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امللخص
أحدث جاك دريدا ثورة عارمة استهدف من خالهلا العديد من املواطن اليت
ساهمت بالنسبة له يف إرساء املركزية الغربية .وقد توسل يف ذلك مبا أمساه
باسرتاتيجية التفكيك ،وهي إحدى اآلليات اليت تعمل على تشظّي النص
األدبي من داخله واحنالله إىل أجزاء متعددة .وبدال من احلديث عن بنية
النص األدبي سنتحدث عن وحدات تنفرد كل منها باملعاني املختلفة ،وهذا
ما يُسهم يف توسيع الرؤى وتعدد الدالالت .والتعاطي مع النصوص يعين
استحضار األثر املكتوب ،وهذا ما جعله يكشف عن قيمة الكتابة اليت
طاملا غيّبتها قوة الكالم (احلضور) ،مؤسسا بذلك نظريته يف الكتابة أو
الغراماتولوجيا.
Abstract

Jacques Derrida provokes a massive revolution against all those who have
contributed in theestablishment of the Western thought. Using this he
reached the so-called deconstruction strategy, which is one of the mechanisms
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that operate on the fragmentation of the literary text from the interior
leading to its dissolution into multiple parts. In this respect, instead of
talking about the structure of the literary text, we will talk about the visions
and the multiplicity of the connotations.Dealing with any text means dealing
with the written form of the language. This latter reveals the importance of
writing which has been dominated by the spoken form of the language (the
audience), founding, thus, his theory in writing and grammatology.

الكلمات املفتاحية:
النص -التفكيك -الكالم -الكتابة -األثر -اإلرجاء -احلضور.
مقدمة:
عرفت فرتة ما بعد احلداثة يف الفلسفة الغربية مجلة من األصوات املنادية
بالتجاوز وعدم الرضى عن املوروث امليتافيزيقي الذي خلفته تلك الفلسفة،
ومن أهم املآخذ البارزة يف هذا اخلصوص،ما غلب على الفكر من وحدة
وثبات جعال منه أكثر سكوناً بالنظر إىل موضوعه ومنهجه على حد سواء.
وما يربر هذا تضمّن الفلسفة الكالسيكية بأمساء كأفالطون وديكارت
وهيوم وكانط وغريهم ،لسؤال املعرفة من خالل إجياد صور وأمناط لعالقة
الفكر باألشياء وكان ذلك حمور انشغاالتهم إن مل نقل همهم األكرب .بينما
اختلف الوضع مع التيار اجلديد من الفالسفة الذين وجلوا عوامل ومواطن مل
تكن مأهولة من طرف حميب احلكمة .ما هي مالمح التغيري والتجديد يف
الفكر الفلسفي الغربي املعاصر؟

كرونولوجيا التحول الفكري:
لقد انعرج الفكر وبشكل كبري مع نيتشه  NietzscheF.بالعمل على اللغة
ذلك العامل الذي كان حكراً فقط على األدب ،أصبح حقال فلسفيا بكل
املقاييس واستمر األمر مع هيدغر ،M. Heideggerكما شق طريقه حنو
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وجهة ثانية مع كل من فرجيه  Fregeوفتجنشتني Wittgenstein

وكارناب ،Carnapوعلى الرغم من وجود اختالفات بني الوجهتني إال أنهما
تشرتكان يف انهمام  Souciواحد ومشرتك ،فنقد امليتافيزيقا كخطاب ما
هو إال نقد للغة.
اختذت الفلسفة املعاصرة إذن من اللغة مآال هلا وأصبحت مسألة الداللة حمور
النقاش ومركزه ،وعلى كل مل يكن هذا املبحث غائبا عند اإلغريق،
لكنه انفرد بكل االهتمام يف األزمنة الالحقة .وعلى العموم ليست اللغة
جمرد حبث معريف وإمنا هي أداة للتواصل االجتماعي ،ويف ظل هذا األفق
النقدي للغة مل يتعامل الباحثون مع لغة العلم ،بل مع اللغة اليت تؤسس
العالقات اإلنسانية فمع مطلع القرن مت نقد اللغة كثقافة أي كنقد
للحضارة يف فيينا .كما اجتهت املشاريع الفكرية يف أغلبها حنو التعامل مع
الدرس اللغوي يف بعده احلضاري كما هو الشأن مع نيتشه ومدرسة
فرانكفورت وميشال فوكو  ،M.Foucaultمع الرتكيز على املشروع الذي
دعى إليه هابرماس J.Habermasيف خلق فضاء للتواصل انطالقا من نقده
للغة امليتافيزيقية الكالسيكية " ،بهضم التأويل والتحليل اللساني اقتنعت
بأن النظرية النقدية للمجتمع جيب أن تقطع مع فلسفة الوعي ،اليت ترجع
مفاهيمها

األساسية

إىل

تراث

كل

من

كانط

وهيغل"

( ، )Habermas ,J.1987 :03وهكذا قدم هؤالء نقداً بوصفه وسيلة
للتواصل واهليمنة االجتماعية.
ويف ظل هذا التحول وجدت الفلسفة نفسها  -مع فرجيه وغريه ممن آمنوا
بضرورة التوجه املوضوعي للفكر -أمام معلم حيقق هلا درجة من العلمية،
باعتبارها ستكون مستقلة عن التاريخ وعن التمثالت الذاتية اليت ال تنتجها
وإمنا توجهها وتتحكم فيها ،كما أن دراستها هي موضوع حبث ملنطق
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متجدد يصنعه التحليليون الرياضيون .إال أن هذا املنحى اجلديد من الفلسفة
مل يلق قبوال كبرياً من قبل البعض ،حيث اعتربوه تكريساً جديداً خلطاب
التعالي واملوضوعية الذي اختص به الكالسيكيون .وهو إذ يلغي االعتبارات
الذاتية من حساباته سينتج منطا من التفكري ال خيتلف عن املرياث
امليتافيزيقي الذي أهمل هو اآلخر اجلانب االنفعالي من اإلنسان .إن جتاوز
االنهمامات الذاتية من انفعاالت وإحساسات وغريها ،باإلضافة إىل تارخيية
هذه الذات وعالقتها باآلخر ،كان أهم املآخذ اليت سجلت هلذا
التياراللغوي ،كما كان سببا يف والدة فكر آخر اعترب أنه حتى احلقائق
العلمية عبارة عن متثالت ترتبط بالذات وباجملتمع وبعصر معني ،وأن البحث
يف أصوهلا هو موضوع حتليل سيكولوجي وتارخيي جينيالوجي.
بدأ هذا التيار على يد الفيلسوف نيتشه وبالتحديد من خالل كتابه
"جينيالوجيا األخالق" ،وهو بذلك قد بشّر برسالة جديدة تسعى إىل رد
االعتبار لإلنسان كوجود انفعالي ديونيزوسي ، Dionysosميكنه أن يصنع
من انفعاله عاملا من احلقائق اليت تضاهي عامل العقل والربهان والتأمل .وقد
وجدت هذه الدعوة استجابة واسعة لدى العديد ممن اعتنقوا عقيدة
االختالف .وباستمرار مسرية االختالف هذه جند أنفسنا أمام رؤية جديدة
تشكل هي األخرى مشروعا من أجل قراءة ميتافيزيقا الغرب ،إنه التفكري
يف العمل كاسرتاتيجية ،لعله مفهوم يثري بعض الغموض خاصة وأنه عُرف
دوما كمفهوم سياسي وحتديدا يف اجملال احلربي وحتديد املواقع .وعلى
العموم لن نبتعد كثرياً عن مثل هذا الفهم؛ فالفعل الذي نقصده سيعتمد هو
اآلخر على " املوضعة" يف فضاء يسوده الصراع .واحلديث عن التموضع ال
يعين التمركز ،بل هي أن نشغل مكانا ما –بشكل مؤقت -ملباشرة
العمل ،واألهم من ذلك كله هو أن حنسن اختيار بعض الوسائل ،مع حتديد
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الغاية من استخدامها داخل صراع صعب من أجل التوصل إىل األهداف
احملددة ،إنها مقاربة أولية للمشروع التفكيكي أو ما نسميه باللحظة
األوىل ،أما اللحظة الثانية فستكون مع صاحب الطموح والرؤية
التفكيكية اليت ستعمل على إزاحة املركز لتضع مكانه اهلامش إنه جاك
دريدا.
جاك

دريدا

وهاجس

إعادة

قراءة

امليتافيزيقا

بتفكيكها

شكّل جاك دريدا  )2004 -1930( Jacques Derridaامتدادًا لسابقيه من
أمثال نيتشه وهيدغر مساراً تعديلياً يف الفكر الغربي املتمركز ،والذي
كان يبدو منغلقا داخل صرامة عقلية وحمتضنا حلمولة ميتافيزيقية مثقلة.
وهلذا جاءت ثورة دريدا كاستمرارية لغريها من الثورات السابقة سواء يف
الفلسفة أو يف األدب أو يف غريهما من اجملاالت .وقد دخل فكر االختالف
يف حوار مع الفلسفة الكالسيكية مؤاخذا إياها يف إقصائها لآلخر
واالستحواذ عليه أنطولوجياً وسياسياً ،يقول دريدا ":بتحديدها للوجود
كحضور (حضور لذاته على شكل موضوع أو حضور لذاته كصنف
للوعي) ،فإن امليتافيزيقا مل يكن هلا أن تعاجل العالمة إال كشيء عابر"
( ، )Derrida,J.1972 :82فالفلسفة كانت تسعى دوما إىل حتويل كل تنوع
أو تعدد سواء على املستوى احلسي أو االجتماعي إىل وحدة ثابتة .إنها إذن
ثورة على منطق الفلسفة ألنه "منطق التطابق" ،Logique de l’identité
فكيف تشكلت مالمح تلك الثورة؟ وما اآلليات اليت وظّفها دريدا يف إعادة
قراءة امليتافيزيقا الغربية؟
انتقد دريدا يف معظم أعماله املقوالت الفكرية التقليدية ،وسعى إىل جتاوز
التمييز الذي قام بني اخلطاب الفلسفي واخلطاب اجلمالي .وقد اعتمد
اصطالحاً جديداً هو التمركز العقلي  ،Logocentrismeوهو يتأسس على
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امليتافيزيقا الغربية اليت تبطل مجيع املعاني اليت ال تتطابق أو تتمثل املنطق
العقلي املتمركز وغري املتناقض(.ابراهيم،ع )36: 1990 ,ويف مقابل ذلك
التمركز يشري دريدا إىل دور حر للغة باعتبارها متوالية ال نهائية من
اختالفات املعنى ،فألغى بهذا كل أشكال التموضع داخل املقوالت
الفلسفية املوروثة،وكانت وسيلته يف ذلك ما عُرف باسرتاتيجية التفكيك
 .La déconstructionومن أجل فهم هذه العملية سنعمل على ضبط املفهوم
بداللته اللغوية وكذلك الوظيفية ،خاصة عندما يتعلق األمر بلفظة
"اسرتاتيجية" اليت تعين الفعل احلركي الذي يتميز باالنتشار وعدم
االستقرار .وهو حماولة جديدة لدراسة تراث الغرب تعتمد التخطيط واملباغتة
داخل البنية نفسها باخرتاقها والكشف عن طبقاتها التحتية اليت غمرها
الزمن ،وهي تتم بالغوص يف عامل النصوص لتعرية العالقات القائمة بني
قواها الداخلية واخلارجية.
يتضمن كل نص قوى عمل هي يف نفس الوقت قوى تفكيك ،وما يشغل
التفكيك هو التموقع داخل البنية غري املتجانسة يف النص واكتشاف بعض
التوترات أو التناقضات الداخلية اليت يقرأ فيها النص نفسه ،ويقوم بتفكيك
بنيته se déconstruire؛ أي أن يف النص قوى متنافرة تعمل على تقويضه
ومهمة التفكيك هي الكشف عنها وإبرازها .فما معنى التفكيك؟ وما آلية
عمله؟
استعان دريدا بهذا املفهوم ضمن مشروعه الفلسفي وعلى وجه التحديد يف
كتابه " "De lagrammatologieأو "يف علم الكتابة" وهي مفردة على
املستوى اإليثمولوجي ذات أصل أملاني هيدغري  . Destruktionوهي تدل
على عملية تستهدف البنية أو املعمار املؤسس للميتافيزيقا الغربية ،غري أن
دريدا وحسب تصرحيه وجد بأن مفردة  destructionيف الفرنسية تدل على

جملة قراءات للبحوث والدراسات األدبية والنقدية واللغوية

176

العدد /05جوان2015

خديم أسماء

جاك دريدا بين إستراتيجية تفكيك النص األدبي وتجربة الكتابة

اهلدم أي االختزال السليب وهو أقرب إىل اهلدم النيتشوي ،فقام باستبعادها
ألنها ختالف مفردة هيدغر(.دريدا،ج)58 :1988.واهتدى يف األخري-
معتمدا على قاموس -Lettré

إىل مفردة déconstructionواليت يندرج

حتتها معنى التشويش وتفكيك كل مركب إىل أجزاء ،وتشري أيضا إىل
التشظي والتخلع وفقدان الشيء لبنيته (دريدا،ج.) 58: 1988.
وقد انصب اهتمام دريدا يف أول األمر على حتديد طبيعة وحقيقة العمل
التفكيكي بتمييزه عن باقي اآلليات األخرى ،واليت غالبا ما التبس بها أو
مت التعامل معه يف ضوئها .وجند هنا مثال مفهوم اهلدم الذي ينفيه عنه،
فعملية التفكيك ال تهدف إىل اهلدم يف حد ذاته ،ولكن يف معرفة كيفية
تشكّل البنى ثم إعادة تأسيسها من جديد .وهوليس منهجا أو طريقة باملعنى
التقين أو اإلجرائي – رغم أنه مت التعاطي معه كمنهجية أكادميية يف
اجلامعات األمريكية ، -فهو ال يُختزل يف جمموعة من القواعد املنهجية
احملددة ألنه يتجاوز ذلك ويتعداه .كما نفى عنه صفة النقد ألن احلكم
نفسه سيتحول إىل موضوع للتفكيك ،ومن ناحية أخرى هو ال يصدر عن
ذات فاعلة أو وعي ،بل هو" حدث ال ينتظر تشاوراً أو وعياً أو تنظيماً من لدن
الذات الفاعلة وال حتى من لدن احلداثة"(.دريدا،ج ) 61: 1988.ويف قولنا "
الشيء يتفكك" يعين أنه يفقد بناءه

se déconstruire…perdre sa

 constructionوهنا يكمن السر ،حيث تتم العملية داخل بنية الشيء
باعتباره حيمل قوى ثاوية فيه وفاعلة تستهدف تركيبه لتحوله إىل
أجزاءمتعددة .إال أن الصعوبة احلقيقية اليت تعرتضنا وحنن بصدد ضبط هذا
املفهوم ،تتمثل يف كون كل الدالالت والتمفصالت النحوية اليت تسعى إىل
مقاربة معناه ،ستصبح هي أيضاً هدفاً له مبا فيها مفهوم التفكيك نفسه
(دريدا،ج.) 62: 1988.
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ويتحدد مفهوم التفكيكوفق شبكة من املفاهيم تبدأ مبفهوم
االختالفDifférenceيالحظ دريدا أن هذه الكلمة ال تفيد خلخلة يف مفهوم
احلضور ،إذ أنها حتيل إىل التمايز ال إىل اإلرجاء .لذا يقرتح تعديالً يف
كتابتها حبيث تعين اخلالف واإلرجاء يف نفس الوقت ،فيضع احلرف  aيف
مكان  eلتصبح  Différanceوهي حتمل اإلرجاء داخل الزمان والـتأخر،
وكذلك الال تطابق الذي يوجِدُ املسافة والفراغ Différance .هي إذن
حركة لتوليد الفوارق ألن حضور أي عنصر يعين تعلقه بشيء آخر ،فالزمن
ال حيدد الكائن هنا حبصره ،وإمنا جيعله يف حركة تباين دائمة " فيدّخر
نفسه " حلني آخر .كيف يتجسد هذا احلاضر املدّخر؟
التفكيك كآلية للعبور بني النصوص األدبية:
يستعري دريدا من إميانويل ليفيناس E . Levinasمفهوم األثر  Traceواألثر
ليس حضوراً بل العالقة مع اآلخر واليت تتطلب تدخالً يأتي من
اخلارج(.كوفمان،س ) 30: 1991.إنه حضور متصدع ومتحرك دائما
ويشكل اإلمّحاء ،فالنص امليتافيزيقي حيمل أثراً يعرب عن نص آخر ،وبصمة
ذلك األثر ال تتحدد إال مبحو األثر نفسه .فال يُعطى األثر يف احلاضر أبداً،
وحتى إن كان حييل إىل ماضي مطلق فإنه ال ميكننا التفكري فيه على
أساس احلضور املعدّل كحاضر ماضي .وذلك ألنه حسب دريدا ال ميكن
للمفهوم

امليتافيزيقي

للزمنأن

يصف

بشكل

مطابق

بنية

األثر(كوفمان،س.) 30: 1991.
إن اجملاوزة تعين أيضا جتاوزاً ملفهوم الزمن يف حد ذاته حسب تصور
امليتافيزيقا له ،وأصبحت قراءة النصوص تستدعي املرور عربها وليس ذلك
بتمييز اخلارج عن الداخل ،وإمنا هي اسرتاتيجية للتفكيك تتجنب الوقوع يف
فضاء الثنائيات امليتافيزيقية ،فتؤسس جينيالوجيا ملفاهيم الفلسفة عرب أقرب
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الطرق إىل الداخل انطالقا من خارج ال تستطيع حتديده أو وصفه (بن عبد
العالي،ع )80: 1991.وإن هذا اخلارج ال يعين حقيقة علمية يف مقابل أخرى
فلسفية ،إنه خارج يف جمال مليء بالفراغات والتباعدات ،كما أنه يتالزم
مع داخل متعدد ومتنوع .وعليه فالعملية تستهدف اخللخلة اجلذرية الناجتة عن
اخلارج والداخل ،أي هناك اسرتاتيجيتني :إما أن نفك البناء وحنن خارجه
باستعمال األدوات املستعملة داخله ،أي بناء اللغة كضبط املفاهيم وفحصها.
وإما أن نغري موقعنا حمققني االبتعاد واالختالف ،والعمل بالطريقتني يعين أن
نعدد لغاتنا وننتج نصوصا متعددة أيضاً.
تناول دريدا  -وعمالً بهذا التعدد -بعض الكلمات اليت حتمل معاني
متعددة بل ومتضادة أحياناً ،فهي حمكومة باالختالف وال تعرتف باحلصر أو
احلدود .وقد قام بكشفها و" فضحها" ألن امليتافيزيقا أغفلت حقيقتها
بالرغم من ازدواجية معانيها ،واليت حيمل داخلها خارجها كما تنطوي على
قوى التفكيك يف ثناياها .ومبا أن الغرب قد غيّب وأهمل واحداً من تلك
املعاني وعمل على تهميشه ،فسيتجه التفكيك إىل بعثه من جديد بإحياء
الطاقة احليوية الساكنة داخل ذلك املعنى املهمش.وهو األمر الذي كان مع
لفظة األثر Traceاليت تعين النسخ ،أي إبطال الشيء وإقامة آخر مكانه
كما تعين أيضا نقل الشيء من مكان إىل مكان مع احلفاظ عليه كما
هو؛ إذن فهو يعين اإللغاء وكذلك اإلبقاء.وبالنسبة للفظة الفارماكون
Pharmakonاليت تعين السم والدواء ،ولفظة امللحق  Supplémentالذي
يُضاف لسد النقص فيعرب عن النقص ،ثم اهلامش الذي يعين اإلجياب
والسلب .وهكذا عمل التفكيك دوما على انتشال كل ما كان يف
اهلامش ،وبعث احلياة فيه من جديد وإعادة تأسيسه بعد أن تفانت
امليتافيزيقا يف إغفاله مما جعله يبدو مبهما بفعل الرتاكمات اليت حجبته،
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ومن بني ضحايا اهلامش حسب دريدا جند فعل الكتابة .L’écritureكيف
وظّف دريدا منهجه التفكيكي يف بعث هذا الفعل وانتشاله من الضياع؟

الكتابة وإمكانية التأصيل بعيدا عن حضور املتكلم:
لقد نظر الغرب دائماً إىل الكتابة بصورة ثانوية أرجعها دريدا إىل أساس
ميثولوجي ،جتلى يف دور اإلله الفرعوني  Tôtالذي كان إله الكتابة عند
املصريني يف االهتمام باحلساب والعلوم العقلية ،ولكنه كان أيضا يتحكم
يف العلوم السحرية والغيبية ،وهو األمر الذي أثار سخط أفالطون على
الكتابة باعتبارها مظهر من مظاهر اخلداع والنفاق.وهي ال جتسّد احلضور
بل تنوب عنه وتلغيه ،أو هي ذلك العمل التكراري املمثل يف إضافة اإلضافة
ودليل الدليل وممثل املمثل .وقد رُفضت لكونها تقنية عاجزة عن استحضار
املعطى الكالمي بصورة حية ،ويف غياب املتكلم تضيع قوته ونربته وهلجته
كلها يف املفهوم.
واجته دريدا يف نقده هلذه الرؤية إىل خلخلة على مستوى مفهوم العالمة الذي
نظّر له فرديناند دي سوسريFerdinand de Saussureيف حبثه حول
األلسنيات العامة ،والذي كان فيه االمتياز دوما للمدلول أي للكلمة يف
مستوى معانيها وعلى حساب الدال الذي هو الكلمة يف مستوى ماديتها؛ أي
يف عالقتها بالكتابة .ولكن يعود دي سوسري رغم ذلك ليؤكد يف موضع
آخر أن " اللغة والكتابة تشكالن نظامني للعالمات متميّزين ،وأن علة
الوجود الوحيدة للثنائية هي متثيل األوىل ،إن مادة اللغة تتحدد بالتقاء
الكلمة املكتوبة مع الكلمة املنطوقة إال أن األخرية هي وحدها ما ميثل
هذه املادة( ".دي سوسري ،ف.)125 : 1985 .
يرى صاحب املشروع التفكيكي أن الكتابة املقصودة هنا هي منط وحيد
يعرفه الغرب" :كتابة أجبدية أو صوتية تعيد إنتاج األصوات املتعاقبة يف
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الكلمة" (دريدا،ج ) 32: 1988.لذلك اجته حنو أمناط أخرى من الكتابة
أو الكتابة اإليديوغرامية ،واليت تُمثل فيها الكلمات بعالمات وحيدة ال
تتعلق إطالقاً باألصوات املكونة هلذه الكلمات ،كاهلريوغليفية املصرية
مثالً .وقد تبني له أن عالِم األلسنيات دي سوسري كان أيضا حبيس النظرة
اللوغوسونرتيزمية

واليت

ترتبط

أو

بالسلطة

املركزية

الصوتية

 .Logophonocentrismeتلك السلطة اليت استحوذ عليها الصوت الذي
كان يصل إىل اآلذان اليت اعتادت االستماع إىل اللوغوس األبوي ،وهو ما
يشري إىل هيمنة الصوت باعتباره يعرب غالبا عن األصل يف النربات ألنه أقرب
إىل املصدر احليوي االول أو األب.تلك اآلذان اليت هامجها دريدا على الطريقة
النيتشوية بدقات املطرقة ألنها تريد السماع إىل صوت احلقيقة بصورة
محيمية .إنها ميتافيزيقا احلضور أو الوجود املدرك كحضور " حضور
الكوجيتو cojitoلذاته" ،فصوت احلقيقة يعرب دوما عن صوت القانون،
"صوت األبأو الرجولة األساسية للوغوس امليتافيزيقي" (كوفمان،س1991.
) 66:حييل الصوت إىل الغموض والقلق واخلوف ،يف حني متثل الكتابة
شكالً متزيقياً للحضور ،إذ أنها تكشف عن مواطن القلق .ونظام اخلط
 Grapheيتضمن اجلرأة واالنكشاف ،وتبعا لذلك يأخذ دريدا على
فينومينولوجيا هوسرل  E. Husserlقوهلا بفكرة أن املعنى يعبّر عن نفسه يف
إرادة القول( ،)vouloir-direوهو ما يريد حضور املعنى قوله؛ ذلك احلضور
املمتلئ احلدسي الذي سيزاول هوسرل يف تناوله للخطاب .وإرادة قول املعنى
هي بالقرب من ذاته يف عالقة محيمية ،وعلى اتصال بإرادة استماع الذات إىل
كالمها عن قربوحينها سيملك الصوت االمتياز.
والصوت الذي يغيب فيه االختالف ويكون بدون كتابة صوت ميت،
والصوت الذي أراده هوسرل ليس هو بالطبيعي ،بل الصوت الفينومينولوجي
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املتعالي الذي يتكلم بوجوده حاضراً لذاته يف غياب العامل ،فهو ميلك
امتيازاً ألنه الوسيط الذي حيقق حضور املوضوع أمام احلدس وأمام ذاته .أو
انتماء الكالم إىل الذات بصورة مطلقة الذي جيسد احلضور املباشر.
يعترب دريدا أن هذا االمتياز الصوتي خدعة احلضور املسيطر عليه ،حيث
جتعل الذات تسمع ما ترغب مساعه وتنتقل من الرغبة إىل اخلضوع واالمتثال
للسلطة .ومسألة الكتابة أو االختالف اليت دشّنها دريدا ال تعين انقالبا
بالنسبة لنظام الكالم ،فهي ال تسمع وإمنا تكتب أو بتعبري دقيق إنها جترح
 ،Opèreفالكتابة هي اجلرح .وهو األمر الذي جعله يعمد إىل كتابة كلمة
Différanceبدال عن األوىل ،حبيث ال ميكن متييز الفرق يف النطق بل يف
الكتابة فقط .ذلك إذن اختالف خطي  ،graphiqueفهو فعل ال يدركه
السمع بل يفلت منه ،بينما تلتقطه الكتابة وهو دليل على جرأتها ووضوحها.
ومثل هذا الفعل يقتضي جتاوز ثنائية الكالم /الكتابة حنو كتابة أصلية،
فكل عناصر اللغة تستمد قيمتها من ما مي ّيزها من تعارض .وهي تعيش وفق
نظام اإلحاالت املتبادلة ،وهي لعبة متثل أساس وشرط لكل عمل دال .ألن
كل عنصر يتحدد بالعالقات القائمة مع غريه من العناصر األخرى ،أو مدى
أثرها فيه ( )Traceوبلعبة األثار واالختالفات واإلحاالت املتبادلة تتولد
املسافات واالنزياحات حتى داخل الكالم.
تتضمن اللغة بالضرورة االختالف واإلزاحة وهو ما يسميه دريدا

Le

 grammeالكتابة (دريدا،ج ، ) 33: 1988.فبوجود تلك اإلحالة واألثر
هناك كتابة واليت الكتابة األصلية ( )L’archi –écritureوهي يف احلقيقة
ال حتيل إىل أصل ،وإمنا إىل ما هو سابق عن تقسيم الكلمة إىل دال/مدلول،
وهي "شرط كل شكل لكل لغة" (دريدا،ج ،) 33: 1988.حيث تهتم
بكتابة األثر وتدخل يف موضوع لعلم أمساه علم الكتابة

La

.grammatologie
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وقد جعلت هذه االسرتاتيجية من دريدا يتعامل بدقة متناهية مع النصوص،
بل وأصبح من احملاورين البارعني هلا ،مستنطقا إياها بصورة جريئة بواسطة
القراءة املتفحصة .وما اهتمامه بالكتابة إال تعبري عن ضرورة تسجيل
األفكار لتصبح نصوصاً تعاد قراءتها عرب الزمن ،وقد وظّف يف ذلك قدرته
احلوارية العالية ملواجهة الرتاكم اهلائل للميتافيزيقا الغربية .فبعد حتديده
وتصنيفه لألبنية املتناقضة واملتصدعة ،اجته إىل تفكيك النظم العامة
للفكر الغربي من أفالطون ،ديكارت ،روسو وصوال إىل هيدغر وهوسرل،
وصل إىل كشف التناقضات والتعارضات الصميمة داخل األنساق الغربية
وذلك بتموضعه داخلها ،وجعلها تفكك نفسها وتكشف عن تناقضها
الداخلي .كما أنه رفض املوروث الفلسفي باعتباره ميثّل احلضور املمتلئ
واملتعالي ،وهو ما جعله يولي اهتماما للعبة االختالف اليت تتحكم يف عملية
تأصيل ومتركز وتعالي الداللة بالتشويش عليها وإحداث التصدعات يف
ثناياها ،ويف مقابل ذلك خيصّب نشاط التفسري ويكتشف فضاءات جديدة
مل تُعرف من قبل.
استنتاجات إجرائية:
واستهدف بعمله هذا مجلة من احلقول املعرفية املتداخلة ليقف على مظاهر
التمركز العقلي فيها:
-1

األولوية اإلبستمولوجية :واليت متثلت يف متركز العقل واإلدراك

احلسي كمركز للحضور ،بالرغم من أنهما جمرد نتاج الحتاد العقل
واحلقيقة لكن غالبا ما اختذ دائما صورة التطابق ،وهو الصورة اليت
رسّختها املذاهب الفلسفية الكالسيكية حيث كانت تعمل دائما على
إجياد مصدر وحيد ومطلق للمعرفة ميكن رد كل املدركات اإلنسانية إليه
مثل العقالنية والتجريبية والنقدية...،
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األولوية التارخيية :يرجع دريدا التمركز الصوتي إىل احلضور

الالنهائي للزمن باعتباره ميتد من املاضي حنو املستقبل.
-3

األولوية اجلنسية :وذلك من خالل التمركز الذكوري يف سيادة

شخصية الذكر وغروره ،مما عزّز هويته وحضوره ،ويف مقابل ذلك مت
تغييب املرأة وتهميشها.
-4

األولوية الوجودية :وهي أهم هذه احلقول بالنسبة لدريدا ،وذلك يف

النظر إىل الفلسفة على أنها غربية الوجود ،وتتمتع حبضور ذاتي صايف مقابل
غياب العدم .إن هذه األولية األنطولوجية من أهم مالمح تاريخ امليتافيزيقا
الغربية واليت تأصلت يف النموذج الذي ح ّدده أفالطون على اعتبار احلقيقة
حواراً هادئاً مع النفس ،ونظر إليها أرسطو كتفكري ذاتي ،وهي يف
احلقيقة جمرد صور أنطولوجية استندت إىل استعارات جمازية لتحديد اهلوية
الذاتية.
 -5التأويل األدبي :اهتم فيلسوف التفكيك إىل جانب احلقول الفلسفية
والتارخيية بنظرية األدب ،وقد كانت دراسته يف هذا اجملال ال تقل حسما
عن باقي اهتماماته ،فاستخدم نقده التفكيكي لتقويض النظريات
التقليدية ،وأعلن عن والدة النص يف صورة لعبة حرة للدالالت اليت تتولد
بتعدد القراءات .وهي ثورة أقصت الفهم الكالسيكي لألثر األدبي،حيث
جعلت اللسانيات احلديثة من الدال -نتيجة لتعاليه -رمزاً مرتبطاً بوحدة
املعنى وثباته ،أما يف التعاطي مع الرؤية اجلديدة سريتبط خبصوبة القراءة
فيتم تعومياملدلول لنصل إىل توالد ال نهائي للمعنى الذي ال مرجع له ،وذلك
يتم بتعدد القراءات لتتشكل متوالية ال نهائية من املعاني ،فالنص
التفكيكي ال أصل له وال نهاية.
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إن التصدع الذي أحدثه دريدا يف احلضور امتد حتى إىل مفهوم األصل ذاته،
وكأننا نعود إىل العود األبدي فيسكن الكائن من جديد ،ويلتقي بذلك
التفكيك مع اجلينيالوجيا يف هدم أوثان امليتافيزيقا الغربية .إال أن مشروع
دريدا يعد أكثر أكادميية لكونه تفكيك للنص الفلسفي واألدبي مما
جعله يرجع إىل تاريخ الفلسفة وأهم نصوصها ،وأهم جتديد يف هذا التصور
هو حترير النص من وحدة املعنى وثبات الرؤية ،والذي كان نتيجة هاجس
اإلمساك باحلقيقة الذي الزم الفكر الغربي منذ سقراط إىل غاية هيغل
ومرورا بديكارت وليبنتز وكانط وغريهم .وليس التفكيك حتليال
للنصوص أو تفسرياً هلا ،بل إن ما ميكننا تأكيده هو أنه اسرتاتيجية على
الطريقة االختالفية للفلسفة اليت تعيد قراءة نفسها دائما اعرتافا منها بسيادة
التكرار وعزمها على رد االعتبار لكل ما مت إقصاؤه باسم اهلامش وإىل
أبعد احلدود.
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