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:ملخّص
تتحدد أبعاد هذا البحث في محاولة استتتتقراي يي ية ءراية رستتتتراتيجية الت ني للنص
 هذا ال صنيع الذي يعد ريذانا بميالد رؤية مغايرة للمتعارف،يعن صر محوري في الثقافة الغربية
 ل أع معيمجا جا دريدا اشتتتتغل علذ حذف الحالة وأيذ يبني،النقدي في ءراية النصتتتوذ
 ليعمل علذ ت نينه والت ني عنده ليس من،فوءيات علذ هذا ال نر رلذ أع وصتتل رل ذ النص
أجل تحليل النص وتجزئته والتوصتتتل رلذ معنذ جديدإ ورنما من أجل يلخلة نهامه وتقوي
 وما هو أستتبم منه بحاجة رلذ نص، فالنص بحاجة رلذ ما هو أستتبم منه ي ستتره،الثوابت فيه
 ويصتتتبال بال مرتنز وبال مرجعية وليس له- في النجاية-  وهنذا ي تتتيع النص،ي ستتتره أي تتتا
 ا مر الذي ي تال ال بام أ مام ت عدد القرايات وال ن جائيت جاإ من أجل،ح تتتور بالمعنذ الحقيقي
: وجب التوءف عند النقاط اآلتية،التعرف علذ يي ية ءراية استراتيجية الت ني للنص

 مرجعية ؛ ت ني ؛ نص؛ استراتيجية؛ ءرايةإ:النلمات الم تاحية
Abstract
The dimensions of this research are determined in an attempt to elucidate
how to read the deconstruction strategy of text as a central element in Western
culture. This is a work that marked the birth of a different vision from the
critical knowledge of reading texts. Its leader, Jacques Derrida, worked to
delete the reference and to build more layers on this thought until he arrived to
the text then worked to deconstruct it. Deconstrution for him is not for the text
analysis , fragmentation or reaching a new meaning. But in order to disrupt its
system and undermine the constants in it . The text needs a preceeded one and
the latter needs a preceeded text, so the text is lost - in the end - and become
without a foundation and no reference and no presence in the real sense, which
opens the door to multiple readings and infinity.
Keywords: Reference; deconstruction; text; strategy; reading
المؤلف المرسل1
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مقدّمة:
منذ أعلن ال يلسوف ا لماني "فريدري نيتشه -1844( "Friedrich Nietzche
 ) 1900رف ه لصرامة المنجز النساني ،معلنا عن ل

بمقولة موت الله (انهر الجامش

رءم )1التي حمل بشتتتارتجا عودة مرادشتتتت من الجبل حامال معه النار بما هي تستتت يه
ل نرة وجود عقل منهم لجذا النوع وتت يجه ،حيث جمع الشتتتيخ شتتتتات هذه ال نرة
مخاطبا مارا ومست جما  -في اآلع ن سه -بقوله" :لقد ينت تحمل رماد في ل الحين
رلذ الجبل يا مارا ،فجل أنت تحمل اآلع نار رلذ الوادي" (نيتشتتته ،1938 ،صتتت حة ،)4
ولئن يانت فنرته هذه أءرم رلذ الشتتعر منجا رلذ ال لستت ة ،رال أع صتتداها تستترم رلذ
مختلف أصتتتعدة الحياة التي طالجا العقل من ي ءبل ،في شتتتنل شت ت  ،ت ني  ،تمرد،
رف

ورعادة نهر؛ فالعقل الذي سن تراتبية ما جعلت الرجل مُقدما علذ المرأة والوعي

علذ الالوعي والحقيقة علذ غير ها ( الستتتيرياليزم ) والنستتتم علذ الستتتيا ،إإإ هذه
والنق

التراتبية جُوبجت بصتتيم من الرف

 ،مثلجا تيار الالوعي والالشتتعور الذي فتال

نا فذة علذ عالم أعمم من عالم الوعي والشتتتعور ،والستتتير ياليزم وءبل جا ي ر هاذ
الداداييزم اللذاع أثبتا أع ثمة عالما يعلو الحقيقة ويتجاومها ،والتيارات النستتتوية في
مقابل القجر البطريريي ال حولي وأصتتتوات الجنستتتانية والشتتتوا في مقابل االستتتتواي
الن سي والجنسيإ
يل هذه التحوالت حريت ا نسا علذ ايتالفجا (فنرية ،اجتماعية ،أدبية،إإإ رلخ)،
فأعلت بع

هوامشجا ووضعت بع

عما يسمذ باستراتيجية الت ني

مرايزها ،وفي سيا الرفع والوضع يمنن الحديث
ويي ية ءرايتجا للنصوذ ،علذ اعتبار أنجا -أي

استراتيجية الت ني  -تعقيب واستدرا

علذ أممة النسم المغلم التي سادت العقل

الغربيإ

أوال :يف ماهية التفكيك:
رع ال حد يث عن الت ن ي

( )La Déconstructionع ند جا در يدا ( Jaques

( ، )Derridaانهر الجامش رءم )1يتطلب  -بديا -تبياع ما يعنيه مصطلال الت ني  ،ءصد
رءامة عالءة بين الت ني ومعناها يم ردة ،وبين ال لس ات التي أثرت فيه وفي فلس ة
جا دريدا ،وهو ما يجعلنا نطرح أ سئلة ءلقة  -بلغة ا ستا عمر مجيبل  -ما هي داللة
الت ني ؟ وما حدوده؟ وهل هو نهرية أم فلس ة أم منجج نقدي؟إ
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أما عن داللة الت ني فيجيبنا دريدا " :بأع الت ني ال شتتيي بما أنه يحيل رلذ ال
شتتتيي ،ويل شتتتيي بما أنه يحيل رلذ ال شتتتيي " (دريدا ،2008 ،صتتت حة  ،) 16يتعالذ
الت ني عن يل أشتتتنال التحديد بتمهجره في شتتتنل لعب الدوال فيما بينجا ،ويذهب
يثير من النقتاد رلذ أع الت نينيتة ليستتتتت لعبتة ورنمتا هي عبتث؛ ع للعبتة ءوانين
وت نينية دريدا همجا ا ساسي الق اي علذ المرجعية أو المرتنزإ
وأما عن حدوده في شير رلذ ل بقوله " :رنه أيثر من لغة " (plus d’un langue
) ( دريدا ،2008 ،صتتت حة  ،)16رع الت ني يتجاوم رطار اللغة ينياع توصتتتيلي تتعدد
وظائ ه ( التعبيرية ،الت سيرية ،االفجامية ،الشعرية،إإإ) ،أما عن يونه نهرية أو فلس ة
أو منج جا ن قد يا ،ين ي در يدا يل ل ع نه بقو له ":ليس الت ن ي

منج جا وال يمنن

تحويله رلذ منجج ،يصتتتوصتتتا ر ا ما أيدنا علذ الداللة الجرائية أو التقنية" (دريدا ،دت،
صتتت حة  ،)60فمن الصتتتعب تحديد داللة ءارة وثابتة للت ني وتحديد رطاره المعرفي
وحدوده ،يما يصعب تصني ه ،فجو ال ينتمي ال رلذ دائرة النهرية وال رلذ دائرة المناهج
النقدية ،رنه عصي علذ التحديد والم جمة (  ،) Conceptualisationويرف

أع يُنسب

رلذ أي حقل معرفي معين ،رنه م جوم غير محدد بتعريف ءارإ
رع الت ني بوصتتت ه استتتتراتيجية  Stratégiesفي القراية مرتبط " بمرجعية
اللوغوس [إإإ] ويعت قد در يدا بأ نه ي جب التخلص من الع قل يو نه يلم حول ن ستتتته
تمريزات شنلت أسسا ال يمنن معزعتجا وتقوي جا ،بوص جا أض ت علذ ن سجا طابع
القداستتتة؛ و بالتالي تخليص ال نر من هيمنته ،الجاجس ا يبر في ال لستتت ة الغربية"
(توما ،1999 ،صتتت حة  ،)35فنما أع م جوم الت ني م جوم غير محدد وغير مستتتتقر
علذ رؤية معينة ،يذل مقوالت الت نينية ومتصتتتوراتجا تنزل رلذ طابع المأمءية حيث
يذهب الت نينيوع رلذ " التأييد بأع يل النصتتتوذ لنل العصتتتور ،مأمءية وغير ءابلة
للبت فيجا وغير مقروية ،وبأنجا ت ن ن ستتتجا بن ستتتجا "( ميما ،1996 ،صت ت حة ،) 129
و ل مرجعه رلذ أع هذه الن صوذ " رنما يحتويجا بال رورة شنل من ا شنال ،يهل
ن سه من شوفا ومعر ضا لقراية أيرى "(نوريس ،1989 ،ص حة  ،)182في سل سلة من
القرايات المتعددة الالنجائية الم توحة علذ المطلم ،ويل ءراية ستتتتأتي بعدها ءراية
أيرى في سلسلة ءرايات ءصد النشف عن ال
الت ن ي

هو حا لة تقوي

ائال الدايلية للنصإ

و تدمير للح قائم النصتتت ية ،والرجول رلذ الل غة هو

نقطة ننوذ وبدائية ،أع ترجع رلذ تعريف ما ،ع الت نينية ضتتتد التعريف أصتتتال؛ ر
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يذهب يثير من النقاد رلذ أع الت نينية ليستتتت لعبة ورنما هي عبث ع للعبة ءوانينإ
وت نينية دريدا همجا ا ستتتاستتتي الق تتتاي علذ المرجعية والمرتنزإ ول جم ل يجب
الرجول رلذ ءانوع المواضتتعة في مشتتاغل المواضتتعة ا ولذ ن تتع العالمة أو الشتتارة
بمعنذ دال رماي مدلولإ
يرى ستتتوستتتير أع العالءة بين الدال والمدلول في بداية المواضتتتعة ا ولذ هي
عالءة اعتباطية ،وهذا ما هب رليه يثير من اللستتتتانيين ،بل هو فجم ءار في العقل
اللستتتاني الحديث ،ويتعامل دريدا مع العالءة من يالل "رءامته لمبدأ االيتالف الذي هو
عماد فلستتت ته الت نينية ،استتتتنادا رلذ مبدأي فجم ستتتوستتتير للعالمة اللغوية ،أي
االعتباطية والت اضتتتل "(عبد الل ،2000 ،صتتت حة  ،) 41ف ا انتقلت هذه العالمة من
مشاغل المواضعة ا ولذ رلذ المرحلة الثانية وهي مرحلة االستعمال والتداول ،أصبحت
هذه العالءة عالءة تالمم ،هذه الحالة من التالمم بين الدال والمدلول هي التي ت تتمن
الم جوم ية أو ا لدال لة ،فا لدال لة هي حا لة من التالمم بين ا لدال وال مدلول وتتحقم
باالستتتعمال ،ولنن ر ا تمت عملية محزحة الدال عن المدلول أي جعل الدال غير مرتبط
بالمدلول -و ل بعد االستعمال -ف نه يحتاج رلذ أع ينسر هذا العقد بين أفراد الجماعة
اللغوية الذين باستتتعمالجم أحدثوا الداللةإ ف ا افترضتتنا أع أي رنستتاع يمستت بالدال
ويذهب به رلذ أي مدلول يصتتبال هنا ال أماع في الهاهرة اللغوية ،وتصتتبال الق تتية
أشتتبه بتستتلستتل مواضتتعات ال نجائية وال متناهية ،وهذا التستتلستتل في المواضتتعات
الالنجائية يستتتير رلذ الق تتتاي علذ الهاهرة اللغوية ،التي من أريانجا الدوام ،لصتتتحة
النمو ج التواصلي للغةإ
جايت الت نين ية و ءا لت رع ارت باط ا لدال بال مدلول ينوع نتي جة مرجع ر حا لة
تقليدي ونتيجة ءوة تالممية بين الدال والمدلول بالتنرار واالستتتتعمال وبتقوي

هذه

المرجعية؛ ر تعمل استتتتراتيجية الت ني علذ ت ني وتدمير هذه العالءة بين الدال
والمدلول ،فتتشتهذ هذه الدالالت بان جار يبير -علذ حد تعبير ال يزيائيين في نهرية
االن جار النوني -يتشتتتهذ النص ويتبعثر رلذ معاني يثيرة ال يحدها حد وال تنتجي رلذ
نجاية ،وهذا المعطذ المرجعي هو الذي أستتتماه جا دريدا باللوغوس ،بمعنذ وجود
مرجع ية ومنطم عقل نة ومرجع ر حا لة في الل غة ،ا لذي من يال له -أي المرجع -ت حدث
وحدة ال جم في اللغة ،ننا نتعامل مع دالالت متالممة بمشتتتتاغل ءانوع المواضتتتعة
حاصلة بقانوع التداول والتنرار ،مُ جِم بوجود مرجع داللة تقليدي في اللغةإ
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الت نينية لم تعترف بالتماستت ت والتالمم بين الدال والمدلول ،ع التماستت ت
ووجود مرجعية هي حالة من يبت اللغة ،وحالة من الق اي علذ البدال ،ترى الت نينية
أع رطال العناع لإلبدال واندياح مقوالت الن ساع ،ينوع -من البداية-بالق اي علذ يل
مرجعية ،ع الت نينية ضد الحقيقة ،ضد الثبات ،ضد التالمم و ضد وحدة ال جمإ
بتقوي

المرجعية واللوغوس تنحل عُرى التماست بين الدال والمدلول وتحدث

ا ن جارات في الداللة والمعاني رلذ ما النجاية ،وهنا يتحقم البدال في نهر الت نينيين؛
الت ني ثورة علذ محدودية المعاني التي فرضتتتجا المناهج النصتتانية الستتابقة ياصتتة
المدر سة البنيوية فتتت ت " الت ني انبثم من دايل البنيوية ن سجا ينقد لجا وانصب علذ
مشنالت المعنذ وتناء اته ليزعزل فنرة البنية الثابتة "( ف ل ،2002 ،ص حة ،)133
رنه ثورة علذ البنيوية والستتيميائية وا ستتلوبية،إإإ ويل المدارس التي ستتبقتجا والتي
تعتمد علذ مرجعية أو لوغوس معينإ
ثانيا -الفلسفات التي أثرت يف التفكيكية ويف فلسفة جاك دريدا:
 -1التأثر بفريدريك نيتشه:
لقد بدا التأثر بال يلستتوف ا لماني نيتشتته واضتتحا أيثر في ت نينية دريدا ،ع
نيت شه رف

الميتافيزيقيات الغربية ،ورف

وجود المرجعيات وأعلن موت الله ،وهذه

الرؤية يانت تعد صياغة جديدة لل نر الحايم في أوروبا؛ وفنرة موت الله هذه ت سللت
رلذ ا دباي فقالوا بموت ال شخ صية ثم رلذ النقاد ءالوا بموت المؤلف ،وأعلن روالع بارت
موت المؤلف ،وءرر أع موته مرهوع بميالد القارئإ
يرى دريدا بأع النص مثل النستتاع الذي وجد في هذا النوع؛ وهذا النستتاع هو
الذي يقوم ب يجاد ماهيته وتنميلجا بوعيه ،يذل النص يُلقذ من ال اعل ا ول ولننه
ينعزل عنه ويموت ال اعل ا ول وهو المؤلف ،ولنن تتحقم وتتقوم ماهية هذا النص
بوفرة ءراي النص ،هذه الوفرة هي التي تحدث ماهية النص وتشتتتنله ا ول ،وال يمنن
أع ي حدث هذا رال ر ا تم ربعاد المؤلف؛ ننا ما دمنا نحقم للمؤلف ماهية ف ع ماهية
النص لن تتحقم ،ننا نثبت لوغوستتتتا أو مرجعية تمنع حدوث ءرايات متعددة ،وهذه
القرايات يل واحدة تُحدث جزيا من ماهية النصإ
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رع االشتتتغال الدريدي عملية تجدف رلذ تقوي

ماضتتي ال نر الغربي وت نينه،

محاوال يلخلة ثوابته ،ر يمثل دريدا عتبة أو طي ا من أطياف هذا ال نر ،وترتنز فلس ته
علذ استتتتتتدعتتاي الغتتائتتب والجتتامش وتقوي

المريزيتتة الغربيتتة ،حيتتث ال يخرج عن

أنطولوجيا ال نر الغربي ،القائم علذ التواصتتتتل والترايم ،وهو بتقوي تتتته للمريزية
الغرب ية ال يقيم ءطي عة ربستتتتيمولوج ية ،ورن ما هو توظيف لمزا يا الع قل الغربي التي
تقوم علذ تقوي

ا نسا إ

 -2التأثر بالفلسفة الفينومينولوجية أو الظواهرية:
يبدو تأثر دريدا بال ل س ة الهواهرية ال ينومينولوجية عند ردموند هو سرل من
يالل ت اعله مع ن صوذ الرث ال ينومينولوجي التي شنلت اهتمامه لعقود من البحث
والتقصتتتي،ر يذهب فتحي رنقزو في مقدمة يتام الصتتتوت والهاهرة لجا دريد رلذ
القولع " الحدود التي تشتتتنلت عليجا مستتتألة دريدا ،في عموميتجا المشتتتار رليجا رنما
ترسمجا سلسلة النصوذ ا ولذ التي يتخذ بينجا يتام الصوت والهاهرة موءعا رئيسا:
فجي نصوذ تنتمي رلذ المناظرة مع هوسرل ومع الرث ال ينومينولوجي في م اصله
الشتتتنالية النبرى ،التي هي في الوءت ن ستتته مواضتتتع فلستتت ية لجذه المناظرة التي
شغلت ما يزيد عن العقد ا ول تقريبا في فنر دريدا" (دريدا ،2005 ،ص حة  ،)7 ،6ترى
الهواهر ية أع القراية ت ا عل بين النص والوعي ال ردي ،بمعنذ أع ءراية أي نص أو
رنتاجه هو حاصتتتل ت اعل  -ليس نتيجة بُنذ نصتتتية  -بين الوعي وعي ال رد والنص،
هذه الت اعلية هي المُحدثة للقراية ،وهي التي تسمذ ءراية ،والت نينية ترى أع القراية
هي حالة ستتلطة/حر ية وهذه الحرية ستتلطتجا بيد القارئ ،و وعي القارئ هو الذي يحدد
ماه ية النص ،و هو ا لذي ي حدد الحقي قة المؤء تة الستتتي ئة من ح يث هي ءاب لة للن قد
والتقوي

والتدمير ،لذل هي ءراية ستتتيئةإ يذل ال لستتت ة الهواهرية نهرتجا رلذ

العالمة التي أثرت يثيرا في فنر دريدا ،نجا ترى أع العالمة تحيل علذ داللتين داللة
ات بُعد تعبيري ،يونجا توصتتل رستتالة ما ( النالم هنا يتعلم باللغة البالغية ) ،وداللة
تشير رلذ مُ رادات عند القارئ يريد أع يبلغجا من يالل أنساءه ووعيه وسياءاته وثقافتهإ
هذه النقطة ا ييرة المتعلقة بالقارئ تمستتت بجا دريدا تمستتتنا يبيرا ،نه بجا
استطال أع يثبت المقولة النبرى للت نينية من أع النص  -في الحقيقة  -هو الذي يبلم
رستتالة القارئإ هذه الرستتالة التي تحصتتل نتيجة الت اعل بين النص والقارئ ،وبالتالي
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ف ع القارئ يعنس وعيه في رءعة هذا النص ،وهذا الت ستتتير هو الت ستتتير الحقيقي
لإلبدال في استراتيجية الت ني إ
تتتأثرت الت نينيتتة ببع

ال الستتت تتة الوجوديين والمثتتاليين مثتتل :هيتتدغر،

ونيتشه،إإإ هذه ال لس ات هاجمت ا سس التي ءامت عليجا ال لس ة الغربية ،واعتمدت
علذ مبدأ الش ت وتقوي

المرجعية وعدم الوثو وتر االعتقاد والمستتلمات،إإإوديل

ال نر الغربي أفقا جديدا علذ صتتعيد الممارستتة؛ أفم أستتس للمشتترول الت نيني ،وهذا
المشتتترول " معارض في موء ه لنل ما هو ستتتاللي ،ستتتواي أياع ل يتعلم بالعمل أو
الناءد أو بالمعرفة أو بالواءع في أنه آل النقد رلذ اليتم " ( سعيد ،2000 ،ص حة ) 178إ
رع التدايل بين فلس ت ة دريدا وفلس ت ة هيدغر ،تدايل شتتديد رلذ درجة التطابم ويأع
فل س ة دريدا عبارة عن صورة ت سويقية لبع

مبادئ هيدغر ،نه أيذ منه م صطلال

التدمير -الذي استتتتعمله في يتبه ا ولذ -حيث ياع هيدغر يتحدث دائما عن ثنائية
الح تتور والغيام وعن ال نجائية المعاني والدالالت ،وهو ضتتد فلس ت ة الح تتور ،ورف
رف تتتتا يامال القر ايات المألوفة وانتقد الثبات العقلي للمرجعية أو اللوغوس ( التمريز
العقلي ) ( ،) Logocentrismeمقي ما ال صتتتتل بين العال مة و ما تدل عل يه وهي يل جا
مقوالت اعتمدها دريدا في ت ني الخطابات ،فقد  -ال تتمير يعود علذ دريدا  -فصتتل
بين ا لدال وال مدلول وج عل بينج ما فجوة ،و هذه ال جوة/الثغرة /الجوة هي التي تتيال
لل مدلول اال ند ياح ا لدائم في دوائر غير منتج ية من الن تاج ية واالن تاح والت عدد في
النصإ
يما يلتقي دريدا التقاي يبيرا مع هيدغر في تقرير استتتتراتيجية الالنجائية ون ي
المرجعية وتقوي

القراية المألوفة الثابتة وتر المسلماتإ

 -3التأثر بالفلسفة الوجودية عند سارتر:
تأثرت الت نينية بالوجوديين وشتتتطحاتجم بصتتتورة عامة ،وهذا يبدو جليا في
رعادة صياغة العالءة بين النساع والنوع ،فالوجودية تعيد صياغة العالءة بين النساع
والنوع ،فالنستتتاع لم يعد مجرد متغير من عل في هذا النوع ،ورنما صتتتار -في ال نر
الوجودي -صتتتانعا لواءعه ( الن ستتتي ،العقائدي ،ال نري والمعرفي،إإإ) ،يصتتتنع وعيه
بحستتتتب رؤيتهإ هذا النهر الوجودي أثر في دريدا وفي الت نينية ،لذل رأى دريدا أع
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النستتاع محاط بأوهام استتمجا الحقائم من ءبيل :المستتلمات /االعتقادات /المرجعيات/
الحاالت ،إإإ هذه ا وهام ال يمنن أع يصتتل النستتاع رلذ فجم مقولته وفجم ا شتتياي رال
ر ا ن ذ يل هذه القيم أو علذ ا ءل شتتتن فيجا ،لذل عليه أع يقوض ويدمر هذه
القيم وينس جا نه بنس جا يبدأ بناي جديدا في ال جم والوعيإ
تأثر در يدا وم عه بارت بالوجوديين يثيرا و بال لستتت ة ال عدم ية والعبث ية ع ند
ستتتارتر ،فليس للقراية عند بارت م جوم ،أما مستتتيرة الخطام عنده فتشتتتبه مستتتيرة
النستاع ،وال يتحقم م جوم القراية رال ر ا استتطعت أع تستتغني عن يل شتيي ،بمعنذ
أع تصل رلذ درجة الص ر ،ور ا وصلت رلذ درجة الص ر ،عندها فقط تنوع ءد استطعت
أع تصتتتتل رلذ حالة البدال الحقيقي في النتابة ،وحينجا فقط تنوع ءد وصتتتلت رلذ
االستراتيجية الصحيحة للقرايةإ
ستتارتر ،هذا ال يلستتوف الوجودي رف

جميع القيم الستتابقة ،ولم يبم رال علذ

ءيمة واحدة وهي ءيمة الحرية ،جا دريدا أي ا رف

يل الدرا سات النصانية ال سابقة

ويل القرايات ويل استتتتراتيجيات التأويل الستتتابقة وأبقذ علذ ءيمة واحدة هي ءيمة
الحرية ،وج عل ستتتلطة هذه القيمة بيد القارئ ،فالحرية المطلقة في يد القارئ وهو
المنتج وهو ال اعل وهو المشتتتنل وهو الذي يشتتتحن وي جر هذه الطاءات النامنة في
دايله؛ والنص الصتتحيال هو النص المن تال والقابل للتقوي

 ،الذي تتالعب فيه الدوال

مع المدلوالت في حالة تراءص ال تقابلي ،يما أع فنرة التأثر بالقبالة تجستتتتد يثيرا
فنرة الحرية عند دريدا والتعالي علذ أصول النصوذ حتذ المقدسة منجاإ

ثالثا-كيفية قراءة اسرتاتيجية التفكيك للنص:
تتعامل الت نينية مع نصتتوذ صتتماي بحاجة رلذ شتتحن ،وهذا الشتتحن يأتي من
القتتارئ ،ودوره يتلخص في ءراية ح ريتتة تجتتدف رلذ يلخلتتة الخطتتابتتات وتقوي
مرجعياتجا ،وهنا ءابلية دائمة للتشتتتنل في النص من جديد ،وتنوع علذ أنقاض
ءراية أيرى ،استتتتراتيجيتجا العامة أنه ليستتتت هنا ءراية ثابتة ،يل ءراية هي ءراية
ستتيئة ويل ت ستتير هو ت ستتير ستتيي ،نه ت ستتير ءابل للت ني والتدمير ،ل أع"
تبصرات الت نينية رنما تحتويجا بال رورة شنل من ا شنال ،يهل هو ن سه منشوفا
ومعرضتتتا لقراية أيرى "(نوريس ،1989 ،صتتت حة ) 182؛ الت نينية تعلن ثورتجا ضتتتد
المنطم المعلن للنص ،وعلذ حدوده البنائية وتعارض ادعايات النص الهاهرة ،وتقوم
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علذ تقوي
تقوي

الرموم البنائية فيه ،وتقرر تشتتتهي النص والدالالت النصتتتية من يالل

المرجعية التي تمثل حالة ثبات في النص ،وهي ت سل سل انتقاالت وموا ضعات

في محيط النص ورءعتهإ
تلتقي الت نينية مع أهم مقولة من مقوالت ما بعد الحداثة وهي النستتتبانية
( )Relativismeأو انت اي الح قائم والمرجع يات واالعت قادات والتالم مات،إإإ حا لة من
نستتبانية النص أو حالة من علمانيته  ،رنجا انطال بالنص من حالة التقبل واالمتصتتاذ
بحيث ينوع ءابال لنل شتتيي ع النص ال مرجعية له ،و نه ال مرجعية له فجو ءابل ية
ءرايةإ تتجه القراية الت نينية رلذ النص بغية تقوي

معنذ الحقيقة فيه ومرجعياته

التي ت تتتمن الم جومية في النص وهو ما أُطلم عليه اللوغوس ،ال توجد دالالت عليا
في النص وال منطم عالي وال وجود لتعالإ
الت نينية في مقارباتجا للنصتتتوذ ءراية وفم رؤية مغايرة تجدف رلذ تحويل
معاني النص رلذ رءعة ءابلة للتشنل الدائم ،من أجل النشف عن معاني غائبة /معاني
مؤجلة/معاني تتشنل وتتقوم بما أسماه لعبة النلمات/لعبة الدال والمدلول أو ما أسماه
ع بد العزيز حمودة الرءص علذ ا ج نام؛ ر " يراءص ال ناءد والنص ا دبي يل منج ما
اآلير في حر ية مراو غة مستتتتمرة ،يجتز يل منج ما رلذ ال جا نب الم عايس من جا نب
رفيقه"(حمودة ،1998 ،صتت حة  ،)53هذه المراوغة بين الناءد والنص ا دبي هي  -في
الحقيقة  -مراوغة بين الدال والمدلول ،وهي حالة من الت ني والتقوي

التي ت تتمن

انبعاث النص من جديد ،رنجا حالة من ن ي مبدأ الحالة التقليدي أو مبدأ المرجعية التي
ترجع رليجا م جومية النص ستتتواي ياع هذا المبدأ :الل ،العقل ،النستتتاع أو المؤلف،إإإ
و ل يرجع رلذ يوع الت نيني ينأ ن سجم" ينزعوع رلذ التأييد بأع يل النصوذ لنل
العصور مأمءية وغير ءابلة للبت فيجا وغير مقروية ،وبأنجا ت ن ن سجا بن سجا "(ميما،
 ،1996صتتت حة  ، )29وهي نصتتتوذ تقتات علذ موائد لعبة لغوية من أولذ أولوياتجا
الردة علذ يل أساس أو أصل أو مرتنز أو مرجعية ورءامة بديل مختلف عنه" وبجا يشير
[دريدا] رلذ االيتالف ال بما هو تميز ستتتاين ،بل بما هو مغايرة فعالة ،ورحالة الشتتتيي
ن ستتتته رلذ م حل آير"(دريدا ،1998 ،صتتت حة  ،)10ويمنن الوءوف علذ يي ية ءراية
ا ستراتيجية الت ني للنص انطالءا من مناء شة الم صطلحات الم اتيال ،التي يقدم من
ياللجا دريدا هذه االستراتيجية؛ علذ اعتبار أع لجذه المصطلحات دورا يبيرا وفاعال في
صياغة المقترح الت نيني في التعامل مع النص ،وبوص جا آليات لقراية النصإ
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 -1الالمركزية (:)La Décentralisation
لقد ياض دريدا نوعا من الثورة علذ يل ا فنار المطلقية واليقينية في ال نر
الغربي ،والتي تمثلت في التمريز حول العقل/اللوغوس " فالت ني  ،يما ي جمه دريدا،
ومعهم فلستت ات االيتالف هو تقوي

للمنطم الغائي واالستتتمراري الذي ءامت عليه

الميتافيزيقيا الغربية ،منذ أفالطوع وحتذ هيدجر مرورا بجيجل وهوستتترل" (النردي،
 ،1998ص حة  ،)2والت نينية باعتبارها استراتيجية ونمطا في القراية ،تقوم علذ مبدأ
رلغاي المريز بوصتتت ه م جوما ياع ستتتائدا منذ عجد أرستتتطو ،ومن هنا فجي تجدف رلذ
الخروج من المتاهات التينانت تتخبط فيجا ال لستتت ة الغربية " وغدت لونا من ال تال
المتجدد لحصتتتوع النصإ"(مونستتتي ،2000 ،صتتت حة  ،)3ولما ياع الدرس من جنس
المدروس؛ ف ع ا مر ن ستته ينطبم علذ ءراية النص ،الذي يصتتبال بموجب هذه النهرة
في التعامل معه متأبيا علذ يل الم اهيم المتعالية فيه وملغيا لجا ،داللة ،مرجعية،
وظي ة وماهية ،ومستبعدا يل مريز ثابت ،ليتحول بذل رلذ نص تتالشذ فيه الداللة
المريزية أو ا صلية القارة ،وي تال علذ أفم واسع دوع ضوابط م سبقة ،تتحول ب شنل
أو بآير رلذ مرايز متحنمة في آليات ال جم وصياغة الم اهيمإ
وفي هذا الستتتيتا ريزت رجرائيتة الت نيت "علذ ت نيت

الخطتا بات والنهم

ال نرية ،ورعادة النهر رليجا بحسب عناصرها واالستغرا فيجا وصوال رلذ اللمام بالبؤر
ا ستتاستتية المطمورة فيجا" ( ربراهيم (وآيروع) ،دت ،صتت حة  ،)114و ل بغية ت جير
الثنائيات البنيوية ونستتت جا ،لتنوع الت نينية من هذا المنطلم محاولة لتجاوم المنطم
ا رسطي جاعلة في يل عقل ال عقلإ
وي جدف دريدا من يالل الت ن ي رلذ تحويل المريز رلذ هامش وال جامش رلذ
منافس ل جذا المريز؛ ر " ي حدث تبادل أدوار مستتتتمر بين ما هو جوهري وما هو غير
جوهري ،بين ما هو محوري وما هو هامشتتتي" (حمودة ،1998 ،صتتت حة  ،)399بعبارة
أيرى ي سعذ رلذ رمالة ما أ سماه بالتراتب القجري الذي أر ساه اللوغوس الغربي ،علذ أع
ل ال يعني التأستيس لتراتب ءجري آير؛ فالت ني ال يجدف رلذ البناي من يالل عملية
ال جدم ،نه تنريس لمريز آير ،م ما يج عل ءراية النص عمل ية متحر ية من طبي عة
نصتتية رلذ أيرى ،وي تت ي عليجا نوعا من الحريية والدينامينية عنس االنحباس الذي
ءالت به البنيوية ،وبذل تغدو " الت نينية ن سجا هي عرضة للت ني أي ا" ( ءطوس،
 ،1998صتتت حة  ،) 25وال جم الذي تقدمه للنص في لحهة ما ءابل للنق
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أيرى ،وبعبارة أيرى ف ع الت نينية هي يلخ لة للنهام و هدم لما يستتتمذ بالثوا بت،
واعتراف  -في اآلع ن ستته  -بمبدأ ستتقوط المريز تحت ضتتربات الجامش ،وهو ما يعني
أنه ال وجود لمقولة المريز أصتتتال ،وءد يانت محاولة دريدا لتجاوم م اهيم المريزية
الغرب ية التي يرى في جا "فنرا يقين يا ،مي تافيزء يا ،ستتتر مد يا ،رطالء يا ،يقين يا محوره
النستتاع الغربي" (العشتتيري ،2003 ،ص ت حة  ،) 124هذه المبادئ والثوابت التي أرستتذ
عليجا الغرم مبادئجم ،واعتبروها دعائم أستتاس ءامت عليجا يل النهريات فيما بعد ،ر
حاول دريدا محاربة هذه التصتتتورات عن طريم البحث عن مواطن الخلل فيجا وهدم
ثوابتجا فعملية الجدم هذه  -ضتتتمن استتتتراتيجية الت ني

 -تمثل لحهة بناي جديدة،

لننجا ال تبني بنية مستتتتقبلية أبدية ،رنما هي لحهة تحتوي علذ فنرة الت ن الذاتي،
ما يجعل الت ني مؤهال للبحث في المآم بنل حرية مويال هذه المجمة للقارئإ
من هنا تتحدد مالمال ءراية النص في ظل مقولة الالمريزية؛ حيث رع مقولة
الالمريزية عند دريدا تمثل المريز في ءراية النص يوع اللحهة النصتتتية تحيل دائما
رلذ لحهة أيرى ،توستتتع من حيز النص وتغيره ،بمعنذ أع ءراية النص تأستتتيستتتا علذ
مقولة الالمريزية ،فعل غير مقيد؛ بل هو فعل ءا بل للحريية متعدد ،أما عن بقية
العناصتتتر ا يرى المنونة لخطام الت ني  ،فجي في الحقيقة تتحر في فل مقولة
الالمريزي ة ،وتنعش المقولة ب

تتل ميادة شتتروحات ،ولننجا ال ت تتيف شتتيئا رلذ ءراية

النص ،ع تأطير عمل ية ءراية النص بأي ضتتتبط أو حصتتتر أوتقنين يت نافذ وم جوم
الالمريز ية ،ولنن بالرغم من ل ال بد من الوءوف يذ ل ع ند هذه المصتتتطل حات
المتممة لم جوم الالتمريز في ءراية النصإ
-2الكتابة (( :)L’écritureانهر الجامش رءم)3

يعد هذا المصتتطلال من جملة المصتتطلحات التي أوجدها دريدا ليتصتتدى بجا لما
أستتماه بتتتتتت :ميتافيزيقيا الح تتور ،هذا ا يير الذي نتج بدوره عن التمريز حول العقل
الغربي ،الذي أعلذ من شتتأع "النالم" علذ حستتام "النتابة" منذ فجر ال لس ت ة الغربية؛
حيث " يؤستتتس المعنذ الحرفي المعطذ في هذا الوءت للنتابة :عالمة تدل علذ دال،
يدل هو ن ستتته علذ حقيقة يالدة م نر فيجا ،ومنطوءه بشتتتنل يالد" (دريدا،2008 ،
صت ت حة  ،)77يما يانت النتابة الت احة التي أيرجت النستتتاع من جنة التواصتتتل ،حيث
انصتتتتب االهتمام علذ القارئ ،فبعد ما ياع النص والقارئ في منزلة واحدة ،وبارت ال
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البنيوية بالنص رلذ درجة تأليجه ،جايت ا ستراتيجية الت ني ردة علذ يلذل وت س يجا
آلراي البنيويين مستتتتعيدة للقارئ اعتباره؛ ر رع "علم النتا بة La grammatologie
يبرم عالمات تحرره في العالم بأ سره ،ب
بال

ل مججودات حا سمة ،وهذه المججودات هي

رورة ي ية ومبعثرة بالناد وال تالحظ ،وهذا ناجم عن معناها وعن طبيعة الو سط

الذي تنتج فيه عمليتجا" (دريدا ،2008 ،صتت حة  ،)59 ،58فقد ستتقط النص من عليائه
وجرد من بعتتده الترنتتدستتتتتتالي /المتعتتالي فوءع في عقول القراي ،حيتتث النص عنتتد
الت نينيين" ينطوي علذ ياصتتتية االن تاح المستتتتمر علذ القراية ،فيتحاور مع القارئ
ويتحاور معه القتتتتتتتارئ" ( ربراهيم (وآيروع) ،دت ،صتتت حة  ،)116ف ع القارئ/المتلقي
أصبال هو الذي يجب هذا النص هويته " ع تجربة القارئ في القراية هي مريز العملية
ا دبية " ( سلدع ،1998 ،ص حة  ،)173بناي علذ هذا ،ف ع م جوم النتابتتتتة يتجسد في
يوع " النتابة مادة ملموسة ويارجية واصطناعية" (دريدا ،2008 ،ص حة )108إ وعليه،
ف ع الذي ت تتتي ه النتابة رلذ مقولة الالمريزية هوأع النتابة وستتتيلة تحقيم ل ،
فالنالم يؤسس مرايز داللية ويحتنر المرجعية وسلطة الح ور ،بما هو مريز متحنم،
فيما النتابة نول من التحقيب المحرر لعملية ءراية النص من يل وصاية وسلطةإ
-3االختالف واإلرجاء (:)La différence et la différance
يقيم دريدا مبدأ االيتالف بين العالمات الحاضتتترة وبينجا وبين عالمات ويلمات
غير حاضتتترة ،أي رع تصتتتوره لاليتالف ال يقتصتتتر علذ ال رو بين النلمات المنطوءة،
وعلذ الدالالت والصتتتوت وا شتتتنال وبين النلمات المنتوبة والمنطوءة ،وبجذا ينوع
" الم جوم الحاستتتم لاليتالف المتعلم بالموجود والوجود ليس يل شتتتيي مطروحا ع
ن نر فيه جرعة واحدة موجود ووجود" (دريدا ،2008 ،صتتت حة  ،)90وهو ما يجعل من
النص في ظل مقولة االيتالف م جوما متحققا من يالل االيتالف المستتتتمر في عملية
القراية التي تع دها ءوة تنرارية ما؛ فااليتالف ال يقوم علذ ت رد النص وتميزه هويةً
وايتالفا عن النصوذ ا يرى ،بل يقوم علذ طريقة النص في ايتالفه مع ن سه ،هذا
االيتالف ال يُرى رال أثناي عملية رعادة القراية ،وهي الطريقة التي تصبال بجا ءدرة النص
علذ رحداث الداللة غير محدودةإ
رع االيتالف ليس ما يميز بين هو ية وأيرى ،بل هو ايتالف دايلي في النص
يجوية واحدة ،هو فصتتتتام ال جم الذي يشتتتطر الجوية الواحدة رلذ هويات ال منتجية "
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يشتتتير[دريدا] رلذ االيتالف ال بما هو تميز ستتتتاين ،بل بما هو مغايرة فعالة ،ورحالة
الشتتتيي ن ستتته رلذ محل آير أبدا " (دريدا ،1998 ،صتتت حة  ،)10وهو المغايرة ال عالة
وااليتالف والحاالت المتواصتتتلة التي تحهذ بجا عملية ءراية النص ضتتتمن مصتتتطلال
االيتالفإ
أ ما الر جاي أو م بدأ ال تأج يل فجو نتي جة منطق ية متو لدة عن فنرة االيتالف
متعلقة بما يعد رستتاية ءراية ،وبذل يرى دريدا أع الرجاي "م جوم اءتصتتادي يشتتير رلذ
رنتاج ما هو مؤجل ( "différéدريدا ،2008 ،صت ت حة  ،)90أي رع القراية ا ولذ ستتتتأتي
بعد ها ءراية ثانية ،لذا تبقذ القراية ا ولذ مؤجلة ومر جأة ،يذل ءراية النصتتتتبقذ
مؤج لة ومر جأة حتذ ال يقب

علي جا بشتتت نل ن جائي ،والمالحظ أع م بدأي االيتالف

والرجاي مرتبطاع  -دائما وأبدا -بالعادة والتنرار؛ بمعنذ رعادة تنرار ءراية النص ،ع
تنرار القرايات الالن جائ ية والم تو حة علذ المطلم هي التي تمنن ال قارئ/ال نا ءد من
تحديد مناطم االيتالف في النص ،أو ما يسمذ بالنشف عن ال

ائال الدايلية للخطام؛

أي رع الناءد الت نيني يطلم النص ضتتد ن ستته ،حتذ يقوم النص اته بخلخلة ما يبدو
أنه من ثوابته ،رنه تأليب النص علذ ن سهإ
ور ا ياع لم جوم االيتالف منانة في الدرس اللغوي عند ستتوستتير ،علذ اعتباره
النص اللغوي جملة من التعارضتتات وااليتالفات بين عناصتتر البنية الواحدة الحاضتترة؛
ف ع دريدا وستت ع من حيز استتتعمال المصتتطلال (االيتالف) ستتاحبا رياه علذ النص يله،
يوحدة ال يجملة عناصر في لحهة ح ور ما تجسده ءراية ما في ظل شروط ما ،وهذه
الق راية ال تعدو يونجا رستتتتاية ءراية تقع موءع ايتالف من ءراية ثانية لذات النص ،بما
هي رستتتاية ءراية أيرى في ستتتلستتتلة رستتتايات ،وعليه فلما يانت القراية هي التي تجب
النصتتتوذ الحدود (الم اهيم) ،و يانت هذه القرايات مختل ة ف ع عملية ءراية النص ال
تستتتتقر بجا الحال ،بل هي في حريية مزمنة ويبقذ القول بجا فعال مؤجال دائما ،ويبدو
أع ما تقدم القول به عند دريدا ال يعدو يونه ر سقاطا لما توصلت رليه النهرية الن سبية
عند "أينشتتتتاين" علذ النص ،حيث تؤيد النستتتبية علذ أنه ال وجود لنينونة ثابتة في
هذا النوع ،ل أع الجزي ئات المت ناه ية في الصتتتغر المنو نة للموجودات في حريية
دائمةإ
 -4األثر (:) La Trace
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يمنن الحديث عن ا ثر انطالءا من يونه " ثورة علذ الح ور نه محو للحا ضر
وا ستح ار للغائب" (وغلي سي ،دت ،ص حة  ،)366ومن ثم ف ع النص يومئ وي شير وال
يصرح ،ويتر المسافة بين القارئ والشارة م توحة ،فجو يقول شيئا ويع و عن أشياي،
بل رنه يقول يل شتتتيي وال يقول أي شتتتييإ وءصتتتد تقويم مستتتار ءراية النص انطلم
الت نينيوع من ءناعة تتمثل في يوع الت ني ال يجدف رلذ يتابة المغامرة ،بقدر ما
يسعذ رلذ تحقيم مغامرة النتابة؛ حيث أع "النتابة هي ري اي الح ور الطبيعي وا ولي
والمباشتر للمعنذ "( دريدا ،2008 ،صت حة ،)111فالنص -في المحصتلة – هو الالنص،
وبالتالي فالقارئ مستنشف رحالة في عالم النص يبحث في ت اريس "رحلة شاءة بل
مغامرة مح وفة بالمخاطر ،وال يتوفر له أدنذ عامل من عوامل ا ماع في أودية الداللة
وشتتتعابجا " (ربراهيم (وآيروع) ،دت ،صتتت حة  ،) 113وهو ما يمنّن القول رع الت نينية
من هذا االعتبار تمثل " دعوة رلذ ال نجائية الداللة بجعل القارئ هو من ينتج الداللة "
(بارة ،2005 ،ص حة  ،)109دونأع تعني ال نجائية الداللة وال نجائية المعنذ  -اللتاع ءال
بجما الت ني  -الالمعنذإ
و لم يقتصتتر دور الت نينية عند هذا الحد ،بل عمت آالؤها علذ الحداثة ،ييف ال
" وهي رنقا للحداثة من االنغال الذي نادت به البنيوية "(بارة ،2005 ،صتتت حة ،)109
لتنوع بذل " النلمات في الشتتعر ليستتت ستتوى دمول اللغة ،والشتتعر ليس ستتوى بناي
فصتتتيال ،والب ناي ليس معنذ ولن نه أثر ي ما أع الدمول ليستتتتت معنذ ،ورن ما هي أثر،
فالشعر ر ا أثر ال معنذ" ( الغذامي ،1998 ،ص حة )291إ
ولما ياع النص ريحاي بالمعنذ فقط ،والمعنذ رحستتتاس ف ع الشتتتاعر ينقل هذا
الحستتاس ،فا فنار والمعاني توضتتع علذ نار هادئة فتحتر وينطلم الدياع ،وا ديب
ينتب الدياع (ا ثر) ،فجو يعبر عن أثر هذه ا فنار والمعاني ورحستتاستته بجا ،وال ينتب
ا فنار والمعاني؛ ر ع هو ال ينتب المعنذ بقدر ما ينتب عن غبار هذا المعنذ ورماده،
(ا ثر) الذي هو صتتتورة المعنذ؛ وبالتالي ف ع "حرية ا ثر هي بال تتترورة حرية ي ية،
رنجا تنتج ن سجا بوص جا ري اي لذاتجا" (دريدا ،2008 ،ص حة )126؛ هو ا ثر في موجز
فجمنا له معادل موضتتتوعي للحقيقة ،ولننه غير موثو به ،فجو ال يطابم الحقيقة يل
المطابقة وال يعادلجا يل المعادلة ،ور ا ياع م جوم ا ثر ال يتأسس من ضرورة أع ينوع
حاو يا للح تتتور والغ يام في آع؛ ف نه " ينبغي لم جوم ا ثر ا صتتتلي أع يث بت هذه
ال رورة[إإإ]رع ا ثر ال يعني فقط ايت اي ا صل ،رنه يعني هنا[إإإ]أع ا صل لم يختف،
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رنه لم يتنوع يوما رال في مقابل الال -أصل " (دريدا ،2008 ،ص حة  ،)147ويجدف دريدا
من يالل م جوم ا ثر رلذ جعل ءراية النص تن تال وتخرج من نطا التقابالت الثنائية
(الستتوستتيرية) التي تجعلجا تتقوءع دايل نستتم مغلم ،ويمجد لمجيي م جوم جديد هو
أثر هذه القراية ا لذي ال يمنن أع يحصتتتر حقي قة النص ،انطال ءا من ءرايات هي في
ا ساس ر ساية ءراية ،ال شيي الذي يتناغم وءراية النص ،التي تعد لم سة سحرية تأتي
وتذهب ،تارية حرائم ورمادا (أثرا) علذ أورا النتامإ
هنتتذا ،وانطالءتتا من منونتتات الت ني ت  ،يمنن اعتبتتار ءراية النص من يالل
مصتتتطل حات استتتتراتيج ية الت ن ي

علذ أن جا ي تا بة في شتتت نل أثر لحقي قة /ماه ية

غائبة/حاضرة لتأييد الغيام تأييدا لوجودهاإ

رابعا -البدائل التي قدمتها اسرتاتيجية التفكيك يف قراءة النص:
يقوم الخ طام ا لدر يدي علذ " فنرة الت جاوم والعبور لمعر فة جد يدة ،ءوام جا
الترحال واالن صتتال عن ا صتتول والجذور والتراث والجوية "(بارة ،2008 ،ص ت حة ) 40؛
ي طام يعنس حا لة من الت ن ي

والمراو غة التي تج عل ا لدوال تشتتتير رلذ مدلوالت

عائ مة ،متحر ية ،غير ثاب تة،إإإ م ما يج عل القراية ءاب لة ل عادة القراية ب تدمير ها
وتقوي تتجا ،وأصتتبال يل مدلول يتحول رلذ دال ،ثم يتحول الدال رلذ مدلول وهنذا رلذ
ما ال نجايةإ
ر ع الت نين ية  -فعل يًا -ال تت عا مل مع مدلوالت ولنن مع دوال ،ع يل ءراية
ستتتتنجتدم وتقوم عليجتا ءراية أيرى وتتحول رلذ دوال لتقوم عليجتا ءراية أيرى ،فال
مدلول وال مدلول معناه :ال معنذ وال معنذ ،معناه :ال عالمةإ دريدا بداية اشتغل بالثورة
علذ الميتافيزيقيا الغربية وتقوي تتتجا وتقوي

يل فلستتت ة تمجد العقل أو المنطم

وترجع رلذ لوغوس أو رلذ منطم ثابت أو مرجعية ثابتةإ
عارض دريدا ما يستتتمذ ب لستتت ة الح تتتور ع الوعي في الغيام وليس في
الح تتور ،ف لس ت ة الح تتور ت ترض دائما وجود دالالت وفلس ت ات عليا ،وهذه الدالالت
تستتتتقطب العقول وال جوم وا وا رلذ نقطة ثابتة ،والبديل عنده هو تقرير فلست ت ة
الغيام أو فلس ة اآلير المغاير ،بمعنذ هي حالة من النسبانية أو حالة من ن ي الحقائم
تماما؛ لذل نجد أع دريدا عالج مذهب التعالي في أوروبا ،لننه أحدث فيه تغييرا جذريا،
وأصتتل هذا المذهب هو ال نر المجرد أو الميتافيزيقي ،استتتنادا رلذ ال لستت ات الغربية
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يصوصا ال لس ات القائلة بوجود عناصر فطرية سابقة ومتعالية علذ التجارم الحسية،
ي ترض هؤالي ال الس ة أع هنا عناصر سابقة للتجربة الحسية متعالية عليجا ،صحيال
هي ليستتتت متعالية علذ المعرفة ،ولنن جا متعالية علذ التجربة الحستتتية (ال لستتت ات
المثالية) ،ومن أراد أع ينشتتتف عن الحقائم عليه أع يرجع رلذ هذه العناصتتتر ال طرية
القائمة فيه وليس رلذ التجارم الحسية ،بمعنذ هنا تعال علذ التجارم الحسيةإ
نهر دريدا في مذهب التعالي وحور فيه وءال بأع هنا وجودا لتعال ،ولنن هذا
التعالي -في الحقيقة -هو تعال لنقاط ثانية يارج اللغة ،هذه النقاط لجا الحايمية علذ
اللغة ،وهي التي تحدد معاني اللغة ودالالتجا ،ر رنجا نقاط المتناهية وال محدودة ،لذل
نحن نتعامل مع ظاهرة الحايمية فيجا لشتتيي ي ترض التقوي

والتدمير وليس الثبات

والمرجعية؛ لذل يمنن اعتبار الت نينية ن سخة مزي ة من مذهب التعالي أو حالة أدبية
لالنتقال من ال لس ة ،ع جا دريدا حاول أع يحدث حالة من التدمير والتقوي

 ،الذي

يانت ت ترضتته ال لس ت ات والميتافيزيقيا الغربية ،ليت تتال الشتتنال في الت نينية في
يونجا ليستتتت ءراية أصتتتال -بالمعنذ الحقيقي -نجا ال تعمل علذ رنتاج ،ولننجا تعمل
علذ تقوي

موجود ،الت نين ية تقوض لنن جا ال تعطي بديال ل جذا المقوض ،ع يل

ءراية من حيث هي ،يجب أع تنوع ءابلة للستتتقوط نجا ليستتتت النجاية ،هي ليستتتت
المعنذ وال القصدية ع الت ني ضد القصدية أصالإ
بموجب الت ني

ن ستتتته ،يرف

دريدا رعطاي أي بديل ل جذا المرجع ،ع هذا

المرجع هو ا لذي تتقوم به القراية ،و نه ال يمنن بأي حال من ا حوال الت عا مل مع
النص دوع أع تثبت فيه طبقة ربالغية ما ،ع ما يراه دريدا تأباه الهاهرة اللغوية ،نه
هدم يلي ل جا ما دام يقوض المرجع .ر ع ف ما ال بد يل لتحقيم المعنذ؟ لتحقيم م بدأ
الحالة التقليدي الذي هدمه؟ لما ا ال يعطي دريدا بديال؟
يذهب دريدا رلذ رف

يل بديل يشتتتمل حالة مرجعية ولو لم ي عل ل رال

ولناع دريدا ن ستته مناء تتا لن ستته ،وبالتالي فجو ال يرى أنه ر ا ياع ين ي مبدأ الحالة
يقيم مرجعا ،فجو ال يرى في عدم الحالة مرجعا ،ور ا ياع يقول بالح تتور ف نه ال يقوم
بتثبيت الغيام ،وليس الغيام عنده مرجعا ،نه ليس عنده مرجعية أصالإ
فنحن أمام ال ءراية ،ع دريدا ال يثبت ال شيي وال يثبت نقي ه ،ر ا هي حالة من
س سطة نصية ويل مرجع معرض للتدمير ،وال يعطي بديال لما يقوضه وال لما يدمره،
ويل ءراية هي ءراية سيئة إ(انهر الجامش رءم)4
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ر ع النص البداعي هو النص الستتيئ والت ستتير الصتتحيال هو الت ستتير الستتيئ؛
الت سير الذي ال يخ ع لمرجعية؛ لذل فنل ت سير صحيال ويل ءراية صحيحة ،نه ال
توجد مرجعية ات بعد معياري مطلقاإ
الت ني

هو أصتتتال حالة من الالمعنذ ،هو حالة من الجروم الدائم ،حالة من

ال شرود الدائم ،حالة من االندياح الم ستمر في دوائر ال تنتجي ،حالة من مالحقة المعنذ
دوع الوصول رليهإ
ور ا يا نت البنيو ية ءاصتتترة عن تحقيم المعنذ ،ف ع الت ن ي
المعنذ الالن جائي والمعنذ الالم حدد ،فالت ن ي

ءد انتجذ رلذ

أءرم ما ينوع رلذ همج مة لغو ية أو

لعبة في الدوال ،حيث يرى بع تتتجم أع الت ني لقي رواجا في العقول التي تميل رلذ
الش  ،ياصة في المزاج الشني العام في أمريناإ
يعمد الت ني

رلذ تقوي

نمو ج التوصتتتيل في اللغة ،وعدم االعتراف بوجود

طب قة ثاب تة في الل غة وهي الطب قة البالغ ية ،التي تعتبر الجستتتر ا لذي تبنذ عل يه
الطبقتتات ا يرى ،البالغيتتة ،والبتتداعيتتة،إإإ والطبقتتة البالغيتتة تقوم علذ الثبتتات
والمرجعيةإ
خاتمة ونتائج الدراسة:
يتاما ،وتأستتيستتا علذ ما تقدم ،يمنن ريراد ما تم التوصتتل رليه -من يالل هذا البحث -
من نتائج وهي ياآلتي:
 النص يعنس حا لة وعي ج ماعي من يالل وعي فردي ،و ياضتتتع في مدلو له ا وللهروف تشنله وهي ا نسا المشنلة له؛ والتي تعد عناصر رنتاج معنوي في النص (
مماع ،مناع ،توءعات،إإإ) ،والتشاب بين هذه العناصر هو الذي يمثل المعنذ النصي.
 ر ا أُريد ل لنص أع يبقذ متما سنا مع معناه ا ول في ت شنله ا ول ،البد من ربقائه فيدائرته النسقية ،ور ا أُيرج من هذه الدائرة يسر عناصر تشنله ا ول وأنسا تشنل
فيه ومعجا يستتتتارة معناه ،ومتذ غادرها انتجذ المعنذ ا ول لجذا النص ،ور ا تمت
عملية مغادرة هذا المعنذ عندئذ يصبال معرضا للت ني  ،نه فقد شيئا من ماهيتهإ
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 ر ا أريد له أع يتشتتتنل مرة أيرى ،فجو أمام حتمية ديول ماهيات جديدة عليه ،تتمثلفي تشنالت ن سقية جديدة متعلقة بالعصر الجديد والتوءعات الجديدة واستراتيجيات
التأويل الجديدة،إإإ
 يتعرض النص في يل تشتتت نل لقراية جد يدة مت عددة ،رلذ ما ال ن جا ية وتت عددالتدميرات والتقوي تتتتات فيه ،بمعنذ ر ا أُريد فجم أي نص ،ف نه نص تشتتتنل وفم
أنسا وهذه ا نسا هي عناصر من ماهية هذا النص.
 ر ا جُرد هذا النص من هذه ا نستتا يجب أع يخ تتع لعملية الت ني وبالتالي تتعددءراياته ،ر ع السلطة للواءع وأيبر نسم لتشنل المعنذ النصي هو الواءع.
 تتم القراية ا لدير يد ية للنص عبر آل يات ( الالمريز ية ،الن تا بة ،االيتالف والر جاي،ا ثر،إإإ) ،وهي في مجمل جا تت تتتتافر لتث بت أ نه ال مرجع ية لقراية النص من منهور
استراتيجية الت ني  ،وفاتحة ا بوام علذ تعدد القراياتإ

الهوامش:
 -1يقصد نيتشه بموت الله :موت الغيبيات وموت المرجعيات وفتال السبيل أمام انبعاث مقولة النساعإ
 -2جا دريدا(  :)Jaques Derridaفيلسوف وناءد فرنسي من أصول جزائرية ولد في ا بيار بالجزائر
العاصمة في  1930/07/15وتوفي بباريس في  ،2004/10//04رليه يعزى ال

ل في تبني

مصطلال الت ني ،إإإ يعبر دريدا عن ال مرجعيته بالقول " :أنا يجودي جزائري ،يجودي ال ،يجودي
بالطبع ،ولنن هذا يافي لت سير العسر الذي أتحسسه دايل الثقافة ال رنسية ،لست منسجما ر ا جام
التعبير ،أنا رفريقي شمالي ،بقدر ما أنا فرنسي،إإإ"إ ( دريدا ،دت ،ص حة ) 56إ
 -3تجدر الشارة رلذ أنه ءد رف

النقاد الحداثيوع يلمة "ا دم" شنال وم مونا نجا رحالة علذ

الميتافيزيقيا ،ووضعوا مصطلال "النتابة" بديال وهو ما يمنن تلمسه في يتابات يل من:
 جا دريدا :النتابة وااليتالف ،ويذل  :في علم النتابةإ روالع بارت :الدرجة الص ر للنتابةإ-فيليب سولرم :النتابة والتجربة الخاصة بالتخومإ

 -4المقصود بالقراية السيئة  -عند دريدا  -ليست القراية الخاطئة بالم جوم المعياري الخاضعة
ل منطم الخطأ والصوام ،ورنما المقصود بجا تل

القراية المتوترة اآليلة للسقوط والتي

تنتهر دائما من يُسقطجا ،هي القراية المن تحة التي تسمال لقرايات أيرى بالديول عليجا
بعد تقوي جا وتدميرها ،وهذه هي القراية الصحيحة في نهر دريدا ،وبالتالي فجي ليست
ءراية ياطئة ورنما هي ءراية سيئةإ
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قائمة املصادر واملراجع:
1إ ربراهيم عبد الل (وآيروع) ( ،دت ) ،معرفة اآلير ،مديل رلذ المناهج النقدية الحديثة،
(ط ،)2الدار البي اي ،المغرم ،المريز الثقافي العربيإ
2إ العشيري محمود أحمدإ( دت ) ،االتجاهات ا دبية والنقدية الحديثة (دليل القارئ العام)،
(ط ،)2القاهرة ،مصر ،ميريت للنشر والمعلوماتإ

3إ الغذامي محمد عبد اللإ(  ،)1998الخطيئة والتن ير ،من البنيوية رلذ التشريحية (ءراية
نقدية لنمو ج معاصر)( ،ط ،)4القاهرة ،مصر ،الجيئة المصرية العامة للنتامإ
4إ النردي محمد عليإ ( ،)1998من الوجودية رلذ الت نينية (دراسات في ال نر ال لس ي
المعاصر) ( ،دت ) ،السنندرية ،مصر ،دار المعرفة الجامعيةإ
5إ بارة عبد الغنيإ ( ،)2005رشنالية تأصيل الحداثة في الخطام النقدي العربي المعاصر
(مقاربة حوارية في ا صول المعرفية)(،دط) ،القاهرة ،مصر ،الجيئة المصرية العامة
للنتامإ
6إ بارة عبد الغنيإ ( ،)2008الجرمينوطيقا وال لس ة ،نحو مشرول عقل تأويلي(،ط،)1
الجزائر ،منشورات االيتالفإ

7إ توما عزيزإ ( أيار -حزيراع ) ،حوار الحداثة وما بعد الحداثة ،تحري وت ني اللوغوس
(بوفرس وهابرماس /دريدا وفويو) ،مجلة البدال والعلوم النسانية( ،عدد  37المجلد
العاشر ) ،بيروت ،لبناع الناشروع لتوميع المطبوعاتإ
8إ حمودة عبد العزيزإ ( ،)1998المرايا المحدبة ،من البنيوية رلذ الت ني ( ،دط) ،النويت،
سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة وال نوع واآلدامإ
9إ دريدا جا إ ( ،)1998صيدلية أفالطوع ،ترجمة :ياظم ججاد( ،دط) ،تونس ،دار الجنوم
للنشرإ

10إدريدا جا إ( ، )2005الصوت والهاهرة ،مديل رلذ مسألة العالمة في فينومينولوجيا
هوسرل ،ترجمة وتقديم :فتحي رنقزو( ،ط ،)1الدار البي اي ،المغرم ،المريز الثقافي
العربيإ
11إدريدا جا إ ( ،)2008أحادية اآلير اللغوية ،ترجمة :عمر مجيبل( ،ط ،)1الجزائر ،الدار
العربية للعلوم ناشروع ،منشورات االيتالفإ
12إ-دريدا جا إ(  ،)2008في علم النتابة ،ترجمة وتقديم :أنور مغيث ،منذ طلبة( ،ط،)2
القاهرة ،مصر ،المريز القومي للترجمةإ
13إدريدا جا إ (دت ) ،النتابة وااليتالف ،ترجمة :ياظم ججاد ،الرباط ،المغرم ،دار توبقالإ
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14إميما بييرإ( ، )1996الت نينية ،ترجمة :أسامة الحاج( ،ط ،)1بيروت ،لبناع ،المؤسسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوميعإ
15إسعيد ردواردإ ( ،)2000العالم والنص والناءد ،ترجمة :عبد النريم مح وض(،دط)،
دمشم ،سوريا ،منشورات اتحاد النتام العرمإ
16إسلدع راماعإ(  ،)1998النهرية ا دبية المعاصرة ،ترجمة :جابر عص ور(،دط) ،القاهرة،
مصر ،دار ءباي للطباعة والنشر والتوميعإ
17إعبد الل عادلإ(  ،)2000الت نينية ،ررادة االيتالف وسلطة العقل(،ط ،)1دمشم ،سوريا،
دار الحصاد للنشر والتوميع والطباعةإ
18إف ل صالحإ ( ،)2002مناهج النقد المعاصر( ،ط ،)1القاهرة ،مصر ،ميريت للنشر
والمعلوماتإ
19إ ءطوس بسامإ (، )1998استراتجيات القراية التأصيل والجراي النقدي( ،دط) ،دار النندي
للنشر والتوميعإ
20إنوريس يريستوفرإ ( ،)1989الت نينية النهرية والممارسة ،ترجمة :صبري محمد حسن،
(دط) الرياض ،السعودية ،دار المريخإ
21إ وغليسي يوسفإ ( دت ) ،رشنالية المصطلال في الخطام النقدي العربي الجديد( ،ط،)1
الجزائر ،الدار العربية للعلوم ناشروع ،منشورات االيتالفإ

22إ -مونسي حبيب  ،)2000 (.القراية والحداثة (مقاربة النائن والممنن في القراية
العربية)( ،دط) ،دمشم ،سوريا ،منشورات اتحاد النتام العرمإ
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