التسامح ومحاولة رسم مبدأ التسامح.
 1البناء الفكري الكامل يذكرنا بالفكر البنيوي الذي يوحد كل العنارص وهاهو املفكك يجمع عنارص مثل السياسية االخالق والعرف
والقانون االجتامعي...وهذا يدل عىل النسقية والنهج البنيوي وللمزيد من التفاصيل حول املنهج البنيوي ارجع اىل د.بن ديدة مختار
البنيوية من املنهج اىل التفكيك مجلة اآلداب والعلوم النسانية جامعة جياليل ليابس –سيدي بلعباس -العدد  4السنة /2005 2004ص230 :
 2أمثال الناقد العريب «ســامي خشبـــة»وللمزيد من التفاصيل ارجع اىل :بركات محمد مراد الحوار املعارص مع الغرب واملقتىض  -مجلة
العريب وهي شهرية ثقافية توزيع وزارة اإلعالم بدولة الكويت للوطن العدد  ...8/2012 - 645وكذالك ارجع اىل :أ.د بن مزيان بن رشقي
يف كتابه ،الضيافة
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وبفضل إسهامات الفالسفة ،تخلصت الثقافة الغربية نهائيا من عاهات االستعالء العنرصي العرقي،
والتمييز الطائفي والديني والطبيعي ،ولقد أشار بعض مؤرخي الثقافة الغربية أن صياغت ثقافة مبدأ
التسامح ،ستزيح بواسطته جميع أنواع التمييز بني البرش ،خاصة أن مواثيق ودساتري -املجتمع الدويل
الغريب  -جسدت مبادئ ثوراته  -السياسية واالجتامعية الكربى  -يف صياغات لغوية متعددة ،وما شعار
الثورة الفرنسية يف أواخر القرن الثامن عرش «الحرية واألخوة واملساواة» إالَّ دليل عىل تأكيد اعتناقها
لهذا املبدأ املتمثل يف التسامح ،وكل ذالك راجع غىل الغياب الكامل ملعاين»مبدأ التسامح» عن «الخطاب
الفلسفي» الغريب املعارص يف ثقافة بحثه عن جذور وأسباب وجود العنف السيايس واالحتجاجات
االجتامعية العنيفة يف عرصنا ،وذلك بالصورة التى يتجىل بها هذا الخطاب الفلسفي يف الحوار الحضاري،
مبعنى ابتعاد الواقع التاريخي الغريب الفعيل  -السيايس واالجتامعي  -وابتعاد مامرساته عن ثقافته وغياب
معاين هذا املبدأ أي «مبدأ التسامح» .مثل الحوار الذي أجرته الفيلسوفة األمريكية»جيوفانا بواردوري»
مع الفيلسوفني األروبيني الكبريين «جاك دريدا» الفرنيس ،و»يورجن هابرماس» األملاين ،ولهذا الغرض كان
الفيلسوف «روجيه جارودي» يدعو دامئا الغرب إىل التخيل عن غروره وغطرسته ،وعليه أن يؤسس لحوار
مع الحضارات األخرى ،وبخاصة «حضارة القرآن» التي ال شك أن الحوار معها سوف يعود عىل الغرب
وحضارته بفوائد ال تحىص ،أقلها تخليص العامل من مركزية الغرب وأبعاده األحادية ،وإخراج الغرب ذاته
من سجن مركزيته التي سجن نفسه بها إىل آفاق الثقافة العاملية(((.
ويرفض دريدا التسامح الذي له طابع إحساين ،رغم أنه جاء وفقا ملا نزلت به األديان ،وواقعيا تغيب
فيه معاين املساواة واإلخاء والعدل ،حيث غاب العدل املتكافئ لجميع البرش وغابت املساواة وساد التمييز
يف هذا الخطاب الفلسفي الغريب ،كام سيغيب معني اإلخاء الذي تأثر بالواقعية التاريخانية للعقل الغريب
من جهة ،والتحديد الواضح ملعنى التسامح ،الذي قدمته املنظمة العربية ملناهضة التمييز يف وثيقة مبادئها
وأهدافها من جهة أخرى ،والذي جاءت به الفلسفة امليثالية الغربية وخاصة يف عصور إستنارتها ،ذالك تقنني
معنى التسامح جاء وفقا ملا نزلت به التعاليم الدينية رغم مقاومتها للواقع الذي هو يف تعارض دائم مع
نتائج التاريخ الفعيل :تاريخ العداوة مع الذات والعدوان عىل الغري ،السيطرة واالستعامر ،التسلط والظلم.
طبيعة االتالف وثقافة االختالف:
هناك مفارقة عقالنية هي التي جعلت فيلسوف التفكيك ينتقل من فيلسوف التسامح إىل فيلسوف
التمسك ،لكن التمسك مباذا؟ وكيف نتسامح؟ ومع من؟
إنه التمسك القائم عىل االلتزام الرضوري ،إن مل نقل الدوغاميئ بسلوك ثقايف معني ومبنهج نقدي معني،
ولقد تم التفاعل بني فيلسوفنا امللتزم اجتامعيا وسياسيا وامللتزم منهجيا (االلتزام التفكييك) ،بحيث استخلصنا
(((
أن ثقافته مبنية عىل أساس أن االختالف مفهوم طبيعي ،وأن من الواجب أن نؤمن بان االتالف له طابع ثقايف
 1بركات محمد مراد :مرجع سبق ذكره وارجع كذالك اىل جيوفانا بواردوري مرجع سبق ذكره ص65 :
 2عيل حرب مرجع سبق ذكره
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 .وهنا ،يجب اإلشارة غىل سقوط الفيلسوف يف عقالنية التمركز نحو الذات ،لكن ليست الذات التي متيزت
بها الفلسفات الكالسيكية املتشكلة يف الذات العارفة (إنسان العلم) ،وإمنا يف فلسفة الذات التي يجب أن
تدرك أن الحضور األثروبولوجي للثقافة وللمفكر هي التي تحدد منهجه يف الحياة وتنري له طريقة التفكري،
وهذا ما جعل دريدا مييل إىل الكتابة األدبية ،والحظنا دامئا حضور ثقافة نقده األديب يف تنظريه الفلسفي،
من جهة ،وحضور نظرية التسامح الفلسفي يف سلوكه السيايس ،من جهة أخرى ،الذي عرب عنه مبجموعة
مواقف شجاعة وبناءة.
إن هذا االلتزام السيايس وهذه املواقف الشجاعة لدى الفيلسوف جاك دريدا ،هي التي غريت فلسفته
وشكلت كتاباته ونصوصه عىل الشكل املونولوجي ذي الطابع األسطوري الجنوين إىل حد ما ،ألنه مرتبط
بتاريخه ومتمسك بثقافته((( ،وبالتايل فان فلسفته يف تفسري فعل التسامح ومعنى الضيافة قامئة عىل العمق
األنرثوبولوجي والالشعور السيايس((( ،واالئتالف يف طبيعة العالقة جدلية التقويضية بني الكالم والكتابة(((،
وهذا يدل عىل تأثري سلوكه االنساين يف طريقة تفكريه عىل أساس مبادئ مثل :االلتزام ،التسامح ،الشجاعة
األدبية...الخ .وكذلك العكس ،املتمثل يف تأثري نظريته يف املعرفة عىل حياته كإنسان لكنه ليس أي انسان
عاديا كائنا من كان.
من التفكيك األنرثوبولوجي إىل النقد اإلبستيمولوجي:
البد أن منيز بني أنرثوبولوجية التفكيك والتفكيك األنرثوبولوجي ،باعتبار أن هذه األخرية ،تتناول دراسة
شخصية الفيلسوف وإطاره الثقايف والتعمق يف تحليل كتاباته وأفكاره سوسيو-أنرثوبوموجيا ،أما األوىل
فهي تهتم بالدوافع الثقافية التي أدت إىل الغوص يف فلسفة التفكيك كمفهوم من جهة ،وكمنهج من جهة
ثانية ،وكأننا منيز بني بعدين أو إطارين ابستيمولوجيني؛ اإلطار الفلسفي للدراسات األنرثوبولوجة ،والبعد
األنرثوبولوجي للدراسات الفلسفية.
وكام سبق وأن تساءلنا ،عن إمكانية التمييز بني جاك دريدا الفيلسوف املمنهج الذي وقف يف وجه
البنيويني ،وباعتباره فيلسوف ما بعد الحداثة ،يف حني كان بنيويـــا يف حياته ونسقيــا يف ثقافته؛ بداية
بالجمع بني هذه األقطاب الثالثة :األدب ،والفلسفة والسياسية ،وصوالً إىل قانون الضيافة وااللتزام بالسياسة
وسياسة التسامح الفعيل ،مرورا ً مبا أكده بعض النقاد الذين يعتقدون أن التفكيك الذي جاء به دريدا
يع ُّد انتقاالً من التمركز حول العقل إىل التمركز حول الكتابة((( ،وهذه ليست مالحظة بريئة ،والبد من
 1ترتكز األصول الثقافية عند جاك دريدا عىل االنساق الفيلو-أنرثوبو-تاريخية :اي االعتامد عىل منطق التفكيك يف منهجه النقدي ،الخربة
الثيولوجية يف عملية التاويل ،األصل اإلثني يف التزام السلوك السيايس واالجتامعي ،وهذا كله يجع اىل عاملني :اسلوب التقويض ،وعامل
الالشعور السيايس.
 2مصطلح الالشعور السيايس لــ» الـدكتور محمد عابد الجابري» يف كتابت نقد العقل السيايس الفصل األول ،وكذالك ارجع إىل رجيس دي بروي.
)critique de la raison politique (REGIS DEBRAY

» 3 Jacques Derrida « L’écriture et la différence » puf paris pp 135 139 et voir aussi « La voix et le phénomènel’introduction
 4سيف العقل الذي اغتال االلوهية يف العرص البنيوي وما قبله يف الفلسفة منذ افالطون اىل هيجل عوض يف عرص ما بعد البنيوية-
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التعبري عن داللتها قبل التحليل والتفسري ،أين نجد ذالك اإلنسان الفيلسوف األديب املثقف املتمسك
بأصوله العرقية والدينية والتي تع ّد من جذوره األنرثوبو -ثقافية ،حيث رأى العديد من دارسيه أنه
عالوة عىل بناء فلسفته عىل النقد والتجاوز ووضع املفاهيم الجديدة كالهدم وإعادة البناء ،أثبث وجوده
(((
مرة أخرى ،عندما جمع بني هذه االقطاب الثالثة التي من املستحيل الفصل بينها إالَّ عىل سبيل التخيل
 ،ألنها متثل جوهر االنتقال من اإلنسان العارف إىل الباحث األنرثوبولوجي الفلسفي ،والبحث فيام يجب
أن يكون رغم أنه ينفي القراءات والتأويالت القامئة عىل األحكام التقيمية واملسبقة ،واالنفتاح عن املمكن
والتجديد الالأحادي للقراءات التي تهدف إىل تحرير الفكر من غطرسة النسق وأوهام البنية والالشعور
الفينومينولوجي الهورسيل ،وذالك مبحاولة تطبيق املنهج الفريض االستنباطي الهادف إىل االنفتاح عن
الغائب ،والحارض القابل للتغريات باملعنى اإلبستيمي ملفهوم التفكيك.
خالصـة
البد من ذكرا أن فيلسوف النقد األديب جاك دريدا رائد الفلسفة التفكيكية املعارصة ترك وراءه إنتاجاً
عب فيه عن نقده األديب أوالً ،وعن أصوله الفلسفية ثان ًيا ،ثم عن مواقفه السياسية ثالثًا .
فلسف ًيا ضخامً ّ
وهذا كله ميثل البعد األنرثوبولوجي لفلسفته الجديدة خاصة يف بداية التفكيكية  /التقويضية التي انطلقت
من كتاباته ومحارضاته التي دشّ نت حركة ما بعد البنيوية من خالل كتبه الثالث التي أصدرها عام ،1967
ونظريته إذا جاز لنا أن نسميها نظرية ،لِ َم ال ،وهو رائد املدرسة التفكيكية يف النقد ،مع العلم أنه يهودي
الديانة فرنيس الجنسية ومن أصل جزائري ،اشتهر يف السنوات العرش األخرية شهرة عاملية ،بعد أن كان له
وزنه العلمي يف األوساط العلمية والفلسفية األوربية .وتعترب مدرسته واحدة من أهم املدارس عند بعض
النقاد والباحثني.
املصادر واملراجع:
1.1جاك دريدا ،الكتابة واالختالف ،ترجمة :كاظم جهاد ،توبقال  .ط االوىل املغرب .1988
 ،2.2الكتابة واالختالف ،ترجمة :كاظم جهاد ،توبقال ،ط ،1املغرب.1988 ،
3.3عبد الوهاب املسريي والدكتور فتحي الرتيك (مؤلف مشرتك) ،الحداثة وما مبعد ألحداثة ،دار ألوعي-
الجزائر ط ،2سنة .2012
4.4سيّار الجميل ديريدا رائد الفلسفة التفكيكية املعارصة --نرش هذا املقال يف املوقع ملناسبة رحيل
بسيف القلم او الكتابة الذي سيقتل العقل عن طريق منطق التفكيك والتقويض والبعرثة ...وللمزيد من التفاصيل .ارجع إىلcours de. :
» philosophie leçon sur DERRIDA « Déconstruire la finitude
 1يرى العديد من داريس جاك ديريدا انه اثبث وجوده عندما جمع بني االدب والفلسفة والسياسة ،كثالثة اقطاب حيث ال تنفصل عنده
إال بالوهم ارجع اىل د س ّيار الجميل ديريدا رائد الفلسفة التفكيكية املعارصة –مرجع سبق ذكره وارجع كذالك اىل «الدكتور مراد قواسمي»
دريدا قلق السرية الذاتية مرجع سبق ذكره « ,,,كام ميكن اضافة بعد ثالث الذي شكلته ثقافته ومتمثل يف تكوينه انرثوبو-فلسفي مبفهوم
الفلسفة املعارصة حيث تحول من فلسفة انسان العلم
:Jacquesوكذالك ارجع اىل ... l’anthropologie philosophiqueاىل علم االنسان الفلسفي philosophie de l’homme de science
: http://www.elaph.com/ElaphLiterature/200414836/10/ .htm#sthash.DAN4UvJ7.dpufوكذالك » Derrida « Foi et savoir

213

العــدد ّ
الرابع/جانفــي 2017

مجلــة أبعــاد

فيلسوف النقد األديب جاك دريدا.
5.5ريتشارد كريين ،جدل العقل -حوار آخر القرن ،ت :الياس فركوح وحنان رشايخة ،املركز الثقايف العريب،
دار البيضاء املغرب ط ،1سنة .2005
6.6عيل حرب ،نقد الحقيقة ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،ط 1،سنة .1993
7.7أكسيل هونيث ،كتاب التشيؤ ،ت :ت كامل بونري ،الجزائر ط ،1سنة .2013
8.8فطوس (بسام) ،املدخل إىل مناهج النقد املعارص ،دار الوفاء لدنيا الطبع ،ط ،1اإلسكندرية.2006 ،
9.9كامل بومنري ،قراءات يف الفكر النقدي ملدرسة فرانك فورت- ،الجزائر ،ط ،1السنة .2012
« 1010كارل أوتو آبل ،التفكري مع هابرماز ضد هابرماز ،ترجمة :عمر مهيبل ،منشورات االختالف ،ط.2005 ،1
1111غراندل (جان) ،املنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا ،تر :د.عامر مهيبل ،ط ،1منشورات االختالف،
الدار العربية للعلوم ،الجزائر.2007 ،
1212بركات محمد مراد ،الحوار املعارص مع الغرب ،مجلة العريب ،شهرية ثقافية توزيع وزارة اإلعالم بدولة
الكويت للوطن العدد .2012 – 645
 1313محمد عابد الجابري ،نقد العقل السيايس ،مركز دراسات الوحدة العربية1981. ،
1414مراد قواسمي ،دريدا قلق السرية الذاتية ،مجلة اللغوس العدد التجريبي ،سنة .2011
1515بن ديدة مختار مقال « البنيوية « ،من املنهج إىل التفكيك ،مجلة اآلداب والعلوم اإلسانية ،جامعة
جياليل ليابس سيدي بلعباس ،العدد  ،4السنة ./2005 2004
16. Regis DEBRAY: « critique de la raison politique » Ed plon 1980.
17. Jacques Derrida « L’écriture et la différence » puf Paris 1990.
18. « Foi et savoir » Ed ; puf Paris 2002.
19. Gilbert Durand Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, 1re édition Paris,
P.U.F 1960).
20. Jacques Derrida « Foi et savoir » Ed ; puf Paris 2002.
http: //www.elaph.com/ElaphLiterature/2004/10/14836.htm#sthash.DAN4UvJ7.dpuf

214

