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 مقدمة:
انطالقا من اإليمان بضرورة تكسير نسق الحدود الفاصمة بين األجناس األدبية 
والمعرفية، واقتحام كل الميادين المعرفية والثقافية المتنوعة، وتقديم رؤى معمقة تسيم في 

المعاصرة، راح النقد األدبي  اإلشكاالتضاء النقدي، وبمورة الحمول لبعض الف إثراء
ايا الفمسفة ومعطياتيا متداخال معيا، محتكما لحكمتيا ، ومتأثرا المعاصر يحتضن قض

 ية التي ال تنتيي .فبأسئمتيا المعر 
اىيم وبحث يي أيضا إبداع لممففعن الحقيقة، مسفة تعني البحث الدائم ففإذا كانت ال

د ركيولوجي في أنظمة المعرفة، وتأسيس إلستراتيجية " السؤال الدائم" عن الكون الوجو أ
ة، إنيا ال تنفك تبحث في عالم القيم واألشياء واألخالق والدين والموجودات غوالم

والمغويات، سعيا لفيم الكائن في ىذا الوجود، والكشف عن طبيعة العالقة بين  واإلنسانيات
وسيط الكائن المغوي، وىو األمر الذي ربط بينيما وبين النقد وجعميا  برالكائن والكينونة ع

ية انطمقت من فمسفيق األىداف الكبرى لإلنسانية، فظيرت إبداعات معو في تحقتشترك 
طرح جمالي، وأصبحت ىذه اإلبداعات ذات أىمية خاصة في دارسة النقد األدبي 

ية في معطيات ما بعد البنيوية سعيا فالمعاصر، كما تمثمت الطروحات النقدية / الفمس
ني فراز مالمح النضج العن جوىر العممية النقدية بوصفيا مسؤولة عن إب فلمكش

يما بينيما وولدت فالتأثر والتأثير  واتضحواإلبداعي، واختمط النقد بالفمسفة والفمسفة بالنقد، 
لالتجاىات طبيعيا  وانعكاساالعديد من االتجاىات النقدية بوصفيا حتمية لمجدل التاريخي 

   .الفمسفية
العقالنية ، والمقاربات  وقد وجد النقد في الفمسفة مادة دسمة وغنية بالتصورات

وأفالطون، مرورا بييغل ونيتشو وكانط وصوال إلى الفالسفة النقاد  أرسطوالمنطقية بدًء من 
كانت الفمسفة صانعة  والنقاد الفالسفة أمثال ىيدغر، جيل دولوز، بارت ودريدا... فإذا

مرتبط دوما إن النقد صانع لألراء، صائغ لمتنظير األدبي، فة لألسئمة  لألفكار، صائغ



 ب
 

بالفمسفة وىذا االرتباط الذي ال يمغي مبدأ االختالف بينيما، وخصوصية كل منيما ونيجو 
 في البحث والكشف عن الحقيقة.

إن ىذا التداخل الفمسفي / النقدي يتضح من خالل العديد من المناىج النقدية 
يك، مع صاحبو بالتفكالمعاصرة التي تدخل ضمن " ما بعد البنيوية، ال سيما ما تعمق  

 جاك دريدا.
ف الثاني من و تجربة ما بعد حداثية تشكل أىم حدث فكري في النصففالتفكيك بوص
كلوالثوابت الفكرية الراسخة  القرن العشرين، زعزع ة فمسفيمفيومية، أرضيتيا ثورة  ش

كرية والحيرة الفوزرع الفضول المعرفي  .في شتى الميادين ومرامييا نقدية، وأبعادىا مترامية 
 لدى الناقد والفيمسوف عمى السواء .

السياسي  والنقدي والمعرفي  والثقافي وحتى فالتفكيك عمل عمى قراءة النص الفمسفي
خضاعو  لعمميات معقدة يحكميا منطق المحاورة ومبدأ االختالف والمغايرة. وا 
تفكيك ى بيا الوالسمعة المعرفية التي يحظ أن المكانة العالية والشيرة الواسعة رغي

والسخرية التي تتعالى  االزدراءمل التيارات الفكرية المعاصرة، تضاف إلييا أصوات مج في
، ىي الدافع المحرض واالستفساراتلدى القارئ جممة من األسئمة  خمفة ىنا وىناك ، م
منيا إلنجاز ىذا البحث، السيما أن التفكيك تجاوز كل الحدود  انطالقات والعمة التي شرع

 تحت غطاء واحد ىو" االختالف " أو " التأسيس لممختمف" .المعرفية 
مقولة  مي منظومة التفكيك الدريدي، ىل ىو معطى نقدي أففما ىو االختالف  -

 ة أم ىو فكر ومساءلة ثقافية ؟ ما أصولو ؟ ما غاياتو؟ يفمسف
 أن يكون كذلك حقا؟من ىل تمكن ىذا " المختمف " و  -
تالفيتو " تحقيق أىدافو المعمنة المتمثمة في القضاء من خالل " اخ اىل تمكن دريد -

 عمى المركزية الغربية بكل أشكاليا وتنويعاتيا؟



 ج
 

ذا كان  - ىل يمكن التسميم بوجود خطاب اليامش، في مقابل الخطاب المركزي؟ وا 
 ذلك ممكنا أو صحيحا فعمى أي أساس تشكمت ىذه المفارقة؟

ي ظل ىيمنة ثقافة االئتالف فف" تأسيس لثقافة وفكر " االختالالىل يمكن  -
 والمطابقة؟
 انعكاساتو في الثقافتين العربية والغربية؟ ، ومااالختالف ىذا أستقبل  فثم كي -
خر" انطالقا من مبدأ االختالف، وىل ىي كيف يمكن النظر لجدل " األنا واآل -

 عالقة خضوع أم عالقة اختالف وانفتاح؟
منقادة تح عمى ىذه المغامرة الدريدية التي وجدت نفسيا إذن، أسئمة كثيرة جعمتني أنف،ىي 

الفكري  /منذ البدء تحت وطأة االختالف، إيماًنا  منيا بأن ىذا البحث النقدي/ الفمسفي
ىزية وال ا، ال يؤمن بالجيعبر فجواتو إلى منيج حوار  رحليحتاج من أجل الخوض فيو والت

دون آخر. بقدر ما يعرض المسارات  يقر باألفضمية المسبقة، وال التزمت لحساب رأي
التاريخية واألسس الفمسفية، واآلراء النقدية، ويقف عن حدود المصطمحات والمفاىيم 

 ختالفية الغائرة في عمق التفكيك.ة ىذه االعبغية الوصول إلى حقيقة طبيالمعرفية، 
ومن منطمق أن مشروع ىذا البحث ينتمي لمدراسات التي تطمح إلى فتح حوار 

ال  إشكالية ىذا البحث في مغر وممتع مع نصوص دريدا ونصوص قراء دريدا ، فإن معر 
ومدخل من خطة معتمدة، تم التوسل فييا بمقدمة،  انطالقاتكتسب شرعيتيا وجدواىا إال 

 صول ثم خاتمة.فوثالثة ،
كانت افتتاحية تبرز العالقة الحميمية بين النقد والفمسفة والتي ولدت ف* أما المقدمة 

تيارات ما بعد البنيوية، وأبرزىا التفكيك  –والتيارات النقدية المعاصرة  تجاىاتالاضمن  –
 بما أحدثو من معطيات ومقوالت ومفاىيم وحتى مصطمحات جديدة.

وتناول المعالم  النموذج النقدي من البنيوية إلى التفكيك* يمييا مدخل عنونتو ب:  
 يا فيما بعد التفكيك بوصفو مرحمة بعدية مختمفة .الكبرى لمبنيوية ثم  البدائل التي اقترح



 د
 

 «  فمسفية واألصول التاريخيةعيات الالمرج» ل األول، وجاء بعنوان* ثم الفص
ية لكل من التفكيك فمسفىو فصل يرصد األصول التاريخية والمرجعيات الو 

حيث  واالختالف، وقد قسمتو إلى ثالثة مباحث، األول يدور حول التفكيك ماىية، ثم من
 ثم أخيرا المرجعيات الفمسفية التي ساىمت في تشكيمو. اإلبداعيةعالية قراءتو ف

... أما المبحث الثاني فقد خصص لمتأثير الفكري والفمسفي الذي خمفتو كل من 
الظاىراتية عند ىوسرل واليرمينوطيقا عند ىيدغر عمى فمسفة التفكيك وعمى صاحب 

 .التفكيك ومسيرتو االختالفية 
والتحول الذي حصل داخل الفمسفة الغربية  لالنتقال الثالث خصص المبحث  فيما

الحضور اء المخطط التفكيكي، حيث تناول ىذا المبحث االختالف بين فمسفة جر 
 ختالف عنيا . الميتافيزيقي، والتأسيس لال

 وىذا الفصل األول تم فيو التركيز عمى األصول الفمسفية وتأثيرىا عمى وجود التفكيك 
 ي الساحة النقدية / الفمسفية، ومدى مساىمتيا في بمورة مفيوم االختالف.ف

التمثل النقدي بـ: "  ي، وىو فصل نقدي، عنونتو* ليأتي بعدىا الفصل الثان
 ، وقسم بدوره إلى ثالثة مباحث:"لإلختالف عند دريدا

األول تعمق بالتفكيك بوصفو تأسيسا لممختمف، ومن خاللو توقفت عند نقطتين 
نص االختالف ويميو المبحث الثاني، الذي خصص و حوريتين ىما: التفكيك اختالفا، م

ختالف بوصفو مقولة نقدية تفكيكية، وبيان مفيومو وخصائصو، وكذا لمحديث عن اال
المبحث الثالث وىو ما يتعمق بعالقة  يدا، ليأتي بعدىا ر عالقتو بباقي مقوالت التفكيك عن د

 لتأسيس لمبدأ الحوارية.بتداخل النصوص وا فاالختال
 "أثر التفكيك في النقد الحديث" ليختتم ىذا البحث بفصل أخير جاء بعنوان:

التفكيك في النقد الحديث الغربي والعربي، وقسم ىو  وتمقي  ريأثتخصص لمحديث عن 
 خر إلى ثالثة مباحث :اآل
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مبحث خر من منظور ثقافي، فيما ذىب الختالف بين األنا واآلالول األول اتنا
الثاني لمحديث عن التفكيك وأثره في النقد الغربي ممثال في الواليات المتحدة األمريكية  

الموجية لمشروع  واالنتقادات االعتراضاتجماعة ييل(، مع عرض ألبرز االختالفات أو (
 التفكيك.

شمل جممة من اإلسيامات ل أثر التفكيك في النقد العربي و أما المبحث الثالث، فتناو 
الغذامي، عبد الكبير عبد اهلل ن أمثال: النقاد العرب معن ربية الممثمة في نماذج الع
 طيبي، عمي حرب، عبد الوىاب المسيري، عبد العزيز حمودة، بختي بن عودة...الخ

 ةضت بيا رحمفعند خاتمة تضمنت جممة من النتائج التي أ.... لنخمص في النياية 
 مف بكل معطياتو ومقوالتو.البحث داخل الخطاب التفكيكي / المخت

 المراجع نذكر منيا: ومجموعة من المصادر بفي إنجاز ىذا البحث بالتأكيد  توسمناوقد 
 " الصوت، "خر المغويةأحادية اآل"، الكتابة واالختالفكتب دريدا المترجمة مثل: "  -

 "استراتيجيات التفكيك،" "أفالطون صيدلية"  عمم الكتابة"،"  "، والظاهرة

(لصاحبيا  التفكيكية بين النظرية والتطبيق)رى لقراء ونقاد دريدا مثل : وكتب أخ -
 نصيات بين الهرمينوطيقا، )زيما -ڤ -( بيير  التفكيكيةكريستوفر نوريس ،)

( مادان ساروب  ،)دليل تمهيدي إلى ما بعد البنيوية( ىيو.ج.سمفرمان والتفكيك
 االختالف الثقافي وثقافةبد اهلل،  )( لعادل عإرادة االختالف وسمطة العقلالتفكيكية ) 
) المركزية الغربية ( سعد البازعي، وجممة من الكتب لعبد اهلل إبراىيم: االختالف 

إشكالية التكون والتمركز حول الذات، المركزية اإلسالمية صورة اآلخر في المخيال 
 ، وعدد من كتب عمي الحرب االسالمي خالل القرون الوسطى، معرفة اآلخر،..(

الممنوع والممتنع، نقد الحقيقة، أسئمة الحقيقة ورهانات الفكر،التأويل و )
(أحمد محمد  دريدا عربيا: يوسف وغميسي ، )الحقيقة...(، )إشكالية المصطمح(

 البنكي، وغيرىا من المراجع التي تمت االستعانة بيا طيمة رحمة البحث.
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يقو، كما أن الشكر موصول فتو  ي األخير ال يسعني سوى أن أشكر اهلل عز وجل عمىف* و 
إلى الدكتور المشرف" عمر عيالن"، عمى رعايتو ليذا البحث، وتابع بالسؤال والنقد والتوجيو 

خير مرشد و معين، كما اآلن، فكان والحوار مراحل إنجازه حتى صار عمى ما ىو عميو 
لى كل خنش -عباس لغرور –الجامعي أتوجو بالشكر لكل األساتذة األفاضل بالمركز  مة، وا 

 .-سطيف  -ة فرحات عباسمد لي يد العون من أساتذة جامعمن 
ن يكن ىذا البحث قد أصاب أىدافو ا  وفي الختام أسأل اهلل النجاح والتوفيق، و 
ن يكن قد قصر عن ذلك فيكفيو شرف ا  المنشودة وبمغ قيمتو المرجوة، فممو الفضل والمنة. و 

قى خطوة متواضعة عمى بداية الطريق إن شاء المحاولة والصدق واإلخالص في العمل، وتب
 اهلل.

             التوفيق ولي  واهلل                            
 .61/30/1366مسيمة :   
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صول غربية ، وجدىا النقاد العرب جاىزة  فكان منيم ألتعود جذور التيارات النقدية 
 اخرى عجزه عن بموغيأو بأمبينا بطريقة  من تبناىا ومنيم من وقف ساخطا عمييا،

ن و النقاد برزت الحداثة بشكل الفت شغمت المفكريكغيرىا من القضايا الفكرية التي و 
تدخل ضمن  ييد و معارضة، فيي بكل ما تحمل من عمق و غموض "أمحير بين تو 

المفاىيم المستعصية عمى التعريف و التحديد الرافضة لكل نمذجة والمصنفة  بعدم القابمية 
، ما شكل حيرة معرفية في األوساط النقدية 1"ليا وجاىز و القدرة عمى قبض مفيوم ناجز

طار مشروعيا إمم التي كانت خارج ذن ، صدمة لجميع األإفقد "حققت الحداثة ،والفكرية . 
يا التقنية و العممية اتنجاز إفكارىا و أبصداىا المتمثل في  ثرأن تتأالتاريخي مما حتم عمييا 

بل شمل المجتمع الغربي  ،حسب ن الصدى لم يقتصر عمى المجتمعات العربية فأال إ، 
 2.طار مساءلتو الدائمة و تجديده المستمر لمشروعو الحداثي " إنفسو في 

سؤالنا المتجدد الحداثة بكل ما تحمل من معان تتراوح بين االنفتاح و اإلنسالخ تظل 
 المرتدين بجريمة االنتماء إلييا نحاكم أو نغمق دونيا األبواب ، لييا ،إ" نبحث عنيا ، نحن 
رة م و يدمرنا أو ييددنا ، نصالحو أخر نبتغيو آفق ألى إورنا العام نظفتتحول الحداثة في م

الكل متورط في و حمايتيا  دواتأىذا الجسد الغريب في كميتو و مرة نسرق منو  إلىنرى 
و جدارا حديديا يترك الشرق يتيما أالشرق  و ضدىا ، يختارىا كبديل لموروثأالحداثة معيا 

  3.ال شرق و الغرب لو" 
                                                           

،  1ضاء طيالثقافي العربي ، الدار البالمركز  رضوان جودت زيادة : صدى الحداثة )مابعد الحداثة في زمنيا القادم(، - 1
 . 17، ص2003

2
 .08المرجع نفسو ، ص  - 

 2محمد بنيس :حداثة السؤال )بخصوص الحداثة العربية في الشعر الثقافة (،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط - 3
 .109ص ، 1998،
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مصطمح يغطي حقوال معرفية كثيرة تتجاوز  Modernité اثة دحو لما كانت ال
بي، فيي مع كل ىذه الشمولية تبقى من دالجانب االقتصادي و االجتماعي و الفكري و األ

التحديد ، كثيرا ما تفسر تفسيرا عن و نوع المفاىيم المتمردة المستعصية البعيدة عن الفيم 
يقول : "  يمؤدلجا يعكس توجيات المفكر و يبتعد بو عن الموضوعية ، وىذا منذر عياش

 نيا حضور بال تاريخ إمومة ...أبوة لغوية ، وال أمن غير ة حداثة والدن مصطمح الإ
الستنارة ليحقق االظالم  ىيقضي عم ،جاء تفرض نفسيا كدافع قوي ، ،1ووجود بال ذاكرة "

خذ بنا أعمق الحداثة و مطاطيتيا ال تنفك ت ىو عم. و ييز الجمود و يعصف بالماضي 
فيي من غير شك تحتفظ بالكثير من قوتيا  "،روبية و مق الفمسفة الغربية و الروح األعفي 
 "زمنة جديدة بالكامل ،أنعيش في  أننا لقيا بسبب ارتباطيا بشعور معاصر متميز يعنيأو 

حيانا تفاعل ضده أنجازه ، و ا  فالحداثة " ىي وعي جديد ، شرط تمكن الغرب من تحقيقو و 
  2.لغائو "إجل تقويضو و أمن 

الحداثة النقدية ،التي ظيرت  ين الحداثة التي تسمط عمينا فضوال معرفيا و مميزا ىأغير 
المناىج ما قبل  بوادرىا األولى تقودنا إلى  نأفي القرن العشرين مع البنيوية ، رغم 

 .البنيوية

 وي،ينبفي منتصف القرن العشرين بعد ظيور المد ال بشكل باىر ، ، الحداثة ، إذنتممع ،  
و عده المغة نظاما  سطع نجم الدراسات المغوية مع سويسر بثنائياتو الشييرة ، ماوبعد

واىر المعقدة في االقتراب من الظ عمميا " كانق بين المغة/الكالم .فيوكذا التفر  يا،عالمات
                                                                                                                                                                                             

 15ص ،  1991، 1ط الحرف العربي ، بيروت ، دارعبد المجيد زراقط: الحداثة في النقد االدبي المعاصر ،  -2

 .32،33ص ص  رضوان جودت زيادة : صدى الحداثة ، -3
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تالف ئاالو االختالف  ىالمغات و االنثروبولوجيا و دراسة ما فييا من عالقات مبنية عم
 .1"صيل الذي تصنعو ىذه العالقات دراك النسق األإل

الرغبة في تفسير بساسا أن العشرين ثورة نقدية عنيفة مرتبطة و تبعا ليذا شيد القر 
بالعديد من  ن تعصفأعمى ىذه الثورة  اوكان لزامنذاك ، آدبية نتجتو الساحة األأما 

رستيا المناىج السياقية السابقة أ التيو القواعد  سسالمفاىيم و التصورات و األ
 والن بارتر وية تركز مع )برز تمثيل لمبنيأ، النفسي ، التاريخي (، ولعل االجتماعي)

 خارج النص إلىر ظالن رفضواالذين  لتوسير....(أ جيرار جينيت ، تودوروف، ترفيتان
ال بأدوات ومناىج مأخوذة من عموم  ستعانة إللى اإ لم تعد في حاجة إنيا ، خرآ ىبمعن

الحداثية التي تتعامل  ةىكذا قام نقد حداثي يتماشى مع الطريق إلى األدب أصال  ،تنتمي 
لتعامل با  يرة الذاتية....( بلسمع النص ال من الخارج بمفيوم النقد السياقي )التاريخ ،ال

وقد  البنيوي وتعميق القطيعة مع المؤثرات الخارجية ،  معو من الداخل حسب المفيوم
 ،القارئ والحد من فاعمية حول النص ، واعتباره محور اإلىتمام  دعت البنيوية الى التمركز

 ذ فانطاق النص واستستنعمى ا تىذا وركز  ،كان رمزيا ن ا  كما جاءت بموت المؤلف و 
الرأي القائل بإمكان تفسير النص وحل  إن فبمجرد أن يزال المؤلف ف " الكامنةتو اطاق

شفرتو يصبح رأيا متيافتا ذلك أن إعطاء النص مؤلفا محددا يعني فرض محدودية عمى 
 .2النص أو ربطو بمدلول نيائي ال يتغير ، أو بمعنى آخر قفل النص " 

                                                           
                                     . 13، ص  1994 1ط دار األمير ، رية النقد األدبي ،ظن :يوسف أنور عوض   - 1

 .45،46،ص ص نفسوالمرجع  - 2



 

  النموذج النقدي من البنيوية إىل التفكيكية                                                                             لـــــــمدخ

00 
 

الخارجية و الظروف المساىمة في إضافة إلى فصل العمل األدبي عن األنساق 
بمورتو،ألن ىذا يبعدنا عن مركزية النص و محوريتو حيث صرح بارت في  مؤلفو  الكتابة 

 أي موقف  أن العمل األدبي ال يحيطو أو يسميو أو يحميو أو يوجيو في درجة الصفر:"
سيرات متعددة وليس فيو حياة عممية تقول لنا أي المعاني نعطيو ...ولكنو مع ذلك يتقبل تف

 .1ن تمك الكممات قبمت خارج أي موقف باستثناء موقف الغموض نفسو"أل

يعرف بالبنية المغوية  ىمية كبرى لماأعطاء إن البنيوية نموذج نقدي حديث حاول إ
من القارئ /الناقد التركيز عمى  يمر الذي يقتضالمشكمة لمنص )البنية الداخمية ( ، األ

دبية من خالل نو وىو يحاول مقاربة النصوص األأيبدو  و انطالقا من ىذا المغة .
النظر و  النصوص  عماق بنياتأات ىذا المنيج، ما عميو سوى البحث في آليجراءات و إ

ال بالمعنى القابع إن البنيوية ال تقر إنساقيا. وبيذا فأفي العالقات المغوية التي تربط بين 
و أحاور تالمفيوم البنيوي ال يفتح مجال الن النص حسب فإوبالتالي  في ثناياىا النصية ،

 الحوار بين النص و القارئ.

تجمع بين القارئ و النص وفق نشاط حواري ؟ "حيث إبداعية ليس النقد فعالية ألكن 
الناقد /القارئ مقاصد متقي فييا تخذ داللتو من كونو نقطة أن يأمصطمح  الحوار يمكنو 

ى ضرب من التفاعل و الحوار الذي ىو نتاج لإبالمقاصد المضمرة لمنصوص بما يفضي 
 .2خر "قطبين ، ينطمق كل منيما صوب اآل

                                                           
1
من ليفي شتراوي إلى دريدا، ترجمة محمد عصفور ، عالم المعرفة ،الكويت ، دت ، ص  بعدىا ،جون ستروك :البنيوية وما  - 

82.                   

عبد اهلل ابراىيم : الثقافة العربية و المرجعيات المستعارة )تداخل االنساق و المفاىيم و رىانات العولمة(،المركز الثقافي العربي  - 2
 .53،ص 1،1990،بيروت،ط، الدار البيضاء 
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نيا القت أرغم و  نيا تحمل طابع الحوارية ،أذن ، البنيوية الممارسة النقدية عمى إلم تفيم ،
الرفض ثارت و سنن التغيير النقدي لحقتيا، و ثورة الشك  نأال إمر، رواجا كبيرا في بداية األ
ية الموضوعية فنفسيم في محاولة لمخروج من الوصأوية بنيقطاب الأضد مبادئيا من طرف 

 يا البنيوية .ترسأ يالت

و سجنتو في  ،و تحرره بداعيتوإفقدت النص أ يت الثورة ضد البنيوية التأبيذه الطريقة ، بد
تجاه المعاكس ليا وتولد إلان يسيروا في أبنيتيا المغمقة ، ومن ثمو كان لزاما عمى رافضييا 
ن "ما بعد البنيوية تخرج من رحم أذلك  كنتيجة حتمية تيار مابعد بنيوي/مابعد حداثي ،

  1." ..لكنيا تثور عمييا و تنقضيا. البنيوية ،

جراءات المنيج البنيوي في تحميل إليات و المساءلة  و المحاورة و النقد آل أتنطمق وفق مبد
حادية و تيا لمنص بعيدا عن مفاىيم األءعن بدائل في قرا النصوص، و تسعى لمبحث

ن البنائية ىي النواة أو من الطبيعي القول  .نغالقية و النسقية و المعنى الواحد اإل
  :المنيجية  المولدة لما تالتيا من اتجاىات عرفت باسم اتجاىات ما بعد البنيوية 

خيرة كان ليا وىذه االتجاىات األ ،2التمقي " ويل و جماليةأكا التفكيكية و السيميولوجيا و الت
الفضل في تفعيل مصطمحات و مفاىيم نقدية جديدة من قبيل :القارئ / الناقد 

المرجأ... كما عممت عمى النظر لمنص ى المعن/النيائية الداللة /القراءة االبداعية /المبدع
تكثيف  ىائية القائم عمنما نص التعددية القر إو بناء منجز/جاىز أال بوصفو بنية مغمقة 

من إنغالقية البنيوية بسبب إنصرافيا الدالالت و تعدد القراءات ، كما حاولت الخروج 
                                                           

1
ص  ،  2003، 2ط ، مريث لمنشر و التوزيع ،محمود احمد العشيري:االتجاىات االدبية و النقدية الحديثة)دليل القارئ العام(  - 

105  .                                             

2
ص  ، 2001 ،1 ط الدار البيضاء ، الثقافي العربي ،المركز  بشرى موسي صالح : نظرية التمقي )اصول و تطبيقات (،  - 

18. 
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ن أنة ملى ما ىو خارج النص ، معإ ىالمغوية لمكشف عن المعن المطمق صوب الوحدات 
القراءة و ليس المحور الكمي  ىحد المستويات المساعدة عمأال إالبناء النصي ما ىو 

            النص ارسإن يسيم في فك أن االدراك المعرفي لمقارئ من شأنو أمطمق ليا ، و /ال
ودع فيو أفقان لفيم النص، أفق النص الذي أبحيث يتقابل  البحث في فجواتو و شقوقوو 

وعمى  ،1المستقبل " ىفق القارئ الذي يريد فتحو عمأذاكرتو الوجودية عن الماضي و 
ومن طبيعة النص أن ينفتح عمى عدد ال " ويل ،أتفتح النص عمى الت تناىيةقراءات ال م

من التأويالت ، و امكانية انفتاح النص عمى قراءات بالتالي و حصر لو من القراءات ، 
 2.ستقالل الداللي لمنص"إل ير الجدلي لظمتعددة ىو الن

ناقد و النص من ما سبق ، يتضح التحول في العالقة الرابطة بين القارئ / ال ىسيسا عمأت
ة يبسبب انتقال النص من البن ،لى عالقة اختالف و انفتاحإعالقة مطابقة و مماثمة 

شارات و يقبل دوما لى العالم المنفتح " فالنص يشكل كونا من العالمات و اإلإغمقة مال
 3.بدا قراءة ما لم يقرا فيو من قبل "دعي أو يست، ويل أالتفسير و الت

فق أو فتح  عمى تكريس انفتاح النص تجاىات ما بعد البنيويةإلاكل ذا عممت إولكن 
تركيزنا سيكون حول التفكيك كتوجو ما بعد بنيوي جاء  إن ف، و النص ئ الحوار بين القار 

رستيا الفمسفات القديمة ، و أ يسس التو غيرىا من األ ،رفضا لممركز/المطمق/ الميتافيزيقا
 كرستيا البنيوية . يالمبادئ الت

                                                           
1
 الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، سعيد الغانمي، تر : ويل )الخطاب و فائض المعنى(،أنظرية الت _ بول ريكور : 
 .17ص ،1،2003ط

2
 .64المرجع نفسو،ص - 

3
 .95الحديثة )دليل القارئ العام (، ص دبية و النقدية تجاىت األحمد العشيري : اإلأمحمود  - 
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نذاك "وال آشيدىا الفكر الغربي المعاصر  يحداث التاألبرز أىم و أبقى التفكيك من بين لي 
حدث فكري في النصف الثاني  أىم  ن المنحى الحفري التفكيكي شكلبأمبالغة في القول 

و يقرأ و يفيم ، بو تزعزعت ثوابت فكرية أ  من القرن العشرين ، عند من يرى و يسمع ،
رض  الفمسفة ، أغاما مفيومية في ألو فجرت  ،ما ورائية حصينةراسخة، وتداعت قالع 

 ىاالقل ما يحمل عم ىو عمأشكالت من مطرحيا مزحزحة معظم ال إلى دى أمر الذي األ
يستدعينا لمبحث عن مواطن االختالف في ىذه الحركة  كما 1.عادة طرحيا و صياغتيا " إ

، وعرفت الكثير من ض والشك قت من الرفالنقدية التي القت من الشيرة والرواج بقدر ما ال
 الغموض بقدر ما فتحت آفاق البحث فييا وفي مقوالتيا وحتى في رائدىا األول .

 .؟المعاصرة  فما التفكيك/التفكيكية ؟وما أثره في الساحة النقدية

 ؟.التفكيكية عند جاك دريدا التفكيك/فيما تكمن اختالفية 

 ما ىي مقوالت ومبادئ التفكيك ؟.

لى أي مدى وفق  إذا كان "االختالف" من أبرز مقوالت دريدا فما حقيقتو ومقاصده؟وا 
 صاحب التفكيك في تحقيق ىذه االختالفية؟ .

كل ىذه األسئمة وغيرىا ستكون مطمحا شرعيا لمولوج إلى عالم التفكيك عند دريدا ومحاولة 
 تو .افيمو واستيعاب مقوالتو ومرتكز 

 

                      
                                                           

1
 .                             24ص ،1،2000 المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، ط )نقد الذات المفكرة(، عنحرب : الممنوع و الممت يعم - 
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 الجذور الفمسفية لمتفكيك:األول المبحث
  التفكيك ماهية :أوال

  ! ال شيء؟  ! ما التفكيك ما الذي ال يكون التفكيك ؟ كل شيء
 دريدا                                                                

يي دعوة لإف فاعمية القراءة النقدية ألي ثقافة أو فكر مف خبلؿ األنساؽ المعرفية، 
إذ تجعؿ فعؿ القراءة باعتباره عممية معرفية و  ،/خباياه الخفيةمقوالتو  في ال محفرصريحة ل

المقروء بغية  مرتبطا بالقارئ والمقروء، فإذا كاف القارئ يسعى لمتحاور مع فعالية إبداعية
لقراءة ، فإف ىذا يتطمب منو فيما ووعيا بالغيف مف أجؿ مباشرة عممية االنبش في مكنوناتو

أصبح يشكؿ أكبر عائؽ أماـ القارئ لما أف فيـ ىذا المقروء  ، غيرمشروعفي إطار 
يحتويو مف زخـ فكري و كـ مصطمحي، ينحدر مف أنساؽ معرفية و سياقات ثقافية 

وألنو ال مناص ألي قارئ مف الوقوؼ عند حدود  اضف فكرية /فمسفية /غربية مختمفة.محو 
، كاف لزاما حدود الثقافات التي تؤطر النصوص ور وكذاالمصطمحات و المفاىيـ و الجذ
مرجعياتو الفمسفية قبؿ ولوجو والوقوؼ عند ماىيتو، و   عمينا بداية فيـ مصطمح التفكيؾ

واالنتقاد   الكثير مف االستيجافثير مف الشيرة و اإلغراء حينا، و محطة نقدية أثارت الك
لة معرفة سر وحقيقة  ىذا التوجو شرعية لمحاو  منحنا، ما زادنا تحريضا و حينا آخر
 النقدي . /الفمسفي

ىي أبجدية  خبلصات العمـو ، رحاؽ المعارؼ ورحيقيا المختـو ،"المصطمحات ىي 
  ممتقى الثقافات اإلنسانية وعاصمة العواصـ المغويةالتواصؿ المعرفي، ومفاتيحو األولى ...

ة ومعضمة يبصطمح إشكالية نقدية عصالمتباعدة، إنيا لغة العولمة بامتياز كبير، ويمثؿ الم
مف معضبلت الخطاب النقدي العربي المعاصر، وبؤرة مف أشد البؤر التي تثير مف التوتر 

                                                 
 - 63ص ، 1998دط، الدار البيضاء، دار توبوقاؿ، ترجمة كاظـ جياد، ة واالختبلؼ،جاؾ دريدا :الكتاب. 
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ناؿ مصطمح التفكيؾ نصيبو مف ىذا التوتر،  1والجعجعة ما تثير بيف الباحثيف و الدارسيف"
، ىي المقابؿ الشائع كما يؤثر البعض فالتفكيؾ أو التفكيكية

الذي أقر أنو و   jack Derridaالذي ظير مع جاؾ دريدا (Déconstruction)لمصطمح
كاف يفكر خصوصا في استخداـ ىيدغر لكممة  (Déconstruction) حيف وضع مصطمح

بسطيا عمى طاولة ى تحميؿ بنية ما عف طريؽ نشرىا و "بمعن (Déstruction)التدمير
الفرنسية  (démontage)ية أي األلمان (Abbou)التشريح مثمما كاف يفكر في كممة   

،كما ورد عف جوزيت  راي  2التي استعمميا فرويد لمداللة عمى نوع مف التركيب المقموب "
 عند دريدا بمعنى فؾ (déconstruire) دوبوؼ في "قاموسيا السيميائي" فعؿ التفكيؾ

 3موروث اعتمادا عمى التحميؿ السيميولوجي". أيديولوجيبناء  (défaire) تقويضأو 
في تيجئتو إلى أربع مقاطع كؿ مقطع منيا داؿ    Déconstructionوينقسـ مصطمح 

 4عمى معنى معيف : "
 ( السابقةdé وىي سابقة التينية تتصدر كثيرا مف التراكيب الفرنسية بمعنى )

 واالنتياء والقطع والتوفيؽ والتفكيؾ و النقض. النفي

                                                 
سي - 1 ي ل سف وغ و  منشورات االختبلؼ،بيروت/الجزائر، دار العمـو ناشروف، : إشكالية المصطمح في خطاب النقد الجديد،ي
 .340،ص 2008 ،1 ط
 - وع "المغات النقدية وعمـو اإلنساف"في أكتوبر عاـ ولد التفكيؾ في ندوة نظمتيا جامعة ىوبكنز)الو،ـ،أ( حوؿ موض

،وقد اشترؾ فييا مجموعة مف النقاد و الباحثيف مثؿ :روالف بارت،تودوروؼ،لوسياف غولدماف،ج .الكاف و جاؾ دريدا 1966
سانية"،ثـ ضمنيا الذي شارؾ بمداخمة أرسى فييا أسس التفكيؾ،وكاف عنواف مداخمتو:"البنية والدليؿ،والمعب في خطاب العمـو اإلن

 إربد، دار الكندي، بعد ذلؾ كتابو "الكتابة واالختبلؼ".)ينظر:بساـ قطوس:استراتيجيات القراءة :التأصيؿ و اإلجراء النقدي،
 .19، ص 1998دط، األردف،

 .58،ص جاؾ دريدا :الكتابة واالختبلؼ - 2
 .344يوسؼ وغميسي:إشكالية المصطمح،ص - 3
 .350المرجع نفسو،ص - 4
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  كممة(con) وىي مرادفة لسوابؽ أخرى(co-col-com)  تتصدر كممات كثيرة ال
 . (avec)تخرج معانييا عف الربط والترابط والمعية

  كممة(struct)  بمعنى : البناء 
  البلحقة(ion) وىي الحقة مماثمة لبلحقة(tion)  تدؿ كمتاىما عمى شكؿ مف

و بتركيب دالالت ىذه المقاطع المجزأة تدؿ  actionأشكاؿ النشاط و الحركة 
 عمى)حركة نقض ترابط البناء( Déconstructionكممة 

عمى الحركة وليس المذىبية كما في  إالتدؿ  و بما أف الكممة منتيية ببلحقة ال  
    فقد سايرت بعض الترجمات ذلؾ مكتفية بالمصدر مجردا  isme-iqueالبلحقتيف : 

 التشريح.... –النقض  –التقويض  -)ال المصدر الصناعي( : التفكيؾ
يصعب الوقوؼ عمى دالالتو   او مشتت مضمبل (Déconstruction)ويبقى مصطمح

يدؿ في مستواه األوؿ عمى التيديـ والتخريب والتشريح وىي "فيو مصطمح مكثؼ  الفكرية،
دالالت تقترف عادة باألشياء المادية المرئية لكنو في مستواه الداللي العميؽ يدؿ عمى 

ا بحسب عناصرىا، واالستغراؽ فييا تفكيؾ الخطابات والنظـ الفكرية و إعادة النظر إليي
. والكشؼ عف مواطف الغياب ومناطؽ 1وصوال إلى اإللماـ بالبؤر األساسية المطمورة فييا"

والفكرية والمعرفية وتوجيو آلة النقد صوبيا في  اإلخفاء والنبش في األنساؽ الحضارية
ور التفكيؾ إال محاولة لتجاوز النمطي/الجاىزي/المألوؼ/اليقيف الذي ال يعدو مف منظ

 أوىاـ/أصناـ.
       الذي أرسى معالمو في إطار التحوؿ  ارتبط التفكيؾ بالكاتب الفرنسي جاؾ دريدا

في النقد األدبي  واالنقبلب المعرفي عمى البنيوية ... ما يجعمو  أىـ حركة  ما بعد بنيوية 
لشرعية العممية فإذا كانت البنيوية تطمح إلى تأسيس مذىب نقدي يقـو عمى ا المعاصر،

                                                 
 . 114ص ،1990، 1ط بيروت، معرفة اآلخر،المركز الثقافي العربي، عبد اهلل إبراىيـ وآخروف: - 1
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" فإف ما بعد ،والمنيج التجريبي وينطمؽ مف مبدأ لغوي عبلماتي بحت يصنعو اإلنساف
بدعواىا، ولكف سخرية ما بعد البنيوية مف البنيوية  البنيوية تسخر مف ىذه النزعة وتيزأ 

ى ما بعد البنيوية ىـ بنيويوف اكتشفوا خطأ طرائقيـ عم فممثموإنما نوع مف التيكـ الذاتي 
ذا كانت البنيوية تسعى  ،1نحو مفاجئ" عمى  تقديـ براىيف متماسكة مف أجؿ القبض إلىوا 

و إذا كانت .ر الشؾ في تمؾ البراىيف وينسؼ معطياتياذداللة النص، فإف التفكيؾ يب
البنيوية تتخذ منحا إجرائيا في تحميؿ النصوص والوصوؿ لممعنى مف خبلؿ جممة مف 

المعجمي .... فإف التفكيؾ يشكؿ حمقة معقدة  ي، النحوي،المستويات التركيبي، الصوت
سياسية أو فكرية و  إستراتجيةباتخاذه مظاىر متعددة، فمرة يبدو موقفا فمسفيا و ثانية يكوف 

 .مرة ثالثة يبدو طريقة في القراءة أو منيجا إجرائيا
اربة فمسفية إذ ىو" مق ديفيد بشبندرفيأخذ التفكيؾ منحا فمسفيا مع الناقد االسترالي 

  وال تدؿ   post-structuraliste البنيويةإنو نظرية بعد  لمنصوص أكثر مما ىي أدبية،
ىنا عمى أف التفكيؾ يحؿ محؿ البنيوية باعتباره نظرية أحدث زمنيا ولكنيا ( post–بعد )

وفي ىذا يشير بشبندر  2تدؿ باألحرى عمى أنو يعتمد عمى البنيوية كنظاـ تحميمي سابؽ"
سيما مقوالت التحميؿ األلسني و ما توصؿ إليو ادة التفكيؾ مف مقوالت بنيوية الإفإلى 

ما يمغي بالنسبة إليو وجود تعارض بينيـ أو إحبلؿ بديؿ مكاف  ،فرديناند دي  سوسير
 –آخر، إنما التفكيؾ يستثمر البنيوية باعتبارىا النموذج التحميمي األسبؽ ذلؾ أف التفكيؾ 

ؿ مما أق)...( نظرية تيدؼ إلى إتباع تفسيرات لنصوص خاصة -مف منظور  بشبندر
 النصوص .قراءة تيدؼ إلى فحص طريقة 

                                                 
 .117ص ،1998القاىرة،دط،  دار قباء، ترجمة جابر عصفور، راماف سمداف:النظرية األدبية المعاصرة، - 1

 

الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة  نظرية األدب المعاصر وقراءة الشعر،ترجمة عبد الكريـ المقصود،: ديفيد بشبندر - 2
 .75ص ،1996
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       و تزداد صعوبة تصنيؼ التفكيؾ لدى النقاد الغرب، ما يجعؿ منو مصطمحا 
األمر الذي جعؿ   .يقـو عمى التجاوز والحركية و صعوبة التحديد المطمؽمتفمتا  /متقمبا 

إف التفكيكية ال  "نظرية المغة األدبية" يقوؿ :" مف خبلؿ كتابو انكوسيفإخوسيه ماريا 
يمكف أف تفيـ عمى أنيا نظرية المغة األدبية إنما تعمؿ بوصفيا طريقة معينة لقراءة 

نصوص، تقمب نظاـ المبدأ الرئيسي لمنقد القائـ عمى فكرة أف أي نص يمتمؾ جانب مف ال
فيي ليست نظرية لغوية إنما ىي طريقة لقراءة  ،)...(مبلئمة  جؿ قراءة أاألسس مف 

خوسيو و و فيما يربطيا كؿ مف بشبندر  1إلعادة قراءة الفمسفة و خطابات العمـو اإلنسانية"أو 
مف خبلؿ التفكيؾ إلى "تأسيس  أمبرتو إيكويفانكوس بالنصوص و القراءات ،يدعو إماريا 

ي تبدو كأنيا مرتبطة بمدلوؿ ممارسة فمسفية أكثر منيا نقدية تتحدى تمؾ النصوص الت
يبيف  ( améthode)فيعتبرىا "إجراءا نقديا ومنيجا كريس بمديك  أما 2محدد ونيائي صريح"

بواسطتو أف معاني النص في وسعيا مقاومة االستيعاب النيائي ضمف اإلطار التأويمي 
 .3ما "ويقـو محذرا مف طموح إلى مراقبة النصوص ومف اعتقاد النقد المغرور بقوتو عمو 

نعود لرائد التفكيؾ  وألف القوؿ الفصؿ ال يمكف تحديده وسط ىذه المقوالت وغيرىا،  
"إف التفكيؾ بعيد عف الجانب اإلجرائي فيو  :األوؿ والذي يقر في مؤلفو الكتابة واالختبلؼ

 وعمى الترجمة أف تأخذ ىذا بعيف االعتبار أيضا ،critique نقداوال  analyse تحليالليس 
حميبل وذلؾ بخاصة ألف تفكيؾ بنية ال يعني الرجوع إلى العنصر البسيط إلى أصؿ ليس ت

سيا بالذات ىي عناصر فمسفات ففيذه القيمة ومعيا قيمة التحميؿ ن غير قابؿ ألي حؿ،
ليس  (ويضيؼ دريدا )خاضعة لمتفكيؾ وىو ليس نقدا ال بالمعنى العاـ وال بالمعنى الذاتي 

                                                 
  1992  دط، الفجالة، مكتبة غريب، ترجمة حامد أبو حامد، نظرية المغة األدبية، خوسيو  ماريا بوثويمو إيفانكوس: -1

 .                                                                  147ص
 

 .148ص ،المرجع نفسو - 2
 . 340ص  إشكالية المصطمح، يوسؼ وغميسي: - 3
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الدالالت اإلجرائية  عمىإذا ما أكدنا  حويمو إلى منيج خصوصاوال يمكف ت منهجاالتفكيؾ 
و وىذا القوؿ لدريدا ينفي عف التفكيؾ صفة اآللية والمنيجية فبل يمكف أف نختزل ." 1والتقنية 

بكؿ ما يحمؿ مف مقوالت ومفاىيـ عميقة ومتشظية إلى أدوات منيجية أو مجموعة مف 
بالمذهب  ليس التفكيؾ أف ليا .كما القواعد واإلجراءات المسمطة عمى النص آ

ممارسة وليس نظرية  ذلؾ أنو  ،ستراتجية لمنصبإتسميتو  يؤثر دريدابؿ  الهرمينوطيقي
   يتيا الرئيسة ىي فعالية القراءة اإلبداعية.وفعال، النصوص األساسية ىي قراءة وميمتو 

ف التفكيؾ أيضا أ نحددف أيجب " فقاؿ:بنزع صفة المنيجية عف التفكيؾ  اولـ يكتؼ دريد
نفعالية إلا "وأمف "السمبية  يءربما كاف فيو ش ألنوو ىذا فقط ، و عممية أفعبل  ىليس حت

 إلى  تبادر ("و جماعية أفردية كانت )ذات فاعمة محددة  إلىنو ال يعود ألوال فقط   "،
 نو حدث ال ينتظر تشاوراإف التفكيؾ حاصؿ : إ و موضوع ...أو نص أ يءش عمىتطبيقو 

ف التفكيؾ أ. ما يعني 2"مف لدف الحداثة ال حتى و تنظيما مف لدف الذات الفاعمة و أو وعيا أ
ي نظاـ ثابت ، وال ألليات  منيجية ، كما ال يخضع آو أجرائية إ واعد يتفمت مف أي ق

وىذا التفمت و  ،ينتظر مشورة مف الذات الفاعمة ، كما ال يستقي مبادئو مف لدف الحداثة 
يوره مع ظولى بشاكمتو األ مىىو ما يزيد صعوبة فيـ التفكيؾ و التكيف ببقائو عالبلنقباض 

توجيات كؿ بؿ قد يخضع مع مر الزمف الى نمط التحوؿ و التغير كما حصؿ مع  ، دريدا
ف كنا نتساءؿ عف التفكيؾ في مراحؿ الحقة مف الفكر المعاصر فقد إو ، الفكر الغربي 

ىذا  ىجابة بسيطة و قابمة لمصياغة عمإممؾ أني ال ن" إنصطدـ بجواب جاؾ دريدا .. 
ف ذاتو محاوالت لتفسيره . ليست أجرؤ عراض متواضعة لو وفي اآلأنيا إؽ ، ئالسؤاؿ الشا

في صدد التفكؾ  –" وجود حقبة "ننا اليـو في إ، ىايدغريا حتى عمى القوؿ ، متبعا رسما

                                                 
 .61، 60ص ص  الكتابة واالختبلؼ، :اجاؾ دريد - 1
2

 .61،صنفسو  المصدر  - 
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"  حقب"في   و تخفتأف نفسيا بانت عأتكوف  قد تفكؾ "حقبة"  -في –"حقبة " لموجود 
بتحشد لمصير الوجود أو الفكر القائؿ بتجمع  وخصوصا "الحقبي"الفكر  ف ىذا ، إخرى أ

 .1قية "و موثأو ة ضمانة أييوفر  ف أبدا أزوالو ،ال يمكنو  وألو آم  ووحدة
و ربما العبثية أو الحيرة أبنوع مف الغموض  طرحو دريدا خرى لمسؤاؿ الذيألنعود مرة 

 يءمالذي ال يكوف التفكيؾ ؟ كؿ ش  :ىرة و لجوابو عنوالظا
 ما التفكيؾ  ؟ ال شيء .                                         

سدت أنيا أ أكيدف ىذه كممة جيدة ، وىي خصوصا ليست بالمفردة الجميمة . أعتقد أ"...ال 
و أجمة حدثا ثانويا رى في التر أنني ال إبعض الخدمات ، ولكف في وضعية محددة جيدا... 

التفكيؾ ،  La Déconstructionف إ ...صميأنص  أوصمية ألغة  إلى متفرعا بالقياس
ف يتحقؽ أيمكف  وخرى في سمسمة مف البدائؿ،أا ، لبلبداؿ بكممة يساسأ ىي مفردة قابمة ،
 .2"يضا .. أ ىخر أىذا بيف لغة و 

 ىمف البدائؿ الممكنة فيما يسم ال ضمف مجموعةإ ف مفرده التفكيؾ ال تستمد معناىاأذلؾ 
 ال في سياؽ معيف. إاؽ "، فيي ال تتمتع بقيمتيا يلدى البعض "الس

 فاعمية القراءة  ثانيا :
 نص االنفتاح:  -1

لـ ينطمؽ أسموب المعالجة التفكيكية مف فراغ ، بؿ ولد في محاضف التحوؿ النقدي 
ني خاصة ما توصؿ إليو األلس و الفكري العربي، ما جعؿ التفكيؾ يفيد مف مقوالت الخطاب

العبلمة المغوية والثنائيات التقابمية، فالتفكيؾ يتفؽ مبدئيا مع  سوسير حوؿ اعتباطية
العبلمة ك ،ت النموذج المغوي في شكمو البسيطالبنيوييف المسانييف حوؿ مفردات أو مكونا

                                                 
1

                                                                                                                                                                                                                                                                . 62: ص السابؽلمصدر ا - 

2
 .63ص ، المصدر نفسو - 
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سير والمغوييف وىـ يتفقوف مع سو  ،الداؿ والمدلوؿ وىما معا يساوياف الداللة بوجيييا :
وطبيعة  اآلخريف في الفصؿ بيف الداؿ والمدلوؿ ذلؾ أف المغة عندىـ ليست عممية محاكاة

غير أف مسعى تحرير  .العبلقة بيف العبلمة و المعنى المشار إليو عبلقة انفصاؿ
وأحادية القراءة   كما جاءت بو البنيوية -النصوص الحية المفتوحة مف سجف النسؽ 

ما يسمى القراءة التفكيكية  ليفتحوا المجاؿ عمى ،أصحاب التفكيؾمع ظير  -المغمقة 
 .لبنيوية دراستيا حوؿ النص المغمؽويعطوا مساحة أكبر لمقارئ بعد أف حصرت ا

         نظـ ثقافية واقتصادية واجتماعية لالنص ذلؾ البناء المغوي، والكياف الجامع 
ـ مغمؽ ال يتحقؽ ىذا الوجود إال بالقارئ ومف ودينية وتاريخية وفمسفية ... "وجود مبيـ كحم

فإذا كاف   1 ىنا تأتي أىمية القارئ و تبرز خطوة القراءة كفعالية أساسية لوجود أدب..."
النص "فاعؿ حي مغمؽ ال يكاد يبيف فإف القارئ نشاط فحولي يستولي عمى المكتوب، 

: شيوة شيئاف       ؾ يفضو وييتؾ حيائو يجوبو و يثقب أسوار انغبلقو، يحفزه في ذل
تجعؿ النص يقوؿ قوال ال يصح إال صحيحو وال يجوز إال جوازه، وغيرة عميو مما ليس فيو 

مكنونو ليكوف مرجع ذاتو ال انعكاسا لغيره و يمنع عنو حتى  إلىتجعمو يعود بو  وال منو،
  2.كاتبو، وبذلؾ يصير مستقبل ال يتحكـ فيو إال انجازه"

بيف النص والقارئ فكيؼ نظر التفكيؾ ليذه  الحميمةلعبلقة إذا كانت ىذه طبيعة ا
 الثنائية وفيما تتجمى القراءة التفكيكية ؟؟

القراءة ىنا تتجمى و في مثؿ ىذه المحظات كممارسة إبداعية، إنيا أشبو  بترياؽ 
ذلؾ أف  لى عالـ الحجب و البلمعبر عنو إلى المنطوقاتو،إمخدر يشمنا ويسمح لنا بالولوج 

وبواطف  اءة التفكيكية بحث في البلمقوؿ وتجاوز لما ىو كائف، إنو الولوج إلى إخفاءاتالقر 
                                                 

 .75ص ، 1985دط، النادي األدبي الثقافي،جدة، عبد اهلل الغذامي:الخطيئة والتكفير، - 1
 

، 13ص ص ،1998 ، 1ط الدار البيضاء/بيروت، المركز الثقافي العربي، كتابة الثانية وفاتحة المتعة،ال منذر عياشي: - 2
14. 



 ةـــــول التارخييــة و األصــيات الفلسفــــاملرجعي                                                       
       

02 

 

تتجاوز منطوؽ الخطاب إلى ما يسكت عنو وماال يقولو ،" إنو نبش لؤلصوؿ التي النص 
 مف تعريو لؤلسس وفضح لمبداىات مف ىنا يشكؿ التفكيؾ إستراتيجية الذيف يريدوف التحررو 

مبري القراءة حينئذ تحريرا فغدت  1وديكتاتورية الحقيقية "  الية المعنىلسمطة النصوص وا 
 في عالـ البلمعبر عنو تستيدؼ تفجير ومدلوالت مشتتو وترحاالً  لمنص عمى أفؽ ال نيائية

 الداخمية. النص وخمخمة أنظمتو
( دائـ confusionفإف العبلمة المغوية تغدو موضع تشويش) ،ووفقا ليذا التصور  

المرجع و المعنى المجازي، فالنص يقوؿ ما يشاء و يحجـ عما يشاء فتتعدد إذ  بيف المعنى
و تتداخؿ النصوص فتنبعث كتابة جديدة و يولد نص جديد  ذاؾ القراءات و التأويبلت،

وعمى مفيـو متشظي يرفض كؿ تعميـ  كأنو فضاء مفتوح عمى منظورات ال متناىية 
ذاؾ الذي يغدو نصوصا متداخمة  د والتشتت،وكمية، إنو نص التأويؿ الداعي إلى التعد

ويغدو سجف النسؽ انفتاحا  .والحقيقة / الداللة حقائؽ ال تقر عمى نظاـ الثبات متبلحمة
نما ىو تعرية لمفاىيمنا  عمى البلمحدود "فالتفكيؾ إذا ليس نظرية أو منيجا في القراءة  وا 

ينتشمنا أو يختطفنا بعيدا عف مجاؿ تصوراتنا التقميدية بحيث نبقى في مجاؿ االنفتاح الذي و 
الفكر اإلحصائي والتمثيمي الذي يدرس النص بيدؼ الوصوؿ إلى معرفة تصورية ثابتة " 

2. 
النص، كما ال  ىذه ىي القراءة التفكيكية ال تزعـ تقديـ براىيف أو أدلة عمى داللة  

    الخطاب تدعي تقديـ إجراءات تحميمية أو منيجية تقنية، بؿ إنيا تسمح بإبراز 
ف بدت صورتو غير واضحة  ف بدا صوتو خافتا في  الميمش/ المدنس/ البلمعقوؿ/ وا  وا 

ظؿ ىيمنة المركز/ الحضور، إنيا قراءة مناىضة لكؿ الثنائيات الميتافيزيقية ليكوف دور 

                                                 
 .22ص ،نوع والممتنع)نقد الذات المفكرة(المم عمي حرب: - 1

 

 .148ص ،2002 ،1ط المؤسسة الجامعية لمدراسات، بيروت، ماىية المغة وفمسفة التأويؿ، سعيد توفيؽ: - 2
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التفكيؾ أنو "يضع نفسو ضمف فضاء متعدد األبعاد و الضفاؼ فيو يعمف منذ البداية 
نحو المركز و ىو إذ" يخرج" عنو يظؿ  المركز، إنو ما يفتأ ينجرعدـ انفصالو عف 

ويكشؼ عف القوى  ويظاده بؿ ليفضح مركزيتو الموىومة "عالقا" بو ال ليقابمو و يناقضو 
ال  المتناثرة التي تخمخؿ كؿ مركزية، إال أف الميـ ىنا ىو أف اليامش ال يحدد كموقع،

نما ىو حركة وىجرة  يحدد تحديدا مكانيا  إنو ليس" موقفا" و ال اتجاىا وال "مذىبا" وا 
الة متنقمة تبيف أف كؿ داخؿ ال بد وأف تنقؿ ال تقيـ "خارجا" ليست تائية ضالة إنما رح  و 

أف القراءة التفكيكية ما جاءت  وتؤكد  ،1يخرج عف ذاتو و أف المركز ذاتو راحؿ متنقؿ"
لنسقية البنيوية ومف قبميا األسيقة إال لتعيد لمنص آفاقو اإلبداعية بعد أف قضت عمييا ا

 وتحقؽ نص االنفتاح والتعددية.الخارجية 

وألف الفعالية االبداعية لمنصوص ال تتحقؽ إال بالمشاركة الفعالة  والعبلقة الحميمة 
بيف النص والقارئ وما يجمعيما مف فعؿ قرائي ،كاف لزاما الوقوؼ عند طبيعة ىذا 

 القارئ بمفيومو التفكيكي .

  : القارئ التفكيكي – 2

 إنوفاؽ ال نيائية ، فآ ىنغبلقية النص و فتحو عمإاذا كاف التفكيؾ دعوة صريحة لتقويض 
في المقابؿ ترسيخ لموت المؤلؼ و اعبلف عف ميبلد قارئ جديد ،"قارئ مسمح برؤية جديدة 

مكا ة ، حيث لـ يبقى قارئا مستيييختمؼ عف القارئ في ظؿ المناىج السياقية و النسق 2"
ببعض الظروؼ والمرجعيات  احصائيا. وال قارئا مرتبطإفكار و ألسمبيا يكتفى برصيد ا

 عطائو معنى محددا . إشكؿ ما في بسيمت أالخارجية التى 
                                                 

 . 58ص ،2004 ،1ط الدار البيضاء، دار توبوقاؿ، لعقبلنية ساخرة، بلـ بنعبد العالي:عبد الس - 1
2

،ص 2005، 1عبد اهلل ابراىيـ : المركزية الغربية )اشكالية التكوف و التمركز حوؿ الذات( المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط - 
319. 
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ة فكرة و ثناء بحثو عف المدلوؿ واقعا تحت سطأالقارئ الماقبؿ تفكيكي يكوف  ذاؾف إ
ضافة إالذي جعمو عاجزا عف  مراأل ،مكاناتوإجعمتو يغيب ذاتو و قدراتو و  يالحضور الت

 .النص  ىمف عندياتو عم يءش
تخميص  و لما كاف ىذا حاؿ القارئ في ظؿ المناىج النقدية السائدة فقد حاوؿ " جاؾ دريدا"

و تحرير ىذا القارئ مف فكرة الحضور المسيطرة عميو حيث لـ يعد الداؿ يمثؿ حضورا 
يذا مفتوحا "اماـ القارئ الذي ال يقـو فقط ضحى يمثؿ الغياب، ليصبح النص بأبقدر ما 
 ؿء مو عادة كتابتو عف طريؽ استحضار الغائب فيو إبؿ ب،  اللتو و تفسيرة دبتحقيؽ 

و امتمؾ ىذا القارئ شرعية  ،نواع القيود التى حاصرتو أو التخمص مف كؿ 1فراغاتو " 
لمنص مف  و استكشافاية زاوية يشاء مساءلة و محاورة و استنطاقا ألى النص مف إالدخوؿ 
داللتو  يسائمو عفو اذا كاف القارئ " يستنطؽ حقيقة النص  ى.وخر أذاتو مف جية لجية و 

 2.ىويتو"  فإف النص بدوره يستنطؽ حقيقة القارئ ويسائمو عف ،
ف النص الذي بيف يدية يمثؿ غيابا ة أف يدرؾ حقيقأو مف خبلؿ ىذه المساءلة عمى القارئ 

مرجأة في سمسمة ال متناىية مف /عمى دالالت غائية / مؤجمة نطوائو الال حضورا  
المغيبة / المسكوت عنيا /  وطقاالكشؼ عف من إال  القارئ التفكيكي ىحاالت ، وما عماإل

 .الفراغات و الفجوات  ؿءالآل مصرح بيا و م
 ف ذلؾ القارئ العادي / المستيمؾ / السمبي قد تحوؿ مع التفكيؾإو عميو يمكف القوؿ ؛ 

سيقة لى قارئ مبدع منتج لمدالالت ، فاتح لمجاؿ التأويبلت يسعى لعزؿ النص عف األإ
بالمحدودية . و ماداـ القارئ  الخارجية و يرفض التسميـ بداللة واحدة و نيائية ، وال يرضى

                                                 
 .152،ص 2001ة(،عالـ المعرفة الكويت ،عبد العزيز حمودة : المرايا المقعرة)نظرية نقدية عربي - 1
2

 .95ص حمد العشيري:االتجاىات االدبية و النقدية الحديثة)دليؿ القارئ العاـ(،أ_ محمود  
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ال اقتحاـ النصوص متحررا مف عقدة النقص بادئا إعميو  مابى الخديعة فأالتفكيكي "ي
  1." يقمب المعان ىتقـو عمخوض تجربة جديدة 

خرى أذة مرة موبيذا يدخؿ القارئ في عبلقة تفاعمية مع النص تجمع بيف التحاور مرة و ال
ال في مستواه المفظي و تبقى داللتو مرجاة / إال ينظر فييا لمنص كمعطى منجز / جاىز 

كيكي عمى متو. كما يعمؿ القارئ التفاطقو الصاعتمة و منممغيبة / مخبئة في طبقاتو ال
و منتجا/ فعاال ترتبط ممف عندياتو ما يجع يءه بشأيقر  ،مقاربة النص بعيدا عف أي مرجع 
بالبحث عما ىو  أنو قارئ ينفتح عمى رغبة المغة ويبدأحياة النص بقراءاتو المتعددة، ذلؾ 

ال بد  ،ية مناسبة لمقراءةضر أف تقـو أو بدوف عشؽ حقيقي لمنص ال يمكف  مغيب فييا ،
راد أف وجود رغبة و مشاركة بيف القارئ و النص . و ىذه ىي المذة الحقيقية التي ذف مإ

  .االبداعية القراءة  مف خبلؿ تكريسو لفعالية 2التفكيؾ تحقيقيا " 
                    بداعية القراءة التفكيكية : إ -3

النصوص  يص تخم و ذلؾ مف خبلؿ ىمية بالغة لفعؿ القراءة ،أعطاء إ ىعمؿ التفكيؾ عم
نغبلؽ إلوالتي امتازت با، مف مختمؼ القراءات السائدة في فترة البنيوية وما قبميا 

لى تطوير طرائؽ إفالتفكيؾ بوصفو استراتيجية في قراءة النصوص سعى  المحدودية ،و 
صيؿ نماذج أقراءات مغمقة تريد ت إلىمنفتحة لمقراءة ، عمى نقيض البنيوية التي تيدؼ 

 .3ي الخطابات "بنائية محدد ف
كانت القراءة نشاط حيوى يربط بيف القارئ و النص في عبلقة حميمة قواميا الحوار /  إذاف

القراءة بالمفيـو التفكيكي  إفؼ / المثاقفة بعيدا عف وىـ المطابقة و المماثمة، فاالختبل
ت النص و فجواتو غافراؿء استحضار المغيب و م ىبداعية / منتجة لمنصوص تقـو عمإ

                                                 
1

 .115ص ،2003، 1ط إبراىيـ محمود الخميؿ:النقد األدبي الحديث)مف المحاكاة إلى التفكيؾ(دار الميسرة،األردف ، - 

2
   .143معرفة األخر ، ص عبد اهلل إبراىيـ و آخروف:  - 

3
 .126ص المرجع نفسو ، - 
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ف القراءة أذلؾ  .البلمقوؿ و عف البلمفكر فيو عف و أالبحث عف المسكوت عنو  و
سرارىا وتعمؿ عمى ألتجدد النصوص و تكشؼ عف  ني ت و المعاالبداعية تنتج الدالاإل

تولد التوتر و التناقض بيف طبقاتيا ." فالقراءة في التصور  تقمب نظاميا و معانييا حت
مف طبيعة المغة نفسيا  وايف و منتج لبلختبلؼ الذي ىخر نشاط فكري مولد لمتبلمتأا
عماقو ومف ىنا فميس ىناؾ أتحمؿ معيا ذات قارئيا و ، وكؿ قراءة طبيعة عممية القراءة و 

جؿ الوصوؿ أـ التفكيكي استنطاؽ لمحاضر مف و فيمىكذا ىي القراءة بال.1بدا "أقراءة بريئة 
لتعمف عف  2تتجو الى معرفة ما ال يقولو " نيا قراءة تقـو عمى فضح النص وإلى الغياب " إ

بتكار بداعي فيي " فعؿ معرفي ال يخمو مف اإلطار الخمؽ اإلإمفيـو جديد ال يخرج عف 
 3.التجديد "و 
و الحقيقة ، بؿ ىي أتبقى القراءة التفكيكية  ال تؤمف بالحدود وال باليقيف  سيسا عمى ىذا ؛أت

لى إ يفتنازع القراءات فيما بينيا لمخطاب يفض،  انفتاح دائـ عمى البلمنتاىي و التعددية
 4" .خرثر باالىتماـ الكمي دوف اآلأف يستأحدىا متوالية ال نيائية مف المدلوالت ال يمكف أل

ساسيتيف ، أالقراءة التفكيكية تعتمد في مقاربة النصوص عمى حركتيف أف  و الجدير بالذكر
أي المعنى الظاىر  بو داخؿ النص ، ولى في عممية الكشؼ عما ىو مصرححيث تكمف األ

/الحاضر، " وىي قراءة تقميدية تثبت بيا معانييا الصريحة الرصينة ، وىي قراءة تبقى 
فؽ الميتافيزيقي نفسو الذي جاء التفكيؾ ليعارضو و ينقضو و ييدمو و مرحميا داخؿ األ

                                                 
1

 .49)دليؿ القارئ العاـ( ، ص  دبية و النقدية الحديثةاالتجاىات األ حمد العشيري:أمحمود  - 
2

 ، 1995لبناف، بيروت ، شركة دار التنوير لمطباعة و النشر ، ويؿ و الحقيقة)قراءة تاويمية في الثقافة العربية(،أالت - 

 .61ص  
 
3

 .8، ص  نفسو _ المرجع 
4

 .(120-113ص )،: معرفة االخر )مدخؿ الي المناىج النقدية الحديثة (  آخروفعبد اهلل ابراىيـ و  - 
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لذلؾ  ضممية النقوفي ىذه المرحمة يتـ تحديد المعطى الجاىز ، لبتدأ بعدىا ع ،1يفككو "
ينطوي عمييا النص و يعمؿ عمي تغييبيا  يالمعطى بالبحث عف بؤر التوتر و التناقض الت

زيفيا و ، وىي مرحمة تقـو عمى خمخمة البنية القمقة في النص لمكشؼ عف غموضيا 
  .الكشؼ عف خبايا فجواتيا و 

ع ما يصرح بو ما ينطوي عميو النص مف معاف تتناقض م ىقراءة معاكسة تعتمد عم يوى
بيف ما يصرح  خيجاد شر إ إلىويضية )أي التفكيكية ( مف ىذه القراءة ق، و تيدؼ القراءة الت

في  اويض بقمب كؿ ما كاف سائدقبو النص و ما يخفيو... وفي مشروع القراءة ىذا يقـو الت
ة " " العممي أو و الحقيقة القارةأية سواء كاف ذلؾ ىو المعنى الثابت ائالفمسفة الماور 

وىو اليدؼ الذي يرمي  وبيذا فالنص يفكؾ نفسو بنفسو ،،  2و اليوية ... " أالمعرفة أو 
قامتيا ليس إحاوؿ أيقوؿ :" ماييمني في القراءات التي  إذ ليو  "دريدا " منخبلؿ قراءاتوإ

نماالنقد مف الخارج و   ىالعثور عمو و التموضع في البنية غير المتجانسة لمنص أاالستقرار  ا 
و تبقى ، 3و يفكؾ نفسو بنفسو " و تناقضات داخمية يقرأ النص مف خبلليا نفسو،أات توتر 

 .و النص المبدع المقاء بيف القارئ ونتاج  القراءة االبداعية ىي ثمرة عممية 
 المرجعيات الفمسفية لمتفكيك ثالثا:

 وتقويضا لكؿ البنى رغـ أف التفكيؾ جاء ثورة و تمردا وتجاوزا لكؿ ما ىو ثابت،
الداخمية لمنص إال أف ىذا المشروع النقدي لـ ينشأ مف عدـ ولـ يتواجد في ساحة السجاؿ 

 .جاء حامبل لمبدأ الشؾ و الثورة عمى كؿ شيء  كماالفكري مف فراغ، 

                                                 
1

 130التجاىات االدبية و النقدية الحديثة )دليؿ القارئ العاـ(،صا محمود احمد العشيري : - 

2
المركز الثقافي  إضاءة ألكثر مف خمسيف تيارا ومصطمحا نقديا معاصرا()دليؿ الناقد االدبي  اف الرويمي و سعد البازعي:يجم  - 

 .108ص  ،2000 ، 2ط البيضاء/بيروت، الدار العربي،

3
 .49جاؾ دريدا : الكتابة و االختبلؼ ،ص  - 
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بغية تتبع المسار  ؟نسمط ىذا المبدأ عمى التفكيؾ في حد ذاتو إذا كاف ذلؾ كذلؾ، فمما ال 
ي أفرزه ومعرفة أىـ المحطات التي استميـ أفكارىا واستثمر الفمسفي والمزاج الثقافي الذ

 : مبادئيا
 :سمطة العقل – 1

اسمو مف مصطمح قديـ قدـ الفمسفة اإلغريقية عمى وجو  التفكيؾاكتسب 
   التحديد،"عندما استخدمو الفبلسفة اإلغريؽ األوائؿ في تحميميـ لممعطيات الرياضية

تماسؾ أو المنطؽ الذي يتظاىر باالتساؽ أو البنية والمنطقية التي تكشؼ الفكر غير الم
وبعد حوالي خمسة  اليندسية غير المحكمة أو المعادة التي تضمر تناقضا كامنا فييا،

ولغوية  وعشريف قرنا عاد المصطمح الرياضي و المنطقي لمتواجد في شكؿ نظرية أدبية 
 .1وفمسفية عمى يد الفيمسوؼ الفرنسي جاؾ دريدا"

السابع عشر أعطيت السمطة األولى لمعقؿ باعتباره السبيؿ األوحد لميقيف  منذ القرفو 
والمؤسسة الوحيدة المعترؼ بيا بعد أفوؿ الكنيسة الكينوتية و بعد الشؾ في الفمسفة 

فأصبحت  الحقيقة " التجريبية العتمادىا المنيج العممي وقدرة الحواس في الوصوؿ إلى
قابمو يقيف في قدرة العقؿ بمقوالتو الميتافيزيقية العميا  التجريبية بمنيجيا العممي موضع شؾ

والسابقة الوجود عمى ذلؾ وذلؾ عف طريؽ إخضاع كؿ شيء لقدرة العقؿ التي ىي بحث 
 2 .ب عف األسباب و العمؿ ومف ثمة االرتباط الحميـ لمبدأ السبب أوالعمة بمبدأ العقؿ"ؤو د

والمعرفة والعمـ يحتاجاف  -ا يقوؿ ديكارتكم –الذي ىو أعدؿ األشياء توزيعا بيف الناس 
جراءات وقواعد ترتكز أساسا عمى مبادئ العقؿ.  إلى منيج وا 

 

                                                 
 . 224ص دت، دط، بيروت، مكتبة ناشروف، موسوعة النظريات األدبية، نبيؿ راغب: - 1
 . 299ص ،2001الكويت، عالـ المعرفة، يا المحدبة)مف البنيوية إلى التفكيؾ(،المرا عبد العزيز حمودة: - 2
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 دورة الشك واليقين: – 2
لما كاف مطمب كؿ فيمسوؼ ىو بموغ الحقيقة واليقيف،كاف لزاما عمى كؿ واحد منيـ 

رينيه ديثة أف يتخذ لنفسو منيجا وسبيبل لبموغ ىذه الغاية،وىا ىو أب الفمسفة الح
يرـو بموغ اليقيف مف خبلؿ منيج الشؾ،فيقوؿ في كتابو تأمبلت:"   Descartesديكارت

لمفحص عف الحقيقة يحتاج االنساف مرة في حياتو إلى أف يضع األشياء جميعا موضع 
، وىذا مف أجؿ أف يحقؽ مأرب  شيءوقد طاؿ الشؾ الديكارتي كؿ 1الشؾ بقدر اإلمكاف"

/المعنى .فشؾ في معتقداتو القديمة وآرائو السابقة ، وشؾ في شيادة الوصوؿ إلى الحقيقة 
(، وشؾ في قدرة العقؿ الحواس ألنيا خادعة ألنو مضمؿ في   )مثمما ىة الحاؿ أثناء النـو

فقاؿ:" مف واجبي أف أشؾ في وجود أشباىي مف الناس ، وفي جميع األحكاـ  أحاييف كثيرة 
بعد أف يكوف قد شؾ في كؿ ىذا، يكوف  واإلنسافداىة، التي تبدو أوضح القضايا وأكثرىا ب

قد تييأ إلى أف يصؿ إلى اليقيف األوؿ وىو يقيف النفس أو الكوجيتو، ألف ثمة شيئا واحدا 
شؾ في أنو يفكر  اإلنسافيظؿ دائما بمنأى عف الشؾ وىو"الفكر"، وحتى لو فرضنا أف 
فأنا أفكر أي أشؾ ، التفكير فمثؿ ىذا الشؾ يقتضي أف يفكر،ألف الشؾ ضرب مف ضروب

قاؿ عبارتو الشييرة  اليقيف األوؿ وىو يقيف الفكر، و وبيذا وضع ديكارت أساس2"
ىذا  الموسومة  "بالكوجيتو": أنا أفكر إذف أنا موجود .إذ حقيقة الوجود مرتبطة بالفكر 

كر االخير الذي ال يمكف الوصوؿ إلى حقيقتو إال عف طريؽ الشؾ ،بحيث يمكف تمخيص ف
وىذه ىي  3ديكارت عمى ىذا النحو :" أنا أشؾ إذف أنا أفكر ، وأنا أفكر إذف أنا موجود"

 ايتو شؾ منيجي وغايتو دقيمة الشؾ المنيجي الديكارتي الذي يسعى لبموغ الحقيقة واليقيف فب
 .وحقيقة  يقيفومنتياه 

                                                 
 .  88، ص  2006،  1أمؿ مبروؾ: الفمسفة الحديثة، الدار المصرية السعودية، مصر، ط - 1
 . 90المرجع نفسو ، ص - 2
 ، الصفحة نفسيا. نفسو المرجع  - 3
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بت الثنائية وفي إطار دورة الجدؿ بيف الشؾ واليقيف ومع بداية القرف العشريف انقم
مف يقيف بالعقؿ وثقة بمنجزاتو إلى شؾ في قدرتو عمى السيطرة عمى الحياة، فقد أكد الدمار 
الذي لحؽ بأوربا أثناء الحرب العالمية الثانية  بسبب استخداـ الواليات المتحدة األمريكية 

نتائج   لقنبمتيف ذريتيف مدمرتيف في ىيروشيما ونكزاكي إلى إحساس بالرعب وعدـ الثقة في
د لدى الفرد الغربي حالة مف اليأس والشؾ في كؿ القيـ التكنولوجيا، كؿ ىذا الدمار ول  

أدرؾ ىذا و والمبادئ التي جرىا دعاة التنوير والحداثة، بما في ذلؾ العقؿ والحرية والتقدـ 
تي وتسخيره الفرد توىـ الذات عمى أنيا قادرة عمى امتبلؾ الطبيعة بواسطة العقؿ األدا

تمثمت في أف اآللة التي صنعيا العقؿ قاتمة "بحقيقة مأسوية  رساء السعادة، فقد اصطدـإل
وأف العقؿ نفسو قاصر عمى بموغ اليقيف الموضوعي لتنقمب السعادة إلى تعاسة ويتحوؿ 

معنى اليقيف إلى شؾ، والسيد إلى مسود، وكأف الذات األوروبية بيذه المغامرة تعبر عف البل  
المعنى/ الحقيقة، أي أنيا تتخذ العقؿ األداتي وسيمة لمييمنة عمى  ار عمى في ثوب اإلصر 

عقؿ وىكذا تبقى وكأنيا تحمؿ البل  محمو  الوجود ثـ عندما يعجز في عممو ىذا تزيحو ليحؿ
 .1في الوعييا عبث أسطورة سيزيؼ"

وبالموازاة مع ىذا، كاف جو الشؾ واالنتقاد يطغى عمى عديد التيارات الفمسفية 
ساىمت في رسـ مبلمحيا وتحديد توجياتيا عدة شخصيات والتي المنتقدة لمنزعة اإلنسانية 

ما قوض ففي فرويد"،و" " "نيتشه"، ماركس"، ""داروين" وصوال إلى "كوبرنيك ػب ا ءً بد
نيؾ نظرية مركزية األرض التي قاؿ بيا بطميموس، وتبنتيا الكنيسة وبيذا قوض كوبر 

و وسط ىذا الكوف، ظيرت النظرية الداروينية التي ألحؽ فييا مركزية اإلنساف ومحدوديت
 .دارويف اإلنساف بعالـ الحيواف وحكـ حياتو عمى غمبة األقوى والصراع مف أجؿ البقاء

فرويد  بتحميبلتو النفسية والتي  اإلنساف مع عالـ النفسسطوة ليكتمؿ االنتقاص و الحد مف 
                                                 

 . 57ص ،2004، 64العدد مصر، مجمة فصوؿ، المسارات المعرفية لمبنيوية، عبد الغني بارة: - 1
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إذ لـ تعد  .وعي اإلنساني واإلدراؾ واإلرادة الحرةاكتشؼ فييا مفيـو البلشعور وقوض بيا ال
أىمية اإلنساف تكمف في كونو عاقبل وال في كونو ذاتا قاصدة وواعية متحكمة في نفسيا 

، ولكف بوصفو كائنًا حيويًا لو حاجياتو ورغباتو المرتبطة بدوافع الغريزة ضيعيا الخارجيةوموا
 بالبلوعي أكثر مف ارتباطو بالوعيوحاجيات الجسد، حيث أف سموؾ اإلنساف مرتبط 

 .عقؿ أكثر مف العقؿوبالبلشعور أكثر مف ارتباطو بالشعور، وبالبل  
 أما كارؿ ماركس فقد قوض فكرة الفردية واستقبللية الذات وأكد عمى قيمة البنية

ليسير ىو اآلخر وفؽ   والعبلقات االجتماعية وىذا عكس ما نادت بو الرومانسية والوجودية
 .عف البدائؿ الذي ساد الفكر الغربي آنذاؾ  التقويض واليدـ والبحثمنيج 

لنخمص في النياية إلى أف جدؿ الشؾ سواء مع ديكارت في نسختو المنيجية 
الشؾ في منجزات العمـ والعقؿ أو الشؾ في الوعي االنساني والفردية مختمؼ تماما عف أو 

فيما ال يعترؼ  ، إلى بموغ الحقيقةاألىداؼ يسعى  دذلؾ أف األوؿ محد الشؾ التفكيكي ،
 الشؾ التفكيكي مع دريدا بشيء يسمى حقيقة / يقيف / مطمؽ /أصؿ..

 مدرسة فرانكفورت: – 3
ىكذا كانت ثورة الشؾ تنخر الجسد الغربي في كؿ جزء منو، وقد تبلـز ىذا الشؾ 

ؿ جاء مع التفكيؾ كأىـ مطمب ومبدأ لو، شؾ لـ يقصد الوصوؿ إلى الحقيقة المطمقة ب
لـ يكف وسيمة لتحقيؽ غاية اليقيف بؿ ىو الغاية ، والمركز رافضا لمنظاـ و السمطة والتقاليد

في حد ذاتيا ما يجعمو يختمؼ عف الشؾ الديكارتي الذي ألح عميو صاحبو لما يتصؼ بو 
. بعيدا عف ىذا الشؾ الذي ينشد الوصوؿ لمحقيقة واليقيفو  -"الشؾ المنيجي" -مف منيجية 

ثبلثينيات  اتضح مع مدرسة فرانكفورت التي ظيرت في ولد شؾ نقدي أوسع وأشمؿ فالمعقم
وقد ميدت الطريؽ لبروز خطاب ما بعد الحداثة والذي ظير ،ألمانيا  القرف المنصـر في

وىو خطاب ال يمكف الحديث عنو إال في سياؽ  ،كتحد لنزعة الحداثة وتجاوزا لقياميا 
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فقد وجيت المدرسة نقدا عنيفا  ة العصر الحاليالشؾ الشامؿ الذي أصبح يشكؿ سم
تحرير اإلنساف الغربي مف سجف الكنيسة   ادعىيثيف ذلؾ أف العقؿ الذي المتنويرييف والحد

عف مساره وأدخمو سجف الرعب مف منجزاتو التي تمارس سيطرتيا عمى اإلنساف  انحرؼ
منة لمعقؿ الذي كاف أساسا مشروع الحداثة ال يغدو كونو ىي أف ليذا رأت مدرسة فرانكفورت

لمتعارض بيف العمـ التجريبي والفمسفة العقمية في محاولة لترسيخ أحكاـ منطقية بعيدة عف 
 الذي  جانب الغيبي األسطوري وبيذا وجيت ىذه المدرسة ضربات نقدية لمعقؿ التفكيكيال

حب ميتافيزيقا نقيض "لمعقؿ األداتي"صاأو أرسى دعائـ ميتافيزيقا االختبلؼ/الغياب كمقابؿ 
 ...لعقبلنية جديدة تأسيسال مف أجؿ التعالي/الحضور 

حيث  التفكيكي وبيذا أسيمت مدرسة فرانكفورت في بياف الفجوات النقدية في الطرح 
وعدـ  ثـ بياف اىتزازىا عمدت إلى التموضع خمؼ المعطيات النقدية والمعرفية لمتفكيكية،

التي امتازت بيا مدرسة فرانكفورت في  ويمكف أف نمخص أىـ الخصائص.  استقرارىا
إضافة لنقدىا المجتمع  الغربي، اإلنسافوأليديولوجيا  وأفعالو، اإلنساف"توجيو النقد لسموؾ :

ما بعد الحداثة في نقد سبؿ الحداثة   وىي تشترؾ مع نظريات  الرأسمالي ورصد أزماتو.
 فة لمعارضة الييجمية والماركسيةاإض السياسية الثقافية، الفمسفية، ،االجتماعية بأشكاليا:

 1".االجتماعيفي البناء التاريخي  اإلنسانيواالتفاؽ عمى أىمية المحور 
 الشك في البنيوية : – 4

وألف موجة الشؾ اتسعت لتشمؿ كؿ شيء فقد تعرضت البنيوية وىي وريثة الفمسفة 
كي وىـ أصحابيا العقمية والمنيج التجريبي لمشؾ والنقد مف طرؼ أنصار المشروع التفكي

... فالبنيوية  حررت الذات اإلنسانية مف روالن بارت وجاك دريدا، شال فوكويمسابقا مثؿ 
لكف  تخذ مرجعا في الوصوؿ إلى الحقيقةعبودية الفمسفات العقمية فعزلتيا عف األشياء ولـ ت

                                                 
 . 202 ،200ص ص  دليؿ الناقد األدبي ، سعد البازعي: ميجاف الرويمي، - 1
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ف حررت اإلنساف مف سجف العقؿ سعيا لبموغ اليقيف جعمت و مف منظور التفكيكييف ىي وا 
اإلضافة مف أو أو التأويؿ   حبيس أنساؽ النص ال يخضع إال لبناه وال يسمح لو باإلبداع

 . اإلبداعية وبالتالي فيي قاتمة لحرية الفرد عندياتو
 فمسفة الموت: – 5

ووسط ىذه االتيامات  الخارج، الداخؿ/ اليقيف، وبالموازاة مع ىذا الجدؿ بيف الشؾ/
يؾ في أحكامو وعجزه عف بموغ اليقيف يظير أوؿ الداعيف بمحدودية العقؿ ونسبيتو والتشك

 Nietzsche نيتشه لنقض العقؿ الغربي وتعريتو وفضح قصوره وىو الفيمسوؼ األلماني
موت " مف خبلؿ مقولتووما اتصؼ بو مف نزعة الشؾ ودعوتو إلى تفكيؾ العقؿ الغربي 

"عند موت اإلنساف  "و ،بارت  "موت المؤلؼ " عند  "التي ميدت لظيور مقولتي اإللو 
 ميشاؿ فوكو.

وىذا ما سنحاوؿ الوقوؼ عنده لمكشؼ عف فمسفة الموت التي أصابت الفبلسفة 
 الثبلثة عمى ختبلؼ أطروحاتيـ الفمسفية  وآرائيـ النقدية.

رادة القوة بمعطيات أخرى مثؿ: "موت اإللو"ربط نيتشو مقولة   اإلنساف الخارؽ، وا 
ختبلفي التفكيكي وفقا لقاعدة المكونات حمقة بارزة في النمط اإل وشكمت ىذه والعود األبدي،

والحكـ  ى إال في غياب سمطة اإللو وزوالوحيث أف سمطة اإلنساف ال تتأت اليدـ والتقويض،
البلمتناىية  فيي تعكس القوة الخارؽ/ السوبرماف/ أما مقولة اإلنساف  عميو بالموت والعدـ،

البلىوتية والمعرفية السابقة، مف أجؿ الوصوؿ إلى الغاية لئلنساف في تحديو كؿ الثوابت 
وتجسيد ىيمنة كمية/أبدية تمخص في مسعاىا إرادة  النيتشوية القصوى وىي العود األبدي،

 .القوة الحقيقية
نقض العقؿ الغربي وأنساقو والشؾ في  -مف خبلؿ دعوتو ، إذف،أراد نيتشو 

القضاء  -فرضتو الفمسفات التقميدية قدس م مركز/ الموروث الفمسفي وفي كؿ ما اعتبر
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وبالرغـ مف محدودية أثر أفكاره حينيا والتي وصفت ، عمى حصف المتافيزيقا الغربية
بالعدمية /الفوضوية /التحريضية غير أنيا أصبحت مع مرور الزمف تراثا فكريا احتمى بو 

وقد وجو  ،لعالمية الثانيةالكثيروف في مواجية العقؿ والعقبلنية األنوارية خاصة بعد الحرب ا
 عنيفا لفبلسفة األنوار ولمتراث الفمسفي الغربي برمتو ولكؿ مقوالتو السابقة مف نيتشو  نقدا 

"فاتسمت  محدوديةلما خمفتو ىذه األوىاـ الثبلث مف أخطاء و  (منطؽ /حقيقة عقؿ/)
عمى ذالؾ أف التركيز الحالي ، باالنعكاس االرتدادي المكثؼ -أي نيتشو –أفكاره

يعود  (وىو شكؿ مف أشكاؿ الوعي بالذات أو النظر بداخؿ الذات réflexivité االنعكاسية)
جزئيا إلى التحوؿ النقدي مف التركيز عمى الفرد إلى االىتماـ بالنص وىكذا نبلحظ مف 

وىي مركز االىتماـ التقميدي لمفكر الفمسفي كموضع  –نيتشو إلى دريدا أف الذات البشرية 
وتتضمف فمسفة نيتشو  ىذا 1تخرج مف مركز االىتماـ تدريجيا" –ألخبلؽ واإلرادة لمتجربة وا

لؾ ال يمكننا يمكف أف يكوف مثبت المعنى ولذ القوؿ بعدـ وجود خبلصات نيائية "فالنص ال
مجبروف فنحف ويرى نيتشو أنو ليس بإمكاننا اإلفبلت مف قيود المغة ولذلؾ  سبر أغواره،
االنعكاسي :عندما نقوؿ أننا   ا أنو يدرؾ تماما مشكمة التفكيركم ،داخميا  عمى العمؿ 

عف  أي أننا نريد التعبير ،فإف ىذا الحكـ في ذاتو جزء مف المغة (سجناء المغة ومفاىيميا)
ولذلؾ فالفكرة ، ولكف ليس بإمكاننا فعؿ ذلؾ بواسطة المفاىيـ التي تسجننا، كوننا سجناء

 .2"و استطمعنا عنيا لما كنا سجناءالرئيسية تفمت مف قبضتنا ألننا ل

 جممةتركيزنا يجب أف يكوف حوؿ أكبر ما أثر في فكر دريدا التفكيكي مف  غير أف
ما طرح نيتشو وىو ما ذكرناه سابقا "موت اإللو" تعبيرا عف بداية النياية لمميتافيزيقا الغربية 

   بلف عف ميبلدواإلع  Descartesديكارت وتصؿ إلىPlaton  أفالطون التي تنطمؽ مف
                                                 

في   منشورات مخبر الترجمة ترجمة خميسي بوغرارة، دليؿ تمييدي إلى ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، ماداف ساروب: - 1
 .67، 66ص ص  ، 2003،دط  قسنطينة/الجزائر، األدب والمسانيات،

 . 67ص، نفسو المرجع - 2
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موت "عف مقولة  أركون محمدوقد سئؿ  ،"إنساف متفوؽ " بقدرتو عمى اإلنساف العادي
"ىذه :  عمى ىذا النحو (نقد واجتياد )فكانت إجابتو مف خبلؿ كتاب الفكر اإلسبلمي  "اإللو

أكثر  وربما 1966عاـ  العبارة الشييرة التي أقامت الدنيا وأقعدتيا مثمما أقامتيا عبارة فوكو
نص في  )ألف عبارة فوكو ليست إال تفرعا عف عبارة نيتشو( أقوؿ إف ىذه عبارة واردة 

عبارة نيتشو ال تعني أف  .(602عمـ الفرح لنيتشو الفقرة كتاب  ) شيير بعنواف "المجنوف"
نما تعني بأف ىناؾ نمطا  ،اهلل يموت بالمعنى الحرفي لمكممة أو أنو يموت في المطمؽ وا 

لقد قضت عميو الحضارة  ،قد مات وانيار (ىو نمط القروف الوسطى )لتقديس محددا مف ا
 (61أواخر القرف  )نيتشو  الصناعية والتقدـ العممي والتكنولوجي الذي بمغ أوجو في عصر

فقد اكتفى  قاؿ ما قالو، وأكتسح وجو أوربا كميا، إذف، فنيتشو لـ يخترع شيئا مف عنده إذ
يبلحظ العالـ بكؿ برود وموضوعية ظاىرة كبيرة ما... سؤاؿ  تو ما يحدث حولو كمابمبلحظ

عمى البشرية المسيحية  كيؼ يمكف ليذا التقديس القديـ الذي يسيطر " :نيتشو ىو كالتالي
تقديس العالـ  ،وقروف أف يتفسخ وينيار لكي يحؿ محمو تقديس آخر جديد ااألوربية قرونً 

فإذف، نيتشو أعمف عف موت نمط  ،واألشياءوآلية العمـ والسيطرة عمى الطبيعة والكوف 
كما يقوؿ المثؿ الفرنسي ولـ يعني موت  –أكؿ وقتو  –اإلنسانية المسيحية التقميدية الذي 

    1".التقديس في المطمؽ
حمى الموت مف عبره  تقمتناوبيذا مثمت فمسفة نيتشو مرحمة تأسيسية لخطاب جديد 

عف نياية النزعة Michel Foucault  فوكو ميشاليعمف  حيثإلى عالـ اإلنس  األلوىية
ؾ أف ال وجود لسمطة لذ تساوى اإللو مع اإلنساف،ذلؾ بمقولة "موت اإلنساف " فياإلنسانية و 

ال نكاد نممس وجوده في القروف  السيما وأننا (إلو)إنسانية في غياب السمطة األسمى 

                                                 
ص  ،1993، 2ط الجزائر، المؤسسة الوطنية لمكتاب، ترجمة ىاشـ صالح، الفكر اإلسبلمي)نقد واجتياد(، محمد أركوف: - 1

 .263 ،262ص 
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في  وانقبلبوليد تحوؿ عميؽ  فإذا كاف اإلنساف ،السابقة النعداـ االىتماـ بو وبمتطمباتو
إال أف موتو حسب فوكو  ،حتما وسيؤذي انسحابالمنظومة المعرفية الغربية وأسسيا فإف أي 
اإلنساف كما ستؤكد حمؽ اآلراء التي ما زالت  مرتبط بعودة الفمسفة  التي تؤكد اندثار

دثر اإلنساف سوؼ ين لصدى اإلنساف الميت الذي ليس لو جوىر أو موضوعية " تصغي
  .1"مثؿ وجو مف الرمؿ مرسـو عمى حد البحر

ميشاؿ فوكو كمثيمو عند دريدا تقويضا لكؿ كؿ مف نيتشو و كاف خطاب  ،إذف ،ىكذا
وال  ،شأ مف وجود المركزتنإذ يحاوؿ أف "يمغي أي مركز وأي ميزة يمكف أف محورية سمطة 

ؾ إلى خمؽ عكس مف ذلبؿ ىو يسعى عمى ال يقة،يبدأ باعتباره تذكرا لؤلصؿ أو ذكرى لمحق
بالمعنى (إنو بمنزلة التشخيص ،وىو ال يفتأ يستقصي ما ىناؾ مف فروؽ  ،االختبلفات

 . 2" (الطبي
لتطاؿ  ،ةثابت يةيبدو أف الفبلسفة الغربييف قرروا القضاء عمى كؿ مرجعية أو مركز 

روالن  ويعمف ،الفمسفية فيكوف أحد حمقات االغتياالت "المؤلؼ"عممية التصفية بعد ىذا 
بادتو وعف موت Roland Barthes  بارت لقد أصبحنا نعمـ أف الكتابة ال يمكف أف  " وا 

 3"تنفتح عمى المستقبؿ إال بقمب األسطورة التي تدعميا فميبلد القارئ رىيف بموت المؤلؼ
لمداللة و الشاىد األوؿ عمى شرعية قراراتنا وتفسيراتنا، ومبدأ  بعد أف كاف المؤلؼ مصدرا

ومدمرا  فوكو، ر ؾ أثاالخطابات ودليؿ تماسكيا أعمف بارت نيايتو وموتو مقتفيا بذتجميع 
 لصوت المؤلؼ داخؿ النص. عمما أف ىذه المقولة سبقتيا محاوالت كثيرة قبؿ بارت"

لـ ينفؾ عف وضع  فاليريهو، قد أحؿ المغة محؿ المؤلؼ جاعبل إياىا التي تتكمـ فمالرميه
                                                 

  181ص  ،1989 بيروت، مركز اإلنماء القومي، ترجمة مطاع صفدي وآخروف، الكممات واألشياء، ميشاؿ فوكو: - 1
 . 116ص ، بعدىا مف ليفي شتراوس إلى دريدا البنيوية وما جوف ستروؾ: - 2
 ،1993 ،3ط  الدار البيضاء دار توبوقاؿ لمنشر، ترجمة عبد السبلـ بف عبد العالي، درس في السيميولوجيا، روالف بارت:- 3

 .87ص
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حاوؿ إدخاؿ التشويش عمى العبلقة  الرابطة بيف  روستوب ،وسخرية المؤلؼ موضع شؾ
عمى نزع الطابع القدسي الذي كانت تتخذه  السرياليةكما عممت  ،المؤلؼ وأعمالو

قد بينت أف المغة تعرؼ  المسانياتوبعيدا عف األدب فإف  ،الكبلسيكية مف صورة المؤلؼ
ؿ أف تتـ عمى أتـ وجو دوف ومف ىنا يمكف لعممية التواص ،الفاعؿ وال عبلقة ليا بالشخص

في تأكيدىـ عمى  الشكالنيينباإلضافة إلى  ،العبارات إلى األشخاص المتحدثيف بيا إسناد
مع إلغاء المؤلؼ  (والنص فقط )اىتماما بالنص  نوا مفيـو األدبيةبية األدب قد ضم  أد

  . 1"يس انعكاسا لمشاعر المؤلؼإلغاءا تاما ألف النص عندىـ تركيب ولعب ول
ورغـ كؿ ىذه المحاوالت برزت محاولة بارت التي استبدلت سمطة المؤلؼ بسمطة ال 
تقؿ أىمية وخطورة منو ىي سمطة القارئ الذي يمارس طقوسو عمى النص بغية إخضاعو 

فيكوف موت المؤلؼ مظيرا مف مظاىر  ،واستنزاؼ مكنوناتو وتوليد النص وتكثيؼ القراءات
قمت لدريدا الذي ارتبط معو الموت بالكبلـ ليموت وتحؿ التقويض واليدـ والموت التي انت

الذي طبع الفكر  -ويموت الشفا ىي والمنطوؽ ويقوض التمركز الصوتي "الكتابة"، ومحم
 .لتحؿ مكانو الكممة المكتوبة -الغربي سابقا 

 مبدأ التقويض: – 6
ذا كاف سعي دريدا تقويض وىدـ كؿ مركز ومرجع متعالي في الفمسفة الغرب ية وا 

ـ تأثر واضح بعم  فإف ىذا ل   (الكممة ،الميتافيزيقا ،العقؿ)السيما األساس الذي قامت عميو 
مارتن وىو  ،القديـ الغربي والموروث الفمسفي آخر في مجاؿ ىدـ تدمير الفكر

الكبلسيكية مركزا نقده عمى  انطولوجياالذي دعا إلى تفكيؾ  Martin Heideggerهيدغر
ه "أوؿ مف قرع وقد اعترؼ دريدا بفضمو إذ عد   ،مسألة الكينونةالخطاب الماورائي حوؿ 

وعممنا  أف نسمؾ معيا سموكا استراتيجيا يقـو عمى التموضع داخؿ ،نواقيس الميتافيزيقا 
                                                 

 . 61ص ،1996، 1ط ؽ،إفريقيا الشر  لذة النص )أو مغامرة الكتابة عند بارت(، عمر أوكاف: - 1
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وتحميؿ أىمية اليوامش والفجوات  1"الظاىرة وتوجيو ضربات متوالية ليا مف الداخؿ
 المضمنة داخؿ النص.واالخفاءات 

نيتشو، ميشاؿ فوكو  روالف  ) لتفكيؾ عند دريدا متأثرا بيؤالء الفبلسفة وغيرىـإذف، ا ظير،
حيث برع في استثماره حتى أشتير بو مركزا نقده بشكؿ ، (...ىوسرؿ ،مارتف ىيدغر ،بارت

 ... خاص عمى الميتافيزيقا والعقؿ والكممة والمعنى والحضور
اىات أخذ دريدا يخمخؿ مقومات اإلرث وبواسطة مقولة الشؾ وعدـ القبوؿ أو التسميـ بالبد

ويزعزع طمأنينة تمركزىا العرقي والثقافي  ليكوف بيذا قد أخضع التاريخ  ،الفمسفي الغربي
الميتافيزيقي الذي يشكؿ  الفمسفي الغربي لقراءة نقدية استيدفت زعزعة أساسو العقمي وميراثو

  .واألحادية مركزيةكما استيدفت ىاجسو النرجسي بالسمطة وال ،اليوية الغربية
وذلؾ مف خبلؿ خوضو في المسكوت عنو / البلمفكر فيو و تجاوزه لمنماذج الجاىزة التي 

 األفكارو كاف يتطمب تقميدىا و احتذاؤىا و رفضو لسمطة و ىيمنتو الخطابات الموروثة 
ر في ظؿ غياب ثقافة المساءلة و الحوار و انعداـ فك  -غالبا -دت لوالتي و  ،المحددة سمفا

 إلىف تنحؿ أ"أف ىذه الخطابات ال يجب  ىاالختبلؼ. وليذا جاء التفكيؾ بغية التأكيد ع
 2" .و قياسات عمميةأدلة برىانية أ إلىورات خالصة أو مقوالت صارمة وال تختزؿ تص

ستنطاؽ و المساءلة لكؿ البنى كد عمى اإلأولـ يقؼ التفكيؾ عند الشؾ و الرفض بؿ 
 فمسفيةالخطابات ال إلى مقة، و امتد غنساؽ الفكرية المو األ النظـ المعرفية الجامدةو 
اليتافيزيقية و التاريخية و السياسية ، واتسع ليشمؿ خطابات الذات و اليوية و الحقيقة  و 

 ي استثناءات.زقية بنفيو ألأبيذا بمغ منطقة التوتر و الم وف ليك

                                                 
 . 41ص  الكتابة واالختبلؼ، جاؾ دريدا: - 1
2

 .21،ص ويمية في الثقافة العربية(أاءة تعمي حرب: التاويؿ و الحقيقة)قر  - 
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فيي مف ، 1آلف نفسو " ا" في  التفكيكية " حركة بنيانية و ضد بنيانية إفكؿ حاؿ ف ىوعم
ماىيتو بؿ  إلى تصؿ لطمقية ال مف تفكؾ كؿ بناء اكتسب صفة الكماؿ و الأجية تحاوؿ 

االنتشار و التشتت و التناقض و الصراع و التعدد  إلىجزائو قصد الوصوؿ ألخمخمتو و رج 
صمية  بتعاد عف مقاـ األإلابو أ )التموث( بصؿ يبدأ ف األأو  ،صؿ محضأ" فميس ثمة 

ثار تي فيو اآلأف يميد لمسار تأ ىصؿ ، فيجد نفسو مجبرا عمأف يتشكؿ كأبمجرد 
 .2تتابعة"مال

ويض و الخمخمة ال قلمبدا الت-مع التفكيؾ-ة ميما تعالت خاضعةبنيف كؿ أوبيذا يفيـ 
عادة البناء، فكرا غائيا ال يختمؼ إف دريدا يرى في " محاولة أذلؾ  التعالي ، أتؤمف بمبد

 . 3ويضو "تق إلى  لفكر الذي يسعىعف ا
مركز و أف الرفض و التمرد ضد كؿ سمطة مو مف ىذا المنطمؽ بالذات راح التفكيؾ يع

كثر أو سيتضح ىذا التوجو .ا لمتغيير و التحويؿ و التجديد و االختبلؼ يمرجعية ساعأو 
 مف خبلؿ المباحث البلحقة .

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .144ص، خر )مدخؿ الي المناىج النقدية الحديثة(معرفة اآل خروف:آعبد اهلل ابراىيـ و  - 

2
                                        .30بلؼ،صتالكتابة و االخ جاؾ دريدا: - 

3
   .107ميجاف الرويمي و سعد البازعي:دليؿ النقد االدبي ، ص - 
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 رل" إلى "هيرمينوطيقا هيدغر"المبحث الثاني : من "فينومينولوجيا هوس
 أواًل : التفكيك و فينومينولوجيا هوسرل 

  ماهية الفينومينولوجيا : – 1
إف الفينومينولوجيا الخالصة التي نبحث ىنا عف طريقيا ...والتي نود أف نبرىف عمييا  "

كعمـ أساسي لمفمسفة ىي عمـ جديد عمى نحو خاص بعيد عف التفكير الطبيعي نظرا إلى 
                                     إدموند هوسرل                      "ىرصيتو األساسية ...إنيا تسمى عمـ الظواخصو 

بالغًا ضمف األبحاث   اىتماماً  phénoménologie أثارت قضية الفينومينولوجيا 
ذلؾ أنيا اىتمت ، بوصفيا انعطافًا فمسفيًا وحيويًا في مسيرة التفكير األوروبي الحديث

بدراسة الظواىر في إطار تحوالت العقؿ التأويمي في الفمسفة الغربية  كما قدمت 
معرفية لبلنفتاح عمى الكينونة، واىتمت في بحثيا بمعالجة مسألة " فيـ الوجود  استشيادات

 وتفسير شروطو وكيفية شرحو وفيـ تشكيؿ تجربتو."
أسست عمييا معظـ الفمسفات الوجودية تأسيسا وتعد الظاىراتية الركيزة  النظرية التي ت

جذريا يقـو عمى مبادئ مطمقة ، وذلؾ مف خبلؿ  عزليا الظواىر والنصوص عف األحكاـ 
و التصورات السابقة بدعوى أانيا تجارب مستقمة تعيشيا الذات المتعالية ، وذلؾ أجؿ أف 

بمعنى   ،نونتياعف كي و النصوص كي تتبدى وتظير وتعبر تعطي فرصة لتمؾ الظواىر
بؿ إف التفسير  أف نسمح لموعي القصدي اف يكشؼ عف جوىرىا دوف أحكاـ جاىزية قبمية ،

انطبلقا  ال عبلقة ليا باستنباط العالـ فالفينومينولوجيا " .رىيف القصدية الواعية الخالصة 
 اء بذاتيايترؾ المجاؿ مفتوحا لعالـ مف األشي ، وال "ببناء ميتافيزيقي " مف "واقع الشعور"

إنما ىي مثالية ال تعدو أف تكوف مجرد تبياف لؤلنا ولمعنى التعالي الذي تزودني بو التجربة 
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حقيقة، تجربة الطبيعة، تجربة الثقافة، تجربة العالـ عموما ، ويعني ذلؾ الكشؼ بنظاـ 
 .1القصدية المقومة ذاتيا"

وفمسفة التعالي تعود  ، وىذه الفمسفة الظاىراتية القائمة عمى الوعي القصدي الخالص
أدرؾ   حيث   إدموند هوسرللجممة المفاىيـ الرئيسة و المعطيات التي صاغيا  بالفضؿ

وغير كاممة عمى الدواـ فإنيا أف العمـو الموجودة رغـ أنيا ال تصؿ إلى نتائج تقريبية "
نحو موضوعية  –وىنا تكمف قيمتيا بالنسبة إلى الفيمسوؼ  –موجية مف حيث القصد 

، وىكذا فإف ما يجب تحميمو ىو قصد العالـ ،أي قصدية الشعور، فاألساس ال  -طمقةم
 .2يوجد إال مف جية الذات "

جابتو  الفينومينولوجيا أما عف ماىية  فيمكف استخبلصيا مف السؤاؿ الذي طرحو ىوسرؿ وا 
تيا؟ تفؽ مع األشياء كما ىي في ذا"كيؼ يمكف لممعرفة أف تكوف عمى يقيف بأنيا تعنو : 

وفي نفس  لتكوف إجابتو ىي نظرية معرفية تسعى إلى التوغؿ إلى غاية ماىية المعرفة،
ماداـ أف الفعؿ المعرفي ال يمكف أف يفيـ إال في  الوقت إلى غاية ماىية موضوعيا ،

باعتبار أف ىذه العبلقة ىي التي تحدد  أي في عبلقتو بموضوعو ، ارتباطو بشيء ما ،
وبيذا المعنى كانت ماىية المعرفة عند ىوسرؿ ىي نفسيا  ىنا ، ومف ماىية كؿ منيما ،

أي مف حيث إف إحداىما ضرورية ضرورة مطمقة لفيـ  والعكس صحيح، ماىية الوجود ،
بمعنى أف الظاىراتية ليست نظرية في المعرفة بقدر ما ىي نظرية في "ماىية  3األخرى"

 المعرفة" و نظرية في" ماىية الوجود".
 مقوالت الظاىراتية عند ىوسرؿ وما عبلقتيا بتفكيكية دريدا ؟. فما ىي أبرز

                                                 
 . 39،ص  1998، 1نبيية قارة: الفمسة والتأويؿ ،  دار الطميعة، بيروت ، ط - 1
وقاؼ، ديواف المطبوعات الجامعية ، نادية بونفقة: فمسفة إدموند ىوسرؿ )نظرية الرد الفينومينولوجي( ، تقديـ:عبد الرحماف ب - 2

 .53ص  ، 2005، 1الجزائر ، ط
 . 117، 116المرجع نفسو، ص ص  - 3
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 فينومينولوجيا هوسرل: – 2
إلى  ولكنني عمى يقيف بأف الفمسفة ...في حاجة إلى ىذه األفكار ، لست أنا الذي ييـ ،" 

 ىذه المناىج التي إكتشفتيا شيئا فشيئا...
 بوالدة حضارة مؤمنة ضد كؿىو الطريؽ الذي بإمكانو أف يسمح  اإنني مقتنع بأف ىذ

 إدموند هوسرل                     *                                المذاىب الشكية
 

التي برزت تية االمؤسس األوؿ لمفمسفة الظاىر  Edmund Husserl  أدموند هوسرليعد 
سفة وفم ،Cogito في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف كصيغة جديدة لمكوجيتو الديكارتي

ورغـ أنو انطمؽ مف العقبلنية الديكارتية في "مف فمسفات الحضور المؤسسة لموعي واليقيف، 
لك   الحقيقة، غير أنو وضع بحثو عف  المنطمقات الفكرية محط شؾ ومساءلة ومف  ت

والذي بوصفو تفكيرًا، انطبلقًا مف "أنا ُأفِكر إذف أنا موجود" وجيتو"، ىنا جاء رفضو " لمك
نيج لممفيما يركز ىوسرؿ عمى نظرية القصدية التي تمثؿ أساسًا  ،صديةيغيِّب الق

الوعي تمقيب ألفعاؿ نفسية أو خبرات قصدية، إف الوعي  " أفحيث  ،1"الفينومينولوجي
  .2اتجاه يتوخاه أو ىدؼ يسعى إليو بيف األشياء" دائمًا ىو وعي بشيء ما، لو عمى الدواـ

اىراتي حدودًا بينو وبيف الكوجيتو ومف جانب آخر وضع صاحب المنيج الظ
وتمايزا عف  شرطًا لكؿ معرفة  بوصفياالديكارتي مف خبلؿ ما أسماه " األنا المتعالية" 

الترنسند نتالية" التي تختمؼ عف األنا الفردية في "الذات المفكرة لدى العقبلنييف، ىذه األنا 
ي، أو ألي خبرة عمى وتعد الشرط المسبؽ لكؿ فعؿ ذىن"كونيا تقؼ خارج العالـ، 

التي تعد مصدر ، ه األناغير أف ىذ، اإلطبلؽ، بما فييا جميع أفعاؿ الرد الفينومينولوجي 
                                                 

 . 35ص  المرجع السابؽ: - *
 مراجعة ماري تريز عبد المسيح، موسوعة كومبريدج في النقد األدبي )مف الشكبلنية إلى ما بعد البنيوية(، راماف سمداف: - 2

 .443ص  ،2006 ،1ط القاىرة، األعمى لمثقافة، المجمس إشراؼ جابر عصفور،
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أو  فاعمية األشياء في مقابؿ ىذا، تعطؿ ،صؿ الوعي ومف ثـ إنتاج المعرفةاإلدراؾ وأ
  .1"الوجود في الظيور والكشؼ عف ذاتيا المستقمة

تية عند ىوسرؿ تتمثؿ في رفضو لوجود أسيقة فإف جوىر الظاىرا إضافة إلى ىذا
ال  يءخارجية أو إحاالت خارج  نصية ، بؿ ينظر لمظاىرة /النص معزولة عف كؿ ش

وىكذا استطاعت مف خبلؿ مقولتي  يمكف تحديد ماىيتيا إال مف خبلؿ الوعي الخالص ،
لظواىر/ "قصدية الوعي" و "الذات المتعالية" أف تقدـ رؤية جديدة في إدراؾ ماىية ا

 النصوص.
الديكارتي، ولما كانت  ارتبطت بالفمسفة المتعالية عمى المنواؿ سرؿوألف ظاىراتية ىو 

فاتحة  ذاعتبر دريدا الفينومينولوجيا" ومن ،ال تستثني فمسفةموجة الشؾ التي زرعيا " دريدا" 
افيزيقية الكبرى البحوث المنطقية، الميتافيزيقا بعينيا، أوىي مكررة لميقيف بؿ اليقينيات الميت

الوجود  تأويؿأي القوؿ والمعنى وحوؿ الضامف لكؿ ذلؾ.حوؿ الوجود والنفس، وحوؿ 
مف ، وىذا ال يعني أف دريدا أنكر أفضمية ىوسرؿ عميو بؿ ىو إقرار ال يمنع 2حضورا"

"تعممت منو المنيجية وتشكيؿ األسئمة بيد أنِّي  :قد صرح قائبلً فتصويب سبلح النقد والشؾ 
إف منيج ىوسرؿ اركو موقفو العاطفي، وتعمقو بفينومينولوجيا الحضور، في الحقيقة ال أش

  .3ساعدني عمى التشكيؾ بمقولة الحضور التي لعبت دورًا أساسيًا في جميع الفمسفات"
دريدا مف مبدأ  انطمؽوىذا ما يعكس النيج المعرفي المختمؼ بيف الفيمسوفيف ففيما 

ىدـ التمركز حوؿ الكبلـ، تناوؿ ىوسرؿ طرحو الظاىراتي الميتافيزيقا الغربية، و  ضنق

                                                 
ادؿ مصطفى : فيـ الفيـ، مدخؿ إلى اليرمينوطيقا )نظرية التأويؿ مف أفبلطوف إلى غادامير(، دار النيضة العربية، ع -1

 .141، ص 2003، 1بيروت، ط
 المركز الثقافي العربي،، فتحي إنقزومدخؿ إلى مسألة العبلمة في فينومينولوجيا ىوسرؿ، ترجمة  –جاؾ دريد:الصوت والظاىرة-2

 . 14ص  ،2005 ،1ط بيروت/الدار البيضاء،
 .34معرفة اآلخر، ص  عبد اهلل إبراىيـ وآخروف: -3
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 .لمبناءات المغوية بوصفيا صيغ عقبلنية وظواىر متميزة وماىيات لموجود اإلنساني بالنظر
والعبلمة، وبيف  ىوقد وصؼ دريدا تناوؿ ىوسرؿ لمغة بأنو" إقامة عبلقة برانية بيف المعن

، وتعبير عف ىنوسرؿ إلى عممية إخراج المعى دالداؿ والمدلوؿ، بؿ إف الداؿ قد تحوؿ عن
 .وىـ متعالي" يرسخ الميتافيزيقا الغربية"  أنوىذا الطرح ب كما وصؼ ، 1المدلوؿ"

إنسانية مرتبطة بالوعي واالىتماـ بالحضور كذلؾ فيما ينظر ىوسرؿ لمغة بوصفيا 
الجانب يبعدىا دريدا عف ت / الكبلـ/ الحوار الداخمي، لمصو  ورمزا قوؿ الشخصي لم
 حتى في والنظر إلييا كتابة موجودة أي المغة بوصفيا لغة ،عمى لغويتيا مركزا اإلنساني، 

 غياب صاحبيا أو موتو.
ختاـ القوؿ ،ىو أف ثورة التفكيؾ التي طالت الظاىراتية كغيرىا مف الفمسفات ال تمغي 

لتي تأثر فييا تأثر دريدا بيا ال سيما مف حيث زعزعة المنيج الظاىراتي لنظاـ النص وا
لكف التراسانداتالية عند دريدا ليست عقيدة بقدر ما ىي  كانط وىوسرؿ ، "بصاحب التفكيؾ 

فيي تختمؼ عف  المؤسس، الموضوعي اإلمبريقي ، ، مألوؼمنيج أو استراتيجية لتجاوز ال
 كاليوية أوتراسانداتالية كؿ مف كانط وىوسرؿ، ألنيا ال ترمي إلى إثبات شيء مف األشياء 

نما توضع ىي نفسيا محؿ سؤاؿ ونقد"  . 2الماىية أو الحضور ، وا 
وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف  الفكر الغربي يسير وفؽ نظاـ حمقي 

ولئلستفادة منو  حينا ، حمزوني يستدعي االلتفات إلى الوراء لتيديمو والبناء عمى أنقاضو
ستثمار مقوالتو وآلياتو يرفض أف تكوف نصوصو مجرد  ريدا عمما أف  د حينا آخر  وا 

 كتابات جاىزة بؿ ىي فعالة واستثنائية .
 

                                                 
  .   34، 33ص ص  ،1991، 1ط    الدار البيضاء، حوارات، ترجمة فريد الزاىي، دار توبوقاؿ،-مواقع  ينظر: جاؾ دريدا: -1
، تفكيؾ الميتافيزيقا واستحضػار األثػر ، ترجمػة إدريػس كثيػر وعػز مدخؿ إلى فمسفة جاؾ دريدا  رت،سارة كوفماف وروجي البو  -2

 .28، ص  1994، 2الديف الخطابي ، أفريقيا الشرؽ، ط
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  ثانيا: التفكيك وهرمينوطيقا هيدغر
 عالقة التفكيك بالهرمينوطيقا   -1

ستراتيجية التفكيؾ ذلؾ أنيا تمثؿ ميداف التعد الييرمينوطيقا مف أكثر اآلليات قربا 
ة و يتو المناىج السائدة كالسياقسخنشاطيا ، حيث تعتبر فعالية نقدية مناىضة لما ر 

التعدد و  ىو ىي مثؿ التفكيؾ تيدؼ إلى قراءة إبداعية منفتحة عم، البنيوية 
ف " ىناؾ أالبلتناىي ما يجعميا تتداخؿ و تتشابؾ مع التفكيؾ. وىذا ال يمغي مطمقا 

وىي عبلقة ليست طردية إستبعادية بؿ عبلقة تداخؿ  عبلقة بيف التأويؿ و التفكيؾ،
ف فعؿ التأويؿ دائـ البحث عف المعنى الضائع أو الغائب في أكما  ، 1وتقاطع"

نتياء عند داللة محددة ، و ال اإل االنصوص وىو ال يروـ الوصوؿ إلى غاية بعيني
ليا و ىذا بالضرورة " يتطابؽ مع ما  ما يفتح المجاؿ لمدخوؿ في متاىات ال حص

ف يمكف التثبت منو و توكيده  أل ال يءيذىب إليو دريدا مف حيث إف المعنى ش
الدواؿ و حاالت إلف كؿ نص يخفي داخمو الكثير مف اإلشارات و اأالتفكيؾ معناه 

وبالتالي 2.المعجمية و المصطمحية القابمة لممزيد مف التفسير و التأويؿ و التنقيب "
تـ تثبيت كمما و فالداللة مع التفكيؾ متفمتة ال يمكف اإلمساؾ بيا أو التسميـ بنيائيتيا 

األمر الذي  لى ما ال نياية ،إخر مغيب و ىكذا آمدلوؿ راوغ دالو و تحوؿ إلى داؿ 
 ىيؤكد تمؾ العبلقة الوطيدة بيف التفكيؾ و اليرمينوطيقا التي تقـو ىي األخرى عم

أو تفسير متطابؽ  المغايرة و االختبلؼ . " فالتأويؿ ليس مجرد وصؼ أميف لمواقع ،
حالو وىذه اإل، رجاء إختبلؼ و االتفكيكي  لتعبيرو باأالة( حإلمنص و إنما ىو  )

ف التأويؿ في الواقع عدـ استنفاذ موضوع لى كينونو عدمية ،ألإ مو(تيتؤوؿ حسب )قا
                                                 

1
 .47)نقد الذات المفكرة( ، ص  حرب: الممنوع و الممتنع يعم - 
2

 .  130، ص  إبراىيـ محمود خميؿ : النقد األدبي مف المحاكاة إلى التفكيؾ  -
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يمكف القبض عميو  أو وضع  ىىا عند داللة بميغة أو معناالتأويؿ، قراءة ال تحط رح
 .1و التماىي معو " يسيؿ وصفو

فاؽ المساءلة آاليرمينو طيقا مجاال لبلختبلؼ و المغايرة الذي يفتح بيذا المعنى ؛ تشكؿ  
و يحقؽ اإلبداع و االبتكار و يفتح النص عمى البلتناىي  و الحوار و االستنطاؽ،

 المجيولة / المغيبة و الكشؼ عنيا  بعاديف يبرز دور القارئ في ولوج األأالبلمحدودية ، و 
أويؿ ىو دوما عرضة لمتحويؿ و التحوير و مف ثمة يكوف " النص الذي يخضع لمت

 2الداللة و انتياؾ لمنص "  ىؼ كبلـ ، أي الخروج عمر ف التأويؿ ىو حألريؼ ، حالتأو 
صريح و ذف، تنظر القراءة التأويمية لمنص الذي ال يعبر عف مقاصده بشكؿ واضح إ ،ىكذا

ود ذلؾ إنما يتناىى و يتقنع و يظير في صور مختمفة ، بحيث يصعب اإلقرار بوج
اليرمينوطيقا، و كما تمارس اليـو مع  ف "أالمقصود بصورة محددة و نيائية ، و الواقع 

غادامير ، و رورتي و دريدا و قاتيمو و تايمور ، ىي ىذه الفسحة المجازية المغوية التي  
ت اسيسأنساؽ الييكمية الصارمة و التتستنطؽ كينونو المغة فيما وراء العبلمات الفجة و األ

 3" .ةقيمصمية العاأل
و ال يمكف الحديث عف اليرمينوطيقا بعيدا ذلؾ القارئ المؤوؿ الذي يقـو بفعؿ التأويؿ 

دواجيات التي ز لغاء مختمؼ التصنيفات و االإ إلى  ختبلؼ و المغايرة الويصؿ مف خبلؿ ا
نا با ألتشكمت و ترسبت في الفكر و التي تحوؿ دوف تفاعؿ الثقافات وتحوؿ دوف لقاء ا

ف أخر و نا و اآلف يخترؽ الحواجز بيف األأويؿ " يتيح لممؤوؿ أالت إفخر ، وعمى العمـو فآل

                                                 
1

المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء/بيروت، )فصوؿ في الفكر الغربي المعاصر (، ويبلت و تفكيكاتأت محمد شوقي الزيف:  -
 . 19ص، 2000 ، 1ط

2
 .8ص التاويؿ و الحقيقة )قراءة تأويمية في الثقافة العربية (، عمي حرب: - 

3
 .24ص فصوؿ في الفكرالغربي المعاصر(،تأويبلت و تفكيكات): فمحمد شوقي الزي - 
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ف يتيح لو التحرر مف التصنيفات النيائية أة المتباعدة بعضيا ببعض و نزميصؿ األ
 .1الحاسمة لمثقافات.. "و 

اف في عبلقة ويؿ و التفكيؾ يمتقيأف التإالقوؿ ،  إلى قا مما تقدـ ذكره نصؿ انطبل و ،ىكذا
كما يذىب  أو  ويؿ ىو القراءة بالمفيـو التفكيكي،أخذ و عطاء ، و يبقى التأمد و جزر ، 

 و قراءات أتأمبلت عممية  يءش  كؿ  اختصاره فيو قبؿ   اذا جاز"بالقوؿ "قاتيمو ": 
 2. "تفكيكية

ث عف لى التفكيؾ "وعندىا يجري تجاوز البحإويؿ ( أوىو في النياية قد يؤوؿ )أي الت
بما  و لمقراءة في صمت الكبلـ و فراغاتو،، بنيتو أو أالمعنى لمحفر في طبقات الخطاب 

خفائو إالعيبو في أو أقرار الحقيقة إجراءاتو في إو أنتاج المعنى إليات النص في آيكشؼ 
 لمكشؼ عف مناطؽ الغياب /االخفاء. 3ذاتو و سمطتو "

 هرمينوطيقا هيدغر: – 2
لذي أسيـ في بمورة " فمسفة الفيـ إنجاز مشروعو اليرمينوطيقي ااىتـ مارتف ىيدغر ب 

 خبلؿ دعوتو لمناىضة الميتافيزيقابصاحب التفكيؾ" دريدا" مف  وقد ارتبط  كنمط وجود"
عداـ عمى مفاىيـ وبدائؿ تتجاوز األفكار والمسممات السابقة واالنفتاح  الذات المتعالية وا 

إضافة إلى نيتشو  مغي ب، وبيذا ُيتيـ ىو اآلخرالمنسي/ ال وكؿ ىذا مف أجؿ الكشؼ عف
 وبارت بالعدمية. وفوكو

لحديث   "يؤسِّس أضحى التفكير الييدغري، بما ىو تأسيس لميرمينوطيقا  ىكذا
النيايات/ البدايات/ نياية الفمسفة/ التاريخ/ اإليديولوجيات/ النقد األدبي / المثقؼ/ 

السائد: الحداثي، وميبلد  غير المشيد الثقافيعمى ت Manifestاإلنساف/، كبياف تأسيسي 
                                                 

1
 .63ص  الممنوع و الممتنع )نقد الذات المفكرة(، -

2
 .18ص )فصوؿ في الفكرالغربي المعاصر(، تأويبلت و تفكيكاتف  محمد شوقي الزي -

3
 .9ص ويؿ و الحقيقة )قراءة تأويمية في الثقافة العربية (،أعمي حرب:الت -
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الحداثة االرتدادية  أو Mondialisation/Globalisationثقافة العولمة 
ModernitéRéflexive  أو الفائقةHypermodernité حداثة  أو السوبر

Supermodernité"1. 
رساء ىيدغر باليرمينوطيقا الفمسفية مف أجؿ تقويض سمطة لقد جاء  فمسفة  العقؿ، وا 

عادة قراءة التراث التاريخي وفؽ منظور جديد بعيد عف الخطابات  الفيـ/ التأويؿ، وا 
الفيـ" المنيج المكتشؼ  البائدة، بؿ ىو فمسفة الفيـ وفيـاإليديولوجية المزيفة، والميتافيزيقا 

 لفكر الحداثة في النزاعات الكثيرة التي أسست لفمسفة االختبلؼ باعتبارىا تتجاوز مفاىيـ
 .2المنيجية إلى التأويؿ الذي يصير بدوره أداة فعالية لمكشؼ عف المختمؼ"

أال يمكف الجـز بالصمة الوثيقة بيف اليرمينوطيقا والتفكيؾ مف  ،إذا كاف ذلؾ كذلؾ 
المغاير لكؿ نمطي وىذا ال يتأت ى إال  ،لفمسفة المختمؼ عف المؤتمؼ ،حيث دعوة كؿ منيما
ي خرج مف بؤرة المركزية المقوضة والييمنة الوىمية التي عرفيا الذ بتفعيؿ العقؿ التأويمي

فعالية منيجية تنمي داخؿ ىذا العقؿ اإلحساس بالقدرة عمى  قببل إلى النقد /التأويؿ بوصفو
الفينومينولوجيا  -ي ىيدغرأ -متجاوزًا بذلؾأفضؿ تجاوز ذاتو، والعمؿ عمى إيجاد بدائؿ 

 ات دوف التنصؿ منيا، بؿ اإلفادة مف مقوالتيا ومفاىيميا.لية القائمة عمى مركزية الذاليوسر 
، تأويبًل واختبلفاً أتاحت اليرمينوطيقا الييدغرية فيمًا مختمفًا لمنصوص، باعتبارىا لقد  

في ىذا يبرز المسكوت عنو / أو المحجوب و  كما رد ت االعتبار لموجود بوصفو تعبيرًا عف
ركزية الغربية بأنواعيا وقضائيا عمى الذات عمى الم في قضائيا توافقيا مع التفكيؾ

فينومينولوجيا" خاصة  تتأسس لدى ىيدغر"فالمتعالية الترنسندنتالية التي جاء بيا ىوسرؿ 
يتجاوز قصدية الوعي إلى قصدية  بمبدأ الفيـ بما ىو فيـ لموجود  مرتبطة أساساً بو، 

                                                 
1

الدار العربية لمعمـو ناشروف، منشورات االختبلؼ، ، )نحو مشروع عقؿ تأويمي(قا والفمسفة، اليرمينوطي عبد الغني بارة: -
 .253ص  ، 2008،  1بيروت/الجزائر، ط

 .230ص  ، 1990 ، دط بيروت، مركز اإلنماء القومي، نقد العقؿ الغربي )الحداثة وما بعد الحداثة(، مطاع صفدي: - 2
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مؤسسًا  بذلؾليكوف ىيدغر  ،اليةالمتع حيث تتجمى الظاىرة بعيدًا عف األناالوجود اإلنساني 
التي تحاوؿ فيـ الوجود انطبلقا مف فيـ وجوده الخاص، أيف لمفينومينولوجيا اليرمينوطيقية 
وىذا التعميؽ/ التعطيؿ "وفؽ مشيد ال مكتمؿ وال نيائي ومرجأ تغدو الحقيقة إخفاءًا أو غيابًا 

قطع  بيف الكائف اإلنساني والوجود، لمفيـ، بمغة أىؿ التفكيؾ، ىو طابع الحوار الدائـ والبلمن
بينيما، ىذا الحوار ال يستوي إال بمبدأ اإلنصات /    تجسيدًا لسمة التعالؽ/ التفاعؿ

 .1حواري في الممارسة التأويمية"اإلصغاء بوصفو منتيى كماؿ النشاط ال
 والتفكيؾ   ىكذا نشيد مف منظور ىذا األفؽ، التعالؽ المفاىيمي بيف اليرمينوطيقا 

مف خبلؿ التأسيس لممختمؼ والدعوة لمحوار واالنفتاح وتقويض العقؿ واستبداؿ الكبلـ بػ 
 في مقابؿ ىذا ،مف التفكير المتعالي دوف أف نغفؿوالتحرر   l'écouteصغاءاإلاإلنصات/

 تفرض سمطتيا وسطوتيا عمى جميع األشياء.لمغة كي  نحتالمركزية والفاشية التي مُ عف 
التدمير/ االنفتاح/ اإلنصات/ الحوار، يؤسس مثمما فعؿ  وىامع كؿ دع إف ىيدغر 
دريدا"موت  بارت " موت المؤلؼ، فوكو " موت اإلنساف"، نيتشو" موت اإللو" )غيره 
لفمسفة الموت / التبلشي/ الزواؿ/ العدـ، وىو صميـ التأسيس لممختمؼ الذي  (الكبلـ"

 .ـ الوجود وتأويمو باستمراريجمع بيف الفينومينولوجيا واليرمينوطيقا مف أجؿ في
في  إف اليرمينوطيقا الفينومينولوجية لدى ىيدغر تظؿ عمبًل مختمفًا  القوؿ،ى منتي

التي تبحث في  بعد ضمف الفكر الدريدي وفمسفتو االختبلفيةمعطياتو التي وجدت فيما 
عنى والم حقائؽ ال تنكشؼ لنا الحقيقة إال بوصفيا حيث ،مناطؽ العتمة/ الغياب/ الصمت

إال باعتباره تعددًا لممعاني، والنص إال بعد تداخمو مع نصوص أخرى تؤسس لنص التأويؿ 
 أو نص فيـ الفيـ.

 
                                                 

 .224، ص ا والفمسفةعبد الغني بارة : اليرمينوطيق - 1
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 المبحث الثالث: من ميتافيزيقا الحضور إلى االختالف الميتافيزيقي 
 أواًل : الميتافيزيقا بين أفالطون ودريدا

الميتافيزيقا الخفية  المركزية الغربية وفضحض عمؿ المشروع التفكيكي عمى نق 
مع  والمعمنة، فكانت محاولتو تأسيسا لفكر مختمؼ في الفمسفة الغربية التي ألفت المماثمة 

 .اإلرث الميتافيزيقي القديـ
لصاحبيا   ختمؼ والمغاير، سجمت خطوة جريئة قد تحمؿلمم ،إذف ،دعوة دريدا 

وثوابتيـ الفكرية والفمسفية   يـاتينيقيممف يرفضوف العبث ب  واالزدراء الكثير مف السخرية 
 زمياً ي تمارس" تفكيكًا لػ ما ُيع ُد جوالتطاوؿ الت  والدينية والمغوية، ويرفضوف عممية اليدـ

فميس مف اليسير تقبؿ  ، 1ومقرًا في الحقوؿ المعرفية ذات الطابع اإلشكالي" (دوغمائياً  ) 
 ي منذ أفبلطوف، بما نطمؽ عميوالغرب العمؿ التفكيكي الذي انطمؽ في نقد الفكر الفمسفي

والذات  بالماىية والوجود والجوىر واليويةى الميتافيزيقا تعنحيث ،  ميتافيزيقا الحضور""
عمى -كبلـ لمأفضمية  ح كما تمن ،ف فكرة الكينونة تتمخص في الحضوروالوعي  وتؤكد أ

فالميتافيزيقا "  س،و الموغ تعطي امتيازًا خاصًا لحضوربقائمو، و  الرتباطو -اب الكتابةحس
مًا واضحاً  ليست المعالـ والمحيط ، يمكف أف نخرج منيا ونوجو ليا وال دائرة محددة    تخ 

ضربات مف ىذا " الخارج"، ليس ىناؾ مف جية ثانية "خارج" نيائي أو مطمؽ، إف المسألة 
إلى  ـعم  مسألة انتقاالت موضعية ينتقؿ السؤاؿ فييا مف "طبقة" معرفية إلى أخرى، ومف م  

 يقوؿ دريدا. 2ـ، حتى يتصدع الكؿ، وىذه العممية ىي ما دعوتو بالتفكيؾ"عم  م  
 

                                                 
 المركز الثقافي العربي، حسف ناظـ،،  ترجمة عمي حاكـ صالح سمقرماف: نصيات )بيف اليرمينوطيقا والتفكيكية(، ىيو،ج، - 1

 .86ص ، 2002 ، 1ط بيروت /الدار البيضاء،
 .47ص الكتابة واالختبلؼ، جاؾ دريدا: - 2



 ةـــــول التارخييــة و األصــيات الفلسفــــاملرجعي                                                       
       

22 

 

التقميد الفمسفي اليوسرلي والييدغري ومحاولة القياـ عمى دؾِّ  ىذا األخير، ،كما عمؿ 
عمى اختبلؼ آرائيـ  -أغمب الفبلسفة  ؿبنفس العمؿ التقويضي مع البنيوية فيما بعد، ونا

 معتبرًا مف النقض واليدـ. نصيباً  -وتوجياتيـ
فضؿ مبدأ الشؾ والدعوة إلى التجاوز واجتياز الحدود والتحرر بفإستراتيجية التفكيؾ  

غبة ميتافيزيقية ر  واألوىاـ التي الزمت العقؿ الغربي والتي رسخت لديو مف كؿ األفكار
" االبف"في جعؿ "األب" يطابؽ  ،المّعرؼ رغبة في"جعؿ التعريؼ يطابؽ ؛مؽداخؿ حيز مغ

يريدنا  ،الدائرة، وبمعنى آخر في جعؿ المعادلة متوازية في غمؽ ،ويداخؿ منطؽ اليوية
دريدا أف نغير بعض عادات عقولنا فيعممنا أف سمطة النصوص مؤقتة، وأف األصؿ 

أف نناقض المنطؽ باستعماؿ لغتنا ومحوىا في نفس الوقت، يريدنا دريدا أف "  أثرويجب
 .1تفكيكيا وأف نحتفظ بيا في الوقت نفسو"نمحو" كؿ التقاببلت ب

مف ىنا بدأت مفارقة دريدا تخوض في المقدس / الحقيقة، وتبحث في البلمعقوؿ  
ومف ىنا  تسميـ في كؿ البواعث واألفكار ،وتفكر في البلمفكر فيو وتزرع ألغاـ الشؾ والبل

مسفة" مف أفبلطوف ، المختمفة عف سابقتيا فالف"فمسفة اآلخر/ الغياب"وجدت فمسفة أخرى 
في  –بما يحضر  إلى ىيغؿ ىي فمسفة الحضور، ونعني بذلؾ أف الوعي ال يعترؼ إال

مما  لديو، فيتخذ شكؿ الداللة والمعنى والقانوف واليوية، فيتطابؽ ىكذا مع مقوالتو -الوعي
 .2يعني أف فكر اإلنساف ىو مركز الكوف"

ضًا/ مناقضًا ليا، ويختار الغياب وبيذا يحدد دريدا موقفو مف فمسفة الحضور معار  
في حقيقتو، ألف  غير قابؿ لمطعف أو البحث  Centreبديبًل عنيا، رافضًا مبدأ وجود مركز 

 ىذا ضرب مف المثالية والميتافيزيقية والوىمية التي دأبت عمى إسناد الحقيقة إلى مركز 

                                                 
 .77ص  ة وما بعد الحداثة،دليؿ تمييدي إلى ما بعد البنيوي ماداف ساروب: - 1
 .13، ص 2000 ،1ط دمشؽ، دار الحصاد، دار الكممة، التفكيكية إرادة االختبلؼ وسمطة العقؿ، عادؿ عبد اهلل:- 2
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يكية وجية النظر لمنص التفك لتتكتسب مصداقيتيا مف إحالتيا إليو،كما بد  سمطة ما،  أو
ـ يقينيات الثابتة فموالمماثمة المطابقة، وال المطمقة الحقيقة  والفكر الفمسفي وأخرجتو مف دائرة
اليوية/ المنطؽ/ الحضور، بؿ النظر إلييا اختبلفًا ومفارقة   يعد ينظر إلييا عمى أنيا مثاؿ

يمثؿ "مبدأ ذاتي  وجعمتو بعيدًا عف تمؾ الرؤى األفبلطونية التي لخصت المطمؽ في العقؿ
وبما أف العقؿ حقيقة قائمة بذاتيا ، ، وىذا المطمؽ ىو العقؿواحدطمؽ التفسير وليس ثمة م

 .1، إف الجوىر ىو العقؿ"فيي إذف ليست جوىراً  وأف المادة تديف بوجودىا لو
حضور العقؿ  وىذا منطؽ األفبلطونية وجوىر نظرية المثؿ التي تحوؿ العالـ بفضؿ

وضى إلى النظاـ ومف االضطرابات إلى الثبات، وتركز عمى سمطة الحضور داخؿ مف الف
" إف مفيـو ، الغياب/ اآلخر عف العقؿ، وىي األفكار التي رفضيا دريدا، وناقضيا بحثًا 

 (وصؼ)دريدا لفمسفة الحضور ىو اعتراؼ الوعي بما يحضر لديو فقط، فكيؼ يمكف 
حضور فيو، فضبًل عف ميزتو الحقيقية األولى لـ يحضر في العقؿ أو يقاـو ال شيء ما

ليس منو  إلى الوعي منو عمى أنو محاولة لفيمو ووضعو، ىو (ييرب ما)القائمة بأف كؿ 
 .2"(بوجوده ) ه أو انتفاء مسألة التفكيرءأبدًا وال يستطيع ىذا الفعؿ إلغا

تابة ذلؾ أف الحظ دريدا أف الميتافيزيقا منذ أفبلطوف منحت الكبلـ أفضمية عمى الك 
ىذا القوؿ، فيما يغيب  صدورل (وقت و متمٍؽ )الكممة المنطوقة أو الممفوظة مرتبطة بوجود 

دراكًا أقوى لما عف الكتابة، ىذا ناىيؾ عف "المباشرة في الكبلـ، والتي تعطيو قوة وحجة  وا 
" لصوتاحضور يعنيو، ما يعني أف الكبلـ يعكس" سمطة  يقوؿ القائؿ وما

phonocentrism  الذي ىو أساس التمركز حوؿ العقؿlogocentrism   في المركزية
ف كانت دواء  تقدـ صورة زائفة عف العالـ،"  Platonأفالطونعند  فالكتابة ،الغربية وا 

                                                 
ص  ،2005 1ط بيروت، إشكالية التكوف والتمركز حوؿ الذات، المركز الثقافي العربي، المركزية الغربية :إبراىيـعبد اهلل  - 1

177. 
 .14االختبلؼ وسمطة العقؿ،  ص  إرادةالتفكيكية  عبد اهلل:عادؿ  - 2
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ويعبر  ولكنو مكمؿ خطير، ،Rousseauعند روسووىي مكمؿ لمكبلـ  لضعؼ الذاكرة،
 تي لتقوض بنية الداللة المغوية،عف خبرتو إزاء الكتابة التي تأDe Saussure دوسوسير

وتكوف الوسيمة األساسية ،العنؼ كما تأتي لتقضي عمى براءة الشعوب البدائية الخالية مف 
ليذه اآلراء ، ليذا جاءت إستراتيجية دريدا مضادة 1"ليفي شتراوسلمييمنة الطبقية عند 

ى مرجع  بعكس ج إلى أب، إللقيطًا يحتاىا ألفبلطوف الذي عدحوؿ الكتابة وبالخصوص 
ت الكتابة بوصفيا نعس، و و ، لذا جمب إلى تشكيؿ فمسفتو االىتماـ بالكبلـ والموغالصوت

، الخارجة عف ىذا األخير، ووسيمة االتصاؿ الميجنة، والتمثيؿ الطفيمي الناقص والرديء
فالكتابة مف  2ال تنتج الحقيقة بؿ إف نتاجاتيا ال تتعدى الظاىر" –وىي حسب أفبلطوف 

 أفبلطوف طفيمية ذميمة، جامدة صماء، ومحاكاة ميتة لمفعؿ الكبلمي الحيوي. منظور
لقد كاف دريدا واعيًا بالدور الخطير الذي لعبو أفبلطوف في تاريخ الفمسفة والتي ال 

محاكية آلراء أستاذه سقراط، ليذا كانت "صيدلية  حيبًل خادعةتعدو في نظره كونيا 
ذلؾ أف الكتابة، ىذا المقيط  ،ؾ المزاعـ األفبلطونيةلتفكيلجاؾ دريدا وسيمة  أفبلطوف"

دريدا، والشرعية واليوية المثمى   مع ،ليا صفة األفضمية  بامتياز مف وجية نظر أفبلطوف
أف  وذكر مف جانب آخر ،بدؿ الكبلـ، فمنحيا اإلستراتيجية النقدية في رسـ فضاء الداللة

خمخمتو  ال س و مف وسائؿ تدعيـ الموغعمى اعتباره وسيمة  (المعب )أفبلطوف تحدث عف 
دانة  وقد وصؼ دريدا رؤية أفبلطوف لمعب بأنو خدعة واختفاء الىوتي لمعب  في األلعاب وا 

 .3واضحة لممارسات الكتابة وصنوىا المعب"
دًا يلمتعبير وتقيإضفاء عد ىا  حيثمع روسو  لمكتابة  وتتكرر نظرة أفبلطوف السمبية 

ور جميع الفمسفات كما أنيا والثقة عكس الكبلـ الذي ىو مح قيةلو، ال تحمؿ صفة المصدا
                                                 

  40ص  ، 2008، 2مي لمترجمة، القاىرة، طجاؾ دريدا:عمـ الكتابة، ترجمة أنور مغيث ومنى طمبة، المركز القو  - 1
 .19 -13، ص  1998تونس، الجنوب، دار ترجمة كاظـ جياد، ،أفبلطوفجاؾ دريدا: صيدلية  ينظر: - 2
 . 119 -117، ص  نفسو المصدر - 3
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واألكثر معافاة والحالة  تأصيميال"فالقوؿ الممفوظ ىو الشكؿ  لمكبلـ أو المغة المحكية: مكمؿ
حيث وليذا لِحؽ روسو نصيبًا معتبرًا مف النقد والنقض الدريدي،  .1األكثر طبيعية لمغة"

الكممة  )الغربي، في تفضيؿ  التفكير الميتافيزيقي حمقة مف حمقات  اعتُبرت مسيرتو
 حضور المتمقي، الميتافيزيقي بالحضور وُ ع  عمى الكممة المكتوبة والتي تعكس ول   (المنطوقة

وحضور المعنى المرتبط أساسًا بحضور الممفوظ / الكبلـ/ الصوت، أما الكتابة فتمثؿ 
 يدد الكتابة بوتى روسو خطرًا ؿ لدالغياب/ غياب النص وغياب المعنى، وىذا ما يشك

                                    الحضور.
 ل ودريداغثانيًا: الميتافيزيقا بين هي

 Hegel هيغللقضاء عمى كؿ مركزية غربية ميما تعالت، ولما كاف ا يرمي التفكيؾ 
  الصرح ممثمي ىذه المركزية سعى دريدا جاىدا لتقويض ىذاأقوى و  الغربأحد أبرز فبلسفة 

يقسـ الفمسفة األوروبية إلى حديثة ومعاصرة أي أنو قمة ما وصؿ إليو الشعور "الذي 
األوروبي، وىو الذي يقسـ العالـ إلى معسكريف رأسمالي واشتراكي باعتبار ماركس ىو أحد 

الببلد النامية بمنيجو الجدلي الذي أثبت  وىو الذي يغزو اآلف مف خبلؿ ماركس،تبلميذه، 
ضاء عمى التقسيمات المفتعمة والحدود قصدقو في التحميؿ المباشر لمواقع وفي الو فاعميتو 

المصطنعة في الفكر والواقع عمى السواء، كما تعتبر فمسفة ىيغؿ مف أروع ما خمقتو 
فقد حوؿ ىيغؿ الديف إلى فكر ثـ حوؿ الفكر إلى اإلنسانية لنا مف تفكير في الديف، 

 .2وجود..."
اإلطاحة بفكر  –مف خبلؿ الثورة عمى فمسفة الحضور –يؾ ثورة التفكاستيدفت ف

والقضاء لميتافيزيقا الفكر الغربي، وىدـ النسؽ الروحي/ العقمي ىيغؿ بوصفو الرمز األكبر 

                                                 
 . 39ص  1992، 1ط سوريا، دار الحوار، ترجمة رعد عبد الجميؿ جواد، التفكيكية النظرية والتطبيؽ، كريستوفر نوريس : - 1
 .144، ص 1990، 4حسف حنفي: الفكر الغربي المعاصر، المؤسسة الجامعية لمدراسات، لبناف، ط - 2
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عمى فكرة األصؿ سبيبًل لموصوؿ إلى فمسفة ببل مركز وال بداية، أي الدعوة إلى فكر 
ىذه الحدود سوى مركزية العقؿ، وثورة  ال يعني عند "لما كاف المذىب الجدليو  اختبلفي

األصؿ، صحة البداية، نقائيا وصبلحيتيا المطمقة المسو اة بعناية فائقة مف أجؿ أف تغدو 
بداية ضرورية، ال غنى لمعقؿ وال بديؿ لو سواىا، أقوؿ  لما كاف ىذا المبدأ حامبًل ليذه 

ه المفاىيـ فيو، كاف مف األصؿ، األوؿ، بؿ وممثبًل لحالة كماؿ ىذ الصفات عند مستوى
 .1دريدا، ىدفا وغاية ينبغي التوجو لئلطاحة بيا" لتفكيكيةأف يكوف عرضة المقِدر عميو 

 مغوية أو الفنية التي أرجعيا دريدا نقدًا لييغؿ في إطار تصور الداللة الوقد وجو 
ب إليو صاحمفيـو أو معنى موحد ال يحمؿ صيغة التعدد واالختبلؼ، عكس ما يرمي ى إل

التفكيؾ حيث تصوره لممفيـو الداللي يتميز بالتعدد واإليحائية، وىذا واحد مف أوجو التأثر 
الكبير لدريدا بييغؿ عمى مستوى المنطؽ الجدلي، ورغـ انطبلؽ كؿ منيما مف اجتماع 

وتوجيو صيغيا في  الثنائياتالضديف واختبلفيما، إال أف ىيغؿ عمد إلى حؿ التعارض بيف 
دريدا فيعالج الثنائيات مف  ي صيغ البلتحديد والبلتعييف، أمافالمعنى أواًل، وتنتالذات ليتحدد 

 كما معنى واإلرجاء المتواصؿ لمداللة،خبلؿ مبدأ االختبلؼ الذي يحيؿ إلى التعدد الحر لم
حورة حوليوبشر بالكتابة بديبًل عف مونفى مثاليتو المت نقد دريدا تمركز ىيغؿ حوؿ العقؿ

كما  –تماىيا بيف الذات والموضوع  تستتبع وطرح فكرة أف المعرفة ال " ،تمركز الصوت
 إحصائيةإقصاء الذات وتجنب  (probabilité)إنما تتراوح بيف احتمالية  -ذىب ىيغؿ
statistics)) ما دفع زيما إلى   إحصاء وىذابلتموضع المعاني، بمعنى الدعوة إلى ال

ا يحاوؿ دريدا مف خبلؿ اختبلفيتو القضاء عمى وبيذ 2وصؼ التفكيكية بػ " الييغمة الشابة"
ربي، وطبعت أفكاره وأغرقتو في أوىاـ العقؿ/ غال الزمت الفكرميتافيزيقا الحضور التي 

                                                 
 .79الختبلؼ وسمطة العقؿ، ص عادؿ عبد اهلل: التفكيكية  إرادة ا - 1
ص ص   1966، 1ط بيروت، تعريب أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية لمدراسات، بيار زيما: التفكيكية )دراسة نقدية(، - 2

31،32. 
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 عفالوجود/ المركز/ الصوت في ىدؼ أسمى ىو التأسيس لفمسفة االختبلؼ والبحث 
 مواطف الغياب. 

 ثالثًا: الميتافيزيقا بين هيدغر ودريدا
الكبير لييدغر عميو بوصفو أوؿ مف " قرع المعرفي الفضؿ دريدا ب اؼاعتر غـ ر  

نواقيس نياية الميتافيزيقا وعم منا أف نسمؾ معيا سموكًا إستراتيجيًا يقـو عمى التموضع داخؿ 
الظاىرة ، وتوجيو ضربات متوالية ليا مف الداخؿ، أي أف نقطع شوطًا مع الميتافيزيقا، وأف 

اإلجابة وتفصح عف تناقضيا  أماميا مف تمقاء نفسيا عجزىا عف نطرح عمييا أسئمة تظير
ونعتو بحبيس الميتافيزيقا ال إال أف ىذا لـ ينقذه مف نقد دريدا لمساره الفمسفي  ،1الجواني"

 المتحرر منيا.
فمسفة مؤسسة عمى ماىية المغة في صمتيا بالفكر والوجود، ولذلؾ وضع ىيدغر 

قميدية لمغة والفكر، وطمس ميتافيزيقا الحضور التي ىي" فيي تعمؿ عمى تقويض الرؤية الت
بكؿ أشكاليا وفي كؿ أطوار تاريخيا، قدر وحيد، لكف ربما أيضًا قدر الغرب الضروري 

قريبة مف مطامح  وبيذا جاءت تدميرية ىيدغر 2وشرط سيطرتو الممتدة إلى كؿ أرض"
مف أجؿ  اه األولية األساسيةدريدا في تفكيؾ التراث المدروس مف الداخؿ وتجزئتو إلى بن

يقولو ويصرح عنو وحسب، ا مفي بحث الالمعرفة الكيفية التي تشكؿ بيا، وتبياف تاريخيتو و 
إلى ىنا فإف دريدا وىيدغر يبدواف عمى نفس الخط النقدي، لكف إلى ماال يقولو. بؿ االلتفات

عد الفكر دريدا ال يتوانى عف تصويب ضربات النقد لو" إذ يرسي ىيدغر أسس وقوا
األصيؿ، والمتمثؿ في لحظة الوجود أو الكماؿ حيث يتفوؽ وبشكؿ واضح عمى المعالجة 

                                                 
 .47جاؾ دريدا: الكتابة واالختبلؼ، ص  - 1
 .46ص  التفكيكية )دراسة نقدية(، بيار زيما: - 2
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حالة كبلسيكية أخرى مف حاالت التوؽ وبالنسبة لػ"دريدا" فإف ذلؾ يمكف أف يمثؿ فقط 
 1".الميتافيزيقي الشائعة لمبحث عف الحقيقة واألصوؿ

افيزيقية ينيج فييا نيج التمركز لمرؤية الميت حبيسا حسب "دريدا" ما يجعؿ ىيدغر
ويسعى لجعؿ الوجود مدلواًل متعاليًا، وىو بيذا يساىـ في إرساء نفس  وسحوؿ الموغ

ؿ/ الحقيقة/ الحضور، عمى الرغـ مف ية لتأسيس األصالغربية الداع األسطورة الميتافيزيقية
قمب األفبلطونية مشتركة جاءت ل"نيتشوية "أف أصوؿ كؿ مف المفكؾ دريدا والمدمِّر ىيدغر 

الطرح النيتشوي والدريدي يمثؿ بحيث  .عقب، والقضاء عمى ميتافيزيقا الحضور رأسًا عمى
والتي  ميع األفكار الباحثة عف الحقيقةفي جفمسفيًا قائمًا عمى الشؾ  غري نمطًا كتابياً دواليي

ع عف نيتشو بشكؿ واسالمغمقة، وقد تحدث  تتيح المجاؿ لتحرير الفكر مف الدوغمائية
الغربي حوؿ  البرامج والخدع المنظمة لمطرح التفكيكي متبنيًا الطرح نفسو في مسيرة التمركز

واالختبلفات، بط بسمسمة المتناىية مف العبلقات أف المغة ترت تأكيدهس، فضبًل عف و الموغ
ا ويقود ىذا إلى البحث عف الحقيقة فيما وراء التحوالت الممتوية لمغة التي عب ر عنيا دريد

 .2باالختبلفات والمعب الحر لمدواؿ"
إف معطيات نيتشو عبرت بشكؿ صريح عف التوجو التفكيكي في المشروع  

، ىذا التوجو الذي نحا نحو نيتشو في الدعوة إلى صيرورة اإلنساف ببل ذات ثيلمابعدحداا
 ببل حدود، وال مركزية، وىذا ماجعؿ دريدا يؤمف بيذه القطيعة مع الذات والقطعية مع

المنيجية، وقد نيضت  التقاليد الميتافيزيقية الغربية ، وتفكيؾ المعرفة المثالية ومفاىيميا 
في  وأسموبو -الذي وصفو نوريس بأنو تمرُّد طفولي -التفكيكية" ببعث الشؾ النيتشوي 

 تقميدي، وبذلؾ أرست التفكيكية تشكيؿ القراءات الخاصة وصياغتياالتفكيؾ نظـ الفكر 

                                                 
 . 77ص  النظرية والتطبيؽ، ترجمة رعد عبد الجميؿ جواد، كريستوفر نوريس: التفكيكية - 1
هالمرجع  - 2 س ف  .64، ص ن
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لكؿ اآلراء البياف النقدي لمفكر الغربي مف خبلؿ تحميؿ عقبلني وتبٍف واٍع  بإعادة تنظيـ
  .1التي وردت في األجندة النيتشوية"

س و وتفتيت الموغ –الرامي إلى تفكيؾ اإلنساف –بمبدأ ميتافيزيقا نيتشو  أخذ دريدا 
والتي ادة وتمزيؽ الذات والوصوؿ إلى جوىر المبدأ النيتشوي الذي يتيـ البشرية بعجز اإلر 

إرادة اإلرادة "، لكف إذا كاف الطرح النيتشوي تتطمب لمخروج مف ذلؾ إرادة أقوى ىي" 
ذا كاف التفكيؾ يمثؿ  -مف منظور دريدا –والييدغري ال يعدو كونو ضربًا مف الميتافيزيقا، وا 

المشروع لكؿ  واالغتصابالرىاف األكبر عمى الصمود في وجو اإلحراج الميتافيزيقي، 
ذا كاف التفكيؾ ىو  اأُلطر المنيجية والمغوية التي فقدت شرعيتيا وتخمت عف مطمقيتيا، وا 

األفبلطونية، وآلة ىيغؿ الجدلية، وميتافيزيقا ىيدغر الخفية  القضاء عمى رؤى الفمسفة
فأيف تقع ىذه الفمسفة الدريدية مف حيث درجة  ،ال تخمو مف ميتافيزيقية نيتشو التي وأفكار

 .في الميتافيزيقا الغربية؟؟! وتأثيرىاتصدييا 
سقاط  الميتافيزيقية التيرغـ دعوات دريدا بضرورة تجاوز الوضعية   أثقمتو، وا 

ال   المثاليات واألوىاـ الفمسفية المترسبة عبر التاريخ، ىناؾ مف يجادؿ في أف التفكيكية 
اريخ تقدـ تأكيدات إيجابية، وأنيا تعمـ فقط حدود التفكير الميتافيزيقي، وحدود ت

ة، فإذا كانت يدعاوييا مجرد رؤى ميتافيزيقمقوالتيا و  اآلخر فيما يرى البعض .2الميتافيزيقا"
في  ىو ظاىر/ موجود/ حاضر لتقع ما عمى فمسفة الحضور غالت في تركيزىا

ينحصر في دائرة محددة أف الماورائيات، فإف فمسفة التفكيؾ واالختبلؼ مشروع ال يمكف 
مبتغاىا بأف تعمؿ مف لتكيف بنتائجيا، مغامرة غير محسوبة" تعكس إنو مغامرة ال يمكف ا

ببلدتيا، شرط أف تُفيـ  غير قصد عمى إرجاع المفاىيـ المفككة إلى أعماؽ فمسفية أثبتت 

                                                 
 .87ص  ،السابؽ   المرجع - 1
 . 104 ،103سمقرماف: نصيات بيف اليرمينوطيقا والتفكيكية، ص ص  -ج-ىيو  - 2
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مخرج مف "الدوامة" المفيومية والخوض في  إيجادالببلدة عربيًا: االنغماس في العجز عف 
الخروج مف المحيط واإلصرار عمى القطعية مع  اليدر الثقافي األنسي، فالمحاولة ىي

 .1الميتافيزيقا باسـ االختبلؼ تحت رحمة االختبلؼ"
إف السؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذه المحظات، ىؿ لحقت دريدا عدوى الميتافيزيقا  

بعد أف ورثت تفكيكيتو مفرداتيا الفمسفية مف ىيدغر ونيتشو، أـ تراىا لعنة ىيغؿ، مف 
 .يدا مؤكدة أف ىيغؿ ىو الرمز األوؿ واألبقى لمميتافيزيقا؟!تسممت لفكر در 

ال تخمو مف  ىو أف تفكيكية دريدا عمى اختبلفيتيا -بالنسبة لعادؿ عبد اهلل  –كيداأل 
غوي عمى العمؿ بأدواتيا والذي ال تنفس اليواء الميتافيزيقي بأصوؿ ىيغمية" المحرض والمُ 

الميتافيزيقي واالستناد إلى الميتافيزيقا كأساس  بد مف أف يسفر في نيايتو عف دعـ الطرح
 .2لمنجز ىذا الفكر أيضًا"

} الحضور/  التفكيؾ ىو أف: طبيعة المقوالت الفمسفية التي عالجيا  مجمؿ القوؿ 
وطبيعة األسمحة  الجدؿ/ البدء/ الصيرورة...{ ،اليوية/ االختبلؼ، الكبلـ/ الكتابة ،الغياب

وكذا الوصوؿ إلى نتائج  اليامش،....{ إحبلؿ /قويض المركزت/ثورة /التفكيكية مف } شؾ
إضافة إلى األصوؿ  ال حقيقة...{ /ال معنى /ال أصؿ /ال مركز /وفة } ال عقؿألغير م

نستطيع  تيمة الميتافيزيقا، التي الؿ ألبسيا نقما أعطاىا إف لـ  النيتشوية والييدغرية ىو
 البحث والتقصي عف كؿ ما يخص التفكيؾ.أو انعداميا ونحف في بداية  الجـز بوجودىا

غير أف كؿ ىذا ال ينفي عف التفكيؾ اختبلفو ومغايرتو لمنماذج الفمسفية والنقدية السابقة 
في  وال يمغي الضجة المعرفية التي خمفيا ىذا الجديد/المختمؼ /المفكؾ/ عنو والبلحقة لو

 .الفكر الغربي والعربي عمى السواء

                                                 
 .19الكتابة واالختبلؼ، ص جاؾ دريدا: - 1
 .158ؼ وسمطة العقؿ، ص التفكيكية إرادة  االختبل عادؿ عبد اهلل : - 2
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 التفكيك نحو التأسيس لممختمف:  األولالمبحث 
  التفكيك اختالفاً أواًل : 
الحداثة  بعد يعد التفكيؾ واحدًا مف اتجاىات ما بعد البنيوية، وما بعد الظاىراتية وما 

سار مقفؿ الخطاب النقدي الغربي المركزي، وكذا اختراؽ إيقدـ رؤية نقدية قائمة عمى فِؾ 
إلى جعؿ النص  -أي التفكيؾ –خالؿ عالمات النص، ىادفًا  مف ىالمقوؿ الذي يتبد  

الالنيائية، ذلؾ أف  مسرحًا مختمفًا لمدالالت المتصارعة والقراءات المتعددة والتأويالت 
جدًا، إلى حد يجعؿ المفاىيـ التي يعتمد عمييا  التفكيؾ " قراءة نص ما بصفة مركزة ومقربة

ع لو تمؾ تعماؿ المتضارب والمتناقض الذي تخضوتنيار نتيجة لالسالنص نفسو تتمي ع 
، وبمعنى آخر ترى مف خالؿ ىذه الطريقة أف النص يفشؿ المفاتيح داخؿ النص ككؿ

وينيار قياسًا لمعاييره الذاتية، حيث تستعمؿ المعايير والتعاريؼ التي بينيا النص نفسو ضد 
يدا ىذه الطريقة ضد در النص نفسو لتشويش التمييزات األصمية ودحضيا، وقد استعمؿ 

وفرويد وغيرىـ، لكنيا قابمة وصالحة لمتطبيؽ  Platoىاسرؿ وروسو وسويسر وأفالطوف 
 .1عمى أي نص ميما كاف نوعو"

لـ تكف القراءة التفكيكية وحدىا مف أحاطت " التفكيؾ" بيالة مف الجدؿ والنقد  
ييا ومفاىيميا وأفكارىا البالغيف، وال الرغبة الكبيرة في تقويض ماطالتو، بؿ إف جؿ دعاو 

لغا الفكر التفكيكي ُوصؼ  أفالسيما  ىا، كانت محؿ تساؤؿ دائـ،ز عمى صعوبة فيميا وا 
عمى أنو فكر نيايات التاريخ ونيايات الفمسفة بمعناىا العريؽ، أي الميتافيزيقا واألنطولوجيا 

 والمعب. والالثباتوكذلؾ ىيمنة مفاىيـ قريبة مف العدمية والتشكيؾ 
تفكيؾ عممية تفتيت وتخريب لكؿ الخطابات الجاىزة القائمة وفؽ طقوس داللية إف ال

ال يجوز خرقيا  ورواسيب قرائية تقميدية مودعة في المواثيؽ السابقة والمراسيـ المتوارثة التي
                                                 

 .  51 ،50ص ص  دليؿ تمييدي إلى مابعد البنيوية وما بعد الحداثة، داف ساروب:ما - 1
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عمييا" ىو ضرب مف الممارسة التي تنصب عممياتيا عمى" السطح " الخارجي" االرتداد  أو
الذي تحوؿ فيو ىذه الظاىرية دوف االرتداد إلى أية احتمالية بالقدر  لعالمات الخطاب وذلؾ

مضمرة أو كامنة في قمب الشعور أو الالشعور، وبحيث تعوؽ ربط عالمات الخطاب بأية 
عالمات تصورية أو تفسيرية ترتكز عمى معايير خارجية ومرجعية عمى شاكمة المؤثرات 

رات التي تجعؿ مف الخطاب محاكاة أو تعبيرًا االجتماعية أو النفسية أو كؿ ضروب التنظي
 .1أو عقمية سابقة عميو أو موجية لو" تحقيقًا لمدلوالت وغايات حسية أو جسديةأو 

ىذه القراءة وضعت التفكيؾ عمى محؾ المغايرة واالختالؼ، ذلؾ أف التفكيؾ دعوة 
 ف الجذورنفصاؿ عصريحة لتجاوز مناطؽ الثبات تأسيسًا لمعرفة جديدة، قواميا اال

 ومقاطعة التراث، وتقويض المركز .
دعوة لفكر اختالؼ يتجاوز فكرة اإلنساف الذي يمتد عبر الزمف بؿ"  ،التفكيؾ، إذف

ليس ألنو كائف مف أجؿ الموت وحسب بؿ ، Finitudeينظر إليو عمى أنو كائف المحدودية 
ظور التفكيكي، كائف سنِد الحياة البشرية بأكمميا، فاإلنساف وفؽ المن إف داللتو تمتد لتطاؿ

والتبدالت، تصاحبو روح المغامرة المبحرة دائمًا، بحثًا  بادي، إنو كائف المنعرجات والتحوالت
عما ىو خفي وكشفًا لما ىو مجيوؿ وعجيب، وذلؾ لتحقيؽ مبدأ اإلحساس بقيمة الحياة 

الختالفات كبياف مكانًا لممغامرة واإلبداع، ونقيضًا لممكوث والجمود، إنيا لعبة ابوصفيا 
 .2تأسيسي ليذا الفكر حيث ما يحط الرحاؿ بأرض حتى يغادرىا مغيرًا وجيتو"

المجيوؿ/    تسير وفؽ أفؽ  يحكميا منطؽ أو قانوف، ىي لعبة االختالفات التي ال
لمعرفتو، أو مف أجؿ تقريبو مف  ، لكف "ال مف أجؿ الطموحاآلخر لتقيـ معو عالقة المغيب/

ـ واإلدراؾ، بؿ مف أجؿ تمثؿ مجيوليتو، إنو منح اآلخر، المختمؼ، غير لحظة تعرضو لمعم
                                                 

محمد عمي الكردي: مف الوجودية إلى التفكيكية دراسات في الفكر الفمسفي المعاصر، دار المعرفة  الجامعية ، مصر، د ط،  - 1
 . 107، 106، ص  ص 1998

 .  41 ،40 ص ص  ،اليرمينوطيقا والفمسفة عبد الغني بارة: - 2
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ف مف تأممو دونما أي فعؿ، ومف أي نوع يمكف أف يعقب ىذا مكت ىوية ما ،الموجود 
 .1التأمؿ"

داخؿ المخطط التفكيكي ليو رغبة كبرى في  إف ىذا التأسيس لثقافة وفكر االختالؼ
انتقاـ أسسو دريدا لقمب كياف الفكر الغربي  -ؿ عبد اهللعاد –التمرد واالنتقاـ، كما يراىا 

 لكف انتقاـ مم ف؟!.
مقوالتو، ومف  " مف العقؿ، مف الحضور، مف الوجود، مف منطؽ تطابؽ الوعي مع

أقصى وأبعد نقائص ىيغؿ أيضا، األخير الذي ال يفتأ يغيب ويحتوي بآلتو الجدلية الكبرى 
ة عمى الفيـ الموت نفسو بكؿ صفاتو العصي   ء، حتى أفالعقؿ، أشدىا امتناعًا عف االحتوا

 نزاعاً وجوديًا حاسماً  والحضور لـ يسمـ مف حركة االحتواء تمؾ... مف ىنا ثمة تمردًا ما،
العقؿ، ضد الحضور المطمؽ لمعقؿ  العقؿ، ضحية حضور سيخوضو اآلخر، ضحية

 .2مستخدمًا في نزاعو القدري ىذا أمض سالح لديو..."
والميدد لكياف العقؿ وحضوره  /ح اآلخر/ المختمؼ/ الرافض/ الشكاؾإنو سال

 .l'alteritéدعائـ الغيرية لالمطمؽ، الكاِسر لسمطة التعالي الفمسفي، والمؤسس 
فما ىو االختالؼ عند دريدا، وىؿ يمكف اعتباره بدياًل نقديًا وفمسفيًا لتصورات  -

 .الميتافيزيقا الغربية؟ 
 .كر ونص االختالؼ داخؿ ثقافات المطابقة واالختالؼ؟فلىؿ يمكف التأسيس  -

يطرح االختالؼ كإشكاؿ جوىري في كؿ الثقافات والعصور، فال أمة تخمو مف 
، فاالختالؼ ىو األصؿ والمبتدى يرجع اختالفات اجتماعية، دينية، سياسية، اقتصادية...

اآلخر/ المغيب فينا  يمثؿإنو  إلى عمؽ الفكر األسطوري والمأثور الديني والجدؿ التاريخي،

                                                 
 . 16،17ص ص  التفكيكية ) إرادة االختالؼ وسمطة العقؿ(، عادؿ عبد اهلل: - 1
 .17، ص نفسو المرجع  - 2
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قدرنا، ألف األنا  "إنو  -عمي حرب –ي يقابؿ الحاضر، إنو قدرنا وشطرنا كما يقوؿ الذ
..وىو شطرنا ألننا .عبر اآلخر تنبني أصال بالعالقة مع العالـ اآلخر، والوعي بالذات يمر

... ننظر  ةاىامع الغير ضربًا مف الممال ننفؾ ننقسـ عمى أنفسنا، فنغاير ذواتنا ونتماىى 
 .1في ذواتنا، ونكتشؼ بعدًا مف أبعادنا المجيولة..."

واًل ولما كاف االختالؼ ضرورة وحتمية كونية فمقد عرؼ الفكر الغربي ىو اآلخر تح 
عرؼ بالحركة التفكيكية القائمة  -نقض األوؿ والبحث عف بديؿفي إطار  -معرفيا ونقدياً 

 .تالؼأساسًا عمى مبدأ الشؾ والمغايرة واالخ
فكاف أوؿ اختالؼ عرفو ىذا المشروع التفكيكي ىو تجاوزه لمنموذج المغوي والنحوي  

فكاف ىو اآلخر حركة والسيميائي العالماتي، بؿ وأخضعيا جميعًا لممساءلة التفكيكية " 
لإلشكالية البنيوية ولكنو أيضًا حركة  ةبنيوية، أو بأية حاؿ حركة تضطمع بضرورة معين

ف األمر يتعمؽ بحؿ، بفؾ بنزع ايديف بجانب مف نجاحو ليذا المبس، ك وىو ،ضد بنيوية
 .2ية"وت، وتمركزية صالبنيات، لغوية تمركزية لوغوسية رواسب البنيات، جميع ظروؼ 

ه نقدًا أو تحميال أو منيجا أو ال بعد  ليكوف التفكيؾ مسارًا مختمفًا في الساحة النقدية  
اءات النصانية تزعـ البحث عف الحقيقة والوصوؿ إلى طريقة، وال بعده مجموعة مف اإلجر 

المعنى، إنما بعده استراتيجية أو ممارسة في قراءة النصوص وتحقيؽ النيائية الداللة كذلؾ 
وصعوبة ترجمتو  االصطالحيةخر، ىو صعوبتو آحقؽ التفكيؾ اختالفو عمى مستوى 

يمكف أف تحؿ محمو بدائؿ  المغات، وىذا بسبب إدراج التفكيؾ ضمف لمعربية ولغيرىا مف
 مثؿ: 
 .:   différance / االختالؼécriture / الكتابة: Traceاألثر :  -

                                                 
 .30ص     1995 دط، بيروت/الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، (،2نقد الحقيقة  )النص والحقيقة عمي حرب: - 1
 .59ضمف الكتابة واالختالؼ، صدريدا: رسالة إلى صديؽ ياباني  ر جاؾ ينظ - 2
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 ...Marge/ اليامش :  supplémentالزيادة:  -
كما  –ما يزيد مف تحميؿ " التفكيؾ" ألبعاد مفاىيمية مشتتة، ذلؾ أف ىذه البدائؿ

وىذا ما يضؿ غير كافيًا  أسماء، يمكف أف تنغمؽ، وأنا لـ أذكر ىنا إال "ال –يقوؿ دريدا 
تحدد بدورىا ىذه جمؿ الواقتصادي فحسب كاف ينبغي أيضًا إيراد جمؿ أو سالسؿ مف 

 .1الذي ال يكوف التفكيؾ ؟ كؿ شيء؟ ما التفكيؾ؟ الشيء!" ااألسماء في بعض كتاباتو، م
ات بؿ اختمؼ في مفاىيمو إذ أدرجيا ضمف قالب مف الثنائي ،ولـ يكتؼ دريدا بيذا

 القائمة عمى المغايرة واالختالؼ لمتتحوؿ ىذه الثنائيات إلى بؤر تكثيؼ تجمع بيف مختمفيف
قبيؿ ) العقؿ/  ... مف بيف السمب واإليجاب، النفي واإلثبات، الصحة والخطأ 

 ) الحضور/ المغيب(...، ) المركز/ اليامش( ،) الكالـ/ الكتابة( ،الروح/الحسد((الالعقؿ(
، ودعوتو تفكيؾ تالؼ حققو التفكيؾ كاف ضمف أفكاره الجريئةغير أف أكبر اخ 

ويض سمطة قوت (le logo- centrisme)ويض التمركز حوؿ العقؿ الموروث الغربي وتق
الذي  –وبيذا يخرج االختالؼ الدريدي ،  (la présence)الصوت وميتافيزيقا الحضور 

، ذلؾ أنو إلى مفيـو انقالبي –عف ميالد اليامش  فجاء أصاًل لكشؼ زيؼ المركز واإلعال
ىي مركزية اليامش فيكوف ىذا اختالفًا ويضو لألصؿ/ المركز، بناء لمركزية بديمة، في تق

بؿ إف دريدا ،التي تبتغي قمب المفاىيـ ونقض األصوؿ  اإلستراتيجيةآخر يضاؼ ليذه 
في نقضو لألصؿ تأسيسًا لالختالؼ، حيث ال وجود ألصؿ أو لشيء خارج يرى نفسو 

المغايرة  –إذف  –الشيء، وال كائف يكوف حاضرًا وغير اختالفي يسبؽ  " إطار المغايرة
مف ذات تكوف مساعدة أو سيدة لممغايرة، إلييا يمكف أف تنتمي وبشكؿ والتباعد، ليس ىناؾ 

 .2اختياري ..."

                                                 
 . 63، 62ص ص  السابؽ:صدر الم - 1
 . 41 ،40ص ص ، 1992، 1ترجمة فريد الزاىي، إصدارات دار توبوقاؿ، المغرب، ط دريدا جاؾ:) مواقع وحوارات (، - 2
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األصؿ/    وبيذا يكوف التفكيؾ تأسيسًا لفكرة التجاوز والعبور، قواميا االنفصاؿ عف  
ليذا الفكر، ال مف أجؿ اإلغراؽ في  تأسيسيالتراث/ اليوية، فيي لعبة االختالفات كبياف 

نما بالنظر إلى كؿ العدمية والالمعنى والالحقيقة "  ىذا عمى أنو لعبة مف االختالفات التي وا 
وتؤسس" لثقافة اختالؼ"  تبرز الخطاب اليامش/ المغيب كخطاب مناوئ لمفكر المركزي 

وعمى إلغاء ثقافة المطابقة واالئتالؼ التي ، Dialogismeح مشروع الحوارية تعمؿ عمى فت
ومف ىنا فإف التفكيؾ الذي يدعو  تييمف عمى اليوية المركزية الغربية وتشكؿ ميتافيزيقاه .

إليو دريدا "ال يرتبط باليدـ أو التدمير بقدر ما يرتبط بإمعاف النظر في تمؾ المتضمنات 
ىذا مف أجؿ و  ، 1 واحتمت منيا ومف تفكيرنا موقع الثقة المطمقة..."  التي ترسبت في لغتنا

يصبح كؿ شيء  ، حيثالالوجود و و الالمعنى  التأسيس لالختالؼ والمغايرة و الالاستقرار
قابال لمتفكيؾ خاضعا لمعوؿ الشؾ مستغنيا عف سمة التعالي واليوتوبية التي رسختيا 

 الفمسفات القديمة. 
يكوف االختالؼ في تفكيكية دريدا ضربا مف ضروب  ،سبؽ تأسيسا عمى ما 

االنقالب الكمي، إنو الغياب/ اآلخر الذي يطرحو دريدا بدياًل عف الحضور وعف كؿ 
تشتيت الذلؾ أف االختالؼ ىو البعثرة و  ،المسممات الميتافيزيقية، والقواعد المغوية السابقة

قوة التمييز األولى الفاعمة التي تتغمغؿ في إنو قوة كونية كمية الحضور، والتأجيؿ واإلرجاء "
فعؿ ىذه القوة سمبي ألنو يتجمى في  أف  كؿ وجود، ومفيـو في ىذا العالـ، ومف الواضح

في عممية تمزيؽ األشياء جميعًا وتقسيميا بصمت، فال شيء يسبقو وال شيء األساس 
 .2ييرب منو .."

                                                 
 . 150ص  محمود أحمد العشيري:االتجاىات األدبية و النقدية الحديثة)دليؿ القارئ العاـ(، - 1
 .  73،74التفكيكية) إرادة االختالؼ وسمطة العقؿ( : ص ص  ادؿ عبد اهلل:ع - 2
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منا ونقض لمحضور الذي يقاس الذي يتحاشى المثوؿ أمامنا ،خرإنو إحالة إلى اآل
لوجو فكرة وفمسفة مفاىيمنا وفمسفة حياتنا فكيؼ لالختالؼ يغدو مقولة تفكيكية بعد وُ 

 .وثقافة؟ وما عالقتو بباقي المقوالت التي عرضيا دريدا في المشروع التفكيكي؟
 النص اختالفاً  :ثانياً 

يخمؽ لدى  إبداعيا فضاء...األفكار والرؤى والمواقؼ  اللتقاءيعد النص مجااًل حيويًا  
لمحضة  التي القارئ لذة فريدة " شبيية بتمؾ المحظة غير الثابتة، المستحيمة، الروائية ا

نياية دسيسة جسورة، مقطعًا الحبؿ الذي يشنقو في المحظة  التي يتمتع يتذوقيا الماجف في 
ز نصوص فيجدىا مرك، لذة تقاـ عمى مدار كؿ النصوص التي يمجيا القارئ 1فييا "
آخر، ىذا النص الذي  )مف الكتابة( الالحؽ حينًا  يا الموروث السابؽ حينًا والمكتوبيتجاذب

ساىـ فييا  عرؼ أكثر الدراسات والبحوث حتى أقيمت لو نظرية سميت " نظرية النص"
عبر مفاىيـ ) كالممارسة الدالة ،  جوليا كريستيفاد خمتيا ف" العديد مف النقاد بمفاىيميـ ، 

مف  جنيت جرار، وعرفيا نتاجية، التدليؿ، التناص، النص الظاىر، النص المولد....( اإل
خالؿ )التعالي النصي بأقسامو المختمفة: التناص، ماوراء النص، النص النظير، النص 

مف خالؿ أىـ مفاىيمو ) لذة النص ونص المذة(  بارتاألعمى، جامع النص،( كما طرحيا 
  .2") الكتابة ، االختالؼ.....(  خالؿ مف  جاك دريداووقؼ عندىا 

، مركزيتو  ويض قإلى مبدأ االختالؼ في الفكر الغربي مف خالؿ ت اذا األخير دعى 
، فال النص النص فمـ تسمـ ال مركزية الحضور وال العقؿ وال الحقيقة وال حتى مركزية

في شكميا األسبؽ  بقي عمى حالو، وال الكتابة بقيت -المكبؿ بدعوى النسؽ البنيوي -المغمؽ
  .ًا لممختمؼ الذي عده دريدا قوة كونية حتميةسسيأوذلؾ ت ،وال حتى قراءاتو

                                                 
 .43لذة النص أو مغامرة الكتابة عند بارت، ص  عمر أوكاف: - 1
 .13ص  ،المرجع نفسو - 2



دايالنقدي لالختالف عند در التمثل                                                                                                            

 

67 

 

جديدة ذلؾ  عمؿ دريدا عمى نقض النسقية النصية وتحرير النص وفتحو عمى آفاؽ
" تحوؿ نصي يوسـ فيو كؿ وفيما بينيا  والمتقاطعةيمثؿ شبكة مف النصوص المتداخمة أنو 

طتو بأثر طرؼ آخر ، إف الطابع الداخمي المزعـو لممعنى يقع رغـ بسا –طرؼ مكوف 
قبؿ أي حدث بذاتو  différenceخارج ذاتو ، ويكوف مسبقًا مغايرًا  مسبقًا تحت تأثير

وبيذا فالنص ال يشكؿ وحدة ذات ىوية  1"أف يكوف داالً ، وبيذا الشرط فقط يمكنو  راتعبي
نما ىو عبارة عف طبقات وروا منتيية  سب نصوصية بدواؿ ومدلوالت الزمنية محددة، وا 
أو الحؽ، يختمؼ معناه باختالؼ السياؽ  يكوف فييا كؿ عنصر حاماًل ألثر عنصر سابؽ

والنظـ والتركيب فيشكؿ نصوصًا أخرى جديدة تربطيا عالقة االختالؼ وتحكميا قاعدة 
 مسمسمةلتج " التحرؾ المفتوح والمنوىو  (Dissémination)يا دريدا عنالتشتيت التي قاؿ 

مف تكثيؼ، ويمنع جسد النص الالذي يفتح نص االختالؼ عمى الالنيائية و  2النصية "
أو القولبة النيائية، فيو مفتوح عمى سمسمة نصية دائمة اإلنتاج، تمنع ة نوالشكم االنغالؽ

البعيد عف التحديد والتجنيس إنو نص اإليياـ  ،تصنيؼ النص أو البحث عف قصديتو
 األدبي .
رية القائمة عمى اعتباطية الداؿ والمدلوؿ يالنص الذي يخمخؿ العالمة السوس ىذا 

رجاءيستإذلؾ أف العالمة عند دريدا حضور  تظير ضمف سمسمة  ،وتأجيؿ يامي ومراوغة وا 
فالكتابة ىي لعبة االختالفات التي تتطمب " ،النيائية مشكمة نمطًا مختمفًا داخؿ نظاـ الكتابة

يحاالت تمن وبأي شكؿ مف األشكاؿ  ،ع أف يكوف أي عنصر بسيط في أي لحظةتركيبات وا 
فإف أي  أو المكتوب  كاف األمر متعمقًا بالخطاب الشفوي أتو، وسواء اذ  لذاتو وفي حاضراً 

                                                 
 .35دريدا جاؾ: ) مواقع وحوارات(،  ص  - 1
 .46المصدر نفسو: ص  - 2
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عنصر ال يمكنو أف يشتغؿ كدليؿ دوف اإلحالة إلى عنصر آخر ال يكوف ىو نفسو حاضرًا 
 1.حضورًا بسيطًا"

المعب الحر لمعالمة مما يقضي بالنيائية يعني  ،إف التأسيس لمنص المختمؼ
منطقة" البيف"   والمدلوؿ، وتشكؿ الداللة، ومراوغة المعنى التي تقـو عمى الفصؿ بيف الداؿ

حدود النص  حتاجسابقة ت، فالنصوص ال)...(لمنص/ العالمة  "مما يسمح بالمعب الحر
ة، لكف تمؾ النصوص مامكنص تمعب فيو االختالفات بحرية بي الحاضر لتحويمو إلى

بينصوص، أي ال يوجد في الواقع نص أوؿ أو نص السابقة ليست في الحقيقة نصوصًا بؿ 
وكؿ  ،ف يدعي كونو النواة األولىأيمكف ألي نص  كما ال 2أصؿ غزتو نصوص سابقة "

النصوص " ىائمة مع بدايات لـ تبتدئيا .. وتائية وراء نيايات ال تصؿ إلييا وال يمكف 
سوى أنيا فعالية  عنيا  يدعي أنو انتيى إلييا.... وليذا فإنو ال يبقى أف نقوؿ أفص ن ألي

تتناىى، واتجاه النيايات التي ال اتجاه البدايات التي تتناسؿ مف بداياتتسير في اتجاىيف : 
ائمًا في أودية عنصًا مختمفًا  يبقى نص التفكيؾ ، وبيذا3تتوالد مف نيايات ال تتناىى"

بر القراءات المتتالية عب عبر التخصيب المستمر لممدلوؿ و حاواًل استحضار المغيم ،الداللة
 .المنتجة لالختالؼ باختالؼ القراء

 ـ، ذلؾ أف المغة ل"لغة االختالف" ػلغير أف نص االختالؼ يؤسس في اختالفيتو  
شارية، بؿ مف العالمات الدالة واألنظمة اإلتبقى مجرد فضاء لمتواصؿ عبر مجموعة 

نو يعيش في رحـ المغة إ" ،دغرىي الكائف كما يرى الذي يحتوي " صبحت " بيت الوجودأ
، وقد تمغيو، ثـ تعيده مف بعد الخمؽ خمقًا آخر حياتو كميا فتشكمو ثـ تمغيو، ثـ تشكمو ثـ

                                                 
قالمصدر - 1 ساب  .29ص  ال
 .262المرايا المحدبة،   عبد العزيز حمودة: - 2
 .144الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، ص  منذر عياشي: - 3
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يفسر سعيو الدائـ  ولعؿ ىذا ما ،ولما يكتمؿ كائنو الكالمي تمامًا وكماالً  ينقضي أجمو فييا
 1.واستحواذىا والسيطرة عمييا" ،متالكياإل

وتحقيقًا لمبدأ االختالؼ جاءت ضمف إستراتيجية التفكيؾ، رؤيا جديدة ىي  ،إف المغة 
ذلؾ أف التفكيؾ في بحثو الدائـ عف بؤر النص ومراكزه مف  ،الغاية والوسيمة في حد ذاتيا

يا ساعة إلى سطح منص والخروج لغير المتجانسة " في البنية أجؿ إسقاطيا يتموضع 
بعيدًا  2تمده بنظرة محورية لألثر نفسو..." ،يشاء، وحرية االنتقاؿ بيف خارج وداخؿ النص

 والدراسة المغمقة.  ثعف التحميؿ المحاي
إف دريدا مف خالؿ مبدأ االختالؼ ينظر إلى المغة في مستوى أكثر تعقيدًا ذلؾ أنو  

ىي مف تنشئ مفاىيمنا  مكنوناتنا، المغةيربط الوجود والواقع بالمغة، التي تعبر عف نوازعنا و 
ذلؾ أنيا تقوؿ كؿ شيء  ،وتصنع العمـ والفمسفة والميتافيزيقاعف العالـ ومف تصوغ الفكر 

التفكيؾ ىو الرغبة  إستراتيجيةييدؼ إليو مبدأ االختالؼ في  وىذا ما ،دوف أف تقوؿ شيئاً 
عمييا وسيمة المغة نفسيا، التي تتستر والفكر  فضح عجز المغة، وحقيقتيا السريةفي " 

مفارقة وصؼ  أنيايا، وعيبيا األساسي صلمغة نفسيا لمتعبير عف عجزىا ونقاستخداـ ا
، حالة تبقى بنأي يزداد كمما شرعنا بالمزيد مف الكالـ الصمت ) كحالة( عبر المغة

 3 .الصائت عف الصمت( ")
تنتج دااًل آخر في فلوؿ، إف المغة عند دريدا تستمد وجودىا مف التوالد المستمر لممد 

تحوؿ المدلوؿ إلى داؿ  ،تعويـ مدلوؿل استعارةلعبة متواصمة النيائية فكؿ داؿ ما ىو إال 
يقـو بدوره بإنتاج جديد مف الداالت، وكؿ ىذا يكوف ضمف المغة بقوؿ دريدا في ىذا 

اؿ تتوىج ليس ثمة فينومينولوجيا تنتج العالمة أو تعيد حضورىا وعميو فإف الدو السياؽ:" 
                                                 

 .65، ص السابؽالمرجع  - 1
 .137ص  ،معرفة اآلخر عبد اهلل إبراىيـ: - 2
 .11ص )إرادة االختالؼ وسمطة العقؿ(، عادؿ عبد اهلل: التفكيكية - 3
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حضورىا الخاص بيا، وليذا يذوب المعنى فاألمر ال يعدو غير حضور مف ساطعة بسبب 
 1.: نحف نفكر بالعالمات فقط" الً ، بؿ إنو يؤكد قائعالمات

 وعالقته بمقوالت التفكيك االختالفالمبحث الثاني : 
 تفكيكاً  االختالف اًل :أو 

ي جاء بتقابالتو الشييرة حيث الذ ،استوحى دريدا فكرة " االختالؼ مف سوسير 
فقد ميز  ،أعطى لمعالمة ) داؿ + مدلوؿ( قيمتيا في إطار عالقتيا واختالفيا مع غيرىا

دىا ع  بالحاممة لمطابع الجماعي  (langue)سوسير بيف عنصريف ىاميف ىما المغة 
اث وربط سوسير األحد ،كتأدية فردية  لمغة (Parole)مجموعة منتظمة مف الرموز والكالـ 

ىي األحداث الكالمية ضرورية لنشأة  مثمما المغوي حتى تنتج مفعوالتياؽ الكالمية بالنس
ولقد صاغ دريدا التفكيؾ بطريقة مغايرة ومطورة لثنائيات سوسير بعدما عمد إلى  2."النسؽ

 3معتمدًا في ىذا عمى صيغتيف ثـ االشتقاؽ منيما :(différer)الفعؿ الفرنسي
والصيغة المتعدية  (dissemblable)ة عمى الشيء المغاير المختمؼ الصيغة الالزمة الدال

مشتقًا مصدرًا  (remettre au autre Temps)الدالة عمى اإلرجاء والتأجيؿ لوقت آخر
مف الصيغة األولى ذات الداللة المكانية، أما الصيغة الثانية  (Différence)ختالؼ لال

ية بو ىو اإلرجاء والتأجيؿ ال عيد لمغة الفرنس ذات الداللة الزمنية فاشتؽ منيا مصدر جديد
فت ىذه الكممة ارتباكًا لدى القارئ خالؿ ترجمتيا ولقد خم   (Différance) واإلخالؼ

                                                 
 .140ص ،معرفة اآلخر عبد اهلل إبراىيـ: - 1


ف اختمؼ مفيوميا ع –د لفظ  االختالؼ في القرآف الكريـ في عديد المواضع _ ور     سورة نذكر منيا  -ف ما ورد عند دريداوا 

: اآلية 26، سورة اآلنفاؿ : اآلية 48، سورة المائدة : اآلية 19.، سورة يونس: اآلية 19آؿ عمراف : األية  ، سورة الرـو
دار ،أدب االختالؼ في اإلسالـ، مف اإلطالع ينظر العمواني)طو جابر فياض( . لممزيد159، سورة اآلنعاـ :اآلية 31-32

 دت.،دط،الجزائر ،الشياب

فرديناف  دي سوسير،ترجمة يوسؼ غازي ومجيد لمزيد مف اإلطالع ينظر: محاضرات في المسانيات العامة:  - 2
 . 1986النصر،المؤسسة الجزائرية لمطباعة،الجزائر،

 .360لية المصطمح ، صإشكا يوسؼ وغميسي: - 3
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 (Différentiation)كممة  ديفيد أليسونلمعربية أو حتى اإلنجميزية فأحيانًا يستخدـ 
ة كما ىي ػػحيف يقتبس الفرنسي نال رياــميشو في ذلؾ ػػالترجمة ويتابع مقاباًل ليا في متف

 Différence) ة وفي مرات قميمة يترجميا إلى ثالث كممات مجتمعة معًا ىي:ػدوف ترجم

– Différral – Différing)  ويحرص عمى وضع كممة دريدا الفرنسية بجوار ترجمتو
بقدر مف الكتابة ليس ىفوة إمالئية  عند دريدا عمى ىذا النحو فاالختالؼ. 1اإلنجميزية "

ماىو حيمة قصد بيا إبراز االختالفات الواردة عمى الداللة ضمف المستوى الصوتي 
أف  "e"محؿ  "a"والكتابي ليوضح مف خالؿ ىذا اإلبداؿ والتشويو الصامت بإحالؿ 

، إنما ىو بنية وحركة ال يمكف تصورىا عمى الذي يقصده ىو  (Différance)االختالؼ 
ىو التبدؿ المنظـ لالختالفات  (Différance)ياب، فالػأساس التعارض بيف الحضور والغ

، غير أف ىذا االختالؼ مقترنا باإلرجاء والتأجيؿ والتعويؽ والتأخير 2"وآلثار االختالفات 
وكذا بالتشتت واالنتشار، يحرر القارئ مف مرجع محدد وثابت فيغدو المعنى مؤجاًل 

 خصيب المستمر لممدلوؿ.باستمرار في لعبة داللية النيائية قائمة عمى الت
وضع معيا جممة مف الكممات الممكف  (Différance)إال أف دريدا باختياره كممة  

 3فتقـو بدورىا كاماًل وىذه الكممات البدائؿ ىي: ياإحالليا مكان
Marge -1 يقوؿ كاظـ جياد :" ونرى لدى دريدا إلى : الهامش أو الجانبية أو الحافة :

Marge ( اليامش) ويحيؿ إلى كؿ مف داخؿ معوىو يت ،Marque ( سمة أو عالمة) 
 .، اليامش يساىـ في مسيرة النص(مسيرة ) Marchو

Supplément-2  :إضافة تسند نقصًا أصميًا يعاني إنابة إضافة وممحؽ ينضاؼ أو ...
 منو ما جعمتو الميتافيزيقا في مرتبة األصؿ.

                                                 
 .10ص 2009 ،1ط األردف، أزمنة لمنشر والتوزيع، ترجمة حساـ نايؿ، استراتيجيات التفكيؾ، جاؾ دريدا وبوؿ د ي ماف: - 1
 .220البنيوية وما بعدىا ، ص جوف ستروؾ: - 2
 .11إستراتيجيات التفكيؾ ، ص جاؾ دريدا وبوؿ د ي ماف: - 3
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Undécidable-3لتنازع وعدـ االستقرار إزاء أمر: عدـ القدرة عمى حسـ األمور ....ا 
 أو التقمب وما يعِتوره مف تحيُّر ..

Dissémination-4عمى النحو  : التشتت/ االنتشار/البعثرة... كيفية تفريؽ العناصر
 الذي يصعب معو لمُّيا ضمف نظاـ أو نسؽ أو حتى ترتيب معيف...

5-Humen البكارة  : كاًل مف البكارة والِجماع .. حتى تتضح وظيفة غشاء    
، أقوؿ إنو يحتفظ بحالة العذرية البيولوجية ، وفي الوقت نفسو تطمب الجماع الذي المزدوجة

 ىو انتياؾ وفض وىتؾ....
ضافة إلى ىذه العناصر يضيؼ صاحبا كتاب    (مدخؿ إلى فمسفة جاؾ دريدا )وا 

 1سارة كوفماف وروجي البورت مصطمحيف آخريف عمى عالقة وطيدة باالختالؼ:
Trace au Grame -6 ًمتغير ) : أثر أو كتابة، وىو بنية إحالة إلى اآلخر عموما 

 ، وال يوصؿ إلى أي حضور.......( ليس حاضرًا أبدًا أماـ إدراؾآخر.
Pharmakon -7  : ال ىذا وال  (، زائد وناقص....خير وشر )فارماكوف: سـ ودواء

 ف....ى الواحد باآلخر دوف تصالح وال إشباع ممكعد  ، يُ ذاؾ
المشتتة  االصطالحيةولعؿ ارتباط االختالؼ بكؿ ىذه العناصر يمنع تحديد داللتيا  

يحمؿ معنى اإلزاحة :  بؿ -والكثيفة ما يبعده عف كونو مفيومًا أو كممة كما يرى دريدا
ال متناىية مف المفردات ذات  التي تحوؿ العالمة إلى سمسمة فيو بنية مف االختالفات 

" لكي  تعريفًا لالختالؼ إذ "ليسِفِنست " ة، وغير بعيد عف ىذا يقدـالداللة  المؤجم
ونفس الشيء بالنسبة  تعبر لغة ما عف معنى يجب أف تختمؼ عف الد االت األخرى،
ميما كاف صغر حجـ  –لممدلوؿ، إذ إف كؿ مدلوؿ في نسؽ لغوي يجب أف يختمؼ 

                                                 
جاؾ  وينظر: .58، ص  يؾ الميتافيزيقا واستحضار األثر(مدخؿ إلى فمسفة جاؾ دريدا )تفك سارة كوفماف، روجي البورت: - 1

 .27،82صالكتابة واالختالؼ، ص  دريدا:
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ية لكي تعمؿ العالمات في عف كؿ المدلوالت األخرى، إف االختالفات أساس –التضاد 
 . وتحقؽ وظيفة النيائية الداللة.1المغة"

والذي نشره بعد مقالو األوؿ بأربع  Positionويشرح دريدا ىذه الوظيفة ضمف كتابو 
سنوات حيث يرى أف االختالؼ" بناء وحركة ال يمكف تصورىما عمى أساس تعارض ثنائية 

ب المنتظـ لالختالفات وآلثار االختالفات المعىو  Différanceالحضور/ الغياب، إف الػ 
الذي يربط بيف العناصر، ىذا التنظيـ ىو اإلنتاج الموجب والسالب في  Spacingلمتنظيـ 

ال تستطيع المصطمحات " الكاممة" أف تحقؽ الداللة أف  ، Intervalsنفس الوقت لفواصؿ 
 2.تؤدي وظيفتيا"

مؿ التأجيؿ، فإف العنصر األوؿ الحايعني المغايرة و  (aبػ  )ولما كاف االختالؼ  
، فيما يعمؿ التأجيؿ عمى تفكيكيا، فتبقى مؤجمة باستمرار لمعنى المغايرة ُيثبت الداللة

تستعصي عمى قرائيا وتمارس معيـ لعبة المراوغة وطقوس اإلغراء، وىي حيمة يمارسيا 
عى ىذه المعبة ب متعمد لممدلوؿ، تسيمع تغي التفكيؾ، تقضي بإحالة الداؿ إلى داؿ آخر

إلى تعدد القراءات وتشظي الداللة وتشُتت المعنى، وبيذا يؤكد دريدا مبدأ االختالؼ القائـ 
عمى تقويض المركز، بعد أف قوض األساس المغوي التقميدي بإحالؿ الدواؿ إلى مدلوالت 

تفزاز وتغييب المعنى، وتثير اسواستبدالو بمغامرة المعب الحر التي تنتج النيائية الداللة 
مع  في التعامؿمف المغوييف وقد تأتى موقؼ نظرية المعب ىذا مف قصدية دريدا  العديد

"فيو قوى تعمؿ عمى تفكيكو باستمرار فضال عف النص بوصفو موضوعًا غير متجانس 
عمى تواترات أو  والعثور، طريقتو في التموضع داخؿ البنية غير المتجانسة لمنص

                                                 
 .377المرايا المحدبة ، ص  عبد العزيز حمودة: - 1
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إف بنية النص الداخمية ، ويفكؾ نفسو بنفسو ،نفسو خالليا ات داخمية يقرأ النص مفضتناق
 1.ويض النص وتجزئتو"قفي ت ف وظيفتياكمحبمى بالقوى المتنافرة التي ت

ويرتبط مصطمح المعب عند دريدا بمصطمح المراوغة الذي يقتضي مراوغة المدلوؿ 
 صياعالناود مداؿ، بحيث تتحوؿ العالمة المغوية إلى كائف متشظي وعائـ ومشتت قد يقل

عة التي تقود دالحيؿ الخافي بعض المغوييف إلى العبثية والفوضى والوقوع وراءه حسب 
ومف ممارسة  ،تزاف الداللي، وتخرجنا مف سجف النسؽ لتوقعنا في سجف الداؿإلى الال  

ورغـ ىذا يرى أنصار التفكيؾ أف " التشدد في التركيز عمى .الكتابة إلى ممارسة المعب 
ختالؼ قاد إلى تعميـ استراتيجية ىذه المقولة الفعالة بوصفيا وسيمة حفر في بنية أىمية اال

ويض المرتكزات الفكرية قققت منجزىا األكبر في محاولتيا تالخطابات الفمسفية واألدبية وح
 ، الشكؿ والمعنى، االستعاريوالشر لمثنائيات المعروفة مثؿ: الروح والجسد، الخير

 2.قمب التصور الذىني الذي أرستو الميتافيزيقا الغربية"لوذلؾ  ،السمبيوالواقعي، اإليجابي و 
 ثانيًا : مقوالت التفكيك

 .(انقد المركزية الغربية: ) نقد العقل والثورة عمى الميتافيزيق -أ 
مف تجمياتو  لعقؿ ىو المركز، وجعمت العمـ تجؿ  جعمت الممارسات الفكرية السابقة ا

" الموغوس" فكرة  دمجت فيو  ىياإالقا ىذا الطرح فأعطتو بعدًا وعمقت الميتافيزي ،الالنيائية
" اهلل"، بؿ ذىبت العتباره مدار التفكير كمو وأف كؿ ما يرتبط بو مف نتائج وفروض و

وتجارب يدخؿ في إطار الحقائؽ واليقينيات، كما عرفت الفمسفات القديمة بدءًا مف أفالطوف 
عطائو السمط ة األولى في تحديد المعاني وبعث الحقائؽ حيث اىتمامًا بالغًا بالعقؿ وا 

                                                 
 .49الكتابة واالختالؼ ، ص جاؾ دريدا: - 1
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التي تمجد العقؿ وتنتصر لممنطؽ الذي فرض ىيمنتو عمى ظيرت الفمسفة العقمية المثالية 
 الفكر الغربي .

" نقد  بمقولة ىذه المبالغة  في التشدد بقوى العقؿ استفزت جاؾ دريدا الذي جاء 
مف جية  Logoscentrismركز العقمي التم تقويضمركزية الغربية" التي حاوؿ فييا ال
حيث عمؿ عمى فحص ونقد الخطاب الغربي ، جية أخرى  ثورة عمى الميتافيزيقا مفالو 
الخفية وتفكيؾ كؿ مراكز الداللة  أنساقوش في بنلكشؼ عف تعالي اإلرث الفمسفي والوا

 وبؤر الميتافيزيقا.
عف  –دريدا  –رفض أعمف وعمى ىذا األساس واستنادًا لمنطؽ اليدـ ومبدأ الشؾ وال 

وتفكيكيا وتذويب رواسبيا  ،سو " تدمير كؿ الدالالت التي تجد مصدرىا في داللة الموغ
ف جميع التحديدات الميتافيزيقية الحقيقية  غير قابمة لمفصؿ عف  -حسب دريدا –المتعاقبة وا 

القصد يا وساطة لتحقيؽ صفقيمة الكتابة المنظور إلييا بو  ىيئة الموغوس الذي يحط مف
 1."ويقود مف ثـ إلى السقوط في برانية المعنى وخارجيتو

اىيا ومييمنا في وألف دريدا مدرؾ لرواسب المركزية الغربية بوصفيا حضورًا المتن
قوة في افر بتأسيس بنية ضمركز العقؿ " الذي يمثؿ " التإلى ضرورة نقد  االفكر الغربي دع

نزعة  بمقولتو ىذه لتمييز أوالً  الغربية متسمحا ايق...، واقتحاـ سكونية الميتافيز خارطة الفكر
و بيذا ييدؼ وى 2مف خالؿ  الموغوس" في ىذه الميتافيزيقا الغربية وذلؾ  ةيطبيعالالتمركز 

ح بالدالالت وتغطس في التجدد دوف التعثر ببؤر التمركز التي ضإلى تكويف خطابات تن
غربية وتعرية ركائزىا، وكشؼ تناقضيا وسطوتيا، وكذا نقد الميتافيزيقا ال تفرض ىيمنتيا

وىذا روح التفكيكية التي تفضؿ االنتشار والتكاثر عمى الحقيقة واالنفجار والتشتت عمى 

                                                 
 . 112، 111جاؾ دريدا: الكتابة واالختالؼ ، ص ص  - 1
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عمى اإلغالقات الحذرة والمرح والييستيريا عمى  محددةالالوحدة واالنسجاـ والفضاءات غير 
 .واإلنفتاح المطمؽ عمى المركزية الخانقة1الجدية والعقالنية "

يرى دريدا أف ىذه المركزية قد كرست لمغة حضورًا ميتافيزيقيا في فكر الثقافة  
نطؽ المغة أصبح محددًا بحضور المرء ) الحقيقي أو المفترض( الذي أف  الغربية، أي

أو ناطؽ   أو نسمعو، وجود كاتب تمقائيًا حيف نقرأ نصا مف أي نوعينطؽ، وىكذا نفترض 
أو الحضور الميتافيزيقي القاعدة الحافزة وراء  ف مركزية المغةوىكذا تكو  لذلؾ النص )...(

بمركزية الصوت وىذا ما يوضح ارتباط مركزية العقؿ ، 2مركزية الصوت "
phonocentrisme  التي تنتصر لممنطوؽ عمى حساب المكتوب وتفضؿ الحضور عمى

ار الوجود حضورًا الغياب وىو ماجاء دريدا لنقضو كما أدرؾ إصرار الميتافيزيقا عمى اعتب
دعاه لمواجية ىذا الحصف التقميدي مستعينا بمقوالت القراءة  وىذا ما ،متعاليًا مييمناً 

 .المركزواالختالؼ واألثر واستخداميا في تبديد 
وفيما كاف الموروث الفمسفي ينتج الحقائؽ عمى أنيا مستودع الحضور ذىب دريدا  

 رة إنما فتح األفؽ أماـ مزيد مف االحتماالتإلى أف التفسير ليس غايتو تثبيت أوضاع قا
 3.وىذا يعني توسيع فضاءات التفسير والوصوؿ بو إلى مناطؽ لـ تكتشؼ بعد"

لقد حاوؿ دريدا تذويب الداللة المركزية المتعالية وفتح أفاؽ جديدة في الفكر الغربي  
نقده ىذا نمطا  في سيطرة طويمة لمنطؽ الحضور وانتيج  بعدتمنح الغياب داللة متعالية 

والفرضيات األساسية، ثـ انتقؿ  األلفاظبدءًا مف  ،معينًا إذ لجأ أواًل " إلى تجزئة موضوعاتو
إلى تعرية األنساؽ وكشؼ الحجج التناقضية، ثـ في مرحمة أخرى توغؿ إلى صمب 

أال وىو تفكيؾ النظـ الفكرية الكبرى لمفكر الفمسفي منطمقًا مف أفالطوف وأرسطو موضوعو 
                                                 

 .80دليؿ تمييدي إلى ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، ص  ماداف ساروب: - 1
 .79نظرية األدب المعاصر، ص  ديفيد بشبندر: - 2
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وفرويد، ثـ منتييا بالفالسفة المعاصريف مثؿ ىوسرؿ وىيدغر، ولقد ارًا بديكارت وروسو م
ليكوف  1"وىوية متطابقة مع ذاتقاده استقراؤه إلى ىدـ الزعـ القائؿ بوجود معنى موحد لو 

بيذا قد وضع الفكر الفمسفي تحت النبش والفحص معالجًا كؿ مالو عالقة بالمركز بما في 
كما تطرؽ لمعديد مف  (مركزية الحضور ) (مركزية الصوت )كالـ المنطوؽذلؾ مركزية ال

ليؤكد انطالقا المياديف واألفكار بالنقد والنقض مثؿ فكرة المعرفة والوجود والجنس والتاريخ ، 
كما ال  (يقر بوجوده أصالً  ألنو ال) مف ىذا أف التفكيؾ ال يسعى لموصوؿ إلى اليقيف 

إنما يمارس قراءة وكتابة نقدية مزدوجة تيدؼ " ز الغربي، يسعى لتقديـ بدائؿ لمتمرك
لموصوؿ إلى مناطؽ مغمقة تضفي التناقض عف المعاني وتصبح غير قابمة لمتحديد، وتكوف 

: تموضع المتاىات في ثنايا النصوص الحقيقة الوحيدة التي يستطيع التفكيؾ تقديميا ىي 
 .لية ومراوغة نقدية ال تنتيية دال، واالنفتاح عمى لعب2وأنظمتيا الداللية" 

سكونية  اقتحـ و بيذا يكوف قد ، ضرورة التفكير بعدـ وجود مركز  إلىف دريدا يدعو أكما 
ضرورة و سياسي /ذكوري  /يديولوجي أ /و مطمقية و تعالي كؿ مركز ميما كاف ، عقائدي 

رض أ ىموالواقعي كممارسة فعمية عأقرار بعدـ وجوده الفعمي إلخمخمتو و تقويضو و ا
ليس و ،يقوؿ دريدا:"إني أعتقد أف المركز وظيفة ف يبقي مجرد وظيفة أبؿ عميو  ،الواقع
 3.وىذه الوظيفة ال يمكف االستغناء عنيا "  و واقعا،أوجودا 

فإف نقد المركزية الغربية التي طالت الفمسفة والفكر والعقؿ  ،ا لما سبؽ ذكرهستأسي
فأسست لميالد نص جديد ىو نص النص أيضًا  أصابت ،والوجود والميتافيزيقا والصوت
نص االختالؼ المفتوح بوصفو لعبة حرة لمدالالت  ،نغالؽالالتمركز والالتحديد والال  

نص التشظي/ التكثيؼ/ لتعدد القراءات وانصيار اآلفاؽ القرائية المتباينة،  و  المتعددة
                                                 

 .323، ص السابؽ المرجع - 1
ي سعد البازعي، ميجاف الرويمي، - 2 د األدب ناق يل ال  .133ص ، دل
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وجعمت  ،يدي لألثر األدبيأقصت الفيـ التقم" إف ىذه الثورة النصية . والتناسؿ الدائـ
تعدد الالمسانيات الحديثة نتاجًا لتعالي الداؿ ال رابطة إياه بخصب القراءة وسعت إلى 

 ةغير المقترنمف سمسمة متواصمة مف الداالت  ةوأصبح النص حمق ،لممعنى يالالنيائ
كيكي ال ، إف النص التفالمتعاليأو الداؿ  (الداللة المتعالية )عميو  اصطمحبمرجع وىو ما 
 .1ية "اأصؿ لو وال ني

ضمف  االختالؼويمكف في األخير أف ندرج جممة مف النقاط التي تعكس مبدأ  
مف كؿ ما سبؽ ذكره مف و التي تـ تمخيصيا وصياغتيا  "نقد المركزية الغربية "مقولة
 أفكار:
القائمة عمى فكرة العقؿ ىو المركز  ،اختمؼ دريدا عف الممارسات الفكرية السابقة -

السمطة مف خالؿ  ونقد ىذه فقاـ بنقض .عده الميتافيزيقي حيف ربطو بػ" اهلل" وعمى بُ 
والثورة عمى الميتافيزيقا مف   جية مف (نقد التمركز العقمي ) logocentrismفكرة 

  .نطؽ اليدـ ومبدأ الشؾ واالختالؼجية أخرى وىذا استنادًا لم
لموغوس وتفكيكيا وتذويب رواسبيا تدمير كؿ الدالالت التي تجد مصدرىا في فكرة ا -

  .الميتافيزيقية التي تحط مف قيمة الكتابة وتنظر إلييا في " قصديتيا"
كيكية دريدا تفضؿ االنتشار والتشتت عمى الوحدة واالنسجاـ واالنفتاح المطمؽ تف -

 .عمى المركزية الخانقة 
جعميا محدودة  ست " الحضور الميتافيزيقي" لمغة ماالمركزية مف منظور دريدا كرّ  -

 .وما كرس بدوره" مركزية الصوت"
دريدا  ادع المركزية والميتافيزيقا جعمتا الوجود حضورًا متعاليا مييمنا وىذا ما -

 .لمواجية ىذا الحصف التقميدي األفالطوني
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دريدا ال يبحث مف خالؿ مبدأ االختالؼ عف الحقائؽ وال عف تثبيت أوضاع قارة  -
وكذا تذويب  ،إنما يفتح األفؽ أماـ المزيد مف االحتماالت وتوسيع فضاءات التفسير

 تمنح الغياب داللة متعالية بعد سيطرة طويمة لمنطؽ الحضور.التي الداللة المركزية 
 :(صوتينقد التمركز ال )عمم الكتابة  -ب

عتبار الكاتب قد يكتب ماال إللـ ينظر الفالسفة لمكتابة إال كنشاط مف الدرجة الثانية 
اضطرارا تعسفًا ألف ما تبتغيو  "تصبح الكتابةيترجـ أحاسيسو أو يعكس شخصيتو حيث 

الفمسفة فعميًا اإلرادة والبرىنة واإلشارة واإلظيار والوصوؿ بالمحاور إلى النظرة المحدقة في 
ذلؾ أف تمامية العمـ تقتضي أف تكوف الكممات التي  يصوغ  بيا الباحث ة العالـ ...حضر 

لـ يخؼ سوسير انزعاجو  مف ىذا، وفي مقابؿ  1نتائجو قميمة وشفافة كمما أمكف ..."
الخطر الذي تمارسو الكتابة بحؽ الكالـ فقد أشار إلى أف الكتابة " تخفي المغة" بؿ 

غياف الكتابة قوي ومدمر يؤدي مثاًل إلى أخطاء في التمفظ يمكف تغتصب أحيانًا الكالـ " وط
إف وصفيا بالمرضية وىذا يعني أنيا تمارس إفسادا في األشكاؿ المحكية الطبيعية... 

الكتابة التي يفترض أف تكوف وسيمة لخدمة الكالـ تيدد بتمويث صفاء النظاـ الذي 
 2.تخدمو"
ية مِ عالمُ قمب مركزية الفكر الغربي  ،ؾغير أف التفكيؾ بفضؿ ما أودعو مف شكو  

عالء سمطة الكتابة ولما كانت عمى ىذا  ،لسمطة الكالـ ودعا لتأسيس النص المختمؼ وا 
 De laعمـ الكتابة بػ:  كتابو الموسـو دريدا النحو مف األىمية  أفرد ليا

grammatologie  الذي ييدؼ فيو لتأسيس برنامج فكري يعطي األولوية  1967عاـ

                                                 
 .100ات التفكيؾ، ص جاؾ دريدا وبوؿ د ي ماف: إستراتيجي - 1
 .222جوف ستروؾ: البنيوية وما بعدىا، ص  - 2
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كما دعا ضمف كتابو " الكتابة واالختالؼ" إلى  ،فضمية لمكتابة عمى حساب الكالـواأل
 .ىا مفتاح التفكيؾتثميف دور الكتابة بعد  

قصد مف وراء قولو:"يجب يوماذا ؟   grammatologieفماذا يقصد دريدا بػ 
 ؟1التفكير في أف الكتابة ىي لعبة الكالـ"

              يدؿ في األصؿ  grammaإلغريقيةر بالكممة اإف ىذا المصطمح المصد   
نيايات في تناقمتيا المغات الالتينية ومنيا الفرنسية التي دخمتيا  ،lettreعمى " الحرؼ" 

برقية،  ) وصارت مف لواحؽ كثير مف كمماتيا (gramme)ميالدي بالشكؿ  18القرف 
Télégramme) ،(  كتابة مشفرةcryptogramme) لالحقة وحتى نضيؼ إلييا ا

(logie)  الدالة عمى معنى العمـ"science تصبح الداللة الحرفية لمكممة " 
grammatologie) ( " 2.ىي عمـ الكتابة 
لمنحو  كتاب دريدا المذكور اىتمامو بالكتابة وعدـ تطرقو ويالحظ عمى

Grammaire  انطالقا مف ىذا  ،(بالنحوية)يبدو أنو أوحى لمبعض بترجمة الكتابة الذي
وتدفؽ الدالالت  ،تاب اىتـ دريدا بالكتابة باعتبارىا تمثؿ عدمية الصوت وانفجار السكوفالك

... فريدة فرادة النطفة الكتابية التي تودعيا في "الكتابة فعالة لما تريد ،وتشظي المعاني
كما كانت عمى الدواـ  ،ومباينةً ييا فرقا واختالفا ونتوءًا الجسد المكتوب ولذا كانت في تجم  

وتحريضًا ال ييدأ حتى تصطمي  ،جرة وارتحااًل وسؤاال ال يكاد يستقر حتى يمد سؤااًل آخرى
وال ىو منيا  ،األجساد بشيوة التساؤالت مف حولو فال ىي مف تحريضيا تنتيي إلى إجابة

ثارة بعدىا أبدًا ..."فال يظمأ لسؤاؿ  ،يرتوي  3وا 

                                                 
 . 73عمـ الكتابة، ص  جاؾ دريدا: - 1
 .370إشكالية المصطمح، ص يوسؼ وغميسي: - 2
 .22الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، ص  منذر عياشي: - 3
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 التيا القديمة باعتبارىا أمرًا ثانوياً إف الغراماتولوجيا التي يدعو إلييا دريدا تتجاوز ح
وىذا بالضبط مايعنيو ، بؿ ىي األساس الذي يمنح القارئ مزيدًا مف إمكانات التفسير 

إف نفس  ،االختالؼ عند دريدا ذلؾ أف الكتابة" تكشؼ لنا عف التغريب في المعنى ذاتو
لعالمات المكتوبة المعنى بوساطة العالمات ييبو استقالاًل بصورة جمية عندما تستمر ا

 1.بتوليد بعدىا الداللي بغياب المؤلؼ وحتى بعد موتو"
تتوالد باستمرار النطوائيا عمى ، لتتخمص الكتابة مف سطوة المؤلؼ وتتحر مف قيوده 

وىو ما ال يتوفر في الكالـ فتنتج لنا "نصًا  ،صيرورة البقاء والديمومة بغياب منتجيا األوؿ
دية القرائية نص التعد (Texte Scriptible )ما يقوؿ بارت مكتوبا " أو"نص الكتابة" ك

، المتجدد باستمرار الذي يمنح القارئ تأشيرة الولوج إلى عوالمو وممارسة المتغير المفتوح،
 طقوسو القرائية دوف أف يكوف خاضعا لخمفية كاتب أو لجنس أدبي معيف.

ليست كتابة بيا دريدا  يتضح لنا أف ىذه الكتابة التي ينادي ما سبؽ، تأسيسا عمى
" إنيا أواًل بوصفيا عالمة  بؿ ليا مف الخصائص ما يميزىا ويفضميا عف الكالـعادية 

وأنيا ثانيًا قادرة عمى تحطـ سياقيا الحقيقي وتقرأ  ،مكتوبة يمكف أف تتكرر في غياب سياقيا
فضاء وأنيا ثالثًا تكوف  ،ضمف أنظمة سياقات جديدة بوصفيا عالمة في خطابات أخرى

والثاني قدرتيا  ،األوؿ قابميتيا االنتقاؿ مف سمسمة جديدة مف العالمات ،لممعنى بوجييف
وىذه سمات خاصة بالكتابة ال يمكف لمكالـ أف  ، عمى االنتقاؿ مف مرجع حاضر إلى آخر

  2يمتمكيا..."
غير أف ىذه الكتابة ال تشتغؿ ضمف برنامج دريدا إال عبر مبدئيا األساسي وىو "  

ثر" الذي يرتكز في األصؿ عمى إدراؾ االختالؼ وتصبح قضيتو قضية اإلدراؾ األ

                                                 
 .126ص  ،معرفة اآلخر عبد اهلل إبراىيـ: - 1
 .116، ص نفسو المرجع  - 2
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ذاتيفالكممات المتسمة بالنشاط الداللي ال تظير أبدا بذاتيا دوف االختالؼ والتضاد ودوف 
،  إف فضاء األثر الداللي يستدعي التأمؿ العالمة التي تمنح كؿ مفردة شكميا وىويتيا بنية

المنطوية عمى بنية ضدية تجعؿ مف الدواؿ كتابة قابمة  (حضورال )الظيور  في عممية
حضور المرء ذاتو مف جية  تعدد المعنى مف جية ومحوِ  إمكانيةلإلدراؾ ومؤسسة عمى 

  الغائب الذي ال يمكف الحصوؿ عميو في وجود تاـ /يذا فاألثر ىو ذلؾ اآلخرب ، 1أخرى"
و محفوظا في العالمات ذلؾ أف الكتابة حاء الشيء وبقائفي آف، إنو إم   فاألثر خط ومحو

عالمات  " مف دوففال يمكف تصور مجتمع خاؿ منيا  ،ال يمكف االستغناء عنيا ضرورة
ف كاف حيوانيًا، مف مف  ،أثر دوف  مف دوف حساب أو توثيؽ، ال وجود لمجتمع حتى وا 

بة أف قتنع بأىمية الكتانلكي  -طبقا لدريدا نفسو –ويكفي  ،دوف عالمات عمى األرض
نتصور مجتمعا بدونيا أنو سيبقى أسير األساطير و الطوبويات و مف ىنا تكسب الكتابة 

 .باعتبارىا كيانا ذا خصوصية وتميز، تحوؿ مف بناء واقع جديد إلى الوجود ،2أىميتيا"
أف نجعميا األصؿ وأف  -كما يرى أىؿ التفكيؾ -تابعا لمكالـ يجدر بنا وبدؿ اعتبارىا

طريقة لمتعامؿ مع األثر في الغراماتولوجيا  كما يقترح دريدا، وتوض مركزية الصقن
أو بنية معطاة فيقوؿ:"تصور األثر يجب االعتراؼ بو كعممية  باعتباره عممية وليس كحالة 

 .3وليس كحالة،كحركة فاعمة وليس كبنية معطاة"
مت والتي ت" الكتابة"ة ويمكف أف نرصد جانبا مف تجسيد مبدأ االختالؼ ضمف مقول

 مف خالؿ ما تقدـ ذكره مف أفكار ومعطيات : غتوصيا

                                                 
 . 59، 58دليؿ الناقد األدبي ، ص  سعد البازعي: ميجاف الرويمي، - 1
 . 135ص  معرفة اآلخر، عبد اهلل إبراىيـ: ينظر:- 2
 . 74ص عمـ الكتابة، جاؾ دريدا:- 3
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اختالفا عف الكتابة التقميدية دعا دريدا لكتابة جديدة تمثؿ عدمية الصوت وانفجار  -
السكوف وتدفؽ الدالالت وتشظي المعاني، الكتابة التي تكشؼ لنا عف التغريب في 

 .المعنى ذاتو
ورة البقاء ، فيي تنطوي عمى سير كتابة دريدا اختمفت في التحرر مف سطوة المؤلؼ -

 .في غياب منتجيا األوؿ
ما ىو موجود ىو فقط اختالؼ وتشتيت الداؿ فة تنفي " الشمولية" في الدالالت كتاب -

 .وتأجيؿ المدلوؿ والمفاجأة بظيور المعاني اإلييامية واالنقسامات النصية
زيقا الحضور وأحادية لمكتابة الدريدية صفة انبثاؽ العالمات واالنتشار خالفا لميتافي -

 .المعنى والمطابقة
نما تشغؿ موقع داؿ  - ألنو ال وجود لممدلوؿ آخر، الكتابة ال تشغؿ موقع المدلوؿ وا 

نما ىناؾ فقط دواؿ    .تشغؿ أماكف بعضيا البعض Signifiantsوا 
ضمف " األثر" الذي يرتكز عمى  –الكتابة تشتغؿ ضمف برنامج دريدا لمتفكيؾ  -

يتو قضية اإلدراؾ ذاتو فالكممات ذات النشاط الداللي ال االختالؼ وتصبح قض
 .تظير بذاتيا دوف االختالؼ والتضاد

 إنياعف استيعاب الفكر لمحضور وتطابقو معو  -ابوصفيا أثر  –ال تبحث الكتابة -
فالكتابة/ اليامش  تسير في االتجاه المعاكس المختمؼ لمتصنيؼ والترتيب والتنظيـ 

ىي اختالؼ عف الكتابة  -مغيبا انظامي ال اغير توصيفي بوصفيا فضاء -عند دريدا
  .النمطية

أقاـ دريدا مفيومو لمعالمة في عالقتيا بعالمة أخرى داخؿ نظاـ الكتابة  فالكتابة  -
 .ىي لعبة لالختالفات التي تتطمب مجموعة مف اإلحاالت
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ر ثر مرتبطا بالكتابة فإنو فضاء يستدعي التأمؿ في عممية الحضو إذا كاف األ -
المنطوية عمى بنية ضدية تجعؿ مف الدواؿ كتابة قابمة لإلدراؾ ومؤسسة عمى تعدد 

لالختالؼ فيو مممح المعنى ومحو حضور المرء ذاتو فيو خط ومحو في آف وأوؿ 
 .ه في آفءىو رحيؿ الشيء وبقا

  : الحضور والغياب -جـ
غر دو وىيكشو وفو أمثاؿ نيت –وزاد عمييا  –ريدا مف أفكار الفالسفة السابقيفأفاد د

مف النزعة الميتافيزيقية ومف ركاـ اإلرث الفمسفي الجذري  ؤوىو حقؿ تميز بالتبر 
عمى الحضور أو   قائمة  فذلؾ أف فمسفة أفالطو  ، األفالطوني الذي تواصؿ مع ىيغؿ

 وىي الفكرة التي حاربيا دريدا بشدة مف خالؿ استرتيجيتو ،عمى وجود الموجود في الوجود
نصيبًا مف النقد والنقض ألنيا تواكب الموغوس وتمثؿ مبدأ راسخا مفاده أف  وأخذت منو

ألشياء وفي ىذا الصدد افي ود يتمظير حضوره الوجود يتجمى بوصفو حضورًا أي أف الوج
ظؿ يبرىف عمى أف كينونة  ، وعمى امتداده ،إف التاريخ الغربي منذ بدايتو"  :يؤكد ىيدغر

 تاريخ الغرب ،ىذا التجمي لمكينونة عمى أنيا حضور بذاتوالكائف تتجمى بوصفيا حضورا و 
ذلؾ أف مسار تاريخ الغرب ترادؼ في معناه ودالالتو عمى فكرة الحضور باعتبار أف ما 

قيمة متعالية ذلؾ أف "الحضور كما  ىكما أعط 1يأتي لذاتو يتجمى وينتشر بالقرب مف ذاتو"
 2."اإلنساف ية لإللو/صاغو ليفيناس يحافظ عمى العالقة الترنسندنتال

ومثمما استأثرت فكرة الحضور اىتماـ الفالسفة القدامى اىتـ دريدا بنقيضيا وىو  
وىو الثمرة المعرفية  ،الغياب، ىذا المعطى الذي يعتبر تتويجا نقديا لممعطيات السابقة

فيو لمتفكيؾ واليوية المحددة لو ذلؾ أف ثنائية الحضور والغياب تمثؿ أفقًا مفتوحا تنشط 
                                                 

ص ، 1995ترجمة : محمد سبيال وعبد اليادي مفتاح، المركز الثقافي بيروت،   ،الوجود -الحقيقة –مارتف ىيدغر: التقنية  - 1
 .204-89ص  

 . 213ص جاؾ دريدا:عمـ الكتابة، - 2
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ترتبط ارتباطًا  (والتأجيؿاإلرجاء  )فمقولة االختالؼ وما تحوييا مف مفاىيـ ،االختالفات
" الحضور والغياب" فكؿ ماال يمكف وصفو بالحضور والوجود النيائي ىو يوسمنوثيقا بما 

اإلحالة وبيف  تأجيؿ" الربط البسيط بيف فكرة في حقيقتو مؤجؿ/ مرجأ/ غائب ليصبح ىذا 
تظؿ  (الحضور) (الشيء)في الوقت نفسو الذي  تظير ما تحققو العالمة المغويةالغياب ىو 

 1.الشطحات المغوية والفمسفية"ىي الخمفية البسيطة والدائمة التي يمكف في ضوئيا تفسير 
إذ اإلعالف  ،وممموساً  ولما كانت العالمة ال تحمؿ داخؿ النص وجودًا فعميا واقعيا 

" فإف الحضور الوحيد في النص ، واختفائيا عالف عف غيابياعنيا داخؿ النص ما ىو إال إ
أف الحضور الوحيد ىو  ؛فمعنى ذلؾ، ىو المغة وحيث أف المغة تحجب األشياء أو تخفييا

 2."(غياب) يحجبيا أو يخفييا  (الحضور) أي أف المفظ بقدر ما يكشؼ عف األشياء ،الغياب
المعمف بقدر اعتبارىا غيابا ضورىا فالمغة ليست تعبيرًا عف المعاني واألشياء في ح

المداليؿ"، فضاًل  واختفاء وىذا ما يفسر لعبة التفكيؾ القائمة عمى "حضور الدواؿ وتغييب 
والتي تبرز  ،ونظرية المعب الحر والكتابة ،ونقد التمركز الغربي ،عف معطيات االختالؼ

في نقده ونقضو لمخطاب  فييا بشكؿ مباشر ثنائية الحضور/ الغياب التي انطمؽ منيا دريدا
اليدؼ  " إف الحضور سيكوف اليدؼ المعرض باستمرار النتقاد دريدا، الفمسفي الغربي
الذي يستحيؿ تدميره مباشرة ولكف يمكف تفجيره مف الداخؿ بخمخمتو  ،األكثر صموداً 
نزعة العقؿ المركزية  أف، وبالفعؿ فإف خطورة دريدا تتمثؿ في تبياف جذورهوعرض نظاـ 

 (كذروة أثر )كحضور وبأف ىذا الحضور الزمني يتحدد  امنة مع وجود الموجودمتض
  .3اآلف ..." المحظة أو

                                                 
 .129، ص  2001نحو نظرية نقدية عربية،عالـ المعرفة ،الكويت،–عبد العزيز حمودة:المرايا المقعرة  - 1
 .128المرجع نفسو،ص  - 2
 .14سارة كوفماف وروجي البوت :مدخؿ إلى فمسفة جاؾ دريدا ، ص  - 3
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وبيذا تنيض مقولة الحضور/ الغياب بوصفيا نتيجة مف نتائج االختالؼ ومظيرًا  
لو، حيث استأثر ىاجس نقد الحضور عمى المخطط التفكيكي بنفس خطورة استئثار فكرة 

ي تعرفو الدالالت ذاالختالؼ التنشأ مشكمة الحضور/ الغياب مف كما  ،نقد الموغوس
بحضور الداؿ وتعدد مدلوالتو وغياب أو تغييب بعضيا ما يجعؿ سمسمة العالمات مؤجمة 

 والنيائية.
أف حضور  موضحا ،ويحاوؿ دريدا التأكيد عمى ىذه المقولة في إطار االختالؼ 
رجائيا، وىذا يبر  األشياء ز مف خالؿ صفو االنفتاح والتعدد ويؤكد عمى مقترف بغيابيا وا 

عدـ وجود" حضور مطمؽ" ما يجعؿ كؿ معنى تصؿ إليو القراءة ضمف سمسمة مف 
وقد ثمف فكرتو ىذه بمثاؿ " السيـ المنطمؽ في رغبة  .االختالفات الحاضرة والمغيبة في آف

حدة فالسيـ جود حضور مطمؽ لألشياء والمعاني أو حضور حقيقة واو منو لتأكيد نفيو و 
ولكنو في الوقت  ،. ىو في أي لحظة مف المحظات حاضر في موقع معيفالمنطمؽ "..

ففي أي لحظة اخترناىا مف لحظات  ،نفسو ليس حاضرًا في تمؾ المحظة في ذلؾ المكاف
المعنى/ الحقيقة/  كذلؾ ىو حاؿ ، 1وىكذا..." قو يكوف متحركا باتجاه موقع ثاف  انطال

متفمتًا/ غائبا/ مرجئًا ينتظر قارئا  رتحاًل حضوره الرمزي يبقى مالصوت عمى الرغـ مف 
 تشتيتا دوف أف يحدد غاياتو ومآربو مسبقا. مفككا يعيث في النص فسادا/

االختالؼ ضمف مقولة  مبدأوفي األخير ندرج جممة مف النقاط التي ترسخ  
 بعد أف تمت صياغتيا مما سبؽ مف معطيات و أفكار: الحضور/ الغياب 

أما دريدا فاختمؼ عنيـ بالبحث  احضور  بوصفيا يبرىف التاريخ الغربي عمى كينونتو  -
  .عف النقيض وىو الغياب

                                                 
 .112األدبي الحديث) مف المحاكاة إلى التفكيؾ( ، ص إبراىيـ محمود خميؿ:النقد  - 1
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وذلؾ بحضور الدواؿ وتعدد  ،مشكمة الحضور/ الغياب مف االختالؼ الداللي تنشأ -
ما يجعؿ سمسمة العالمات مؤجمة وال  ،المدلوالت وغياب أو تغييب بعضيا اآلخر

يؤكد أنو ليس ىناؾ حضور مادي لمعالمة ، ىناؾ لعبة اختالفات كؿ ذلؾ  ،نيائية
 .فحسب وسعي وراء المغيب في المغة والمعاني المؤجمة

، أما الكتابة/المغيب  الحضور ارتبط بالكالـ الذي نقده ونقضو دريدا بالبحث عف  -
وجاء  ،لمعنى/الميتافيزيقاارتبط بالنظـ الفكرية الفمسفية باألصؿ/اليوية/افقد  الحضور

 .وره بؿ ىو زعـ ووىـ قديـ نظالالموجودة مف م المفاىيـدريدا لنقض كؿ ىذه 
 .ال وجود لحضور خارج المغايرة فال شيء وال كائف يكوف حاضرًا وغير اختالفي -
ضرب  عمى أنياارتبط الحضور بالموغوس ما جعؿ دريدا يحارب ىذه الفكرة وينقدىا  -

  .مف الميتافيزيقا البالية
 الث: االختالف و مبدأ الحواريةلمبحث الثا

 أوال: التناص اختالفا   
في أبحاثو المغوية عف De Saussure  فرديناند دي سوسيرأكد العالـ المغوي 

لتي تثبت أف اخاصية التفاعؿ في المغة، وذلؾ مف خالؿ الثنائيات التفاعمية التي وضعيا، و 
ا بكممات أخرى، غير أف الباحث الكممة ال تكوف وحدىا، إنما تستمد قيمتيا مف عالقاتي

في  عمى الطابع الحواري لمنص األدبي ىو أوؿ مف أكد "ميخائيل باختين"،السميولوجي 
يدخؿ فعالف لفظياف تعبيراف "، فقد 7676-7676نياية العشرينات مف القرف العشريف 

حوارية والعالقات ال اثناف، في نوع خاص مف العالقة الداللية ندعوىا نحف عالقة حوارية 
  1."بيف جميع التغيرات التي تقع ضمف دائرة التواصؿ المفظي (داللية)ىي عالقات 

                                                 
،  2ترجمة فخري صالح ، المؤسسة العربية لمدراسات ، بيروت، ط المبدأ الحواري، ختيف : ميخائيؿ باتودوروؼ تزفيتاف -  1

 .118ص ،  1996
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ؽ الباختيني، لتعبر مىذا المنط " Julia Kristeva  جوليا كرسيتيفا"و استغمت 
ألوؿ مرة في  -Intertextualité.Intertextuality  –التفاعؿ بمصطمح عف ىذا 

، صدرت في 7636-7633كتب ما بيف ز سيما نالي أو نظرية لسيميائية النص""أبحاثيا
، وأعيد نشرىا في كتابييا " سيميوتيؾ " و"نص critiqueو كريتيؾ  telquelمجمتي 

  ".1الرواية" و في مقدمة ديستوفسكي لباختيف
أعمؽ التأصيالت النظرية التي تناقش  "جيرار جينيت"وكتب بالموازاة مع ىذا األخير 

ف كاف ألؼ في  - palimpsestesأطراسا مف خالؿ كتابة تعالؽ النصوص و ترابطي وا 
إذ قاـ جيرار "  حيث رصد العالقات النصية التحاورية بيف النصوص -المجاؿ السردي

جينيت بمراجعة شاممة بمفيـو التناص اعتمادا عمى تصور جديد لمشعرية، لـ تعد معو 
واع األدبية، بؿ أضحت مرتبطة بجامع النص أي التمييز بيف أصناؼ الخطابات و األن

و أعطى ىؤالء النقاد وغيرىـ مفاىيـ 2".متصمة بإطار أعـ و أشمؿ ىو المتعاليات النصية
تشبو  (ستشهاداتاإل فسيفساء من)حيث مثؿ عند كرسيتيفا   "مختمفة حوؿ التناص

 ،(اختراقية الكتابة)أو (الجسد المادي)و يطمؽ عميو سولير  (امتصاص نص لنص آخر)
لمقراءة الخطية المتشابهة  يالميكانيزم الحقيق )ريفاتير النظر إليو عمى أنو،  ؿضفيما يف

أما جينيت فيعتبر  ،(ر المعنىفي النصوص األدبية و غير األدبية، والتي ال تنتج غي
، أما بارت (مع نصوص أخرى ل ما يضع النص في عالقة ظاهرة أو سريةك ) اصتنال

  .3"(كل نص تناص)ف فيجعؿ األدب نصا واحدا ذاىبا إلى أ

                                                 
  الجزائر ر الحكمة،فرنسي، دا -انجميزي -رشيد بف مالؾ: قاموس )مصطمحات التحميؿ السيمائي لمنصوص( عربي - 1

 .92، ص 2000
 .91ص  2007، 1التناص في الخطاب النقدي و البالغي)دراسة نظرية و تطبيقية(، إفريقيا الشرؽ، ط عبد القادر بقشي: - 2
 .30 ،29ينظر:عمر أوكاف : لذة النص أو مغامرة الكتابة، ص ص  - 3
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ىذه المفاىيـ عمى تعددىا تصب في معنى واحد يعكس العالئقية الموجودة بيف 
 "ذلؾ أف، النصوص إذ ال وجود لنص برئ/بكر، كما ال وجود لمنص األوؿ/األصؿ/ النواة

التناص تبادال، حوارا، رباطا، تفاعال بيف نصيف أو عدة نصوص، في النص تمتقي عدة 
تتعانؽ، إذ ينجح النص  ـ،ححداىما مفعوؿ اآلخر، تتساكف، تمتبطؿ أنصوص، تتصارع، ي

 1"وتركيب... األخرى، و تدميرىا في ذات الوقت أنو إثبات ونفي في استيعابو لمنصوص
نما ىي قراءة جديدة،  عمى أف ىذا التالحـ ال ينبغي أف يفسر عمى أنو سرقة و اتباعية وا 

نساخ تفتح آفاؽ النص بعد أف أغمقيا النقد الجديد كتابة ثانية، رؤيا أخرى بعيدة عف االست
و أحكمت البنيوية قبضتيا عميو، لتنتيي مرحمة النسقية ويظير بالتزامف مع ىذا كرنفاؿ 

و اإللحاح عميو مع دريدا  شما وازدادت قوتو دد األصوات، ظير قبؿ التفكيؾ محتنقدي متع
 و أنصاره.

كف اعتباره أساسا ليذه اإلستراتيجية فكيؼ نظر أصحاب التفكيؾ لمتناص، و ىؿ يم
 أـ نتيجة نيائية ليا؟!  

 ثانيا: التناص وعالقته بالتفكيك
المحايث، حيث  النسؽ المغمؽ والتحميؿ ةولعرؼ عف الخطاب البنيوي تمسكو بمق

مؾ إال عمى يحت، ال ذاتيالو  اتخذ مف المغة أساسا لو ال كأداة لمتواصؿ و إنما في ذاتيا
ي كنظاـ مغمؽ مف العالمات الدالة، البعيدة عف كؿ ما يمت بصمة لمنص معجميا الداخم

ه ثورة ضد كؿ مركز، ثار عمى ىذه النسقية، بحجة أف حتى صاحبو، غير أف التفكيؾ بعد  
ومركزية النسؽ، فعمؿ   البنيوية حررت اإلنساف مف يسجف العقؿ لتدخمو سجف النص

أبرزىا ما تعمؽ بالنص، فيذا  مفاىيـ جديدة عؿ  التفكيؾ عمى نقد المفاىيـ البنيوية و بعث 
و لكنو يحمؿ آثار نصوص أخرى مف ناحية، و حيث "األخير ليس تشكيال مغمقا أو نيائيا

                                                 
 .29، صالسابؽالمرجع  - 1
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إف القارئ ىو اآلخر يجيئو بأفؽ توقعات تشكمو..فمعنى ذلؾ في حقيقة األمر أنو ال يوجد 
حوار بيف اوغ الذي ينتجو النص" فقط، ذلؾ الكائف المتغير والمر  -نص، ما يوجد ىو"بيف
شكؿ نسيجا مف اآلثار توعمى ىذا األساس تتداخؿ النصوص ل 1"...المنتج األوؿ والقارئ

 و مراوغة المعنى. واألفكار التي تشير إلى ال نيائية الداللة
بظيور التفكيكية كؿ التصورات التقميدية لمكاتب و العمؿ المكتوب  ،، إذفانيارت

مفاىيـ التي كانت راسخة في الذىنية الغربية، كما دمرت التصنيفات ضت العديد مف الوقو  
الذي " المعروفة بيف النقد و األدب والتاريخ والفمسفة لتمتحـ تحت غطاء واحد ىو النص

في شكؿ حركة دؤوبة وجذرية مف المعاني  والحقيقة  ينفجر فيما وراء المعنى المستقر
مشتتة أصبحت ومنسجمة،  نت في السابؽ تحميمية الالمتناىية، والكتابة النقدية التي كا

حيويا لتوالد وتكاثر وتوارث  فضاءً  التفكيكيفبدا الحقؿ  2"ح والتالعبر مخمخمة بنوع مف الم
ال تنشأ إال داخؿ حقؿ مف  وانطمؽ أنصاره يتحدثوف عف شبكة نصية تناسمية  النصوص،
ينطمؽ سرا و خفية مف  -و القوؿ لميشاؿ فوكو -كؿ خطاب ظاىر" ذلؾ أف الخطابات،

ـ التمفظ بيا، أو مجرد نص سبقت تلما سبؽ قولو ليس مجرد جممة اشيء ما تـ قولو، وىذا 
نص، و صوت ىامس، ىمس النسمة،  إنو خطاب بال ،(لـ يقؿ أبدا )كتابتو بؿ ىو شيء

، فالخطاب الظاىر ليس في نياية المطاؼ سوى )...( نفسيا وكتابة ليست سوى باطف
 "ما يقاؿ ـ، و مف الداخؿ، كؿلما ال يقاؿ ىو باطف يمغ  ا، و ىذا مانع لماال يقولولالحضور ا

، ما يعني أف كؿ عمؿ فني أو إبداعي يخمؽ انطالقا مف أعماؿ أخرى، وما ينفي وجود 3
نص خاؿ مف آثار المالمسات النصية، فيو جمع بصيغة المفرد، يمنح النص صفة 

 بحث عف المعنى الواحد.اإلنتاجية الدائمة، و يمنع عنو ال
                                                 

 .262لمحدبة، صالمرايا ا عبد العزيز حمودة: - 1
 .79ص، دليؿ تمييدي إلى ما بعد البنيوية ماداف ساروب: - 2
 .25دت ص بيروت/ الدار البيضاء، دط ، ميشاؿ فوكو: حفريات المعرفة، ترجمة: سالـ يفوت، المركز الثقافي العربي، - 3
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      وجود  في تأسيسا لما سبؽ، تتضح صورة التناص لمتفكيكيف الذيف يفكروف
فكؿ نص يتحرؾ ضمف معطى لغوي موروث و سابؽ لوجوده أصال  نص مستقؿ بذاتو،

وكؿ كتابة ىي تأسيس عمى أنقاض كتابة أخرى، فالنص مجاؿ لتقاطع العالمات والشفرات 
كانت " فإذا وآثارىا، ادؿ، تمغي األسوار الحدودية بيف النصوصضمف عالقة تحاور وتب
صدى منبعث مف مصادر صوتية متداخمة فإف األثر ىو عيف ىذه الكتابة تنويعا عمى رجع 

سابؽ، فإف التفكيكية تنفي     (أثر قرائي ) األصوات، و إذا كانت كؿ كتابة تتكئ عمى
واة، و بيذا ال تعترؼ التفكيكية بوجود وبالتالي تنفي وجود النص الن 1وجود"أثر أصؿ"

وكما تدؿ  "مرجع، ألف ىذا األخير لف يكوف في نياية المطاؼ إال نصا آخر لنص سبقو،
الدواؿ عمى دواؿ أخرى، فإف النصوص بالمثؿ ال يمكف أف تدؿ إال عمى نصوص أخرى 

أو  صوصي" محدثة شبكة تقاطعية تكبر باستمرار تسمى"ما بيف النصوصية" أو"التداخؿ الن
وال يمكف ألي منيا أف يكوف التأويؿ النيائي  التناص. ىناؾ تكاثر مف حيث عدد التأويالت

 2".الحؽ
التأويالت توصمنا في النياية إلى معنى يبيف دريدا، إذف، أف طبيعة تكاثر القراءات و 

ة الوقوع في أحاديو  ني التناقض مع أكبر مبدأ تفكيكيعغير قابؿ لمتحديد، فتحديده سي
ليؤكد دريدا بذلؾ أف التفكيؾ نشاط قرائي يقرأ النصوص بطريقة ، المركز/المعنى/ الحقيقة

مختمفة، و يعيد بناء المغة مف خالؿ اليدـ ثـ إعادة البناء عمى النحو المغاير حيث تتجسد 
لذي تتشكؿ فيو تشتيتيا ضمف فمؾ المغة أو محيط النص اال نيائية المغة وتعددىا و 

                                                 
المؤسسة الوطنية  ة إبداع الثقافية،مف الالنسونية إلى األلسنية،إصدارات رابط -يوسؼ وغميسي:النقد الجزائري المعاصر - 1

  .158،ص 2002لمفنوف المطبعية،الجزائر،
 

 .77ص ماداف ساروب: دليؿ تمييدي إلى ما بعد البنيوية، - 2
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تنحؿ مثؿ عنكبوت تيمؾ في تتموضع الذات و  "العالئؽ أيفو  الوظائؼاؿ و الشفرات والدو 
 1".خيوطيا

تقاء خطابيف في عالقة تحاورية، تجعؿ الواحد يذوب في لليبقى النص مجاال لال
اآلخر، مشكال كتابة أخرى، كتابة ثانية عمى أنقاض األولى، كتابة ثانية تقوؿ ما سكتت 

ييا، ذلؾ أنيا تموضعت في منطقة الغياب و بحثت بيف ؿ عمعنو األولى مف غير أف تتقو  
القراءة، تسعى إلى تكثير النص  الكتابة/"شقوقو عف المسكوت عنو و الالمقوؿ، الف ىذه 

، أو عف طريؽ جعمو ةالغائب توداخؿ معيا واحتفظ بيا في بنيعف طريؽ النصوص التي ت  
شقوقو  بعده، وتسمح جاءت قابال لمتداخؿ مع نصوص أخرى، ربما تكوف في مولدىا قد 

تقي فيو تم فضاءً " بؿ ، مقتفيو في ذلؾ اختالفا ما، أثرا ما، 2"وفراغاتو باستقباليا وبياضاتو
، كؿ نص يحتؿ مكانا في ىذا الفضاء مثمما يحتؿ التساعياو تتماس نصوص ال نياية 

 "3الحادثة وأنماط التفكير كؿ حجر مكانا في بناء ىرمي منظـ، و تتغير وظيفتو الجديدة 
فمـ يعد  ،نياية لنيايات ال تنتييبداية لبدايات تبقى بدايات، و  فيظؿ النص دوما و أبدا،

" النيائي، كما لـ يعد  النص التقميدي البنيوي المغمؽ/ النص كما عرفناه منذ الستينات
أو ىامش، بؿ شبكة مختمفة  ه كتابدُّ حجسما كتابيا مكتمال، أو مضمونا يالنص اآلف 

مف اآلثار التي تشير بصورة ال نيائية إلى أشياء ما غير نفسيا إلى آثار اختالفات نسيج 
لو حتى اآلف إنو ال يقـو بدفعيا إلى القاع المعينة  النص كؿ الحدود  حتاجىكذا يو  أخرى، 

ا ويضؿ النص مدويً   4."بؿ يجعميا أكثر تعقيدا أو إغراقيا بتجانس ال يعرؼ االختالؼ،

                                                 
 .31ص عمر أوكاف: لذة النص) أو مغايرة الكتابة لدى بارت( ، - 1
 .145ص، منذر عياشي:الكتابة الثانية و فاتحة المتعة -  2 

 1تونس، ط الحامي يأطروحة دكتوراه، دار محمد عم ر العجيمي :النقد العربي الحديث و مدارس النقد الغربية،محمد الناص - 3
 .86ص ،1998 ،

 .367ص، عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة- 4
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لجديد، وسط تخـو ال مستقر ليا اب النقدي العربي القديـ إلى ايصؿ مداه مف الخط
في كثير مف ممارساتو  محمد بنيسفقد ليج بيا " ترجمات متباينة ال فاصؿ يحكميا، و 
 (سيميائية النص األدبي)بقسط وافر مف  أنور المرتجييا خص  ، و (لتكوينيةالبنيوية ا)لنقديةا

  (ة النص في النقد المعاصر مقاربة سيميائيةنظري)في أطروحتو  حسين خمريوكذلؾ فعؿ 
 -تحميؿ الخطاب الشعري)الذي خصص الجزء األكبر مف كتابو السيميائي ومحمد مفتاح

 جيدا عزيزا مف كتابو األسموبي نور الدين السد، وأنفؽ (إستراتيجية التناص
التفكيكي  الغذاميواحتمت سدس كتاب   (2ج-األسموبية و تحميؿ الخطاب )

              في معالجتو السميائية عبد المالك مرتاض، وكذلؾ لـ ييمميا (يئة و التفكيرالخط)
وغيرىـ مف النقاد العرب الذيف عدوا التناص  1")تحميؿ الخطاب السردي )كيكية ضمف التف

  .نقدا ال بنائيا، تفكيكا، يعكس الصراع والتحوؿ الثقافي الغربي القائـ عمى أنقاض البنيوية
التي تربط الممخصة لما سبؽ ذكره و في األخير أف ندرج جممة مف النتائج ويمكف 

 :يا تداخمو النصوص  انفتاح االختالؼ بمبدأ 
         لالتمركز والالتحديدىو نص االختالؼ،نص ا االختالؼ يؤسس لنص جديد،-

               نص التعددية  ،والتناسؿ الدائـ ينص التكثيؼ والتشظ ،واالنغالؽ
 المتجدد باستمرار. المتغير/ المفتوح/ لقرائية،ا
فكؿ نص مختمؼ  النص مجموعة مف النصوص االختالفية وفقا لقانوف األثر، -

  .وخارج عف الدائرة المطمقة لمتطابؽ
إنما ىو عبارة عف طبقات مف  النص ال يشكؿ وحدة ذات ىوية زمانية محددة، -

أو  ييا كؿ عنصر حامؿ لعنصر سابؽيكوف ف مدلوالت ال منتيية،ولاآلثار لدواؿ 
 .الحؽ لو ويكوف المعنى مغايرا ومختمفا لذاتو بفعؿ تأثير النظـ و التركيب
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تتحوؿ إلى  النص نسيج مف العالقات االختالفية تجمعو بنصوص أخرى داخمو، -
 نص آخر،فال وجود إال لالختالؼ وآلثار اآلثار.

كيكي اختالؼ عف النظاـ البنيوي التناص أو السمسمة النصية في النموذج التف -
السابؽ القائـ عمى نسقية وانغالقية النص،فالتفكيؾ تحدث عف النص فضاء حيويا 
لتوالد وتكاثر وتوارث النصوص التي تشكؿ شبكة نصية تناسمية ال تنشأ إال داخؿ 
حقؿ مف الخطابات المختمفة.كؿ ىذا وفؽ قانوف المغايرة ووفقا لتشتيت المغة المنتج 

 سمة النصية.لمسم
ىذا األخير يعد  عند البنيوية، عف" التعدد الداللي" يختمؼ "التشتيت التفكيكي"  -

البنائية ليمنع بينما التشتيت ينفي ذاتو عبر تكاثر عناصره  أصال لتوالد الدالالت،
أثر لعنصر سابؽ أو الحؽ ضمف سمسمة  فكؿ عنصر بنائي ىو ،النص مف االنغالؽ

 نصية مفتوحة.
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 ثقافة االختالف. المبحث األول:
  أوال: جدل األنا واآلخر

      االقػػػػ لـ تقػػػػك فقػػػػ  ض  ػػػػؿ بر ػػػػز  ػػػػد االدر انطالقػػػػ  بػػػػف بكػػػػدال االف   ػػػػؾ  ا  ػػػػفالؼ   
، كػػدال در ػػدا بهػػر تض   االرػػد بر ػػز   الفقػػ  ض بكػػدال (...االعقػػؿ/ االورػػ ر/ ا نػػ / اال ػػ  )

فبر ػز  راا    تالقػة ك العقػؿ  اال دػ د  االبب ثقة بع االب ف ف ز ق  االغرك ة االفي الق    ػؿ بػ  الػض
  قدسػ ة ال ػ الةبػ   وبػؿ بػف  ك ؿ  و ؿ هذ  االب  ه ـ االب فق ة، ال ف الروك االفراث/ االف ر خ

 ق كال القفق  ض  االهدـ  اإلط وة. ،القث ك   برآة كعد الف   ف انع  س  الألن  
الػنص  ػة االبنطققػ    االبكػ دف، ف  ػؼ هػ  وػ ؿ اال  ػر  اقسػ ة رركففإذا  ػ ف هػذا وػ ؿ 

كسػػك  ؟ تسػػ ر االػػذ   بسػػفض تػػد ا هػػذ  اإلهػػ     اال قسػػ  ة  ال قعفػػض فػػي ب ػػ ض  االعركػػي
اآل ر، سااؿ بف الػدف االػ تي  ساااله  اإله  الي االذ   ـز اال  ر االعركي؛ سااؿ ا  فالؼ بع

االفػػػي فعفػػػر  اال  ػػػر االعركػػػي،  تقػػػد االف ػػػ ؽ   اال اقػػػع، بػػػف تبػػػؽ االو رػػػر االبعكػػػ  كعقػػػد االػػػنقص
 ركي.الغاال  ر ا  االفر ـ ا ن   في

  وددن ، تب   فوفك  ق  ر ر كع د   ف  كد  الن  بف االبهر ع االفس اؿ تب   ب زن    
 ط كقنػػػ ، بػػػ   بػػػف    ال نػػػ ؟  نػػػ  نوػػػ  ؿ فود ػػػد ذ افنػػػ  فرد ػػػ   ق ب ػػػ  دا ػػػؿ تػػػ الـ بوػػػدد  بػػػف  

ف ػػ ف بػػف االسػػهؿ   االبعػػ الـ،  نػػ  نكوػػث تػػف ب ػػ ف فػػي رقعػػة برسػػ بة، بك كػػة، رقعػػة  بعق الػػة 
هػػب ؿ ال  ث الػػث اثنػػ ف، البػػ  اال ػػـ   -ال  دنػػ   ،رػػر  -ف نػػ  هػػرؽ :الف نف ػػذ ب  نػػ  ف هػػ تق نػػ  

بردع ػػػػ   فػػػػي فرػػػػ ح كػػػػال  فإننػػػػ  نفسػػػػ حؿ تػػػػف االوػػػػد د فػػػػي تػػػػ الـ كػػػػال وػػػػد د،  نكوػػػػث تػػػػف
، ال  االع الـ،  قد ا فسوفض االفقن ة ه  ر    ا  فالؼ ال  بردع   ... إف ب   ب ز ت الـ اال ـ 

 .1 س  دة االفنب ط  ا و د ة
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                    االبغققػػػػػػػػػػػػػػة االفػػػػػػػػػػػػػػي فدبػػػػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػػػػ ف ا نػػػػػػػػػػػػػػ  االفنبػػػػػػػػػػػػػػ ط دالػػػػػػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػػػػػػف ف اال ػػػػػػػػػػػػػػر   إ
 زبػػ  االنقػػد  اال  ػػر االعركػػي  هػػي    اآل ػػر    فػػ فك إ  ك القرػػ ح تقػػك االعقػػدة االثالث ػػة االفػػي

   ف  ،  د  ، سن عؿ."
فإنهػػػ  "يجااا"  " عنػػػي ك الرػػػر رة  هػػػـ ا ط وػػػة االبعرف ػػػة ك الب رػػػي، البػػػ    "كاااان  ؼ 

فإنػض تالبػة إرادة كػال الفػؽ، وقػـ بهػز ز نسػف قظ  "سانعلل"ف قد راه ن فه  فب بػ ،  البػ   االقورة
 1بوددا   ل  بنض في  ؿ برة     نبسؾ تند بو  الة فذ ر  إ  ك ال ؿ االبدرد االذ     عني ه

هػػػذ  ا فعػػػ ؿ ررػػػـ سػػػقك فه    نػػػ  دافعػػػ  البػػػ ـ إنكثػػػ ؽ  دبقػػػة بػػػف ا سػػػلقة وػػػ ؿ ا نػػػ  
  ز   االه  ة،   ف ب  سااؿ االفد  ز ال رعن  االراهف فبف ؿ كن   ك آل ر اآل ر ، و ؿ  االفد  

ف ن ...  ؼ نق ـ  ف ن  ه س اال رار إالك االب ري في  ؿ ب  ن عؿ؟ ،  ؼ نع د الآل ر االغركػي  
ور ر    اال  تؿ ف ن  كع دا تف ف ر االبر ز ة ف ض   االعن ر ة  نكذ االهع   ا  ػرا  نهكهػ  

كفهػػ ؟،   ػػؼ نقػػفوـ ك  ػػر ا  ػػفالؼ االدن نػػي ف نػػ  ت ػػر اال عػػؿ  االف طػػ ط الفو  قهػػ    بو ر 
،  البػػ  سػػااؿ 2االورػػ ر   االبسػػفقكقي  نػػركط السػػلقفن  ك البب رسػػة   اال  لػػدة فػػي بػػدال اله  اال اسػػع  

ف  ػػػؼ  االه  ػػػة  فكػػػدال بنػػػذ كقغػػػ  الطبػػػ ع االغػػػر  وػػػد االرركػػػة فػػػي إ فػػػراؽ االهػػػع    فػػػذ  كه  .
   ر   بف  هـ االبط كقة  االفنب ط؟..؟ اال  ر االعركي الال فالؼ بع اآل ر اال اسس 
االكوث تػف هػذا ا  ػفالؼ االغ لػ ، بػف الدػؿ بدػ  زة فقػؾ االنبط ػة  ،إذف، د  تق ن  

   ب ف االود ث تنض،  االقكض تقك د الفض إ  ربف  ددال ػة   االبب ثقة، هذا ا  فالؼ االذ 
فور ر االذا  بػف ال ا ن   اآل ر  االفي ه ق  بب رسة ف ر ة نقد ة  فقس  ة تكر االزبف، فسعك

تكر نقده  بف ال  اله ،  فؾ ا الفك س االن هػ  بػف تالقػة  االف  ؽ  ا فرق ة ، االفبر ز ال ه ـ
 .ر ر  و وة بع اآل ر

                                                 
، ص 1991، 91. 90ب ط ك اال  الني :  تي االقوظة االراهنة في بنظ ر  االنوف ، بدقة اال  ر االعركي االبع  ر، االعدد  - 1
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          دػػػػػػػؿ هػػػػػػػذا، دػػػػػػػ ح  االػػػػػػػدت ة الال ػػػػػػػفالؼ كػػػػػػػد ال تػػػػػػػف االبط كقػػػػػػػة االفػػػػػػػي ال ػػػػػػػكو  
ال   اآل ػر،  ع تػفال  قة ك الثق فة االعرك ة االود ثػة، ا  ػفالؼ د ف اال قػ ع فػي االعزالػة  ا نقطػ

إنب  ا فالؼ  كث االو   ة  اال  ر رة فػي  ػؿ   ك الذا   كنردس فه ، ا تف  ـاال ق ع في كلر 
 االوػػػ ار بوػػػؿاالع ابػػػؿ االفػػػي فهػػػ ؿ تن  ػػػر االف ػػػ  ف االػػػذافي القه  ػػػة، ا ػػػفالؼ نقػػػد   رػػػع 

. ه ػػذا 1 االسػد ؿ،  االف  تػػؿ اال  ػػ  بوػؿ ا نغػػالؽ،  االفػػ ثر االهػػ  ؼ بوػؿ االفبر ػػز اال ث ػػؼ
االف  رػػػػؿ،  وبػػػػك االف ػػػػ ؽ  بررػػػػ ة  سػػػػؿ االعالقػػػػة كػػػػ ف ا نػػػػ   اآل ػػػػر، كع ػػػػدا تػػػػف بكػػػػدال ففرا

ك ده ػػض  بػػع اآل ػػر، إنبػػ  ا  ػػفالؼ  ا نعػػزاؿ، االق ػػ ر،  كع ػػدا تػػف  هػػـ االبب ثقػػة  رتػػ 
 ك الذا   اال هؼ تف ب ه فه . ة اسس البعرفة وقاالذ   (االفراث/ االغر )

االػذا   هػي  الف هراني القػذا ، ال  إف ب هـ  اآل ر   نط   فػي االغ الػ  تقػك فهػـ دػ  
بػػف  الالهػػ   فوػػدد آ رهػػ  فػػرا ن سػػه  هػػي ا سػػ س االػػذ  ف ػػدر تنػػض االبعػػ   ر االفػػي   ب ػػف 

فود ػػد بػػف هػػ   اآل ػػر  ب قػػع ذالػػؾ فػػي سػػقـ االقػػ ـ، فػػإف فود ػػد اآل ػػر  فرػػبف ب ق ػػ  ال الق ػػ  
 .2 الك االب قؼ االبعرفيرـ إ ن

الف ا فهػ ؼ  ذالؾ الذا  ن سه  كدالح، في بق كؿ هذا    ف هذا اآل ر برآة فرا ف ه  ا
ف  تف ػ ـ ك الػذا   وػ ؿ د ف  هػ ه ،  هػ   ب ثػؿ  طػ رة االفبػ هي    االذا  بره ف كػ آل ر،

تقك االذا   اآل ر كب   ك آل ر،  نس  ف االذا ، ف الف ا ؿ  ر ي      ة  فب  زا ا تبك
ك الػذا   ثكهػاالف. فػال 3  دعؿ االذا   اآل ر تقػك وػد سػ اح وقػة ف ر   ػة بفو الػة كهػ ؿ دالػـ

   االر ػػ د،    ا رفبػػ ح فػػي الورػػ ف اآل ػػر   سػػكه  ورػػ رة  فقػػدب  االفػػ ـز  ردهػػ  بػػف و الػػة 

                                                 
 .36تكد اهلل إكراه ـ: االبر ز ة االغرك ة، ص  - 1
 .36ص ،2008 1ط االبر ز االثق في االعركي، االدار االك ر ح/ ك ر  ، ثق فة ا  فالؼ،ا  فالؼ االثق في    سعد االك زتي: - 2
 االبر ز االثق في االعركي، االبر ز ة اإلسالب ة،   رة اآل ر في االب   ؿ اإلسالبي  الؿ االقر ف اال سطك، تكد اهلل إكراه ـ : - 3
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،  فػػفب كػػ   االبث ق ػػة بػػع اآل ػػر (االفػػراث)إنبػػ  االوػػ ار كػػ ف ا نػػ  االو رػػرة بػػع ذافهػػ  االقد بػػة 
  ،ف  ؼ  فوقؽ هذا ا  فالؼ ؟  ب ـي دفع ور ة االذا  إالك اف هـ ، ه  االذ   س(االغر )

 (التراث/الغر")نحو االختالف مع اآلخرثانيا: 
اال  ر ة الهـ،  فكػرر بقػدرفهـ تقػك  القد و  ؿ االعر  ف س س وداثة ترك ة فبثؿ اال دهة

بع دالػػػة  ط ػػػرة  هػػػرط و سػػػـ   ػػػرض تقػػػ هـ  البػػػ ـاال قػػػؽ  اإلكػػػداع، إ  النهػػػـ  دػػػد ا الن سػػػهـ 
 ذالػؾ ، ف فوػ  ال ثرو  ت الـ دؿ ق زة  ك رة نالقط عة بعرف ة بع االفراث  اسفكداؿ االب ري بف 
ي فد  ز هذا ا   ر تقك اتفك ر النػض رػر  ف فبثؿ وس  الن  ر  ا  فالؼ تف االفراث ، 

فنظر الهػذا  ال رابف االب ف ف ز ق  االفي فعثرهـ  فبنعهـ بف كق غ ب  كقغض االغر  في بق كؿ فلة 
هنػػ  بعػػ الـ كػػ ر، الفكػػدال  فػػرفض  رػػعض فوػػ  ا  ف  خاآل ػػر ك تفكػػ ر  االبقدس/ا  ػػؿ/ االفػػ ر 

هػػذا ا   ػػر االػػذ   بثػػؿ ، فػػي االثق فػػة االعرك ػػة هػػ  اال ػػراع بػػع اآل ر/االفػػراث  ػػراع ب فقػػؼ
، االػذ   نػف  ا ررػ ة   هػكض إالػك وػد بػ  فػ ر خ اال ػرة  كػ   ند ػضف ر خ االكهر  ب   ق ؿ دػ ر  

طكق   د  ال د ة بفرا ة ف ؽ كعره  كعر   و ب الف ف ر خ االكهر  فورؾ   فغ ر كسرتة 
 فػ الفراث، 1ه  اآل ر طكقػ   سػب  ة،  نكغػي الف ف هػ ه  االعقػـ  ا دفب ت ػة  نض   الدال كر،  ال

فقػػػؾ االفرا بػػػ   االف ر   ػػػة االفػػػي ففرسػػػ  فػػػ ؽ كعرػػػه ، فف ػػػ ف النػػػ  هػػػذا االفػػػ ر خ اال ك ػػػر  هػػػ  
   ر  ا د .ق االر  د االبعك  االذ   ارخ القو  ة  ال

    قػػدر الف   وػػ ؿ ي االكهػػر ة،  بػػع ذالػػؾ   فػػبػػ  التظػػـ فػػراث   بػػةقػػد   ػػ ف   ال ػػف 
د ف االع د ة،  قد      ف  بة بػ ، فػي  ال الك بسف ا ا بـ االع د ة، إ و ؿ د ف انوط طه  

االبف  قػػة، فػػ الفراث كهػػذا   ا بػػـبسػػف ا  فػػيا  ػػؿ ال  فػػراث، ال نهػػ  سػػرت ف بػػ  فنهػػ  فراثػػ  
هػذا ال ػؿ االبعنك، بػ دة و  د ػة،   فهدػـ ال  ففرادػع التنػي   ففوػرؾ إ  كػ ف  ػد  االبكػدع،  ال
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في الو  ف  ث رة بعنػ   االعقػد / االث كػ ، ف بػ   االذ     ذ   1بكدع فراثض اال  ص ربف االفراث
ا سػػ س  االبنطقػػؽ ا  وػػد الف سػػ س االوداثػػة،  بػػ     ػػ ضكعػػدا ال كػػر، ك ال ػػرا   ػػذ فػػي الو ػػ ف 
ػػػ - بػػػ   ػػػرا االػػػكعض -ال د   ب  فكسػػػااتفكػػػ ر  ت لقػػػ    ػػػد اال هػػػـ ا سػػػط ر  القفػػػراث،  ا   إ   هب 

 دػػ  فدػػ  ز  إالػػك فهػػـ ال ثػػر وداثػػة  را ػػة ال ثػػر ت ػػرنة، ف الوداثػػة  ػػنبط الال ػػفالؼ،   االػػذ 
ا رف ػػ ع  عنػػي رفػػض االفػػراث    االقط عػػة بػػع االب رػػي كقػػدر بػػ  فعنػػيف قػػ ؿ االدػػ كر :     

كطر قة االفع بؿ بع االفراث إالك بسػف ا بػ  السػب ض ك البع  ػرة،  التنػي ب ا كػة االفقػدـ االو  ػؿ 
فعبق ة اال هؼ تف االفراث ر ص في التب قض،  روقة في بد ه قػض،  ،2تقك اال ع د االع البي 

 نكدال بنض الن ؿ إالك كن ح االذا  كن ح باسس / ث كف  دذ ر  ر ركة في تبؽ االف ر خ االفراثي.
ض،  تػػػدـ كػػػ ف بػػػف فػػػي االدهػػػؿ   ف بػػػف فػػػي طك عػػػة االفػػػراث كػػػؿ -إذ ذاؾ – االبهػػػ قة  

بػػف دهػػؿ  د ا  االفػػي فقػػرا ، قػػد ب  ق ػػؿ    ػػذا ا ففقػػ د إالػػك اآلال ػػ    ا  اإلدراؾ االوق قػػي الػػض
 ؼ وق قػػة  ق بػػة هػػذا اآل ػػر/ االفػػراثاالهػػيح تػػ دا  ،  هػػذا بػػ  بنػػع االب  ػػر االعركػػي بػػف ا فهػػ 

تػػف ا نػ  فػػي  ال  الف نفوػدث  االػذ   اهقػػض القفع بػؿ بػػع اآل ػر/ االغركػػي ف بػ  كعػػد، فػال كػػد إذف
االنقػػد قكػػؿ اال الػػ   إالػػك تػػ الـ  االبػػرآة االبزد دػػة كػػ ف االب رػػي  االبسػػفقكؿ،  الف ن دػػض الهػػ  ال ػػ كع

إف نقػدن  ا نػ   فطقػ  نقػد اآل ػر االػذ     ،  الف ن  ذ كعػ ف ا تفكػ ر بػ  ق الػض االدػ كر   راآل
 .3    ف دذر  ، إ  إذا   ف ال    قكؿ  ؿ هيح نقدا ال  رفض في ا ن  االن قدة

ا ن /   ال ف   ؼ  فـ االفع بؿ بع اآل ر/ االغركي،  نوف ب  زالن    نوسف االفع بؿ بع
االو رر؟   ؼ  فـ االفع بؿ بػع تطػ حا  اآل ػر فػي  قػ  بػ  زالنػ  ننػ قش ف ػض قرػ    االه  ػة 
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االب قػ دة؟ بػ ذا   عػؿ االب  ػر االعركػي االػذ   سػفكد كػض ا  ػذ   بنػع تنػض االعطػ ح؟ إبػ  الف    ػػذ 
بػػػ  الف  وػػػ  ي االفػػػراث   ك ػػػي  فإبػػػ  ن قػػػؿ ال  ػػػر »، ففػػػرا  الوػػػد ردقػػػ ف ا طػػػالؿبػػػف االغػػػر ،  ا 

ب  ن هر ال  ر تركي قد ـ، فال االنقؿ في االو الة ا  الك،    االنهر في االو الػة االث ن ػة رركي،  ا  
  ػػنع ب  ػػػرا ترك ػػػ  بع  ػػػرا،  ننػػػ  فػػػي االو الػػة ا  الػػػك سػػػن قد تن ػػػر االعركػػػي،  فػػػي االو الػػػة 
االث ن ػػػة سػػػن قد تن ػػػر االبع  ػػػرة،  االبطقػػػ   هػػػ  الف نسػػػف وي الن قػػػؽ االدد ػػػد سػػػ اح تكرنػػػ  

ف   ال ػػف االبهػػـ ال« 1  تكرنػػ  االزبػػ ف الننهػػر تػػف االعػػر  ا قػػدب فالاالب ػػ ف الننقػػؿ تػػف االغػػر ، 
ا  ػػفالؼ كػػؿ نق ػػد ـ اسػػبض ا  ػػفالؼ البدػػرد ا  فالؼ.نفػػ ردب كػػ ف هػػذا  ذاؾ فوػػ   هػػ

االذ   سهـ في كث االو   ة  اال  تق ة دا ؿ ب  ن   االذا ، ا فالؼ  ق د القنقػد االوػ ار  كػدؿ 
إالػػك االف  تػػؿ  ا ن فػػ ح  نكػػذ االفع ػػ     ػػدت   ق قػػعاالسػػد ؿ،   فدػػ  ز االفبر ػػز  االفنبػػ ط  االف

  ا نغالؽ.
ا ػػػفالؼ  ع ػػػس  االف ا ػػػؿ/االفو  ر،  االقط عػػػة  ا ن  ػػػ ؿ، كإنػػػض ا ػػػفالؼ قػػػ لـ تقػػػ

ن ػػر   الفالف ن  ػػر بعنػػ   الف نكػػدع  ن فقػػؼ،   :بظػػ هر االفثػػ قؼ  االف   ػػر االسػػق ـ، الػػذالؾ  ػػ ف 
االػػػ   ا نسػػػ ؽ الفغ  ػػػر هػػػرط االسػػػك  ، الف ن سػػػر االق   الهػػػ  ؿ نسػػػف قظ بػػػف  ا نػػػ بػػػف ق قعػػػة 

االبفعققػة،  اإلهػ  ال   االبعرفة، الف ن فب السلقة االوق قة تقك بن طؽ دد دة،  الف نوسف  ػ غ 
 . 2 ض بف فد ر   بب رس  ،  فقؾ هي ره ن   اال  رفكب  ننهلض بف  ط ك   ال  نن رط 

 االفػػ دس   االب رػػي إنػػض ا ػػفالؼ   ػػفب آفػػ ؽ االور ػػة د ف االف ػػ ؼ بػػف ا ن  ػػ ؿ تػػف
فالؼ بػع االب ف ف ز قػ    وػ  ؿ لي االذ    هك كد ر  االبب ثقة  ا الفب ثؿ بع اآل ر/ االغركبف ا

 االبس    تنض. د هدا إسق ط بكدال االبط كقة،  االكوث في بن طؽ االغ   /االه بش/االالبعق ؿ،
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فػي االنه  ػة  إنض االكوث في بنطقة اآل ر، ذالػؾ بػف  بثػؿ قػدرن ، نهػر  بنػض  نقفقػي كػض
ال  بهػر    ض في اآلف ن سض، و ث الػـ  عػد هنػ ؾ فػي وق قػة ا بػر ب ػر  ه  االهر   بنض إال 

 بػػػف ا ف ػػػ ؿ كػػػ آل ر، ف ػػػؿ  اوػػػد ف نػػػ   سػػػ نض هػػػ دس اآل ػػػر، سػػػ اح  ػػػ ف اآل ػػػر االغركػػػي/
ال سػػػػ   وػػػػدة إ  »  بزقهػػػػ ، فهػػػػي   ك  نػػػػ  ا نثػػػػ  ...، آ ػػػػر  قف ػػػػؽ االػػػػذ  ر / ي،االس  سػػػػ

 فػػي قػػرارا   ا نػػ   (سػػقك  ال  إ د كػػ )بقػػ ـ   تب قػػ  فبػػزؽ  انهػػق ؽ،  اآل ػػر ن سػػض ظ هر ػػ ، إنبػػ
ال  ر ػػر االعب ػػ ح  )الهػػذا   ف ػػؿ د ف   ػػؿ،    النػػ   د ف  اآل ػػر  االه  ػػة  االو ػػة، االك ػػ رة 

، هي هػذا االفػ فر االعاللقػي اال  ػ  االبقفػكس كػ ف ا نػ  ( ب   عكر تنه  تكد اال ك ر اال ط كي
إذف  ،1  ػػػة اإلنسػػػ ف  االػػػ تي اآل ػػػر، د ف ذالػػػؾ ف ػػػ ف االه  ػػػة ه  ػػػة القودػػػر  االهػػػيح،   ه  
 فهن ؾ تالقة وفب ة فد قه  ا ن  بع اآل ر بهب  ا فقؼ تنه .

فػػي  (ا نػػ   اآل ػػر)القػد الرػػو  إهػػ  ال ة  ا  ػػفالؼ  بنكػرا    ػػ  الق ػػ ض فػػي ثن ل ػة 
ت الـ ال كب ف ض االف  بؿ  االفث قؼ بف رر را  االو  ة،  تق ض فػال كػد بػف بسػ حالة  اسػفنط ؽ 

طك عػة هػذ  االعالقػة كػ ف  ض، فود ػد فاالػال ب  ػر القنػكش فػي االب فقػؼ  هذا اال طػ   ا  ػر  /
   كػػػػ ف   االبقػػػػ ؿ    ز     االهػػػػ بش   اآل ػػػػر  كػػػػ ف االورػػػػ ر  االغ ػػػػ   كػػػػ ف   االبر ػػػػ ا نػػػػ    
 االالبق ؿ .

ي نسػ فض االدر د ػة دتػ ة إلسػق ط االد هز ػة،  كسػط سػط فض إلالغػ ح فإف هذا ا  فالؼ 
البػػػ  ا  ػػػفالؼ بػػػع اآل ػػػر االبػػػرفكط كػػػػ  ا نػػػ   فػػػال  ق ػػػد   / االبردعػػػي،االب فػػػ ف ز قياالبفع الي/

قط عة بع اآل ر،  ا سػفه نة كػض،  ا فزاالػض تقػك ب ػ ف ه بهػي، ذالػؾ الف االقط عػة الػف فوقػؽ 
إ  االعزالػػة  ا نغػػالؽ،  ا تف ػػ ـ ك الػػذا   بط كقفهػػ  تقػػك نوػػ  نردسػػي بررػػي،    ب نهػػ  

إف ا بػػػر   دػػػػ  فنب ػػػة ت ابػػػػؿ  بفطػػػػ ر،   بف  تػػػؿففهػػػ ؿ تقػػػػك نوػػػ  سػػػػق ـ  الفالكػػػدا بػػػػف 
ط كعهػ  االبنهػغؿ ك ق لعػض كا فالؼ د هر ة  ات ة  دد دة فعبؿ تقك فغذ ة   االػذا  االثق ف ػة  
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،   ق د كػذالؾ ا  ػفالؼ االبف ػ ف  االقػ لـ 1  ب ر ت فض االبف قة ك الكعد االف ر  ي الفقؾ االذا 
رف كػػ تي ا  ػػػفالؼ تقػػك االبسػػ حالة  ا سػػفنط ؽ االبعرفػػػي، ا  ػػفالؼ اال  تػػؿ  اال عػػػ ؿ االبقفػػ

 ا بفث ؿ  اال ر ع. رر رفض،  االبدرؾ ال ط رة 
 المبحث الثاني:التعكيك في النقد الغربي 

 (جماعة ييل)التعكيك في الواليات المتحدة األمريكية  : أوال
 سػػط ا نغػػالؽ االن ػػي االػػذ  نػػ د  كػػض االكن   ػػة،  قهرهػػ  القبفققػػي  ػػذا  بكدتػػة  بػػع   

فػػػي اال   ػػػ    االف   ػػػؾ النقد ػػػة،  ػػػ ف االبنػػػ خ باللبػػػ  الكػػػر زا  ػػػر   االنقػػػد االدد ػػػد بػػػف االسػػػ وة
 االبفودة ا بر   ة  ر ادض االبفزا د ت س ب  و ؿ في االنس ة ا  رك ة ر ر االبفد نسة.

  ػؿ،  دب تػة  القد تػرؼ االف   ػؾ فػي البر  ػ  االهػب ال ة انفهػ را  اسػع ،ظهر بػف  ػالؿ 
 نظر ػة  االنقد ػة، فعرض الققر     ةالنق د ذ   ب اه   ف   ن   ب فق االفي فظـ بد تة بف ا

 كػػرز فػي االبدرسػػة الركعػػة نقػ د بثقػػ ا االف   ػػؾ   االنقػػد االب كعػػد كن ػ  ... ،  االنقػػد االنسػ لي،االقػراحة
 Paulمان بول ديهـ:  نظرهـ،  ها ح  ن قه ا الطر و فض تقك ا فالؼ  ده   ا بر  ي،

de Man  ،بمااوم هارولااد Harold Bloom ، هارتمااا جيااوفريGeoffrey 
Hartman وهيماايس  ميمماار ،J-Hillis Miller  ، فعػػ د االف     ػػة ا بر   ػػة القنقػػد 

ا بر  ػػي االدد ػػد االػػذ  طػػ ر  باال ػػ ف بثػػؿ: دػػ ف  ر  راسػػنـ  إال ػػ  ، آ ف ف ػػث ،كػػر  س، 
 Artأرت بيرمااااان بػػػ   ا ػػػػد   ذا .  الػػػػ س إالػػػك در ػػػػدا االف    ػػػػي،  هػػػػر كػػػر  كػػػػف  ارف..

Berman   إف االف   ػػؾ فػػي البر  ػػ   ... البر  ػػ :   ػػؾ فػػي فػػي كدا ػػة ف ػػؿ بهػػ ؽ تػػف االف
الػػ س فػػي وق قػػة ا بػػر، بػػ  كعػػد كن   ػػة فرنسػػ ة، إنػػض اسػػف داـ البػػ  كعػػد كن   ػػة فعفكػػر اسػػفبرارا 

بع فغ را  بهبة ك الطكع..  بف اال ط  االق ؿ  الور ة في االف ر خ ا بر  ي، كداله  االنق د االددد
ا كعػػد  كػػ الفن ر البػػ اق هـ االسػػ كقة بػػف الدػػؿ كػػ ف هػػا ح االنقػػ د بػػر ا كعبق ػػة فوػػ ؿ در ػػد ، قػػ ب  

                                                 
 .06تكد اهلل إكراه ـ: االبر ز ة االغرك ة،ص  - 1



 أثـــر التفكيــك يف النقــد احلــديـث
 

016 

 

 بف هذا االبنطقؽ ا  فالفػي الف     ػي البر  ػ ، االػذ ف  ردعػ ف  1 دت ة الب  كعد كن   ة فرنس ة
    فقػػػؼ هػػػ  اآل ػػػر تبػػػ  قدبػػػض  فػػػإف ف سػػػ رهـ  فوقػػػ قهـ القن ػػػ ص االدد ػػػد، الف ػػػ رهـ القنقػػػد

فقق دا بنه  في االنس ة اال رنسػ ة ها ح،  ب    ف فقؼ نظرفهـ القغة، االفي كد  ال ثر إو  ب    
 االفي فب ؿ القغب ض  االقع  االور  االفهرذـ. 

الـ   ف هذا ا  فالؼ ك ف االبدرسة ا بر   ة  ا  رك ة،  ال د رفض ال ؿ د  ؿ تف  
ال ؿ بسف رد ال ركي، ال نض ا فالؼ بػف الػدف االػذا  ا بر   ػة االفػي فب ػؿ  ا طر ا بر   ة، ال 

الف   د االذا  االد   رف ػة، فػإذا   نػ  االػذا  فػي إطػ ر ورػ ره  ال   القور ة  ا سفقالال ة،  فنزع
ذا  وػػد الهػػـ بوػػ  رأر  كهػػ ، إثك فهػػ  ال  ن  هػػ ،  ا  ػػفالؼ اال قسػػ ي  سػػ ب  اال  ػػر االف    ػػي،  ا 

   ػػة تقبػػ ح االقغػػة بثػػؿ هػػفرا س  كػػ ر     ػػ ف  ف  ػػ   الالف سػػ ر ثػػـ   ػػ ف االنقػػ د اال رنسػػ  ف
 -تقػك االعقػؿ االكهػر  -االعقػؿ االكهػر   هػـ كػذالؾ االفر  ػزدر دا،  ر ز ف تقك بن قهة فر    

   فده ف إالك ف   د االذا ، ال  االو  ظ تق ه  ورة بسػفققة، كػؿ إنهػـ فػي وق قػة ا بػر  ن ػ ف 
فا ػػػد  -ف ذالػػػؾتقػػػك االع ػػػس بػػػ -فػػػإف االبدرسػػػة ا بر   ػػػة، 2  دػػػ د االػػػذا   نقطػػػة انطػػػالؽ

بػف    ا االف   ػؾ االبرف قػة كػ ال ث ر القػد  دػد اال سػط ا بر  ػي فػي دتػ ،ور ره   اسػفقالال فه 
/االبفغ ػػر/ بزادػػض االرافضإهػػك ت  الاالبك الغػػ   االب ق دراب ػػة،  اال ػػ    االفبػػرد رػػد  ػػؿ بر ػػز، 

فػػػي ا د ،  االفػػػي    البعط ػػػ   االبػػػذه  االر بنسػػػي -اال ػػػر ب-االهػػػك ض كػػػرفض االنقػػػ د االدػػػدد
   ػػي البر  ػ   ػػ ف العػؿ هػػذا االفػزا    االفقػػ ر  كػ ف االنقػػ د االدػدد  ف  ف قػ  بػف ونػػ ف   ػي الهػػ ،

 فػي بق كػؿ هػذا،  دػد  ف     ػة در ػدا فػي االفر  كػة  ،ت بال في ز  دة هعك ة االف   ؾ  ر ادػض
 ر ا  بط الكه ،  هذا ب    سػر هدػرة در ػدا  ا بر   ة االبفبردة، فر ح   ك  الفدذر الف  ره ،

 الق      االبفودة كعد فذكذ  ث رة االف   ؾ في فرنس .
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 ... ا دكي     د، ودد ببثق ا االف   ؾ ا بر  ي را فهـ القنص  تقك ررار االنقد االدد  
إذ  هبق ف االس  ؽ االس ر  االن سي  ا دفب تي  االف ر  ي،   عطػ ف ا  ال  ػة البػ   ػ ف  سػب ض 

فػي  ال ػف  الفػ   القنقػ د االدػدد . ال  قراحة االنص ك   ض ن ػ  ،close readingاالنق د االددد 
االفدػػ نس اال ػػ في  االنوػػ      ا بر   ػػ ف ال ػػي   هػػ  ا  االػػزبف االسػػ كؽ،   قػػرال ال ػػدق ح در ػػدا

 ذر فكس طه ،فع االد الي اال  ص ك النص، إنهـ  كوث ف ك  ورا تف ادفب ت   ا رداد، االب
ررـ ارف  زهـ دب ع  تقػك االنقػد  -   ن ي إ  الف هذا   1 تف فن قر فض  بآزقض االبنطق ة ف ض،

 فكػػ  ف بػػ اق هـ تنػػد در ػػدا  فػػ ثرهـ ك الف   ػػؾ ا ػػفالؼ -االدد ػػد،  ررػػـ اال ػػداقة االفػػي دبعػػفهـ
 Deconstruction andفػػػي  ف كػػػض  هارتماااانوػػػ ؿ بق  فػػػض  بعط  فػػػض. و ػػػث  قػػػ ؿ 

criticism:   د  بػػ ف  ب ققػػر، هػػـ ك الف   ػػد ب   ػػ ف بػػف نػػ ع ا فػػ تي االق  ػػة  إف در ػػدا  
 سػق كض فػي االروبة،    ري كعرهـ إالك كعض،  ال  الف  ال بنهـ  سػفبفع ك تد ب االب وقة، 

   2 .فرب  ه   ة   اال قب   برة كعد برة، الب  كقـ   ه رفب ف فهب  ف      ف ك ال  د
الف االنقػػ د بو  بػ ف تنػد االوػد ث تػػف فردبػة االف   ػؾ إالػػك  بااول دي مااندر ػدا  ا ػد ك فػ ثرا 

ف   ػػػؾ االفردبػػػة االفػػػي فهػػػ ؿ تبق ػػػة   فنفهػػػي بػػػف العكػػػة االػػػد اؿ االفػػػي   فو ػػػؿ إالػػػك د    
االف     ػة فهػدؼ دالبػ  إالػك  هػؼ  دػ د فب  ػال    فهػذرا  ب   ػة قػي   بػ  الف   بسػفقرة،
دا ػؿ االػنص ،  في هذا إهػ رة القكوػث 3 بزت بة monadiqueالو د ة،  (totalitès)دبال 

تػػف آ ر فػػض،  تػػف بنػػ طؽ االغ ػػ   ف ػػض،  هػػذا إرػػ فة الرفرػػض االوػػد د االن ت ػػة اال   ػػقة االفػػي 
االذ  الالػب تق ػض در ػدا فػي إطػ ر فالوػـ ا دنػ س  ف رره  باسسة االنص،  ه  االبطق  ذافض،

سق ط اال  ارؽ ك نه .  ا دك ة  ا 
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ال ا ػػد فػػي ب رػػع آ ػػر تقػػك الف االػػنص و ػػ قة فرػػ دا   ثن ل ػػ  ، فكبقػػدار بػػ  فسػػبب     
 فػػي هػػذا  1  ػػدات   االفع ررػػ   االثن ل ػػة ك الفػػ ال ؼ  فسػػفدت ض، ف ػػ ف االكنػػك االف  رػػق ة ا  ثػػر

ا  فالفػػ   االفػػي ف ػػفب االػػنص تقػػك العكػػة د ال ػػة بق لػػة ك الو ػػؿ إالبػػ ح القفع ررػػ   االدر د ػػة   
 قػػض الأل ػػ ؿ ال  ػػ ف كػػ ؿ د  بػػ ف القػػر  نقػػ د دب تػػة   ػػؿ  ف ػػ ر در ػػدا،  سػػ ب  ب اال  دتػػة،

و ػػث فكنػػك ف   ػػؾ  نقػػد اال قسػػ ة ك اسػػطة االكالرػػة كع ػػدا تػػف االسػػ  ق    ،االه درر ػػة  االن فهػػ  ة
االػػد  ال ف ؾ االه غقػػي بػػ  دعػػؿ  ال ػػ ـ را    ػػؼ د   نػػ قض اال  ػػر    االف ر   ػػة  االب ف ف ز ق ػػة،

 ب ف ك العدب ػة  كهػدـ االف   ػؿ   الف كوثػض تػف االبعنػك  فدػض دالبػ  إالػك االوػد ث تػف االب  رقػة ،
بػ ؿ،   ا ػد  ه  ػة االػنص االبو بؿ، االفي فعني ف د ؿ االبعنك ك ف ه  ف ف :ه  ة االن ص االو

فدر ػػػد االن قػػػد بػػػف وق قػػػض   بػػػ ف هػػػي سػػػالح نقػػػد   سػػػف دبض رػػػد را  الف االعدب ػػػة تنػػػد د
 2.االف   ق ة 

  كهذا  سفع ر د  ب ف بػف در ػدا ف ػرة االهػدـ   االفقػ  ض،  بػف االنقػد االدد ػد اال سػ قة،  هػي 
سؾ االن ػي  الفػ  البو فظػة االنقػ د  ، االفي  و اله  آلالة ف   ؾ ف ر  االفب close readingاالػ

  بفن ه ة،   ف     ض الن سض  ررـ اف  قض بع در دا و ؿ ان ف ح االنص تقك الفؽ ، االددد تق ض
االبعنك،   فقدر تقك فوق ؽ هذ  ا و د ػة،  ذالؾ الف الغفن  االفي ففظ هر ك نه  الو د ة  كن سض،

البػ  االقػراحة االبغققػة    نػػص  ػ ف، ف هػؼ تػػف إ   قػض فػي اال  ػػ ؿ إالػك ر  فػض االبردػػ ة، إذ 
 ؿ دا في ق الض الف ، إ  الف ك ؿ د  ب ف  ن قض در 3 هن ؾ فن قض بثكط ك ف االه ؿ  االق د

 قغػي  االن  ص، كب  ف هػ  ا د ، برفكطػة كنقػ لص اال قسػ ة  االب ف ف ز قػ   د نكػض اإلكػداتي  
 ب ف ف ز ق ه  االف ر   ة، فه   سفثني ا د ،    ق ض بف افه ـ در دا.
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االػػذ   فكػػع القرانػػض فػػي  ج.هيماايس ميمماار ر ػػر كع ػػد تػػف الف ػػ ر در ػػدا،  د  بػػ ف،  كػػرز     
  فو  قهػػ  إالػػك آالػػة ف     ػػة بػػاثرة، ي بسػػ الة االقػػراحة االبغققػػة ال  االقػػراحة االبسػػ لة،بدرسػػة   ػػؿ فػػ

 ال ػػػد ب ققػػػر الف االقػػػ ؿ ك دػػػ د دبػػػؿ و بقػػػة الػػػد    بع نػػػة هػػػ   هػػػـ بػػػ   رالػػػي فكنػػػ   كعػػػض 
 الف ورػػ ر االبعنػػك البػػر    ب ػػف  ،االوق قػػة كإدتػػ حا  فو  ػػؿ االد الػػة     بفقػػؾ االنقػػ د، هـ  

 1 رالػػػي س  ػػػطدـ ك الرػػػر رة ك إلردػػػ ح االػػػذ  دتػػػ  إال ػػػض در ػػػدا  ف ػػػ ر  ، الف  ػػػؿ بهػػػر ع بػػػ 
االف   ػػػػػؾ ققػػػػػ  االفرافك ػػػػػة     نظػػػػػر ب ققػػػػػر القف   ػػػػػؾ ك  ػػػػػ ض ف سػػػػػ را القن ػػػػػ ص، و ػػػػػث وػػػػػ  ؿ

االبفربنة دا ؿ االعك را  االفي فـ فود د االعن ر االد  ال دي ف ه ، إنض  و  ؿ الف  ودد بػ  هػ  
  ، ك  ػػ ض نف دػػة بسػػفبدة ببػػ  هػػ   ال د سػػ  ،  بػػ  هػػ  بفبر ػػز(الو د ػػة اال ػػ  )ب ن الػػ دي
 هي إه رة فذ رن  ككوث در دا تف  سقطة االغ ل  ربف ب  ه  و رر،  فػي  2 د  ال دي...

 اسػػفنط قه  الف ػػر  بػػ    ب ،  فػػي اسػػفنزاؼ االن ػػ ص   هػػؼ اال ػػ ل  رػػبف بػػ  هػػ   ػػ
 فسػػ تد تقػػك ان فػػ ح فقػػؾ االن ػػ ص ف الغػػة فقػػؾ االن ػػ ص فػػي وػد ذافهػػ ف   ػض دا قهػػ ، كػػؿ إ

ب دػػ د،   سػػفط ع االن قػػد إقوػػ ـ   الداة االنقػػ د فػػي االفػػد  ف،  هػػي  سػػ ط  -تنػػد ب ققػػر -ف القغػػة
ب فرق ف كقغة بهفر ة، كب  في ذالػؾ  سػ لؿ  -االن قد   االنص –االنص، ذالؾ  نهب   ن سض في

ف   ن  بكن ة القبده ؿ، فإنهػ  فقػدـ    وفك  -ال  االن قد –ف س ر  الفقؾ االقغة،   إف  قب فض   ا 
فػي ود ثػة تبػ  سػب   اإلرػ فة   هي إهػ رة ث ن ػة الف   ػؾ در ػدا،، 3     هبضإر فة القنص االذ

د الة بنض تقك االالفن هي االن ي، و ث فف االد االبع ني،  فف ػ ثر  supplément  ال  االف بقة
  ف س ره  .   ف فقؼ في فهبه 

دافع   ػ      ، االبفهدد ال ثر و ؿ االفراث االر بنط قيجوفري هارتمان الف  الب قر،  كرز     
إف ه رفب ف  فكنك بػرارا االر بنطق ػة ا الب ن ػة،     رد االب  ؿ اال الس   ة الدا االنقد االدد د، 
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، و ػػث فكػػد  1  اال قسػػ ة سػػ ب  فر ػػد ر ؾ هػػق غؿ االػػذ  سػػعك الفطػػ  ر نقػػد باالػػؼ  دبػػع اال ػػف 
 ػالؿ ب ث ػ  القبعػ ني بػف  ا القبع رؼ،ق ة االفي فهفرط ق رل    د    ف ك فض ابفدادا الق ف ك   االف  

 قراحافض  االبسفبرة.
 تقك ررار االف     ف اآل ر ف،  الوؽ ه رفب ف ظؿ ه غؿ   ودد إه  ال فض ربف االفع رض 
االب د د ك ف ه غؿ  ن فهض، و ث  الوظ ك دد ف     ة در دا، النه  فف دض في الفق ف 

فقكؿ ك نن ،  اآل ر ه  االبس ا  ؿ ه  االب ري االذ   كدال بع ه غؿ االذ     زاؿ بفغ  ر ف، 
 2 .االذ   كدال بع ن فهض االذ  ت د إال ن ، كبقدار ب  ا فه ض اال  ر اال رنسي االود ث

فب ز ك ف  ف كة االنقد  -االفي ال  ه  در دا الهب ة ك الغة - قد اهفـ ه رفب ف ك ال ف كة ،هذا  
   ف كة اإلكداع، ال ف تقك نو  بقق     بغ  ر، ذالؾ النض التطك ق بة الق ف كة االنقد ة االفي 

الققر ح تقك تقدة اإلوس س ك النقص الدا   الهب ة تف االنص اإلكداتي، ه دف    فقؿ
إذ   كد بف فود  السكق ة ب  ه   ،االب سر افد   اال ف،  تقدة ا سفعالح فد   نق د آ ر ف

 ه  اتفراؼ بنض ك ف التب ؿ در دا تف ر س    فقؿ  3 الدكي تقك االن  ص االنقد ة ا دك ة
الف التب ؿ تدد بف االنق د هي كبث كة قطع الدك ة رالعة، قد الهب ة تف التب ؿ ر س  ن سض،   

 فف  ؽ تقك االن  ص االفي د ح  ال ال النقده    قراحفه .
، االذ   قب د ب  تقك اال رؽ ك نض بموم هارولد   كقك آ ر فرد في دب تة   ؿ،  ه  

 ك ف االف      ف اآل ر ف،  هذا الرفرض كعض االن  ص  االدت  ا االف     ة االبن هرة 
البع د ة القس ب ة،  قد افدض في ف     فض إالك ف ع ؿ ف رف ف الس س ف ف هب : ف رة االف ث ر ك ف  ا

و ث االف ث ر االهعر    في دالب    االن  ص،  ف رة إس حة االقراحة ال  إس حة اال هـ/االفور ؼ،
ك   ض فور    القه تر ا  ؿ،  ه  فعؿ ف و ب إكداتي   كب في االو ؿ   ك الرر رة و الة 
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،  ب     ب ف الف    ف ق  دة  اودة ب  الف بدال ؿ االق  دة ال  االنص تب 1 ...تدـ ف س ر
 االنص االث ني نص دد د ال س نس ة تف االنص ا  ؿ  ال س ف س را الض، ذالؾ النض    د د 

ا   رة ال س  بدرد قراحة ، كؿ هن ؾ فور      ف س را  س لة   هذ  بع كقـ  القف س را 
 هذ  االبب رسة   اال   نة اال القة ، ػفسب فض ك  ب ف كؿ هي  ف   ؼ ه  ي  بفو زبغق طة 

راد ة في اال ق  ن سض  2.إالك فراث فقس ي  ه في  ضفع د وسك    ات ة  ا 
ف س سػػ  تقػػك بػػ  ذ ػػر،  فرػػب النػػ  ا نفهػػ ر اال اسػػع االػػذ  وظػػي كػػض االف   ػػؾ فػػي االهػػب ؿ    

بػػف  (رػػة  االقػػراحةاالكال)ا بر  ػػي، بػػع دب تػػة   ػػؿ االفػػي  ارف ػػز  فػػي بنهدهػػ   االنقػػد  تقػػك 
و الفهػػػ  تقػػػك   ػػػالؿ اال هػػػؼ تػػػف االو ػػػؿ  اال ػػػدع االكالر ػػػة دا ػػػؿ االػػػنص  ف سػػػ ع االد الػػػة  ا 

تقػك االقػراحة بػف  ػالؿ ا هفبػ ـ كػ تي االقػ رف  إر فة إالك االفر  ػز االغ   /االفعدد/ا  فالؼ،
ف    بود دة،  ق د ة االن ص ، االدت ة إالك ف   ال   بب رس     بفن ه ػة.  بدرسػة   ػؿ  ا 

فدبػػػ عهـ اتفػػػرؼ ك دػػػ د االف   ػػػؾ  سػػػ هـ   تػػػ هـ الرسػػػفراف د ة هػػػ   ا فقػػػؼك  نػػػ  آراح نق دف
 كآ ر في ر ا  الف  ر   فرس  ه .  كه ؿ ال 

 ثانيا: آراء االختالف والملارضة         
ف س س  البكدال ا  فالؼ،   كد بف اإلقرار ك ف االهعك ة االفي  فبفع كه  االف   ؾ   

بر   ة، الـ فبنع ظه ر ور    ا فالؼ   بع ررة الض، ظق  فو  ؿ في االو  ة االثق ف ة ا 
 ا  د  ال دي، إالك     اال هؼ تف فن قر فض   ط رة دت   ض تقك االبسف ا اال  ر   االنقد 

 الف فرادع كعد  بسة تهر ت ب  بف ا  فس ح، ف سو  االبد ؿ الكر ز ف  را  نقد ة دد دة.
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                         ك  ففق ر القف   ر االو ار   افهـ بع رر  االف دض ب  كعد كن    االف   ؾ 
ك سق   االس ر ة االدالـ،   ذا االكالهة  االدهؿ في ب  الف ر  ي،  ك الفزب  في االب اقؼ،    ا

ال دق ح   ظن ف النهـ  ب ز ف في  ؿ االن  ص بآزؽ در دا    ه  كداهة. إر فة ال  ف 
ف كن حا  الب   راح بنطق ة ال  آال   ،     كد ف  در  ف إالك ال  ود  سقط  

نهـ  ع د ف ه ذا إنف   كعض بس  ف إؿ، تقك االنص االبوق    Métadiscoursبق  فهـ
االق ر بر ز ة، تقك ررار االه غقي االذ   ب ثؿ االنص بع دبقفض،  تقك ررار االكن    

  ا د ف تقك ب زق ة  ؿ  1 االغر ب سي االذ   ب ثقض بع ب هـ  االفن ظر ة اال  ص كض..
 نفهي كف   ؾ ن سه  كن سه .االن  ص االفي ف

  اودا بف الكرز االنق د االذ ف ف د ا الطر و   در دا. Habermas هابرماس بثؿ  
فو  ؿ ك  ف نق ط االرعؼ  االهه هة ف ه  بنطقق  بف االبكدال االف    ي االق لؿ كفد  ز 

الق ؿ كعقـ اال ف كة ا   ذا (االقغة) كب  في ذالؾ بس ف اال د د هيحاالب ف ف ز ق   فق  ض  ؿ 
كض در دا  و ث رفض ه كرب س ب  د ح البن هض القب ف ف ز ق   بر ز ة اال     االعقؿ،ا

الف در دا في بس رفض االنقد ة  اال  ر ة    ن  ؿ تف  كسك  نعفض ك  و  االرركة اال  ر  ة 
  رد تقك نقد در دا البر ز ة االعقؿ با دا  الف االنقد االذافي ، اإلالو ح ا   الي ال قس ة االذا 

، ال س كإب  نض إقن ع االعقؿ االبفبر ز و ؿ االذا  فكؾ في فن قض الداليه بؿ القعقؿ  ر اال
كسقطفض إ  ك القد ح إالك  س لؿ االعقؿ ذافه  الفقد ـ را ة نقد ة ه بقة  ب ر ت ة القهؾ في 

 2.ا نظبة   االق اتد 
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 1االدد ؿ اآلفي: ه كرب س بع در دا في تد د االنق ط ندر  الهبه  ربف ب  ا فقؼ 
 هابرماس دريدا

   ؾ االبر ز ة االغرك ة بف الدؿ االف س س ف
 القب فقؼ

    ؾ االعقؿ ا دافيف

االفبر ز االعققي نف   االب ف ف ز ق  االغرك ة اال قس  ة 
   االد ن ة                                   

 االعقؿ ا دافي نف   االعقالن ة االذاف ة

االدت ة إالك تقؿ ب  ؾ الألنظبة   االبق     ع د 
    .النظ ـ ا  فالف      رفه   فق  

االدت ة إالك تقؿ نقد  اف  الي في ظؿ 
االرا ة ا دفب ت ة االدد دة االق لبة تقك  

 .ف ا ؿ ا فراد
                                                                                             

االدت ة إلرس ح تقالن ة دد دة    بر ز ة تف 
                             . ف كة طر ؽ تقـ اال

االدت ة إالك ف س س تقالن ة نقد ة   
 .بن هرة القعقؿ ا دافي 

                                                                                          
وبؿ نقد ه كرب س القعقؿ ا دافي     .نقد در دا القب ف ف ز ق   وبؿ كعدا  ه ف    

 .كعدا س  س  
                                                                                                 

    ؼفقد  ،ا  س ط ا بر   ة تدد بف االنق دفي -تقك االف   ؾ - قد فو بؿ  
     القهدـ نظر ة نص   فهدؼ إك نض في  ف كض  االنقد االف    ي ، االف   ؾ   leitch ليتش

 ؿ هيح في االفق ال د فقر ك ،  فه ؾ في ا ف  ر االب ر ثة   subverts ف ر   االف ر  ،

                                                 

ن  نظر:  -1 ورغ ص  االبر ز ة االغرك ة،   نظر :تكد اهلل إكراه ـ: .258- 256ص ص  داثة ،االق ؿ اال قس ي القو ه كرب س: ي
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  تف االعالبة   االقغة  االنص  االس  ؽ  االباالؼ  االق رف  د ر االف ر خ  تبق ة االف س ر 
في الزبة االدراس    felpern– هوارد فمبيرن وس  - ب  الد قن  1  اله  ؿ اال ف كة االنقد ة

 فو ال  إالك  رن  ؿ  ال ف الالغ    ؿ االود د،  طبس   ؿ االبك دف  االق اتد االس كقة،  االنقد ة
ف ف ي ف ض االفقس ب    االود د االفي فب ز ك ف االهيح  ر ر  إالك دردة  س د ف ه  اال قط، 

 .2   بنب االطقكة درد   ت ال ة بق كؿ االس ر ة االفي  فقن نه  بع دهقهـ ك  ثر ا ه  ح كداهة
ف دابهـ الب طقو   سكقهـ إال ه  ر رهـ، ال نهـ  رع ه  في هذا ن ه ؾ تف اس

جون ق اال  ا طالو ة رر كة وفك فكد ا   نه  دد دة، هـ االس كق ف إال ه ،  هذا ب  و  ؿ 
االذ    against Deconstructionاالفهد د تق ض بف  الؿ  ف كض:  John Ellis ليسإ

 ف اددهـ بف  الؿ  طة  هؼ ف ض الف ال و   االف   ؾ إنب  و فظ ا تقك  الو  فهـ 
 رر  ،  ـ    رة االب ر ت   في ب طقب دد دإذ فف االفب  ض تكر االب طقو   االقد بة 

بب   دعؿ االب اقؼ االب ال فة فكد  ر ر ب ال فة،  بف ثـ فكد  االدراس   االبف قة ر ر 
إالك هدـ  تقك ب ف ف ز ق   (بع االف   ؾ)إو الة االبعنك  فردـ  بف قة، إف االهدـ  تقك نظر ة

في وق قفه  هي    ؾ الن سض ق لبة ب طقو      ة كض،  كهذا  ر ؼ االف 3 الور را
القف   ؾ  نعزاالض تف  ضهذا، ظهر بف االنق د بف الردع رفرت د ة  بطرقة سق  .  في بق كؿ 

 ميكايل راين أدرجاالبب رس   االس  س ة  االعقـ  ا دفب ت ة،   ذا الف ثره  ك الب ر س ة و ث  
 : 4 االب ر س ة الركع ود  فركط ك ف االف     ة Marxism and deconstruction في  ف كض

 انفق د االب ف ف ز ق  االغرك ة. -1
 بن هرة االنزتة االبو فظة. -2

                                                 
 .115ص إكراه ـ بوب د  ق ؿ :االنقد ا دكي االود ث بف االبو   ة إالك االف   ؾ، - 1
 . 116: ص ن سضاالبردع - 2
 .297تكد االعز ز وب دة: االبرا   االبودكة: ص- 3
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 االنقد االدذر  القباسس   االرالسب ال ة االكطر ر   ة. -3
 فهد ع ا فد ه   االبس  اف ة  ر ر االفرافك ة في فط ر االبدفبع ا هفرا ي. -4
 س الـ  نفقد االب ف ف ز ق  االغرك ة، إنب  انفقد االس طرة االطكق ة إ  الف االبالوظ ه  الف ب ر      

بردع    در دا االن فه  ة  ب  الف في االنظ ـ االرالسب الي ب   ن ي ال ؿ فب ثؿ ك نهب ، 
 االه درر ة ف فقؼ تف ا   ؿ االف ر   ة االب ر س ة،  ذالؾ ف ب  اسفهدؼ در دا 

 ف وة تقك الكع د ادفب ت ةالب ر س ة ب  فاالذا /االه  ة، نقد ب ر س ف رة االبدفبع االطكقي، 
، اقف  د ة.. دب ع هذ  االب  د ف فبثؿ بف بنظ ر  در دا بر ز ة ررك ة ب ف ف ز ق ة س  س ة

ب ف الف بذه  ث ر      هذا إر فة ال  ف االب ر س ة تقك ود ق ؿ االب ر سي ف ر  إ غقف ف
نه  فقغـ هذا ا بؿ، و ف    ذ تقك االف     ة.. ال.   ..ا نرك ط ف قك تف ف رفي االفنظ ـ   

 1.  هـ  االذا  االف ر   ة االق درة  وده  تقك االنر ؿبف ف  كنقده  االدذر  
 ف ب  ركط ها ح بهر ع در دا ك الب ر س ة، نقد  آ ر ف بف  الؿ نزتة االهؾ        

ط كع  بب ه   لود فيج و يتجنسونوس   -االعدب ة االفي  رثه  تف ن فهض، ب  التط ه 
إذ االهؾ في بنب االثقة ن دـ تف بعرف ة زال ة...االهؾ  بنورفة   بود دة، سفند  ف  ر 
ب   قغي تف االف   ؾ  2  ...االف س راالبرقؿ تف االب ث ق ة ك البع ني    رركة القكوث

  بدرد ن  ص جيرالد جراف   اتفكر ب داق فض   ث ق فض االه ركة  راح هؾ تدبي زالؼ،
 -ال ثر بب     ر كعبؽ – هبؿ ككس طة   دعقضتكث ة   فعنك كبه  ؿ االبدفبع االود ث، ب  

االب ار ع االفي فث ره  االف     ة،   طا  اإل ب ف ك ف فقؾ االبه ال   ب ف الف فسفكعد 
دينيس الب            3 السك   ابفال ه  الذالؾ االف ث رره   فك  ف دذ ره  االف ر   ة،   كفذ 

 ف كض  بف  الؿ ي كعره  اف ؽ بعض ف  فررـ ا فالفض بع در دا في تدة قر    دونوية"،
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  ن سض بسا   تف االنقد االدد د،  فودا موري كريجر، ف ب  اتفكر  1976االهكب االبه بف  
در دا في ب ر ع الف االهعر  ه رؾ في بنب االو  ة القور ر االذ   ر غ تف و ؿ 

 1 .1979ن  ة
     ف ا ػػػػػػػؿ االفو بػػػػػػػؿ تقػػػػػػػك االف   ػػػػػػػؾ ك  ػػػػػػػ ض كع ػػػػػػػدا تػػػػػػػف االبسػػػػػػػف ا االس سػػػػػػػ  ال دي    
 هػ  رال  تػ الـ  باسس في،  تف انهغ    االبدفبع، ر رق  فػي االب ف ف ز ق ػ    االب  رال ػ   اال

  االذ  رالا الف االف     ة فدهؿ النه   د  الف ففب رع ادفب ت  ،  ودد بيير بورديوا دفب ع 
فػي اال رػع االػراهف   فسػبب  ا د ا  االنقد ة االكالر ة االفي فبق هػ  االف     ػة  االبه قة في الف

  2 .ا قف  د  االذ  فعبؿ ف ضك الف   ر في االس  ؽ ا دفب تي    اله 
االفػػي هػػبق  االف   ػػؾ فػػي بك دلػػض  بعط  فػػض االنقد ػػة  ال ػػ الض   ررػػـ  ػػؿ هػػذ  ا نفقػػ دا  

              نقد ػػػػػػػة بػػػػػػػ  كعػػػػػػػد وداث ػػػػػػػة فػػػػػػػي طروهػػػػػػػ كقػػػػػػػي بو فظػػػػػػػ  تقػػػػػػػك ف ادػػػػػػػد ،  را ػػػػػػػ   االف ر   ػػػػػػػة،
 نقػد    قدػض   االعػر ،    فػزاؿ الغػزا اكسػف ب     ب طقو فه ، الس ال  وكر اال ث ر ف بف االغر 

 .ك ندث ر  االنه ليالود االك وث ف الالسفس رة بنض و ن ،  ال روض و ن  آ ر، د ف الف  دـز 
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 المبحث الثالث: أثر التعكيك في النقد اللربي
 أوال: ترجمة المصطمح اختالفا 

ر ة  االبعرف ة االفي  نفده  ت   تقك اال  ر االعركي، بررض ك البب ثقة بع ا نظبة اال  
 اآل ر/ االغر ، ب    سر اهفب بض االهد د ك النظر    االنقد ة ب  كعد وداث ة س ب  االف   ؾ

ر ر الف بف  بهرؽ االعركي  بغركض،  فعدد اال ف  االنقد ة و الضاال فردبة التب ؿ در دا في 
 الض. فك ا تنض   قع ا في ا  فالؼ فردبة،  فهب ،    ت   ك ال ق     االبعرف ة 

، ا فقػػؼ االنقػػ د االعػػر  فػػي فردبفػػض ال قػػر Déconstructionفعقػػك بسػػف ا ب ػػطقب 
االػػكعض بػػنهـ ك    ػػ ة االب ػػطقب االػػذ   نفبػػي إالػػك بعدػػـ ورػػ ر  ب فقػػؼ تػػف االثق فػػة 

  قػ ؿ:   وظػض سػعد االكػ زتي و ػث  االعرك ة، ف ظؿ و بال آلث ر  بردع ػ   ررك ػة،  هػذا بػ 
فػػردب ف  االكػػ وث ف االعػػر  فغق ػػ  ق بفػػي اال ػػوة    ػػ ف االبالوػػظ تقػػك  ث ػػر بػػف االبنػػ بػػف ه

 االدقػػة، كع ػػدا تػػف االبسػػ حالة االن قػػدة، ف بػػ   كوػػث   فققػػك تػػف االثق فػػة االغرك ػػة إدػػال   اوفرابػػ  
االذ   كد     نض    د ر االف رؼ ف ب   رسػؿ، اال ػوة  االدقػة فو ػؿ تبق فػي  الذالؾ االب در

 فوػ  ؿ الف ف ػ ف زد دػ    ة  االرػكط االفردبة  االف ا ؿ االبعرفي إالك تبق ة نقؿ فراتػي االدقػ
ا زبػة ال سػ   ، الب  تكػد االعز ػز وبػ دة، فقػد رالا الف1 ه  ف   برر االبعرفة د ف الف  اثر ف ه 

االثق ف   االفي الفػرز  ذالػؾ االب ػطقب  -كؿ الزبة ثق فة    ةالزبة ب طقو  ب   ف  ر االكعض
 2. الزبة ا فالؼ ور ر   ثق في ك الدردة ا  الك -

 قد فردـ   ال ؿ االبف ثر ف ك الف   ؾ،ف عد   ي   تكد اهلل االغذاباالن قد االسع د الب 
Déconstruction رال ض في ا   ر تقك  إالك االعرك ة، كعد فردد   و رة  ك ر ف، ال سفقر

 ،  قد فودث تف هذا بف  الؿ  ف كض  اال ط لة  االف   ر : االفهر و ة 
                                                 

، 1ك ر  ، ط االك ر حسعد االك زتي: اسفقك ؿ اآل ر ) االغر  في االنقد االعركي االود ث(، االبر ز االثق في االعركي، االدار  -1
 .235ص  ،2004
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  الض بف قكؿ اوفر  في فعر   هذا االب طقب،  الـ الر الودا بف االعر  فعرض  
،   ال ف  ددفهب   وبالف (االنقض/ اال ؾ )،  ف ر  الض ك قب   بثؿ(تقك ود اطالتي)

ال  ( وؿ)بف ب در ( االفوق ق ة )د    سقك ة فسيح إالك اال  رة، ثـ ف ر  ك سف داـ  قبة 
 اسفقر رال ي ال  را تقك  قبة  ؿػال  درس كف    (ؿوق  )س بع ػنقض،  ال نني  ه   الف فقفك

 االنص بف الدؿ إت دة كن لض ال  فهر ب االنص،  االبق  د كهذا ا فد   ه  ف   ؾاالفهر و ة 
 1 . س قة ف فب االبد ؿ الركداع االقرالي  ي  ف  تؿ بع االنص  هذ 

ؽ قكػػ    اسػػفعب   الػػدا االنقػػ د قػػر ػػر الف هػػذا االب ػػطقب االبقفػػرح بػػف قكػػؿ االغػػذابي، الػػـ  
و ػػػث  سػػعك بػػػف  -  ػػؾ در ػػداتػػػف ف  -االعػػر ، هػػذا ن ه ػػػؾ تػػف ا ػػفالؼ فهػػػر و ة االغػػذابي

بػػف االبنظػػ ر  القب ف ف ز قػػ  قػػر ف   ػػؾ االػػنص بػػف الدػػؿ إتػػ دة كن لػػض،  هػػي ف ػػرة ال   الالهػ  نوػػ  
ف تطػػ   االبق كػػؿ  Déconstruction  د . االدػػد ر ك الػػذ ر الف ال ؿ بػػف تػػرض الب ػػطقباالدر 

نقػػد فردبفػػض دراسػػة الػػػ   ف ػػؿ ال كػػؿ كعنػػ اف:   االعركػػي  ف     ػػة  هػػ   سػػ بي بوبػػد  بػػف  ػػالؿ 
، 15االسنة كعض بالبب االبنه  االكن    في االنقد ا دكي   نهره  في بدقة   ا قالـ   االعراق ة

االػػذ  اسػػفعبؿ  ال  ػػ ف تقػػك ا ردػػب اال ارػػع ا  ؿ الهػػذا االب ػػطقب 2 ... 217، ص11االعػػدد
السػػ بة االوػػ    تكػػد االبقػػؾ برفػػ ض،   ف رػػؿ   إذ اسػػفعبقض:  ف بػػ  كعػػد ك ث فػػة فدا ال ػػة  ففػػة،

كػإ راد  -فػي بعدبػة االػد الي – االفهػ بي االرادػي   رهـ...، ف ب  ا ف ك في بق كؿ هػذا،ث بر  ر 
.. (هػدـ)بفردب  إ    ك ال عؿ االعركي  déconstruire)) االب طقب اال رنسي في   غفض اال عق ة

فػػػػػي وػػػػػ ف  دعػػػػػؿ سػػػػػع د تقػػػػػ ش االف   ػػػػػؾ بقػػػػػ كال الق عػػػػػؿ اال رنسػػػػػي ذافػػػػػض د ف ذ ػػػػػر اال ػػػػػ غة 
 . 3 ا سب ة...
 

                                                 

 . 50ص تكد اهلل االغذابي: اال ط لة  االف   ر،1 -
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 رة الهذا االب طقب، ف فقؼ ك  فالؼ فهـ   تي  ؿ ن قد الض ندر  ث  ترك ة  ظهر  بق كال
 1:هذ  ا  فالف   ربف االدد ؿ االف الي

 (Deconstruction) المصطمح: التعكيك
 الكتا" الناقد الترجمة

   ظـ ده د االف   ؾ
بوبدالوبد 

 االكن ي
 تكد اهلل إكراه ـ

 هـ   الب  ه
 

 كس ـ قط س
تكداالعز ز 

 وب دة
 ـ تكداال ر 
 بق  د

 .16اال ف كة   ا  فالؼ، ص
 در دا ترك  .
 .002ص  بعرفة ا  ر،

 ،0877 44-43العدد اال  ر االعركي االبع  ر، 
 .017ص

 .06صاسفراف د    االقراحة، 
 .053صاالبرا   االبودكة، 

 نظر ة ا د  االبع  ر.

  االالكن ح
 كن ليالالااالنقد 

 ر  تز ز ه
 ب ري

 ص بف إه  ال    االنقد االعركي االدد د،
 .056 - 063ص

 نظر ة االف   ؾ
 االفوق ق ة االكن   ة

الوبد  بدد 
 ف ف ؽ
  سؼ    ل ؿ

 .13صبد ؿ إالك تقـ االقراحة ا دك ة، 
االبعنك ا دكي بف االظ هراف ة إالك االف     ة، 

 .8ص
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 تز ز
 االفق  ض
 االفق  ر ة

 ب د ف االر  قي
 سعد االك زتي

 .42صدال ؿ االن قد ا دكي، 

 ف  را  ب  كعد االوداثة ندارت كد  ز  االنقض/ االنقر ة
تكداال ه    ا نز ق ة

 االبس ر 
االبنظ ب    (0)دب ال    ب  كعد االوداثة

االدب ال ة في ت ر االفود ث   االوداثة، در دة 
 .00ص االو  ة،

االف     ة 
 االفهر و ة/

 االفق  ض/االفق  ر ة
 نظر ة االفق  ض

تكد االبقؾ 
 برف ض 

 الالؼ ال قة   ال قة+ فوق ؿ اال ط   االسرد 
 .115ظر ة االقراحة، ص ن

 ثانيا: اإلسهامات النقدية اللربية 
 ررـ الف االف   ؾ ترؼ ال دض في االس وة االنقد ة االعرك ة، في ثب ن ن   االقرف االعهر ف

 ال  كه ؿ كس ط في تقد  - نفق ؿ االف   ؾ  -إ  الف هن ؾ إره     ال الك فه ر
  الدة   بف االنق ط، فقد  فكاالسكع ن   . الدرده    و  بهر ع  در دا ترك     في دبقة 
النض الـ  ف قص بف  ، اال  بقة سع دة تف كدر ه  ر االس    كبن سكة  د ر التب الض االهعر ة
هذا االققؽ االذ   هز االكن ة  سقط ف ذا رفض،  الـ  كقغ ب   سب ض د ؾ در دا  ققؽ االقغة ،

االعرك ة   ب  فودث  كعض االبدال  )…(االكن ة االفوف ة القغة  بنطقه  اال  ص االدا ق ة ال 
تف در دا   ن   ض، بثؿ بدقة االطر ؽ االك ر ف ة،   بدقة االثق فة االدد دة االبغرك ة،  ب  
فردع اإله را  ا  الك  د  ن س االذ  ركط نه ح ثق فة دد دة كنقد االب ر ث   ف    ض، ف ب  
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 (االوداثة/ االسقطة/االنص)بف  الؿ دراسفض ،االفبس االكعض ف ثر  ب ؿ الك د   ك الف   ؾ
   1 .في بدقة ف  ؿ  رة االبنه
ب  فال ، ف  ذ  ور ة ا نفق ؿ د ن ب ة الكعد، فراد  االن  ص الب  في تقد االثب ن           

قد كرز هذا كه ؿ  ك ر بع تكد اهلل دله  طرق  ال سع القق رف االعركي،   االف     ة،  ترف  بك 
 االغذابي  تكد اال ك ر الال ط كي  آ ر ف.

ف فهػػر و فض  بق كػػؿ القف   ػػؾ، ررػػـ اكفع دهػػ  تػػف تػػ ) الغااماميعبااد ا  ( فقػػد فوػػدث
تقػك نقػض بنطػؽ   نكن لػض االبنظ ر االدر د ،  القر الف ف   ؾ در دا كع ػد تػف االػدرس ا دكػي

 الػـ  قف ػر االغػذابي تقػك هػذا كػؿ إف  االعبؿ، ف ب  فعبػد فهػر و فض إلتػ دة االكنػ ح كعػد االهػدـ.
 االسػػ ب  ل ة االكن   ػػة،) نقد ػػة بنهدػػض االدد ػػد فػػي بق ركػػة االن ػػ ص دبػػع كػػ ف ثالثػػة بسػػ را 

  القػد الب ػؿ إالػك نهػ    ف قػ ؿ كفب ػز   ب قػض الكػ ر   اإلقرار ه     دد ورد  في   (االفهر و ة
هػػ  هػػيح    عنػػي االػػدارس ا دكػػي   )كػػ ر  االفهػػر وي،  نػػض    هػػغؿ ن سػػض كبنطػػؽ االػػنص، 

سػػب  ك ػػ وكض هػػذا هػػدؼ     ،   نػػض  عبػػد إالػػك فهػػر ب االػػنص   النقرػػض   ال ػػف الكن لػػض،(كوػػ ؿ
 . 2 االفدا ؿ بعض ك ؿ ف   دإالك دردة بوكة االنص   

ذافض، إنب   س قة  / االهدـ ر  ة في ودالف قراحة االغذابي   فدعؿ االنقض إذف، ، فرب
 سعك الف   ؾ دزل  فض بف الدؿ إتػ دة  فهدؼ الكن ح االنص في  ودة  ق ة،  دسد ن ي  اود،

 ػػر بػػف االكن   ػػة إالػػك     اال ط لػػة  االف: يد  فػػ   االغػػذابكن لهػػ    فر  كهػػ  بػػف دد ػػد،  قػػد تػػ
 فطػرح االقرػ    االدب ال ػة القػنص  ، ال ؿ  الهػـ بو  الػة ترك ػة   Déconstructionاالفهػر و ة

ف ا فق   بعه  في  اال س لؿ.قف انفب حه  الققراحة االف     ة    فع  ا 

                                                 
 .109-104الكن ي:در دا ترك  ، ص ص ا  نظر: بوبد الوبد- 1
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بف  الؿ إ دارافض: االنقد االبزد   ، ا سـ  -فقد ففب ) الكبير الخطيبي(الب  تكد 
إالك االوق ؿ  بهبة سبو  كفدفؽ كعض بذ  را  االف   ؾ ا فك ر ضفسوة   ركي االدر ب ، االع

 ق قة االبع كر في انفق ؿ تقك ان ف ح االود د ك ف ا دن س   االعرك ة تكر العكة ب ف وة 
االدب الي ربف االنس   اال ف كي  ال ة االعالقة ك ف االبعرفي   االبعنك، العكة ق فه    بنة في إه 

ذالؾ الف اال ط كي الدرؾ الف اال ف كة فع ال ة إكدات ة  نبط ف ا قي  قـ  ، 1 بفعدد االطكق  
ك الس ر االآلبف قؼ بف بوطة إالك   تقك االفعدد ة  ا  فالؼ، الذالؾ د ح   ف ك فض هك هة

ال را، بف نص إالك آ ر بف االبف  ؿ إالك اال  ر إالك اال هـ، إنض االس ر االذ   دد في اال ف كة 
دالب  الق ح، س اح بع االبعق ب   بع االبده ؿ، اال ف كة بع  ؿ الن اع االقق حا ،  ف االس ر   ف 

ب   دعقض الهـ ب  ر   2  .االدسد  ف درا  تة الق حا  ف ققه  فد ة االقوظة   اال ط كي بدب
ا  فالؼ في اال  ر االعركي االبع  ر،  بف ال الؿ االذ ف اسف دب ا االف   ؾ   س قة القفع بؿ 

االفي فد ؿ في إط ر االالبق ؿ     ر ةبع  ث ر بف االبه ال  االبهبهة،  االط ك ه   اال
ف ر ا  فالؼ، بف هن  دت  اال ط كي إالك سع   الف س س االثق فة االبس حالة    االالب  ر ف ض،  

 إت دة االنظر في ا ه  ح،  فو  به  البكدال االبغ  رة  ا  فالؼ، نو  نقد االفراث بف دهة
نص ت ي ؛   فالؼبف هن   ف الد تند  نص ا ال را،     ف   ؾ االب ف ف ز ق  بف دهة 

، نص  ز كع ب  قكقض  تقك االف ن ؼ  تقك االدد الة، بفب قع ك ف ال ؿ اال ف كة  ن ر االب هـ 
 ب  كعد ، و ف ندقؽ االنظر ف ض ك  سفن د إالك   ر  ب ، إالك ور ة ف ر ة بر ت ة في 

 3 .اال قس  ة   االسالالة

                                                 
 .119ص ،در دا ترك   بوبد الوبد االكن ي: -1
 ،1994د بعة  هراف،   ك في كف ت دة: ظ هرة اال ف كة في االنقد االدد د بق ركة ف   ق ة )اال ط كي نب ذد (، رس الة ب دسف ر، -2

 .179ص
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راح االف    ػ ف االػذ   عػد بػف ال ثػر االكػ وث ف  االقػ ،(حار" يعما) في بق كػؿ هػذا  ف ادػد 
فنط ق   و ػػرا  اسػػ  االعػػر ، فهػػ   قػػدـ ن سػػض تقػػك النػػض قػػ رف  هػػفغؿ تقػػك االن ػػ ص بسػػ حالة 

ف    ػػػ .  االف   ػػػؾ تنػػػد   عنػػػي االو ػػػر تػػػف االبنسػػػي  االنػػػكش فػػػي االب كػػػ    فنق كػػػ ،  فوقػػػ ال   
 هؼ ب   ب رسض االػنص بػف طقػ س االودػ   و ػؿ االبرا رػة،  قػد فرق قض   داتض،   ال هؼ 

بػ   دعقػض  ػرـ  بق ركػة االن ػ ص تقػك  ف رػر رة ا  ػفالؼ  االبغػ  رة،فودث تقي ور  تػ
االه  ػػػػػة  ا وف ػػػػػ ح ك رػػػػػ حا  االفعػػػػػدد  االف ػػػػػ الؼ،  االفدػػػػػ  ز  االفعػػػػػ  ش،  ا ن فػػػػػ ح   بسػػػػػ حالة
القفع بػػؿ بػػع االف   ػػؾ االػػذ   نطقػػؽ بػػف بكػػدال اال رػػب   إسػػفراف د ة رػػر رة  رػػع  1 .االبفراسػػؿ

االغ ػ    ت كػض  و قض، فرػب بنػ طؽ االف  ػي/نػك االػنص   هػؼ ال  اال هؼ بف الدؿ  ق قػة ك  
، ب  اله ر إالك الف فكني االف   ؾ ال س فهبة     ر د  تف االنبط  االب ال ؼ     ب ػف اتفكػ ر  
ه ػػذا إ  تنػػد وػػراس االعق لػػد  بوػػ  ـ االف فػػ ش اإلكدات ػػة   االبػػدافع ف تػػف إبكر  ال ػػة االبعنػػك 

 ؾ  هي فرػب االبسػف ر  اال هػؼ تػف  د ف ف ر ة االوق قة االذ ف   ه ف االبهبة االوق ق ة القف  
 االبود  .

سعد  البث ؿ:  ب  فطرؽ في  ف كض ه ذا القرال ب  كعد االف   ؾ  الن  ص تدد بف اال ف         
 تكد االعز ػػز وبػػ دة،االبرز قػػي، بوبػػد هػػور ر، تكػػد اال ػػر ـ سػػر شاهلل  نػػ س، الكػػ   عػػر  

عػـ  فه بسػ ي، ك ػؿ ن الك  ز د، د ف ك در  ر، ب    ػؿ هػ رد ، النط ن ػ  ن غػر ،ن ر و بد 
قػد ن فهػض  الف  رهـ...   اكػف رهػد،  س اهـ، إر فة إالك كعض الطر و   اكػف  قػد ف،  ر فس

 فودث ف ض تف االقراحة االف     ة االفي ف فرؽ  ؿ اإلدراحا  االبنهد ة  ا س قة االكن ل ة القػنص
، بفػػػ افر اال دهػػػة، إهػػػ  الي االقرػػػ   فػػػ النص بفعػػػدد االبعنػػػك  ة بقفػػػكس االد الػػػة  ث ػػػؼ االب هػػػـ 
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كقػدر بػ    فػزف بػ    فنػ هك بػف االقػراحا  االفػي فرا بػ     ا طر وة فه   وفبؿ ر ػر قػراحة
 .1 ف  تق  في ذهف باال ض، ال ي فسهـ في فه  قض  ظه ر   

 كهذا  سػعك إالػك فكر ػر االػد    االبقوقػة القػنص، د ف ا سػفن د إالػك ا سػ ن د االن ػ ة 
االدبػػ الي القباالػػؼ ا بكر قػػي، كػػؿ ان فػػ ح       ق ة ال  إالػػك كن ػػة ا فػػؽ اال  ػػر ال  اإلوػػ    االسػػ 

 بفن هي القنص،  سفقـز فعدد االقراحا    االف   ال .
اهفك  ه ، فب زق ة االبع ني   بنػة الػ س فػي فودث ور  تف االفك س االد الة   ،  ب  هذا
اال ػػراغ، كػػ ف   فنققهػػ  كػػ ف االورػػ ر  االغ ػػ  ، كػػ ف ا بفالح وسػػ ، كػػؿ فػػي ف فرهػػ      ث ففهػػ 

ف البعنك    ض كقدر ب   سفع ي تقك االرد، د الة تقك االنس  ف، نس  ف     ف،االفذ ر  االنس
اال دػػ د تقػػك االبسػػف ا ا نط الػػ دي،  نسػػ  ف االبدػػ ز االػػذ   ػػفو ـ ك الف ػػ را  تقػػك بسػػف ا 

 2.  هذا االنس  ف  دعؿ االعقـ ك الهيح بك  ن  د ب  ال د د  االبعرفي،
ر  هي بو قة ا فد   وس  ب  فقدـ، فإف  ؿ هذ  االد     االبق    تند و  

ك تفك ره    االف    ي  بكدال ا  فالؼ االق لـ تقك االور ر  االغ    إذ فنطقؽ  ف ك فض،
بق رك   ب  كعد وداث ة االبع ف، بف فر ح بعرفي،  فه ؾ في    حة االنسؽ     قفنع 
ك نغالؽ االكن ة،   نف  القنقد الف  سفنطؽ    هؼ ب  ه ح الض ا سفنط ؽ  اال هؼ،    رـ  

اهفغ ؿ تقك    ذالؾ ف س س بهر ع     إند ز را ة بف  بقة،   إنب  ه  نقد القنقد بسفبر،ك
 .3 انز  و   االقغة بسفبر 

 عفكر ور  االف   ؾ ال ثر بف بدرد السق   القف قسؼ،  ال كر بف الف  نو ر في  ب  
 بدب تة آال    إدرال ة، النض كوث تف االه بش/ االغ   ،   قراحة إكدات ة فكوث في

 .في ظؿ االعقالن    االبس طرة ،ب   بفنع تقك االف   ر  ر ف ض االآلب  
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االفي ك ف   االف   ؾ االذ   رفر ض ور  ه  كوث في وقؿ االكداه   االعقق ة إف
ة فعر  فض ا س س ة هي بهب ، فه  ت دزة تف قراحة ب   ودث بر ز   الو د فه ، ،كد رب ل فه 

 فعثر اال   ؿ إالك   فهؿ اإلكداع،  نه  فع ؽ االف   ر ،االكنك االعف قة  بو  الة ف    ه 
 .االوق قة
يحممة اختالفه الجمري وسؤاله الملرفي المدمر، ال يممك  إن المثقف الجمري ،"

  ".قد يجد نعسه يشتغل في حقل أو بستان ... وقد يقتل جواز سعر،
االػػػذ  ررػػػـ و  فػػػض  ،( 0881-0851() بختاااي بااان عاااودة) قبػػػ   رددهػػػ  االك وػػػث االدزالػػػر  

، و ػػث بثقػػ  الف ػػ ر االبسػػ حالة ا  اهفبػػ ـ بفزا ػػد كدر ػػدا  ف    ػػضالنػػض الثػػ ر باهػػر  إ  االق ػػ رة
هػ  ا سػـ  – قػ ؿ ك فػي - دػ ؾ در ػدا ،دذ   ف ث ر ال ؿ فالس ة ا  ػفالؼ  االبغ  رة بوطة

االقػػ لـ تقػػك  ق قػػة   1 فػػي ف   ػػر  ؼاالػػذ  ا فرنػػ   النفبػػرف تقػػك االبط الكػػة كػػ الوؽ فػػي ا  ػػفال
البر ز ػػة االغرك ػػة  االف سػػ س الػػنص  ف ػػر ا  ػػفالؼ رػػبف العكػػة كن ػػة االنسػػؽ اال قسػػ ي،  هػػز ا

فب  ه ػػة،  ف رػػك د ال ػػة، قػػد  فسػػ حؿ االػػكعض تػػف دػػد ا اال ػػ ض ف هػػ  ال دػػد اإلد كػػة تنػػد 
تػػػ دة قراحفهػػػ ، فدػػػد بكػػػررا الهػػػ  فػػػي النػػػض  ػػػ د إف قػػػراحة ن ػػػ ص در ػػػدا،    ك فػػػي كػػػف تػػػ دة:  ا 

ب ػػ   ن ف و ػػة در ػػدا االن ػػ ة، ال  ا سػػفغراؽ فػػي االف   ػػر الالقفػػرا  بػػف بب رسػػة ا  فػػراؽ االب
  .2   ب   ق ؿ االك وث االبغركي ن ر االد ف االزاهي: ال ي اسفوؽ ب في ك ف االب فك

ؿ االبر ز ب   دعؿ االف   ؾ  اسس الال فالؼ،   كوث تف اال ط   االه بش في بق ك
تقك   ،  اال  ص في بق كؿ اال  ني...  عبؿ  ب   را كف ت دة االعدـ في بق كؿ اال د د

ك س طة  ف كة ف فزؿ دا قه  سقسقة بف  ا  فالؼ دا ؿ ا سفعب    االبب نة،فور ؾ 
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 اإلو     االب  ه ـ   بفن ه ة ا  فالؼ،  ف كة فو ط ن سه   فق ه  ك  بة بف االوذر
 .1   االف ال      االبقوق    ا سفهه د االه ابش 

تقػػك االعدب ػػة  فػػ ثر ك فػػي كدر ػػدا الهػػد االفػػ ثر،   دػػد فػػي  ف ك فػػض فر ػػة إلتػػالف ث رفػػض
 بنػػة  سػػفنط ؽ االقغػػةآ االن ػػ ص،  االرركػػة فػػي  ق قػػة االبف ػػؽ تق ػػض،  اسػػفوداث بنػػ طؽ ر ػػر 

 فػػي  قظفػػض، ف الف   ػػؾ تنػػد   القػػد سػػ نض هػػ دس االف   ػػؾ فػػي  ت ػػض  فػػي دن نػػض، فػػي الوالبػػض 
ال س بنهد    ال س بعرفة، إنض دال ؿ تقك تالبة داالة هي ا  فالؼ،  ا  فالؼ بد ؿ إالك 

 االوداثة كبعنك بف االبع ني ث رة تقك االد هز /االنبطي . النعد ب  قة اال قب   بف االوداثة، 
العػػ ـ البو  الػػة كػػف تػػ دة ،االث رة،إنهػػ  ب   ػػؿ االه  ػػؿ ا االوداثػػة ا  ػػفالؼ، االف   ػػؾ، : دد ػػد

  2   ره  كعد القك وث ف في هذا االبد ؿاالفي الـ فكب ك سرا –االفي الـ  قدر الض إفب به     -االطر  ة
 في كرز  كه ؿ ال كر بف  الؿ ف ثر  االبفزا د، ك ود الكرز قراح االف   ؾ إف بو  الة ك

االذ  التد و الض الطر وة االب دسف ر  ه   تكد اال ك ر اال ط كي  الق ق ؼ تقك نبطض اال ف كي 
    ف   ر  ا  فالفي ذ  ا  داح االدر د ة ، و ث اتفكر   ده  بف  د   االف   ؾ ررـ الف

الب   سكق ة تقك اال د د ، النض بعدـ  االون ف إالك االب ف ف ز ق ا  فالؼ االدر د ، ا فالؼ ذ  ال
ا  فالؼ تند اال ط كي، فه   بقطؼ     ف  دـ بع االد ف ك الرر رة  نض  عثر تقك 

  .3 ب  نفض اإلسفراف د ة في فقق ص االب ه ب ة االب ف ف ز ق ة
 اسػف ن   كهذا  ب رس ك في   ف كفض االبرل ة  تقك  ػؿ بػف در ػدا،   اال ط كػي، بوػ     
اال ف كػػة االفػػي  نطقػػؽ ف هػػ  هػػع ع االػػ تي بػػف االػػذا  إالػػك االكن ػػة االطك ع ػػة    ػػؿ بنهبػػ ،  ػػةف    

 االع س، ال  الف اال ف كة ف  ف كبث كة تبق ة ا فراؽ بزد دػة القكن ػة  القب  قػة فػي آف، ففوػدث 
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 1   ات ػػةاال ف كػػة االبرل ػػة،  هػػي ال سػػ  إ  اال ف كػػة االباد ػػة إالػػك االبعرفػػة االد ال ػػة، اإلراد ػػة  اال
ف هػ  نبطػػ  ف     ػ     ف كػػة ا فالف ػة    ب ػػف  ز ف كػة ففبػرد تقػػك و ػ ة ك فػػي االق ػ رة، الفكػػر 

 إن  ره . 
االػذ  نػ دا  (إباراهيمعباد ا  ) ففرب بع الـ االه  ة االعرك ة الفكني االطرح االدر د  بػع 

رة كثق فػػة ا  ػػفالؼ كػػد ال تػػف االبط كقػػة،و ث طػػرح ف ػػرة ا  ػػفالؼ كقػػ ة بػػف الدػػؿ نقػػض ف ػػ
 اآل ػر االعركػي االبن  ػ  تقػك ن سػض  االغػ رؽ  االبب ثقة بع اآل ر االغركي االبفبر ز و ؿ ذافػض،

هذ  االبع دالة ك ف ا ن   اآل ر بثق  ب دة دسبة العكد اهلل إكراه ـ  ي  سػقط  في بدد  االغ كر،
بػ   سػفدتي  تق ه  االطرح االف    ػي   هػدـ نسػ ده  االػدا قي    هػؼ تػف كػار االفبر ػز ف هػ ،

 /سػقك ةبر ز ة  فػة اآل ػر بػف ب ػ ف ه بنػة/االن قػد االػد  ؿ فػي وػ ار بف ػ ف   وػ ؿ ثقوس  
الثقػػة فػػي إالػػك ا ا سف ػغ ر/ /  وػػ ؿ االهػػع ر االعركػي بػػف االد ن ػػة ،إ دػ كي /إالػك ب ػػ ف ف تػػؿ

  كعد االف قص بف تقػدة االفب ثػؿ  االفكع ػة االفػي فع ػؽ فط رهػ   فوػد إإب  ن فض  هذا الف  ف فك 
كػػ ف الف اآل ػػر  عبػػـ بهػػر تض  نب ذدػػض االهػػ دؼ إالػػك فػػدب ر     ػػ ة   بػػ   بػػف فع ال فهػػ ،

فق س هع ر ت الب ة االغر   ب   ػذ ر تكػد اهلل إكػراه ـ إ   اال  لن   االور ر ة، بسخ ه  فه ،
 2ال   دفعه  إال ض  دت ة الالنز ؽ نو  اسفكداد   رض تقك االثق ف   ا  را،
عبد )نق د االعر ، ب  ذه  إال ض بف ك ف رد د ا فع ؿ االفي الث ره  االف   ؾ ك ف اال

االذ  انطقؽ بف ف بالفض الرنس ف  اال  ف  االبر ز  ا  الؽ ال   غ الن   (المسيري الوها"
نقدا ف      ،    دتي ف ض   وكض اال   ؿ إالك اال ق ف االبطقؽ ال  االف س ر االنه لي، كؿ هي 

ف اتفك ر  نزت   را   فهفـ  كك  ف االباثرا  االس  ق ة االب فق ة االفي الفر  إالك ب   ب 
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ه تة االنسك ة االبفطرفة تكر اسفراف د    بف ن ع ب   قفروض در دا ال  ك ؿ  الرر  االفب سؾ  ا 
 .1د  ب ف ال  ه قز ب قر 

 فكرز ال الك ا فالفػ   االبسػ ر  فػي تررػض القف   ػؾ بػف  ػالؿ االفردبػة االدد ػدة االفػي 
قك ػػؿ عة بػػف تقػػك اتفكػػ ر االفردبػػ   االهػػ ل ،Déconstruction رػػعه  القب ػػطقب ا سػػ س

بعدب ػػة، كع ػػدة تػػف االبرػػب ف اال  ػػي الق قبػػة ا دنك ػػة  دد ػػد ف     ػػة  بك هػػرة      ف   ػػؾ   
 ، الب  تقك بسف ا فهبض   ت ض القب ػطقب ف رػعض فػي   نػة  اوػدة بػع انز قياالبس ر  ه   

  ب  كعد االوداثة، فهب   ده ف العبقة  اوػدة،  هػفر  ف فػي فقػ  ض اال ق ػ    هػدـ االعقالن ػ  ،
قسبة ك نهب    القسبة ك ف االنظر ػة   االفطك ػؽ تنػد ، االرا ػة اال قسػ  ة هػي بػ  كعػد االوداثػة،  اال

ظهػ ر االفنػ قض ا س سػي اال ػ بف ف هػ  ،  2الب  االف     ة فهػي بنهدهػ  فػي ف   ػؾ االن ػ ص  ا 
البػػػػ  ال ػػػػ ؿ االف   ػػػػؾ ف ركطهػػػػ  االبسػػػػ ر  ك   ػػػػ ؿ اال ه د ػػػػة الدر ػػػػدا  االفػػػػي فػػػػد ف كبنهدهػػػػ  

ف ػػػؿ بػػػ  فعقػػػض در ػػػدا هػػػ  نقػػػؿ االبب رسػػػ   االف   ق ػػػة   الفػػػ رافي اال هػػػ د ،البب رسػػػ   االف سػػػ ر ا
القن  ص االبقدسػة اال ه د ػة  فطك قهػ  تقػك اال طػ   اال قسػ ي، برسػ   كػذالؾ دتػ لـ بػ   رال ػة 

و ث ال رد ربف ب س تفض بدا ؿ بثؿ:  .3  ه ف ة ب ال فة الفوؿ بوؿ االب ف ف ز ق  االغرك ة...
االبعنك، االفبر ز و ؿ اال     ركطه  كف   ؿ ف ر  فػ ر  ي ا ثر، اال ف كة ا  ق ة، فن ثر 

  ردع ال ه د ة در دا   الق  ر اال ه د .
 كهػػذا ف ػػ ف را ػػ  االبسػػ ر  اوفد د ػػة/    و ػػة، رافرػػة القغػػر   البعط  فػػض  البػػ  كعػػد 

الغ لػػػض القث اكػػػػ ،   ف كفػػػػض  ف كػػػػة ت  ػػػػ ة/  فاالوداثػػػة  فدق  هػػػػ ،  القف   ػػػػؾ كعدب فػػػػض   ه د فػػػػض  ا 
 فػػي بسػػف     هػػذ   ز بػػ  بػػف االعالبػػ   فػػي افد هػػ   بفعػػددة دفعػػة  اوػػدة بدف وػػة فرسػػؿ 
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 االهػػػػطوة،  ا سػػػػفنف     اال ف كػػػػة  فػػػػدال قه ، فعثػػػػر تقػػػػك االن فػػػػة  االع ط ػػػػة،  اال ػػػػرابة االعقب ػػػػة
 .1  االف بؿ االن قد دنك  إالك دن   االذ ي،   االنقد االآلذغ،  االبك الغة،  ا تفزاز ك الذا 

ؽ  في ود ثض تف االف   ؾ بف بنظ ر االردة االفي ف نطق (عبد اللزيز حمودة)الب  
الودثفه  ف  را  االوداثة االفي انفهر  دت   ه  في اال طف االعركي. فه  الود الكرز االنق د االذ ف 

ذالؾ الف هن ؾ  فو بق ا تقك االوداثة،  تقك رركة االنق د االعر  في إسق طه  تقك االنقد االعركي
 و ث النن     ... االعر   الدا االوداث ف ف   ف  ور ر    ثق ف   بف ه نض الف   قؽ رركة 

 الض ك القطع الزبفض  –نسفط ع الف نسو  الزبة اإلنس ف االغركي تقك الزبة اإلنس ف االعركي 
  فدق  فه  االنقد ة  عفكر ن ت  بف االفرؼ كؿ  فإف ا  ذ ك الوداثة االغرك ة –اال   ة كض 

ر را  االب فق ة االفي  س قه  الف فنقذ  االفك االعكث اال  ر ،   فسفط ع،  الـ فسفط ع وفك اآلف،
 2 .اسفقراح االفراثداث  ف االعر  بف دت  ا ا   الة   االنق د االو

 ب   را  –إف االوداثة االغرك ة   فدق  فه  االف     ة تقك  دض اال   ص،  رد  
هذا ب      ب  ه بضفرادفض   ب ردافض،  ب طقو  فض   بف تك حة بزا  ثق في، الض  -وب دة

و نب   بآزؽ االوداثة، ذالؾ الف االف   ؾ فود دادـ االسق ط في بغ الط فض   بكررا الع عفكر  وب دة 
 نفزع بف  ق  فض االثق ف ة   غرس في فركة ثق ف ة ب فق ة رر كة تق ض،  ث ر اال ث ر بف االكقكقة، 

ؾ اال دب   االفي  قع  كقكقة بف ن ع فق 3 . هذا إذا قدر الض الف  ع ش في االبق ـ ا  ؿ...
ثة االعر ، و ف فد  ز   و  االبرا   فو بقض تقك االف   ؾ ال  ؿ نق د االوداك ف وب دة   

ر ،  ك نه  تبق    اقفك س  نقؿ االعكث اال     ه  ك الفرؼ    إالك بو   فهـ االنقد ة، و ف
  .  فرقك البسف ا االنقد  االفبو ص ف ف ؽ فرق ع   
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ك إالػػ -فػػي االنه  ػػة -البػػ  تػػف االف   ػػؾ، فعقػػك ت ػػس االنقػػ د االػػذ ف ف ػػؿ نفػػ ل  الكوػػ ثهـ 
بقدبػة برا ػ   االبودكػة  (كدا ة)دتـ ال  رفض ف دض نقد  ب ،  عزز وب دة آراح  االرافرة بنذ 

 ال عكػػر تػػف ف رػػ  ة االف   ػػؾ االفػػي   فعػػد    نهػػ  ثػػ رة ف ر ػػ   هػػدـ ال ػػؿ االث اكػػ   اال ق ن ػػ  
تقب ػة االنقػد  فهي بدرد دت ة الرفض ،ه ل   وطـ  ؿ ر ؿ   ثب ف ال  بقدسهك هة ك الث ر اال
االفبرد تقك نه ل ػة االػنص        االث رة تقك االق ان ف  ا نظبة  االفق ال د  ؿ هيح   ، االهؾ في 

إالػػػػك االعدب ػػػػة االفػػػػي فدػػػػ  ز  وػػػػد د االػػػػنص  /ف الدػػػػؿ إوػػػػالؿ بنطػػػػؽ اال  رػػػػك االع ربػػػػة،بػػػػ
بع دالػػػػػة فق ػػػػػص دػػػػػ هر االف   ػػػػػؾ   قػػػػػد  رػػػػػع وبػػػػػ دة  ،االباسسػػػػػ    االو  بػػػػػ    ا نظبػػػػػة

 .1=د هر االف   ؾ  (س حة االقراحةاالبعنك االب ف ح +االد الة االنه ل ة+إ)ب  ده :
هػػذا،   عػػد وبػػ دة بػػف ال ثػػر االنقػػ د فػػ ثرا   انف ػػ را القنقػػد االدد ػػد، فػػي بق كػػؿ فود بػػض 

القبب رسػػة  -ف بػػ   ػػرا-القف   ػػؾ، بػػ    سػػر اتفبػػ د  تقػػك بقػػ    االنقػػ د االدػػدد االػػذ ف قعػػد ا 
قراحفػػػض القف   ػػػؾ   ػػػدد   ر افػػػدهـ     تالقػػػة الػػػض كدر ػػػدا،  هػػػ االف     ػػػة، ف الف   ػػػؾ رافػػػد بػػػف 

 ػالػػػػ كبردع ػػػ   الندق ف ن ػػػػة بفعػػػددة كػػػػداح بػػػف  السػػػػ      االنقػػػد االدد ػػػػد االببثقػػػة فػػػػي  ف كػػػ  
 ػ   إالػك   رفه ردز    ق نث كر  س، بر را كػكعض التبػ ؿ در ػدا االبفردبػة إالػك ا ندق ز ػة 

وػدة، االدراس   االبفعػددة، االفػي قػدبه  نقػ د بدرسػة   ػؿ، و بقػة الػ اح االف   ػؾ فػي اال   ػ   االبف
 .2 هذا فرال تف كعض التب ؿ االهراح االرالدة و ؿ االف   ؾ

بػػف  رالػػض االوداثػػة االغرك ػػة فػػي بو  الػػة وبػػ دة الطر وفػػض االبرػػ دة القف   ػػؾ   القػػد السػػس 
اال ق ن ػػ   كػػؿ    االػػذ     ػػرا ف ػػض سػػ ا فهػػد ب  القبسػػقب    االغر ػػ  تنػػ  الػػرفض هػػذا اآل ػػر/

  نق دا تػر   سػفقطك ف  ػؿ  افػد بدرد ف رك ال ذ  ن  كه  بف االر ا    االههرة،    دد
الكن ػي كفػدفؽ بقػ      رركي، ر ػر الف الوبػد بوبػد االكن ػي  نفقػد بسػ ر  هػذا،فررـ اتفػراؼ ا
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ال نػؾ إف التبقػ  ف ػرؾ  اقفك س   وب دة االفي ه ق   ط ك  سرد   فكسػ ط  سػ لغ  ا ف  را    
ق ال فػػض فػػي االكوػػث تػػف االكوػػث تػػف كػػارة بعرف ػػة   نسػػؽ فقسػػ ي بفب سػػؾ   بفػػ افر تقػػك بع

بػػػ  ذاؾ إ   ف االفطك ق ػػػة، الػػػـ ف ػػػد ف ػػػر  كط لػػػؿ،   االباسسػػػة   السػػػ ن د  االنظر ػػػة   ف تق فػػػض 
وب دة قد ال ذ تقك ت فقػض بهبػة انفقػ د بنظػ ر نقػد    فن  ػـ تػرا  تػف إهػ  ال    اال قسػ ة 

فوبػػػ دة قػػػد ادفبػػػع فػػػي رال ػػػض بػػػع االبسػػػ ر  الػػػرفض االف   ػػػؾ ك ػػػؿ بك دلػػػض  1  بنػػػذ الفالطػػػ ف...
فطك ق فػػض فػػي االسػػ وة االنقد ػػة االعرك ػػة ذا  اال    ػػ ة االثق ف ػػة  اال  ر ػػة االب فق ػػة  بق  فػػض   

فب بػػػ  تػػػف اال  ػػػر  االنقػػػد االغركي،ال ا ػػػد  ػػػؿ بنهبػػػ  تقػػػك  ط رفػػػض   ق   فػػػض االف ر ك ػػػة  ن ا ػػػ   
ف ا فقؼ طرح  ؿ بنهب  .  االهدب ة وفك  ا 

االقع  كبكدال   هـ الض إ فعبؿ تقك نقد االطرح االف    ي االذ    (مطاع صعدي )الب  
االغ ل ،ذالؾ الف سبة االف   ؾ هي إنزاؿ ا ف  ر  االه  ة فو  سف ر ثن ل ة االو رر/االذا    

  ارف     ؿ ا نظبة  ا طر اال ق   ،بف تق  له   االعكث ك العقالن      االبطققة  اال ق ن    
في االب فقؼ   عقف اسفراف د فض القف د  الكن ة  -وس    د -االبنهد ة،  كوث در دا

رة  قد ك ف   د  الف االف   ؾ و قة  برا   ، ف   ؾ  ؿ االطكق   ا  د  ال د ة ـ بو   االنظ
بب رس         رة ال ه ـ نقد ة فنـ تف طرح بنورؼفربي رقك فهب ش بنطؽ االه  ة   

 الهذا  ه ر  الع كة  هي فر د بنؾ ذالؾ د ف ال ة بنهد ة فب  إالك ق ب س االعقؿ،ال  انفق د ،
 االنص تندب   هرع كبب رسة االف   ؾ تق ض  قؼ ف ب  ه  ظ هر،االف   ؾ إالك ثبة ب  ه  ب ف
 .2الف  ع س هق قض  فد افض 

 كػػ الب ازاة بػػع هػػذ  االفعر ػػة القطػػرح االف    ػػي بػػف طػػرؼ االنقػػ د االعػػر  ، سػػفهدؼ االف   ػػؾ بػػرة 
 -بػف دبقػة بػ  فعنػي -االذ   ركطض ك العدب ة االفي فعنػي (سلد البازعي)ال را بف قكؿ االن قد 
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بفكن   ب طقب االفق  ر ة كد  بف االف     ة فػي فردبفػض   ـ بنزالفه   ب  نفه ،فقداف التقك االق
االب ف ف ز قػػ   االعدب ػػة بػػف دهػػة    ػػرا االكػػ زتي الف االفف   ػػؾ فطػػ ر وفبػػي الدػػدؿ ،1القب ػػطقب 

  ػػذه  االكػػ زتي إالػػك الف بهػػ قة االف   ػػؾ  القفطػػ ر االثقػػ في االغركػػي بػػف االهػػ  ه ة إالػػك اال ف كػػة،  
  قض اال قسػ ي االػذ  النفدػض     ب ػف فطك قػض تقػك االن ػ ص االعرك ػة النض    ب ف تزالض تف سػ

 كع دا تف بر ب نض اال قس  ة االب ف ف ز ق ة   االعدب ة .
دة بنفهػػػك االقػػػ ؿ، إف االف   ػػػؾ  غ ػػػر  بػػػف االبنػػػ ه    االبسػػػ را  االنقد ػػػة االبع  ػػػرة تػػػرؼ رػػػ

  ال د ػة  ا ف ػ ر  كع ػدا تػف  ػؿ االبقػ   س ا  د ،نػ قـ رافػض/بنكهر    نقد ة  ك رة ك ف با د/
نقد ػة   ال ثػر    القػؿ هػرط الف   ػ ف  إسػفراف د ةاالد هز ة  د  االفع بؿ بعض كوػذر ك  ػ ض 
كع ػدة تبػ  قػ ؿ   قػ ؿ   -ك الف   ػؾ  ال ػؿ بػ   فعقػؽ -هذا االفع بؿ بسك ق  ك تي  دراسػة و ر ػة

 فكدال بف بنطقؽ سق ـ كوث  تف وق قة االف   ؾ  قراحة  بب رسة القن  ص.
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 خاتمة:
أيدد ايعقردلاانإددنةا يردد ايردلاحاادد ا دد اا ر  دد ا ،يعد اانددرحاة إدد اإندمااددنان اان دد 

  د ايودن ا  نند اأ اقإد اانإدنةاانر دي  ،ةااننندنجاإندمااد ن اان ل دن ا د ياانإغنيد انيتقد 
"اقأقياه نااإر  ا ضنةا  اغيةاسؤا ،اننلن ايعد ا د اءديوا ن اأ ايق نضد ا  ةتا

،اانإدددنةانيسدددتا ا ددد اسدددؤا ايسق سدددةااددد ا نضدددنا  فدددياءددديوييياننددديةاءددديوانإدددنةاأ قددد
ر دد انقق ءدد ا ا  دد ا دد اغيددةاسددؤا ،انسددع  ةاان إقددنا دد نرنةاقددأقيا  نضددنا ،اإر دد اهددي،انات

ا و حالر  اانةنح،افااي ة   اإالا  اق ةةا  ار سهالسً اان ت افيار سهارً  "يا
 دددد األدددد اقةسددددي ا  دددد أاا، دددد ايسقع دددديااإددددما دددد اان دددد ن اانرو يدددد انددددرحاانا 

فإدنتاق درعهااردحا  د لة انالار د  اي   ده،ا اف ناالا ي انالانند اي قنيده،االتقا
 ....ا ف  ةاان قضت  انا   اثاان قنان ة

انقأني ا  اي  ةةانونةااإل    اناإل   ةاأ   ا  ةئايعيدثااهنارحااالتقا  
افياانرحاقأنياانق  ي  اي

 ر  دد اان اتإيدد ا دد األدد اتإتإدد ااا،ناقأءدديةةاانننددنجاإنددما ل هيدد اانددرح دد ةئاأتدد
ان سد نتااردهااان  لدنب ان سةا   هي   اانت ةلي ا  األ اانن دن اإندماان ضد نة 

نيل ار سها عد ا ءدناةاننيد ا د اانغنايد اناإلغدةاواانر ديا قنةند افيدها   ن د ا  د ن  ا
انل  ري اان عإر ا  نا ار  ي اهن اانة إ اان  ثي انان سقنل  انت ق د االاأ سد   اإالا  ايد ا

  ثا سقو إياآتةانفق د اففد لا عةفيد اأتدةذايإناا د  انند ا دنن افد  اان  دثال ي ةان
اف ق  االاقودةا  نار   يد تانالاان د ن انقدةق نا ن د ا  سدعمااسقءدةافياايعإ اا ات ق   

اافف ليا قع   ا ر قح 
قسددد ؤ اانقددديا عددد ا ءدددةناي ااناق قسدددباانت ق ددد اأه يددد ا  يدددةةافدددياق  يددد اانرقددد   ،

رنإدلااإي د اااروس تا ي ارقد   اقتدحاانق  يد ا ءد  ااد  ،ا،  ثتي تااإما سيةةاان
انرو يد انهدياااس ا"انرق   اان إيد ا"نرقد   اقتدح"ااالتدقا "ا عا ودهان   هي دهاان إسد ي  
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نات ا  رتاهن اا تيةةاقإتحاأغإبانأه اانرق   اانقياقن دإر اإني د ا د ااانرق   اانلل ي 
اتا اة إ اان  ثي

 استراتيجية التفكيك حول   النتائج الكمية:
إ اانق ددن ا دد اان رينيدد اإنددما   عدد اان رينيدد اهددناق ددن ا دد ا سدد ةاا ق دد ةاان ريدد ا -

فددددياناق دددد ا)إنددددما سدددد ةاقةنيضدددد  ا  عرددددمااالرقودددد  ا دددد اان ريدددد اان ة ددددلةا (انرسددددل)
  ان غي  ياإنماان ري اان   ء  (ننناق  

الاا سي سددي    ريااالتددقا ا ددي اانق  يدد ان دد ا عدد اان رينيدد اهددنااتددقا ا ي ددي  -
اتدددقا ا ر لددديان ي دددي،اف  دددنإحاانق  يددد اأسدددقت  افدددياأ ةي ددد ا ير ددد ااءدددق ةا

   نإحا"  ا ع اان ريني "فيافةرس ي
الايددؤ  ا  ن ويودد ا ( ن دد هاإسددقةاقيلي ا دد ا عدد ا  اثيدد ان دد ا عدد ا رينيدد )اانق  يدد  -

اان إس ي اان نإو ا،نيسعما ا  د اإندماقغيي   ،  د االايدؤ  ا  نل هليد انانث د تاي د 
انغيدد باا اددنةاإل ددا اان دد   ا  دد  اان ة ددل،اانق ددةة،اانثددنةة اهددنا اددنةانإق ددة  
 انااو ا    اانعو ييياان ق   ا    اان ا ،ا    اان ضنة،

ان   ةسدد تاا)اسددقث ةاانق  يدد اأغإددبااننةن دد تاان إسدد ي انانإغنيدد ان قددماانر سددي ا -
انندددددةحااانريقءدددددني ،انلير ننليددددد ااان إسددددد  اان  ة سدددددي ،اانقأنيإيددددد ، ي ن قي اهيغددددد ،

ا(ييانإغنيد اانسنسديةي يا،هةاقيد اان نسدةني ،انق إي اانر سديان  اان ي غةياان د  ي،
 دد نةغ ا دد اأ ا رنإوددهاا س سددياةفددفا دد اان إسدد  تاانسدد  و ا  لدد اأر دد اقع ددةا

 يانر ناان يق فيليويانإ  ةاانغة ي
نق ة دددلاقوددن ا ر ن دد اانرودد اانق  ي دديااإدددمال إدد ا دد اان وددنالتا االتقا ،رودد اا -

اانهردد  ا دد ايضددي اانإعددب( ييانعوإدديانان يق فيليودد ،اإ اان ق   ،ان ضددنةانانغيدد بي
 يدددثايتضددد اانق دددن ا-في ددد ايضددد رها عدددفاانروددد  ا اتددد ا وننددد اان ق  ددد ا-ان دددة

 ان النيافيا ءةنعاانق  ي اإنماانقغ يةاان سق ة،اناإلةل واان قنا  ي
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انانرو يد انان عةفيد انانثو فيد اانق  ي اإسقةاقيلي ا    افيا ةاوةاانر نحاان إس ي  -
 يددثاقتضدد انع إيدد تا عودد ةاق    دد ااا دد تاان  دد نةةيا  دد اأ اانق  يدد اي دد  ا

 إنماف اان الالتانا  ااال قر عا ر   ي اانل  ني تاانر ي ي
فإس  اان ضدنةا  د  اق  يد اية ياانق  ي اإنماه  اان ة لي اانغة ي ا ق ثإ افيا -

نق قيتاان ري اانعواري ،نق ليلاانءعنة،نضي عاان الن ،نر ياانوي اانعإي اا،اإلرس  
اإدماان سديةةانانسعيار ناقل نلاا ادةا انانقو نيد ،نان إي تانانثنا دت،انقياقتدي ا

 انثو في يان عةفي انانرو ي انا
ق رددماانرودد  اانعددةبا  ددنإحاانق  يدد ا ن دد هاان و  دد اان ر لددياان  دد  ان  ددنإحا -

نند اا،ليد ااة يد ا ع  دةةافدياانقع  د ا عده ،إالاأررد االارإ دةا ر   ا عد اان رينيد
ر هيدددد اادددد اا، دددد ا عيدددد ةاادددد اانددددنايااندددد  يلان  ددددنإحأ اانقةل دددد تافدددديا ع  

اتددقا اانثوددد فقي اانغة يددد انانعة يددد ،ناتقا ا رنإوددد تانأهددد ا ا ددد ا ر  ددد ا، ددد ا
 ي هلي ااننيااةفقهاانرست اانعة ي نلنبااإل ةاةا ن   اانقسإي انانل

اقو  اانرودد اانعة ددياان ع  ددةااننةن دد تاانق  ي يدد انفددلا ر ددنةي  ا ن اانو ددن اسد -
 يددددددثاااق ةهدددددد ااالقلدددددد  اا ن ا   ةسدددددد ارو يدددددد اققعإددددددلا ل يدددددد اانانثدددددد رياانرودددددد ،

انر نح،فيا ي ااق    ااالقل  اانث ريا  ن نضماناانع  يد ان دناا عد  ا ر سد  ا
 ان يرييانق  ي انق إي اانرحاانعة ياا ن  االسي  اانقةاثيانا

 حول االختالف عند دريدا  النتائج الجزئية :
 ني   اأ ارإتحاأه اانرق   اان ةق ن ا  التقا اان ةاي يافي  ايإي 

،انندد اأرددها  ي ددياا دديااإددما دد ا    دد اأناقةل دد يددةذا ةيدد ااأ ااالتددقا اانق -
فددداانلدددن ان عردددماا، ددد اانقدددياق عددد  ااددد ا ددد ا ة دددلاأناأ ددد  ر دددة ا وي قدددهاانت 

ايث ةاانقياقع  ااإماقع ي اأ إيقه،اناتقافهاهناقق   انآلةي اا   اار ا 
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اdifférance،اا(e) د  اا(a)ا  ة اا ونن ااالتقا ،اان ق   ن_ايتق ةا ةي اا
ننندد انيسدونااإددماانإ د ا"ا   ددن ااالتدقا "افيتقإدد ا عرددمااdifférence د  ا

 ي(e) نقيً اا ااا(a)ن ق   ان نقً ،ا يثاقتقإ ا
ن إس  اان ني انان ضنةانقلسي ان إسد  اان غد يةةانانغيد بانالاااالتقا اإنغ وا-

نلن ا   ا  فاهر  افودنااالتقافد تاانقدياق يد اإندماغيةهد ،افد التقا ا
 ي(انغي باان ضنة ا)قلسي انثر  ي ا

،اقءدد يانإدد الالتان ا،اقعدد  االر دد  يانإوددةاواتاالتددقا اقغيددبا قع دد انإ دد نا-
  ضنةاان نا انقغييباان  اني ينهنايتض انإع  اانقءقتانإ ع ريا،

انثدنةةااإدما يق فيليود اا ا  اتا اروضهاف ةةاانإنغنةاناأسةا ةي ااناتقا-
 .أ ر  ا نق  يةا  ا  ااةق نا   ا  اأف  ةان ضنةا

إندددماقث يدددتاان وددد  لا ددد ااالر قددد حااإدددماان ليددد ا ددد ا  دد أااالتدددقا االاية دددياا-
نانقأنيددد ،ااددد انةيدددلاقدددننيباااال ق ددد التانانق سددديةات،انانقأسددديةاندددرحاانقعددد  
 ان الن اان ة لي ،ان رحاانغي باسإن ا قع ني ي

ا-   ردها–االتقا ا ادنةانقودنيفا ة ليد اان دنتانات دا اان ق  د اانت ند ةاا-
  قمافياغي با      اي

ي اانسد  و اانقدياةسدتتااالتقا اان ةي ياثنةةااإما  اانر  اان  ةي اان إسد ا-
انإنغددنةااان يق فيليودد ،ا،ان ددا اان ضددنةا،اننا دد اان عرددم،اان نيدد ا،ف ةة ا  دد 

 اايييان ة ل
ردددحاانقأنيددد ااهدددناردددحاانقع  يددد اانوةا يددد ،ا،االتدددقا ايؤسدددةاندددرحال يددد ا-

ارددحااناق ة ددلاناناق  يدد اانددنياي إددتا دد ا  ضدد اان عرددمااننا دد ي،اناالر قدد ح،
رددحاانقءدد يانانق ثيدد انانقر سدد اانددنيايؤسددةان  دد أاقدد ات اانر ددنحانيءدد  ا

 س اانر ي يانسا
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اانسددددل اانر ددددي،اان ريدددد  ااالتددددقا اارع دددد ةانثددددنةةاانق  يدددد ااإددددماانرسددددل ا-
انقأسيةانإرحاان   ع ا رينياان ر قحااإما  ةئاا      ق ةةي

نفددياا تيددةاي  دد اانوددن اأ ا ةيدد ااءدد  ا دد اةاااتقافيدد الددنةي افدديا سدد ةاانرودد ا
ن دنةاان عةفديا د اضدةنةةااا،(  دنإ  انقةل د انف  د انف دةاا)انغة يانانعة يا

جاان   دثا د ااالتدقا ااقل  ا ونالقهاانقياق ق  ا ل ن ي االار يةان  ا د اقتدةا
الاسدددي  ا ددد ااالتدددقا اان ي ددديانانثوددد فيانان  دددةيا دددي اانثوددد فقي اا،إندددماانتدددا 

انعة ي انانغة ي اينناا   ا ويو ا أه اان  دةانان  دثاانقسدإحاأنالان  د ا د اءديوا
 ي اانل هليا  نناف اأي ا   ا   ة انقسإيا  نناياان  يلاانان ا  انا  
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 قائمة المصادر والمراجع
I- المصادر: 
 القرآن الكريم  .1
 توبوق ل،الدددددددددار جيدددددددد د،دار كدددددددد  م واالختالف،ترجمدددددددد  الكت بدددددددد : (جدددددددد  ) دريدددددددددا .2

  . 9998البيض ء،دط،
 فدددددددددد  العالمدددددددددد  مسدددددددددد ل  إلدددددددددد  مدددددددددددخل –وال دددددددددد ىرة الصددددددددددوت:(جدددددددددد  ) دريدددددددددددا .3

 العربدددددددددد ، الثقدددددددددد ف  المركددددددددددز إنقددددددددددزو، فتحدددددددددد  ترجمدددددددددد  ىوسددددددددددرل، فينومينولوجيدددددددددد 
 .5005 ،9ط البيض ء، الدار/بيروت

 الدددددددار توبوقدددددد ل، دار الزاىدددددد ، فريددددددد ترجمدددددد  حددددددوارات،- مواقدددددد : (جدددددد  ) دريدددددددا .4
 .9999 ،9ط البيض ء،

 الجندددددددددوب، دار جيددددددددد د، كددددددددد  م ترجمددددددددد  أفالطدددددددددون، صددددددددديدلي (: جددددددددد  ) دريددددددددددا .5
 .9998تونس،

 القدددددوم  المركدددددز طمبددددد ، ومنددددد  مغيدددددث أندددددور ترجمددددد  الكت بددددد ، عمدددددم(:جددددد  )دريددددددا .6
 .5008، 5ط الق ىرة، لمترجم ،

  عربيددددددددددد  مييبل،الددددددددددددار المغوي ،ترجمددددددددددد ،عمر األخدددددددددددر أح ديددددددددددد (:جددددددددددد  )دريددددددددددددا .7
 .9،5008الجزائر،ط/بيروت االختالف، منشورات ن شرون، لمعموم،

 حسددددد م التفكي ،ترجمددددد  اسدددددتراتيجي ت(: بدددددول) مددددد ن ي د و دريددددددا( جددددد  ) دريددددددا .8
  . 5009، 9ط األردن، والتوزي ، لمنشر أزمن  ن يل،

II- بالعربية:  المراجع 
 بيددددددروت، العربدددددد ، الثقدددددد ف  اآلخر،المركددددددز معرفدددددد :وآخددددددرون( اهلل عبددددددد) إبددددددراىيم .9
 .9990 ،9ط

 حدددددددول والتمركدددددددز التكدددددددون إشدددددددك لي  الغربيددددددد  المركزيددددددد (: اهلل عبدددددددد) إبدددددددراىيم .11
 .5005، 9ط بيروت، العرب ، الثق ف  المركز الذات،
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 المخيددددددددد ل فددددددددد  اآلخدددددددددر صدددددددددورة اإلسدددددددددالمي ، المركزيددددددددد (:اهلل عبدددددددددد)إبدددددددددراىيم .11
 الدددددددار/ بيددددددروت العربدددددد ، الثقدددددد ف  المركددددددز ، الوسددددددط  القددددددرون خددددددالل اإلسددددددالم 
 .5009 ، 9البيض ء،ط

الثق فددددددددد  العربيددددددددد  والمرجعيددددددددد ت المسدددددددددتع رة)تداخل فددددددددد  (:اهلل عبدددددددددد)إبدددددددددراىيم .12
 المركدددددددددددددز الثقددددددددددددد ف  العربددددددددددددد  ، األنسددددددددددددد و و المفددددددددددددد ىيم ورى نددددددددددددد ت العولمددددددددددددد  (،

 .9990بيروت/الدار البيض ء ،
 العددددددرب، عنددددددد واإلبدددددددا  اإلتبدددددد   فدددددد  بحددددددث والمتحددددددول، الث بددددددت: دوندددددديسأ .13

 .5005، 8،لبن ن،ط الفكر دار  ،األصول،9الجزء
 إفريقيدددددددد  ،(بدددددددد رت عنددددددددد الكت بدددددددد  مغدددددددد مرة أو) الددددددددن  لددددددددذة: عمددددددددر أوكدددددددد ن .14

 . 9996، 9ط الشرو،
( تددددد ويم  عقدددددل مشدددددرو  نحدددددو)  والفمسدددددف  اليرمينوطيقددددد  (: الغنددددد  عبدددددد) بددددد رة .15

 9ط الجزائدددددددر،/ بيدددددددروت االخدددددددتالف، منشدددددددورات ن شدددددددرون، لمعمدددددددوم العربيددددددد  الددددددددار
،5008. 

 ألكثددددددر إضدددددد ءة) األدبدددددد  الن قددددددد دليددددددل (: ميجدددددد ن)،الرويمدددددد ( سددددددعد)البدددددد زع  .16
 العربددددددددد ، الثقددددددددد ف  المركدددددددددز ،(مع صدددددددددرا نقددددددددددي  ومصدددددددددطمح  تيددددددددد را خمسدددددددددين مدددددددددن

 .5000 ، 5ط بيروت،/الدارالبيض ء
 ،(الحددددددديث العربدددددد  النقددددددد فدددددد  الغددددددرب)  اآلخددددددر اسددددددتقب ل(: سددددددعد)البدددددد زع  .17

  .5004 ،9ط بيروت، البيض ء الدار العرب ، الثق ف  المركز

 دراسددددددد )البالغددددددد  و النقددددددددي الخطددددددد ب فددددددد  التنددددددد  : القددددددد در عبدددددددد بقشددددددد  .18
 . 5007 ،9ط الشرو، إفريقي   ،(تطبيقي  و ن ري 

 البيضدد ء، الدددار توبوقدد ل، دار سدد خرة، لعقالنيدد  (:السددالم عبددد) العدد ل  بنعبددد  .19
 .5004 ،9ط

 العربد ، النقددي الفكدر فد  التفكيد  قدراءة عربيد ، دريددا( : أحمدد محمدد)البنك   .21
  .5005، 9بيروت،ط/البحرين لمدراس ت، العربي  المؤسس 
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 -عربد ( لمنصدو  السديم ئ  التحميدل مصدطمح ت) ق موس(: رشيد) م ل  بن .21
 .5000الجزائر، الحكم ، دار فرنس ، -انجميزي

السؤال)بخصددددددو  الحداثدددددد  العربيدددددد  فدددددد  الشددددددعر بندددددديس )محمددددددد (: حداثدددددد   .22
  . 9988، 5والثق ف (، المركز الثق ف  العرب  ، الدار البيض ء ، ط

 االختالف،منشددددددددددورات وفكدددددددددددر الحداثدددددددددد ( :القددددددددددد در عبددددددددددد) بودومدددددددددد  .23

 .9،5003االختالف،ط
ونفقدددددددددددددددددد  )ن ديدددددددددددددددددد (: فمسددددددددددددددددددف  إدمونددددددددددددددددددد ىوسددددددددددددددددددرل )ن ريدددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددرد ب .24

 . 5005، 9 ،الجزائر،طالفينومينولوج (،ديوان المطبوع ت الج معي
 الج معيددددددددددد  الت ويل،المؤسسددددددددددد  وفمسدددددددددددف  المغددددددددددد  م ىيددددددددددد (:سدددددددددددعيد) توفيدددددددددددو .25

 .5005 ،9ط بيروت، لمدراس ت،
 الت ويدددددل والحقيقددددد  )قدددددراءة ت ويميددددد  فددددد  الثق فددددد  العربيددددد (،(:عمددددد ) حدددددرب .26

 . 9995، 5شرك  دار التنوير لمطب ع  والنشر ، بيروت ، ط

 الثقددددددددد ف  المركدددددددددز ،(5والحقيقددددددددد  الدددددددددن )  الحقيقددددددددد  نقدددددددددد(: عمددددددددد ) حدددددددددرب .27
 .9995دط، ، البيض ء الدار/بيروت العرب 

 وسددددددج لي ، نقديدددددد  الفكر،مق ربدددددد ت ورى ندددددد ت الحقيقدددددد  أسددددددئم (: عمدددددد ) حددددددرب .28
 . 9994دط، بيروت،،  الطميع  دار
 الثقدددددد ف  المركددددددز المفكددددددرة، الددددددذات نقددددددد:الممتندددددد  و الممنددددددو (:عمدددددد ) حددددددرب .29

 . 5000 ، 9البيض ء،ط الدار/ بيروت العرب ،،
 لمدراسددددد ت العربيددددد  المؤسسددددد  التفكيددددد ، بعدددددد مددددد  أقدددددراء ىكدددددذا(:عمددددد ) حدددددرب .31
 .5005 ،9ط بيروت، النشر، و

 عددددد لم عربيددددد ، نقديددددد  ن ريددددد  نحدددددو– المقعدددددرة المرايددددد :(العزيدددددز عبدددددد) حمدددددودة .31
 . 5009الكويت، ، المعرف 

 التفكي ،عدددددد لم إلدددددد  البنيويدددددد  مددددددن :المحدبدددددد  المرايدددددد :(العزيددددددز عبددددددد) حمددددددودة .32
 . 9998المعرف ،الكويت،
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 لمدراسدددددد ت، الج معيدددددد  المؤسسدددددد  المع صددددددر، الغربدددددد  الفكددددددر(: حسددددددن)حنفدددددد  .33
 .9990 ،4ط لبن ن،
 إلدددددددد  المح كدددددددد ة مددددددددن) الحددددددددديث األدبدددددددد  النقددددددددد(: محمددددددددود إبددددددددراىيم) خميددددددددل .34

 .  5003، 9المسيرة،األردن،ط دار( التفكي 
الحدددددددرف زراقط)عبدددددددد المجيد(:الحداثددددددد  فددددددد  النقدددددددد األدبددددددد  المع صدددددددر ، دار  .35

 . 9999، 9العرب  ، بيروت ، ط

زيددددددددد دة) رضدددددددددوان جودت(:صدددددددددد  الحداثددددددددد ) م بعدددددددددد الحداثددددددددد  فددددددددد  زمنيددددددددد   .36
 . 5003، 9الق دم(، المركز الثق ف  العرب  ، ط

 الدددددزين )محمدددددد شدددددوق  (: تددددد ويالت وتفكيكددددد ت )فصدددددول فددددد  الفكدددددر الغربددددد  .37
 .5000،  9المع صر( ،المركز الثق ف  العرب  ،بيروت/الدار البيض ء ، ط

 مركدددددز ،(الحداثددددد  بعدددددد ومددددد  الحداثددددد ) الغربددددد  العقدددددل نقدددددد(: مطددددد  ) صدددددفدي .38
 .9990 دط، بيروت، القوم ، اإلنم ء

 ،(ومن قشدددددددددددد ت دراسدددددددددددد ت) والحداثددددددددددد  التددددددددددددراث(: محمدددددددددددد)الجدددددددددددد بري ع بدددددددددددد .39
 .9999 9بيروت،ط

عددددد دل )مصدددددطف (:فيم الفيدددددم ، مددددددخل إلددددد  اليرمينوطيقددددد  )ن ريددددد  الت ويدددددل  .41
 . 5003، 9من أفالطون إل  ج دامر (، دار النيض  العربي ، بيروت، ط

 النقدددددددددد مددددددددددارس و الحدددددددددديث العربددددددددد  النقدددددددددد( :الن صدددددددددر محمدددددددددد)العجيمددددددددد  .41
 .9998، 9ط تونس، الح م ، عم  محمد دار دكتوراه، أطروح  الغربي ،

)محمددددددددددود أحمددددددددددد(:االتج ى ت األدبيدددددددددد  والنقديدددددددددد  الحديثدددددددددد )دليل العشدددددددددديري  .42
 .5003، 5الق رئ الع م(، مريث لمنشر والمعموم ت ، ط

43.  

 دار االسدددددددددددالم، فددددددددددد  االخدددددددددددتالف أدب ،( فيددددددددددد   جددددددددددد بر طدددددددددددو)العمدددددددددددوان  .44
 .دت دط، ، الشي ب،الجزائر

  9994، 9عو )يوسف أنور(: ن ري  النقد األدب  ، دار األمير، ط .45
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 العربددددد ، الثقددددد ف  المركدددددز المتعددددد ، وف تحددددد  الث نيددددد  ت بددددد الك(:مندددددذر)عي شددددد  .46
 .9998 ، 9بيروت،ط/البيض ء الدار
 األدبدددددددددددددددددددد  النددددددددددددددددددد دي والتكفيددددددددددددددددددددر، الخطيئددددددددددددددددددد (: اهلل عبددددددددددددددددددددد)الغدددددددددددددددددددذام  .47

 .9985الثق ف ،جدة،دط،
 . 9998، 9ق رة )نبيي (: الفمسف  والت ويل، دار الطميع ، بيروت، ط .48
 النقددددددددي،دار اإلجدددددددراء و الت صددددددديل: القدددددددراءة اسدددددددتراتيجي ت(:بسددددددد م) قطدددددددوس .49

 .   9998دط، األردن، إربد، الكندي،
  مددددددددن المع صددددددددر، الفمسددددددددف  الفكددددددددر فدددددددد  دراسدددددددد ت(  عمدددددددد  محمددددددددد)الكددددددددردي .51

 المعرفدددددد  دار المع صددددددر، الفمسددددددف  الفكددددددر فدددددد  دراسدددددد ت التفكيكيدددددد  إلدددددد  الوجوديدددددد 
 . 9998، الج معي ،مصر،دط

السدددددددددعودي  ، مصدددددددددر مبدددددددددرو  )أمل(:الفمسدددددددددف  الحديثددددددددد ، الددددددددددار المصدددددددددري   .51
 . 5006، 9،ط
 الددددددار ،(أوليددددد  مق ربددددد ) أركدددددون محمدددددد فكدددددر فددددد  الحداثددددد (: فددددد رح)مسدددددرح  .52

 . دت ،9ط لبن ن، ن شرون، لمعموم العربي 

 الغربدددددددد  الفكددددددددر فدددددددد  قددددددددراءة) الددددددددذات إلدددددددد  النسددددددددو مددددددددن (:عمددددددددر) مييبددددددددل .53
 . 5009،  9ط الجزائر، االختالف، منشورات ،(المع صر

التمقدددددددد ) أصددددددددول وتطبيقدددددددد ت( ، المركددددددددز موس )صدددددددد ل: بشددددددددر  (:ن ريدددددددد   .54
 .5009الثق ف  العرب  ، بيروت/الدار البيض ء ،

 إلدددددددددد  الالنسددددددددددوني  مددددددددددن -المع صددددددددددر الجزائددددددددددري النقددددددددددد:يوسددددددددددف وغميسدددددددددد  .55
 لمفندددددددددددون الوطنيددددددددددد  المؤسسددددددددددد  الثق فيددددددددددد ، إبددددددددددددا  رابطددددددددددد  إصددددددددددددارات األلسدددددددددددني ،

 .5005المطبعي ،الجزائر،
 دار الجديددددددد، النقددددددد خطدددددد ب  فدددددد  المصددددددطم: إشددددددك لي (: يوسددددددف) وغميسدددددد  .56

 .  5008  9ط الجزائر،/بيروت االختالف، منشورات ن شرون، العموم
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- III :المراجع المترجمة 

 عبدددددددددد الشدددددددددعر،ترجم  وقدددددددددراءة المع صدددددددددر األدب ن ريددددددددد (:ديفيدددددددددد)بشدددددددددبندر  .57
 . 9996  ،الق ىرة لمكت ب الع م  المصري  المقصود،الييئ  الكريم

 ح مدد، أبو ح مد ترجم  األدبي ، المغ  ن ري (: م ري  خوسيو)إيف نكوس بوثويمو .58
  .9995  دط، الفج ل ، غريب، مكتب 

 فخددددددري ترجمدددددد  الحددددددواري، المبدددددددأ بدددددد ختين ميخ ئيددددددل(: تزفيتدددددد ن') تددددددودوروف .59
 .9996، 5ط بيروت، ، لمدراس ت العربي  المؤسس  ، ص ل:

 يوئيدددددل ترجمددددد  التفكيكيددددد ، إلددددد  ال  ىراتيددددد  مدددددن األدبددددد  المعنددددد (:وليددددد م)راي .61
 .9985، دط بغداد، الم مون، دار عزيز، يوسف

 عبددددددد بددددددن السددددددالم عبددددددد ترجمدددددد  السدددددديميولوجي ، فدددددد  درس: ( بدددددد رت) روالن .61
 .9993  3ط البيض ء، الدار لمنشر، توبوق ل دار الع ل ،

)الخطددددددددددد ب وفدددددددددددد ئ  المعنددددددددددد (، ترجمدددددددددددد :  ويلريكدددددددددددور) بول(:ن ريدددددددددددد  الت  .62
 9ط البيضددددددددددد ء ،سدددددددددددعيد الغددددددددددد نم  ،المركدددددددددددز الثقددددددددددد ف  العربددددددددددد  ، بيروت/الددددددددددددار 

،5003 . 

 الحددددددددد ج، أسددددددددد م  تعريدددددددددب ،(نقديددددددددد  دراسددددددددد ) التفكيكيددددددددد (: بيددددددددد ر) و زيمددددددددد  .63
 .9966 ،9ط بيروت، لمدراس ت، الج معي  المؤسس 

 الحداثددددد ، بعدددددد ومددددد  البنيويددددد  بعدددددد مددددد  إلددددد  تمييددددددي دليدددددل(: مددددد دان)سددددد روب .64
 والمسددددددد ني ت، األدب فددددددد   الترجمددددددد  مخبدددددددر منشدددددددورات بدددددددوغرارة، خميسددددددد  ترجمددددددد 
 . 5003، دط الجزائر،/قسنطين 

 ، دريدددددددا إلدددددد  شددددددتراوس ليفدددددد  مددددددن بعدددددددى  ومدددددد  البنيويدددددد (: جددددددون) سددددددترو  .65
 . 9996،الكويت، دط المعرف ، ع لم عصفور، محمد ترجم 
 دار عصدددددفور، جددددد بر ترجمددددد  المع صدددددرة، األدبيددددد  الن ريددددد (:رامددددد ن) سدددددمدان .66
 .9998 الق ىرة،دط، قب ء،
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 عمددددد  ترجمددددد  ،(والتفكيكيددددد  اليرمينوطيقددددد  بدددددين) نصدددددي ت: ىيدددددو،ج سدددددمقرم ن .67
 بيدددددددروت ربددددددد ،5000.  العربددددددد  الثقددددددد ف  المركدددددددز نددددددد  م، حسدددددددن ، صددددددد ل: حددددددد كم

 .5005 ، 9ط البيض ء، الدار/
 ،: الع مدددددددددددد  المسددددددددددد ني ت فدددددددددددد   مح ضدددددددددددرات( :  دي  فرديندددددددددددد ن) سوسدددددددددددير .68

 لمطب عددددددددددد ، الجزائريددددددددددد  المؤسسددددددددددد  النصدددددددددددر، ومجيدددددددددددد غددددددددددد زي يوسدددددددددددف ترجمددددددددددد 
 . 9986الجزائر،

 وآخددددددددرون، صددددددددفدي مطدددددددد   ترجمدددددددد  واألشددددددددي ء، الكممدددددددد ت(: ميشدددددددد ل)فوكددددددددو .69
 . 9989 بيروت، القوم ، اإلنم ء مركز
 الثقدددددد ف  المركددددددز يفددددددوت، سدددددد لم: ترجمدددددد  المعرفدددددد ، حفريدددددد ت: ميشدددددد ل فوكددددددو .71

 . ،دت دط البيض ء، الدار/ بيروت العرب ،

 دريدددددددددا جدددددددد   فمسددددددددف  إلدددددددد  مدددددددددخل(: روجدددددددد ) ،البددددددددورت( سدددددددد رة) كوفمدددددددد ن .71
 الدددددددددين وعددددددددز كثيددددددددر إدريددددددددس ترجمدددددددد  ،(األثددددددددر واستحضدددددددد ر الميت فيزيقدددددددد  تفكيدددددددد )

 .9994، 5الشرو،ط إفريقي  الخط ب ،
( فمسددددددددف  مدددددددددخل) الحديثدددددددد  النقديدددددددد  المددددددددذاىب( :الشددددددددبل محمددددددددد) الكددددددددوم  .72

 .5004لمكت ب، الع م  المصري  الييئ  عن ن ، ،ترجم ،محمد

 عبدددددددد رعدددددددد ترجمددددددد  والتطبيدددددددو، الن ريددددددد  التفكيكيددددددد (: كريسدددددددتوفر) ندددددددوريس  .73
 .  9995 ،9ط سوري ، الحوار، دار جواد، الجميل

 الجيوشددددددد ، ف طمددددددد  ترجمددددددد  لمحداثددددددد ، الفمسدددددددف  القدددددددول(: يدددددددورقن)ى برمددددددد س .74
 . 9ط دمشو، الثق ف ، وزارة منشورات

 سدددددددبيال محمدددددددد:  ترجمددددددد  ،-الوجدددددددود الحقيقددددددد  – التقنيددددددد (: مددددددد رتن)ىيددددددددغر .75
 .9995 ، الثق ف  المركز بيروت، مفت ح، الي دي وعبد
IV-  الدوريات: 
 مصدددددددر، فصدددددددول، مجمددددددد  لمبنيويددددددد ، المعرفيددددددد  المسددددددد رات:)عبدددددددد الغنددددددد ( ب رة .82
 .5004، 64العدد
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 كت بددددد ت مجمددددد  ، دريددددددا جددددد   اخدددددتالف لمق ربددددد  موقددددد : )بختددددد ( عدددددودة بدددددن . 83
  . 9995 سبتمبر ، 95، 4مج ، لبن ن ، مع صرة

"الددددددنحن"، مجمدددددد  . الكيالن )مصددددددطف ( : وعدددددد  المح دددددد  الراىندددددد  فدددددد  من ددددددور 48
 . 1001، 00الفكر العرب  المع صر، العدد 

 الثق فدددددددددد ، وزارة أقددددددددددالم، والمع صددددددددددرة،مجم  التددددددددددراث: )عبد السددددددددددالم(المسدددددددددددي.  85
 .94السن  ،4العدد بغداد،

V - الموسوعات: 
 العربيددددددددددد  المصدددددددددددري  األدبي ،الشدددددددددددرك  الن ريددددددددددد ت موسدددددددددددوع (:نبيدددددددددددل) راغدددددددددددب.86

 .   5003، 9نط لبن ن،/مصر ن شرون،
 إلددددد  الشدددددكالني  مدددددن) األدبددددد  النقدددددد فددددد  كومبريددددددج موسدددددوع : رامددددد ن سدددددمدان. 87
 عصدددددفور، جددددد بر إشدددددراف المسدددددي:، عبدددددد تريدددددز مددددد ري مراجعددددد  ،(البنيويددددد  بعدددددد مددددد 

 .5006 ،9ط الق ىرة، لمثق ف ، األعم  المجمس
  VI-  :المخطوطات 

 ت ويميددددددد  مق ربددددددد  الجديدددددددد النقدددددددد فددددددد  الكت بددددددد   ددددددد ىرة(: بختددددددد ) عدددددددودة بدددددددن. 89
     .9994  وىران، م جستير،ج مع  رس ل  ،(نموذج  الخطيب )
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 المالحق :
 ممحق الجداول:

:(Différance)االختالف  :المصطمح 
 1 

 الكتاب الكاتب الترجمة 
 /اإلرجاء 
 االختالف

نوفمبر  17حضور الكتابة، جريدة الحياة،  جابر عصفور
 .77115، ع 7551

 خـ (ت) (إ)الـ 
 ف (ا)لـ  (ت)

 .، المغرب7551، خريف 1مجمة الحكمة، ع  الحسين سحبان

 .7551مواقع، حوارات، دار توبوقال،  ،دريدا الزاوي ريد ف المغايرة
 .7543المعنى األدبي ، ، وليام راي  يوئيل يوسف عزيز فرق التأجيل

إدريس كثير، عز  ف (ا)االختمـ 
 الدين الخطابي

سارة كوفمان، روجي البورت، مدخل عمى 
 .7557فمسفة جاك دريدا، 

يد روبي النظرية األدبية آن حيفرسون+ ديف سمير مسعود الديفيرانس
 .7551الحديثة، 

 .7551، 17كتابات معاصرة ، ع  بختي بن عودة (a)االختالف 
عبد الوواب  االخترجالف

 المسيري
اليىودية وما بعد الحداثة ، مجمة اسالمية  

 .7553المعرفة، 
 االختالف

 
ديفيد بشبندر، نظرية األدب المعاصر، وزارة  عبد الكريم مقصود

 .7551ة ، سوريا الثقاف
 .ترجمة كتاب : الكتابة واالختالف" جاك دريدا كاظم جىاد

 .االسم العربي الجريح ،الخطيبي بيرعبد الك محمد بنيس الفرق
عبد السالم بن عبد  المباينة

 العالي
 سعيد عموش

 .أسس الفكر المعاصر 
 .معجم المصطمحات األدبية

 

                                                 
 .176، ص  دريدا عربيا أحمد محمد البنكي : ينظر: - 1
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 2 (Logocentrisme) : مركزية العقل مصطمح
 الكتاب الكاتب الترجمة
 .45 – 44ص في نظرية النقد ، ص عبد المالك مرتاض مركزية العقل

 عبد اهلل إبراويم  التمركز حول العقل
 بسام قطوس

 .711معرفة اآلخر ، ص 
 .12 -73صاستراتيجيات القراءة ، ص 

العقمنة المعرفية 
 المركزية

 
 الموغوستريزم 

، ص 7551، يونيو، 2ع  تجميات الحداثة، سميمان عشراتي
707. 

 .702نفسه، المرجع 

 .17ترجمة كتاب )مواقع( ، ص  زاويفريد ال العقل مركزية
 ذاميغعبد اهلل ال التمركز المنطقي

 فاضل ثامر
 ميجان الرويمي

 .11صالخطيئة والتكفير، 
 .43المغة الثانية ، ص 

 .41قضايا نقدية مابعد بنيوية ، ص 
 قة المركزية يالمنط
 قالنية المركزيةالع

، ص 11-14مجمة الفكر العربي المعاصر ، ع  واشم صالح
705. 

 مركزية الكممة 
 الكممركزية

 محمد عصفور
 خميسي بوغرارة

 .103/110ترجمة ) البنيوية وما بعدوا( ، ص 
 .43ترجمة ) دليل تمىيدي(، ص 

 مركزية الكالم 
 ومركزيةغو مال

 .10ص  يما ،بيير ز  ترجمة التفكيكية، أسامة الحاج 

 .771صمعجم المصطمحات األدبية المعاصرة   سعيد عموش الموغوس مركزية
 .134ترجمة ) عصر البنيوية( ، ص  جابر عصفور  مركزية الموجوس

 .711ترجمة )النظرية األدبية المعاصرة(، ص 
 
 
 

                                                 
 .358 ،357يوسف وغميسي: إشكالية المصطمح،  ينظر: - 2
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(Grammatologie) المصطمح:عمم الكتابة
 3 

 الكتاب الكاتب الترجمة
 اميذ الغعبد اهلل النحوية

ميجان الرويمي وسعد 
 البازعي

 .11الخطيئة والتكفير، ص 
 .713دليل الناقد األدبي، ص 

 .11 -43دليل تمىيدي، ص  خميسي بوغرارة عمم النحو 
 النحو عممانية

 عمم النحو
 عمم الكتابة

 .11-22دراسة سيمائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي، ص عبد المالك مرتاض

 .54صمعجم المسانية،  ام بركةبس دراسة الخطوط
التووامي الراجي  القممية

 البشيري
 .730 -7معجم الدالئمية، ص

 .710معجم المصطمحات األدبية المعاصرة ، ص  سعيد عموش لوجيا –النحو 
 واشم صالح الغراماتولوجيا

 كاظم جىاد
 سميمان عشراتي

 بسام قطوس
 عبد اهلل إبراويم

 .14صالكتابة واالختالف، 
 .704ص، 7551، يونيو 1يات الحداثة ، ع تجم

 .14صإستراتيجيات القراءة ، 
 .717صمعرفة اآلخر، 

 
 .43المغة الثانية، ص  فاضل ثامر الكتابة 

 دراسة الكتابة
 الغراماتولوجيا

 131صعصر البنيوية ،  جابر عصفور 
/مجمة العربي ، ع 711النظرية األدبية المعاصرة ص 

 .35ص، 7552 448
الىيرمينوطيقا والفمسفة) نحو مشروع عقل تأويمي( ص  عبد الغني بارة ية الكتاب

15. 

                                                 
 .358 ،357، المرجع السابق ينظر: - 3
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أما عمـم الكتابـة فنجـدن عنـد مجموعـة مـن النقـاد أمثـال يوسـف وغميسـي، عبـد المالـك  
 مرتاض، حسين خمري، محمد عصفور..

   4 : (Intertextualité) : التناص مصطمح
        

 الكتاب الكاتب الترجمة
 خمري  حسين التناص 

 جابر عصفور
 سعيد يقطين 
 محمد مفتاح 

 عبد العزيز حمودة 
 ميجان الرويمي

  يعبد السالم المسد

 .47نظرية النص في النقد المعاصر ، ص
 . 133صعصر البنيوية، 

 .51-51صانفتاح النص الروائي، 
 . 775صتحميل الخطاب الشعري، 

 . 127المرايا المحدبة، 
 . 775قضايا نقدية، 

 . 171صمسانيات، قاموس ال
 . 775صالمصطمح النقدي، 

  
 .111ص، 52سبتمبر، 2، م17عالمات، ج وائل بركات  التناصية 

 .747ص، (1)الشعر العربي الحديث  محمد بنيس  التداخل النصي 
 . 173ظاورة الشعر المعاصر، 

تناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 النصوص 

 التناس  النصي 

 7553، 05، العـــــــــــــــــدد 01م، 01سقوافـــــــــــــــــل،  يوسف وغميسي 
 .14ص

 نصوصية يب
 نص  -بين

 بسام بركة 
 عبد العزيز حمودة 

 .774صمعجم المسانية، 
 . 121صالمرايا المحدبة، 

 
 

                                                 
4

 . 407،401المرجع السابق ، ص ص ،  - 
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 معجم المصطمحات:
 تمت صياغة وذن المصطمحات من جممة الكتب التي توسمنا بىا في إنجاز وذا البحث .

في حاله :االختالف والمخالفة أن ينىج كل شخص طريقا مغاير لآلخر االختالف -1
أو في قوله.والخالف أعم من الضد ألن كل ضدين مختمفـان،وليس كـل مختمفـين 
ضـدين،ولما كـان االخـتالف بــين النـاس فـي القـول قــد يفضـي إلـى التنـازع أســتعير 

 ذلك لممنازعة والمجادلة.
 . 77فاختمف األحزاب من بينهم.."مريمقال تعالى:" -2

 . 118"وال يزالون مختمفين.."هود
 . 8ول مختمف.."الذاريات"إنكم لفي ق

 .97"إن ربك يقضي بينهم فيما كانوا فيه يختمفون"يونس
تحـــول جـــذري عمـــى جميـــع المســـتويات :المعرفـــة،في فىـــم اإلنســـان،في   الحداثةةةة: -7

تصور الطبيعة،وفي معنى التاري ،إنىا بنية فكرية كمية.ووذن البنية عندما تالمس 
وتكتســحىا بالتــدريج ممارســة عميىــا  بنيــة اجتماعيــة وثقافيــة تقميديــة فمنىــا تصــدمىا

ضـــربا مـــن التفكيـــك ورفـــع القدســـية مســـتخدمة أســـاليب االنتشـــار واالكتســـاح.فىي 
تنتقـــل كالجائحـــة فـــي الفضـــاءات الثقافيـــة األخـــرغ إمـــا بـــاإلغراء و اإلغـــواء عبـــر 
النماذج،والموضــــــة واإلعــــــالم ،أو عبــــــر االنتقــــــال المباشــــــر مــــــن خــــــالل التوســــــع 

االســـتعماري أو الغـــزو اإلعالمـــي بمختمـــف أشـــكاله إلـــى االقتصـــادي أو االحـــتالل 
 غير ذلك من القنوات والوسائل. 

ارتيابــــا باألفكــــار والتصــــورات  وــــي أســــموب فــــي الفكــــر يبــــدي مةةةةا بعةةةةد الحداثةةةةة: -4
الكالســـيكية كفكـــرة الحقيقة،والعقل،والىويـــة والموضـــوعية،والتقدم واالنعتـــاق الكـــوني 

ووـي تـرغ العـالم  ،ألسس النىائيـة لمتفسـيرلكبرغ أو اواألطر األحادية،والسرديات ا
بعيدا عن  ،متباينا بخالف  معايير التنوير وذن،بوصفه طارئا عرضيا،بال أساس،
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وبعيـــدا عـــن الحتميـــة و القطعية،وبوصـــفه مجموعـــة الثقافـــات والتـــأويالت  ،الثبـــات
 ،والمعايي ضوعية الحقيقة والتاري ،الخالفية التي تولد قدرا من االرتياب حيال مو 

 والطبائع المتعينة والىويات المتماسكة.
 

وي دراسة طبيعة العالم العامـة والمبـادئ األولـى فـي الفمسـفة.ووي الميتافيزيقا :   -5
تـتفحص اإلفتراضــات األساســية التـي تقــف خمــف رؤيــة العـالم القائمــة عمــى الحــس 
المشــترك أو الفىــم الشــائع،كما تــتفحص تمــك التــي تقــف خمــف أشــكال االستقصــاء 

يبية النظاميـة ،كـالعموم الطبيعيـة واالجتماعيـة ووـي غالبـا مـا تقـوم بـذلك عـن التجر 
 طريق تفحص المقوالت العامة التي نحاول أن نصف بىا العالم.

:وــي المدرســة التــي عرفــت باســم "النظريــة النقديــة"،وارتبطت  مدرسةةة فرانكفةةورت -6
،نخبـة 1923أوثق ارتباط بمعىـد فرانكفـورت لمبحـث االجتماعي،الـذي أسسـه سـنة 

مــن الفالســفة وعممــاء اإلجتمــاع و اإلقتصــاد،و الــنفس و النقــد األدبــي و الجمــالي 
المنحدرين من أصول يىودية..ومن أبرز أعضاء وـذن المدرسـة:إريك فروم،والتيـر 
بنيامين،تيودور فيزنغرود أدورنو،وربرت ماركوز،مكس ووركىايمر..إضافة لممثل 

   الجيل الثاني:يورغن وابرماس.
تســتخدم لتعيــين حركــة : phénoménologieينومينولوجيةةا ) الهاهراتيةةة( الف -7

يعــود جــذر الكممــة ذاتىــا إلــى الفعــل اإلغريقــي فــاينو  20فمســفية كبــرغ فــي القــرن 
phaino  الذي يعني " أن يجمب الضوء" أو " أن يجعمه يظىـر" ووـي فـي معناوـا

اني يووـــــان الحرفـــــي " عمـــــم المظـــــاور" أول مـــــن اســـــتعممىا وـــــو الفيمســـــوف األلمـــــ
 News  1764( فـي كتابـه األداة الجديـدة1777-1728وـاينريش المبـرت) 

Organon  ـــــــــالي تصـــــــــور ـــــــــه اعتبروـــــــــا ) الفينومينـــــــــا( أووامـــــــــا  ، وبالت ـــــــــى أن عم
الفينومينولوجيا بوصفىا عمم األووام ، فيما تمثل عند إيمانويل كانط دراسة مجـال 
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ر عنـدن إلـى مظـاور مختمفـة الماويات واألشياء كما وي في ذاتىا أمـا ويغـل فتشـي
مـع ) إدوارد فـون وارتمـان و تشـارلز سـاندرز بيـرس(  19لموعي ، أمـا فـي القـرن 

مـنىج فمسـفي نقـدي  مرتبطة بدراسة الوقائع أو األشياء كما وي فـي الواقـع .ووـي 
معرفي ، يقوم عمى أساس دراسة معطيات الـوعي باالعتمـاد عمـى تحميـل الظـاورة 

وو مفىوم قصدية الوعي ، أي كونه موجىا  نحـو الموضـوع ، والمفىوم الرئيس له 
، بمعنــى التأكيــد عمــى المبــدأ المثــالي الــذاتي ، فمــيس ونــاك موضــوع بــدون ذات ، 
وقد انبثق وذا المنىج من فمسفة ووسرل ، وتنظر وذن الفمسفة إلـى العـالم بوصـفه 

إلــى  ظــاورة متداخمــة مــع الــوعي اإلنســاني ولــيس مســتقمة عنــه ، وتبغــي الوصــول
الواقـــع الـــداللي المتجســـد فـــي داخـــل الـــوعي الفـــردي عـــن طريـــق تفســـير الظـــواور 
الممحقــة بــه ، ويحــدد ووســرل الــوعي بوصــفه أداة منىجيــة شــاممة العــادة بنــاء كــل 
العموم ، أو وو فمسفة متعالية تكشف عن األبنية األساس لممعرفـة اإلنسـانية التـي 

ن خــالل عالقــة وعــي بشــيء مــا تُبنــى مــن خــالل عالقــة الــذات مــع الموضــوع  ومــ
مــــع الظــــاورة المصــــاحبة لــــه ، ويمكــــن القــــول أّن الفمســــفة الظاوراتيــــة ُتعــــّد فمســــفة 

 اكتساب المعرفة بالعمم ، دون االعتماد عمى الُمدركات الحسية.
 األنا المتعالية :   -8
تتبع وذن األنـا فمسـفة كـانط ووـي محـددة بىـا ، وتتجـه نحـو وجـود عناصـر فطريـة  

ابقة عمــى التجـــارب والخبـــرات ، ومــن ثـــم فىـــي تتعــالى عمـــى الخبـــرة فــي الـــذون ســـ
الحسـية ال عمـى المعرفـة ، ووـي محاولـة لمكشـف عـن الحقيقـة مـن خـالل عمميـات 

 فكرية عقالنية ، وليست من خالل عمميات حسية مباشرة .
 القصدية :  -9
صـفىا مصطمح نقدي انبثق من الفمسـفة الظاوراتيـة ، يميـل إلـى الـذات المبدعـة بو     

صاحبة النتاج اإلبداعي ، وبوصفىا مركزا  وسببا  لتولّـد المعنـى ، وتّوِجـه القصـدية 
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ـــة ، وتعـــارض توجىـــات طروحـــات مـــا بعـــد  القـــارئ إلـــى إمكانيـــات تحصـــيل الدالل
البنيوية في إلغاء وجود قصدية لمناص ، في مقابـل تواجـد حشـد داللـي فـي داخـل 

  البنية النصية
، الــذي يعــزغ إليــه اختــراع Hermesلــه " وــرمس" يقــع اســم اإل :الهرمينوطيقةةا -10

 Hermeneuticsكل من المغة والكتابة موقعا  ما في أصـل كممـة " ورمينوطيقـا" 
وبوصفه رسـول اآللىـة فقـد كانـت مىمتـه أن ينقـل الكممـة اإللىيـة إلـى بنـي البشـر، 
فيكــون مــن ثــم وســيطا  بــين مممكــة األولمــب وبــين عــالم الكــدح البشــري، إن الفعــل 

يعنــــــــــي " يقــــــــــول"، " يفســــــــــر"، "يتــــــــــرجم"، واالســــــــــم  hermeneueinيونــــــــــاني ال
hermeneia  تفسير، تأويل(،ليرسمان منذ البداية نطـاق المعنـى الـذي سـتتخذن (

أسـموبا نقـدّيا بـدأ  وقد ترجمـت إلـى التأويميـة فكانـت تعنـي  . بعدالىرمينوطيقا فيما 
ارتـــبط بعمـــوم الداللـــة مـــع تفســـير النصـــوص المقدســـة وبيـــان منزلتىـــا وأوميتىـــا ، و 

والالوـوت ، واتسـعت مباحثــه واتجاواتـه لتــدخل ميـادين المنــاوج النقديـة الحديثــة ، 
ــــّي ، األول :  ــــدّي التحميم ــــد أســــموبىا النق ــــة مســــارين فــــي تحدي وقــــد ســــمكت التأويمي
التأويميـة بوصـفىا منىجـا  نقـديا  مـع الظاوراتيـة ، والثـاني : بوصـفىا آليـة نقديـة مـع 

ية الحديثة كالسيميائية ، والبنيوية ، واإلسموبية ، والتفكيكيـة ، فضـال  المناوج النقد
عن دخولىا مجاالٍت معرفية وثقافية متنوعة في إطار تحديد العالقة بين النص ، 

 والُمفِسر ، والم َفسَّر له .
منىج فمسفي اشتق من فمسفة ديكارت ، وينطمق من مبدأ أّن  الشك الديكارتي: -11

غايـة كشـف العمـل والمعمـوالت وتحسـين ماويتـه الذاتيـة ، البـد  اإلنسان لكي يحقق
أن يــرفض اإليمــان بكــل شــيء ، ويبــدأ مــع التفكــر والتــدبر لموصــول إلــى حقـــائق 
األشياء والموجودات ، وبذلك استنبط ديكارت قاعدته التـي أطمـق عميىـا الكوحيتـو 
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 (Cogito لتكــون انطالقــة ، ) يــة لموصــول معرف ( : ) أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود
 إلى استنباط واقعية العالم الخارجي ، عن طريق تقديم الماوية عمى الوجود .

 العدمية :    -12
اتجان فمسفي ُينكر األخالق ، والقـيم اإلنسـانية ، ويعـّدوا وومـا  وخيـاال  ، وال ينتمـي     

إلــى الحقيقــة  أو إلــى العــالم المعــيش ، فضــال  عــن دعــوة وــذا المــذوب إلــى تحــرر 
ن ســـطوة الميتافيزيقـــا ، ومـــنح نفســـه ســـمطة مطمقـــة فـــي اإليمـــان بمـــا يـــران الفـــرد مـــ

مناســـــبا  لمصـــــمحته ومنفعتـــــه ، وقـــــد تطـــــورت العدميـــــة وبمغـــــت ذروتىـــــا عمـــــى يـــــد 
الفيمســوف األلمــاني نيتشــه ، الــذي حــارب األخــالق ، ونقــد األديــان ، وحكــم عمــى 

 اإلله  بالموت .
 العقل األداتي :   -17
ر جنـوح االتجاوـات االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية نحـو مصطمح معرفي حـديث ُيصـوّ     

تبنـــي التقنيـــة فـــي كافـــة األصـــعدة ، وأطمـــق وـــذا المصـــطمح يـــورجن وابرمـــاس ل شـــارة إلـــى 
حــــالل التكنولوجيــــا محــــل القــــيم  غيــــاب البعــــد اإلنســــاني فــــي التعامــــل العــــالمي الجديــــد ، وا 

 . واألخـالق 
 القراءة المغمقة ) المسيئة ( : -14
طمح نقــــدي اســــتخدمه رواد مدرســــة ييــــل األمريكيــــة ، ويميــــل إلــــى التالعــــب مصــــ    

ـــى الجانـــب المعـــتم والشـــاذ منىـــا ،  ـــنص ، والتركيـــز عم ـــة المتحصـــمة مـــن ال بالدالل
ــــل فــــي تفســــير  ــــي تســــتخدم التأوي ــــدة ( الت ــــراءة الجي ويقابــــل مصــــطمح        ) الق

قراءتـان أخريـان ومـا ) الدالالت ، ويقابل واتين القراءتين عند الناقـد وارولـد بمـوم 
     ) القراءة الضعيفة  (  القراءة القوية ( و
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 الموغوس :  -15
الكـالم ، لفظة يونانية تعني ـ من جممة ما تعنـي ـ  ) العقـل ، القـول ، الخطـاب ،     

األصل ، الشيء ، القانون الكمـي ، أسـاس العـالم ، األبـدي ، المطمـق ، الجـووري 
..( وال يمكـن إطـالق الموغـوس عمـى العقـل ـ بشـكل حصـرّي ـ ألّن المـدلول األول 
ال يتفق والتخصيص الموجود في المعنى الثاني ، ويمكن القـول أّن الموغـوس وـو 

ة اصــطالحية حيويــة تعمــل بوصــفىا وســيطا  جمــاع األفكــار األفالطونيــة ، ووــو قــو 
بــين اإللــه والعــالم المخمـــوق ، ويجمــع وــذا المصــطمح حســب ) ريتشــارد وارالنــد ( 
المبــدأ العقالنــي الــداخمي لمنصــوص المغويــة ، والمبــدأ العقالنــي الــداخمي لمبشــر ، 
م والمبدأ العقالني الداخمي لممكون الطبيعي ، وينكر دريدا ذلك كّمه ، ويميل مفىـو 

الموغــوس عنــدن إلــى محــض توجــه عقالنــي ُمَمركــز ال يســتند إلــى أرضــية معرفيــة 
 ُصمبة .

 موت المؤلف : -16
مصطمح نقدي حديث انبثق مع البنيوية ، وتطور مع ما بعد البنيوية ، وينطمق من   

أساس فمسـفي يرجـع إلـى فمسـفة مـوت اإللـه ، ويقتضـي عـزل الـنص عـن ناصـه ، 
عي ال عمى المنـِتج ، واالوتمـام باإلبـداعات اإلنسـانية والتركيز عمى المنتوج اإلبدا

ومال اإلنسان نفسه ، ولىذا المصطمح تمثالت أخرغ فـي السـعي نحـو تفكيـك  ، وا 
 منظومة اإلنسان من خالل ويمنة البنية عميه .

 ميتافيزيقيا الحضور: -17
 ( فــي مقالتــه ) البنيــة ، العالمــة والمعــب1966مصــطمح نقــدي أطمقــه دريــدا عــام )    

في خطاب العموم اإلنسانية ( ، ويعني به اإليمـان بقـدرة المغـة عمـى اإلحالـة عمـى 
مجموعــة مــن المراكــز منىــا ) الجــوور ، الوجــود ، المــادة ، الطاقــة ، الموضــوع ، 

( أو اإلحالــة عمـى النقــاط المرجعيـة خــارج النظـام المغــوي ،  …التعـالي ، القـدرة ، 
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لنظـام المغـوي ، ونقاطـا  مرجعيـة ، ومراكـز وُتعّد وذن المراكـز عينـات خارجـة عـن ا
 .ّدن المصدر األوحد لممعنىالذي يعلمسمطة ال تخضع لتأثير االختالف الدريدري 

 الدوغمائية : -18
نظــام مــن المبــادئ المتشــددة فكريــا  وعقائــديا  ، تتســم بالتســمط ، ُأطمقــت فــي البــدء      

 جــدال فيىــا ، مــن دون عمــى الطائفــة الكاثوليكيــة فــي بريطانيــا بوصــفىا حقيقــة ال
الحوار مع المختمفين عنىا ، والدوغمائية ال تؤمن باألعمال التحميمية والتجريبية ، 
 وتدعي امتالك الحقيقة الكاممة ، ألنىا تحوي تعاليم جوور الرسالة المسيحية .  

 الديالكتيك :  -19
جـود فـي مصطمح فمسفي يميـل إلـى عـّد العـالم فـي حالـة صـيرورة دائمـة ، وعـّد الو     

حالة تحول مستمر ، وفقا  لقوانين تحكم تطور الطبيعة والمجتمع والفكـر ، ويشـير 
المصــــطمح إلــــى فــــن الحــــوار ، وتصــــنيف المفــــاويم ، وتقســــيم األشــــياء ، وتحميــــل 
-الجوانــــب المتصــــارعة فكريــــا  ومفاويميــــا  ، وقــــد طــــّور وــــذا المصــــطمح ويجــــل )

وو المـنىج الفمسـفي لمبحـث  ( حتى ُعِرف باسمه ، وأصبح الجدل الىيجمي1831
( 1883-في الطبيعة والمجتمع ، وقد مّثل نقطـة انطـالق لفمسـفة كـارل مـاركس )

 .في الحديث عن المادة الجدلية ، وجدلية صراع الطبقات
 :معجم األعالم

مفكـــر وناقـــد  Jack Derrida( :  4114-ا 1971دريةةةدا ا جةةةاك )   -1
جويميـة  باألبيـار قـرب مدينـة  15فرنسي اسمه الحقيقي وو جاكي دريدا ،ولد فـي 

نقــــد الفمســــفة الغربيــــة التــــي تحــــيط بميــــادين األدب والمغويــــات والتحميــــل  الجزائــــر،
النفســـي ، اســـتند منىجـــه التفكيكـــي عمـــى رفـــض البحـــث عـــن الحقيقـــة ، أو رفـــض 

مسـيرة الفمسـفة الغربيـة ،    الغيبي النىائي لممعنى الـذي مّيـز البحث عن المصدر
( ، ) وـــوامش الفمســـفة ،  1972والظـــاورة() عمـــم الكتابـــة ، مـــن كتبـــه: )الصـــوت 
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( ، ) حقيقــــة فــــي صــــورة ،  1974( ، ) جــــالس ،  1972( ) مواقــــع ،  1972
( ، )  1987( ، ) اختراعــات أخــرغ ،  1982( ، ) اختراعــات الــروح ،  1978

( ،  )  1990أطيــاف مـــاركس : دولـــة الـــدين . رفــع الحـــداد . والدولـــة الجديـــدة ، 
ـــ ـــدا  1968( ، ) صـــيدلية أفالطـــون ،  1967ة واالخـــتالف ، الكتاب ( .تـــوفي دري
 . 2004عام 

 Friedrich Nietzscheنيتشه ا فريدريك:  -4
فيمســـوف ألمـــاني ، وناقـــد أخالقـــي ، والوـــوتي ثـــوري ، أثّـــرت فمســـفته عمـــى مجمـــل 
الطرح النقدي والثقافي والفكري العالمي الحديث ، وكشـفت فمسـفته سـمبيات التـدين 

ي ، ووقفــــت ضــــد التقميــــد واألخــــالق ، وانتقــــدت رجــــال الــــدين ، والفالســــفة الغربــــ
التقميديين ، وقّدم نيتشه نظريتـه عـن مـوت اإللـه ، بحيـث أصـبحت دسـتورا  لجميـع 
ـــه تُنســـب جـــذور  لي ـــادين ، وا  ـــة المختمفـــة فـــي شـــتى المي التيـــارات والمـــذاوب العالمي

واقــف متباينــة تجــان اليىــود ، العممانيــة العالميــة ، واحتقــر الفاشــية ، وكانــت لديــه م
مـــن كتبـــه ) وكـــذا تكمـــم زارادشـــت ، مـــا وراء الخيـــر والشـــر ، العمـــم المـــرح ، ُأفـــول 
األصــنام ، أصــل األخــالق ، العصــر اإلغريقــي المأســاوي ، والدة المأســـاة ، عــدو 

 ( . …المسيح ، 
 Edmund Husserlهوسرل ا ادموند :  -7

وصـــفىا طريقـــة لوصـــف الظـــواور فيمســـوف ألمـــاني يىـــودي ، مؤســـس الظاوراتيـــة ب
وتحميمىـا ، حاول الجمع بين التجريبية التي تعتمد عمى المالحظة ، وبين العقالنية 
التــي تعتمــد عمــى إدراك الســبب والنظريــة ، انتقــد نظريــات القيــاس المعرفيــة ، ودعــا 

 إلى الظاورة بوصفىا طريقا  مباشرا  لموصول إلى المعرفة .
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 Marten Heidaggerهيدجر ا مارتن:  -4
ـــى يـــد  ـــة ، َدَرَس عم ـــة والتأويميـــة والالووتي ـــادين الظاوراتي مفكـــر ألمـــاني ، اشـــتغل بمي
ووسرل وتأثر بنيتشه ، وُعِرف بوجوديته الممحدة البارزة ، أّثر في منىجيـات النقـد 

مـــن كتبـــه ) مـــا وـــي الميتافيزيقـــا ، ،  الحديثـــة الســـيما فـــي ميـــدان النقـــد التفكيكـــي
 1962( ، ) مشـكمة الميتافيزيقـا ،  1960ميتافيزيقا ، ( ، ) مقدمة في ال 1929

(  1964( ، ) فمسفة الفن والجمال ،  1962( ، ) الفمسفة في القرن العشرين ، 
 . ( 1971( ، ) الطريق إلى المغة ،  1969، ) جوور األسباب ، 

 Roland Barthesبارت ا روالن :  -5
جتمــاع واألدب ، وكــان لــه كاتــب وناقــد ومفكــر فرنســي ، اشــتغل بميــادين عمــم اال 

منىجه الخـاص فـي دراسـة عمـم العالمـات ، ُأطمـق عميـه سـيمياء الداللـة ، معتمـدا  
بشــكل كمـــي عمـــى معطيــات سوســـير فـــي عمـــم المغــة والمســـانيات ، وُعـــّدت كتاباتـــه 
بمثابة فتح نقدّي وثقافّي عمى صعيد الساحة الفرنسية والعالمية ، وكان ينظر إليه 

ه شخص شاذ وغـامض ، وقـد دخـل فـي صـراع مـع األكاديميـة بشكل دائم عمى انّ 
التقميدية ، وقد اّثر في العديد من النقاد من بيـنىم ) الكـان ، وفوكـو ، ودريـدا ( ، 
ُنِشــرت كتبــه عــن طريــق صــديقته ) ســوزان ســونتاج( فــي مجمــدات ضــخمة حممــت 

 ( .1987( ، و) الحوادث ، 1982عنوان ) قارئ بارت ، 
 : Michel Foucaultفوكو ا ميشيل  -6

مفكــر وناقــد اجتمــاعي فرنســي ، حّمــل الخطــاب الثقــافي والمعرفــي ، وتتبــع أصــول 
الظــواور االجتماعيــة والثقافيــة ، وتوصــل إلــى مىيمناتىــا ، مــن خــالل منىجــه فــي 
الحفريات ، فضال  عن دراسته الوثائق التاريخية وبيان منزلة الخطاب الثقـافي فـي 

اصرة عن طريق منىجه فـي األنسـاب ، ُيعـّد مؤِسسـا  تطوير الظاورة المعرفية المع
( ، وانضم إلـى الحـزب 1972( عام )G I Pلمحزب الجنسي لمشاذين في فرنسا )
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( ، وســـــاند الثـــــورة اإلســـــالمية فـــــي إيـــــران عـــــام 1950الشـــــيوعي الفرنســـــي عـــــام )
( ، كــان كاروــا  لمنســاء ، محبــا  لمغممــان ، مــن كتبــه ) الكممــات واألشــياء ، 1978)

 .اقبة والمعاقبة، تاري  الجنسانية..(المر 
 : Julia Kristevaكريستيفيا ا جوليا   -7

ناقدة أدبية ومحممة نفسية ، وروائية بمغارية األصل ، فرنسية الجنسية ، كتبت في 
البنيوية وااللسنية ، وعمـم التحميـل النفسـي ، والسـيميائية ، والنقـد النسـوي ، عممـت 

لتركيبية ، ثم أصبحت أحد أعضاء جماعـة تيـل مع لوسيان جودمان في البنيوية ا
كيل الفرنسيـة ، ُمِنحت الدكتوران من مدرسة التعميم العالي في عموم االجتماع فـي 
باريس عن أطروحتىا ) شعرية المغة : الترجمة بوصفىا ثورة فـي المغـة الشـعرية ، 

ــــا  مــــن معطيــــات الكــــان وف 1974 ــــا  معرفي ــــا  منىجي وكــــو ( . ُتعــــّد دراســــاتىا تركيب
وبــاختين ، حصــرت دراســاتىا فــي الفتــرة األخيــرة فــي الســيميائيات والنقــد النســوي ، 

( ، مـــن كتبىـــا ) شـــعرية Intertextaulty ُتعـــّد مؤِسســـة لمصـــطمح التنـــاص ) 
ـــــــل ،  ( ) ســـــــيميائية األدب والفـــــــن ،  1969( ، ) الســـــــيميائيات ،  1977التحمي

النفســـي بوصـــفه حبـــا   ( ، ) عمـــم التحميـــل 1974( ، ) نســـاء صـــينيات ،  1980
يمانــا  ،  ( )  1988( ، ) الغربــاء ،  1987( ، ) الحــزن والمانخوليــا ،  1985وا 

( ، ) أمــــم بــــدون  1991( ، ) المغــــة المجىولـــة ،  1984ثـــورة المغــــة الشـــعرية ، 
( ،  1998( ، ) خبـرة األدب ،  1997( ، ) أمـراض الـروح ،  1993قومية ،  

( ،  2001( ، ) القداسـة واألنوثـة ،  2000ربيـة ، ) أزمة الدراسـات الثقافيـة األو 
) اإلحســاس وعدمـه : ثــورة القـوة وحــدود    ( ،  2001) عمـم التحميــل النفسـي ،  

) وجىــات نظــر أدبيــة : سمســمة فــي       ( ،      2001عمــم التحميــل النفســي ، 
 ( . 2002الفكر االجتماعي والثقافي ، 

 .( …سانية ، الجنون ، مولد العيادة ، تاري  الجن



727 

 

 
 Paul De Manدي مان ا بول :     -8

ناقد أدبي بمجيكي األصل ، أمريكي الجنسـية ، ُيعـّد مـن المنظـرين الكبـار لممـنىج 
( ، ) القصــــيدة الجماليــــة ،  1971التفكيكــــي ، مــــن كتبــــه ) العمــــى والبصــــيرة ، 

 ( ، أسىم في ترسي  الفكر النقدي التفكيكي في الجامعات األمريكية 1988
 سير ا فردينانسو   -9

فيمســوف لغــوي سويســري ، وعــالم فــي عمــم االجتمــاع ، وضــع نظريــات عــدة تتعمــق 
( ،  Semiotic بالدراسات االجتماعية والمسـانيات ، وبّشـر بـوالدة عمـم العالمـات ) 

وأوضــح بعــض الصــالت المغويــة بــين عوائــل المغــات المختمفــة كالمغــات ) الىنــدو ـ 
ميـــع المـــدارس المغويـــة التـــي نشـــأت فـــي أوربـــا أوربيـــة (، أثّـــر بشـــكل واســـع عمـــى ج

وأمريكا ، فضال  عن تأثر الميدان العربـي بطروحاتـه ، لـم يؤلـف كتابـا  فـي حياتـه ، 
وُجمعــــت محاضــــراته بعــــد وفاتــــه عــــن طريــــق طالبــــه ، وُوِضــــعت تحــــت عنــــوان ) 

 محاضرات في عمم المغة العام (
 Geoffrey Hartman:  هارتمان ا جيفري  -11
( . ناقــــــد ومنظــــــر أدبــــــي أمريكــــــي ، ألمــــــاني المولــــــد ، عــــــارض  1987القــــــراءة ،  

الشــكالنية ، ونقــد البنيويــة ، والكتابــة عنــدن ال تخضــع ألي تفســير نىــائي ، طالــب 
بتوحيــد دراســات األدب مــع التــاري  مــع الفمســفة ، وعــارض الفصــل بيــنىم ، ألّنىــم 

زاء السـطحية ، ُيشكّمون ـ حسب توجىاته ـ وحـدة معرفيـة واحــدة ، مـن كتبـه ) األجـ
( ، )  1996( ،   ) الظـل األطـول ،  1991( ، ) التنبؤات الصـغيرة ،  1985

 ( . 1997سؤال التراث ، 
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 Harold Bloomبموم ا هارولد:  -11
ناقــــد أمريكــــي يىــــودي ، اخــــتص بتفســــير النصــــوص التاريخيــــة األدبيــــة ، وكانــــت  

اردة فيــه ، واوــتم كتاباتــه المبكــرة حــول الشــعر الرومانســي ، وتحميــل النبــوءات الــو 
بتوضــيح أثــر القبالنيــة عمــى الفكــر النقــدي الغربــي عبــر مراحــل تطــورن المختمفــة ، 

 1971( ،   ) دراسات فـي الرومانسـية ، 1961من كتبه ) الشعر الرومانسي ، 
( ، ) القبالنيـــة والنقـــد ،  1975(، ) إســـاءة القـــراءة ، 1973( ، )قمـــق التـــأثير ، 

1986 ) 
 Hillis Millerميممرا هيمس:  -14

ناقد أمريكي ، وأحد منظرّي التفكيك ، وأحد اتباع مدرسة ييل األمريكيـة التفكيكيـة 
، دّرس فـــــي جامعـــــات ييـــــل وجـــــونس وـــــوبكنز وكاليفورنيـــــا ، رّكـــــز عمـــــى جانـــــب 
الدراسات الالووتيـة ، وكانت لغته حافمة بالغموض ، مـن كتبـه ) القصـة والتكـرار 

 …( ، ) أخالق 1985( ، ) المحظة اإلنسانية ،  1982، 
 Juigen Habermasهابرماس ا يورجن:  -17

مفكـــر اجتمـــاعي ألمـــاني ، مـــن أســـرة يىوديـــة ، قـــاد أفكـــار مدرســـة فرانكفـــورت لمنقـــد 
االجتمــاعي ، وطــّور الدراســات الماركســية ، وكانــت لديــه مالحظــات خاصــة حــول 

نســان نظريــة االتصــال االجتمــاعي ، نقــد العقــل االداتــي والتقنــي ، وانتقــد تحــول اإل
إلى شيء من األشياء في ظل عصر التكنولوجيا ، وقّدم بـديال  عـن ذلـك تمثـل فـي 
العقــــل التواصــــمي ، ُعِرفــــت نظريتــــه بـــــ) النظريــــة النقديــــة ( ، مــــن كتبــــه ) الحداثــــة 

 .والخطاب السياسي ، القول الفمسفي لمحداثة ، التقنية والعمم وااليديولوجيا (
 Max Horkheimerهوركهايمر ا ماكس  :  -14

مفكــر وعــالم اجتمــاعي ألمــاني مــن أســرة يىوديــة ، أحــد مؤسســي مدرســة فرانكفــورت 
 ( . 1968( ، ) النظرية النقدية ،  1947األلمانية ، من كتبه ) جدل التنوير ، 
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 Georg Willelm Fridrich Hegelهيجل ا ويمهام فريدريك :  -15
             الجــــدلي فيمســــوف ألمــــاني ، حــــاول وصــــف الميــــادين التــــي تســــىم فــــي تقــــدم الفكــــر 

) الـــديالكتيكي ( الـــذي أّســـس مـــاركس عميـــه قاعـــدة الماديـــة الجدليـــة ، آمـــن ويجـــل 
بالتــاري  وتطــور األفكــار ، واإلنســان الــواعي الــذي يطــّور جميــع أفكــارن مــن خــالل 
عمميات جدلية بوصفىا أجزاء مطمقة ، وبوصفىا وبة ربانية مثالية لمعرفة اإلنسان 

سات الالووتية ، والعالم بنظـرن وـو روح وجسـد ، كنسـية ودولـة نفسه ، اعتنى بالدرا
ـــاة ، قـــوغ وفضـــمية ، فعـــل دنيـــوي وفعـــل آخـــروي ، مـــن كتبـــه ) عمـــم  ـــادة وحي ، عب

 ( . 1813) عمم العقل ،    ( ،  1818المنطق ، 
 : Sigmund Freudفرويد ا سيجموند  -16

ئمـة يىوديـة ، طبيب أعصاب نمساوي ، وُمؤِسس عمم التحميل النفسي ، من عا    
اوتم بدراسة األحالم والجنس والالوعي ، وأسىم في بيان آليات اشتغالىا في تحديد 
ســموكيات الفــرد ، وتنظــيم خبرتــه اآلنيــة واالســتقبالية ، لديــه مكتبــة نفســية كبيــرة مــن 
المؤلفات والمقاالت منىا ) ثالث مقـاالت فـي نظريـة الجـنس ، مـا وراء عمـم الـنفس 

 .، نظرية األحالم( التحميمي ، القمق 
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