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إلى روح أختي التي فارقتنا وىذا العمؿ يوشؾ أف يرى النور.
إلى الوالديف الكريميف.

إلى روح األستاذ محمد يحياتف ،الذي كاف أباً ومعمِّماً.
إلى كؿ المخمصيف لمعمـ طمباً ووداً.
أىدي ىذا البحث المتواضع.

وإن أهت أكرمت إنلئمي متردإ
إذإ أهت أكرمت إمكرمي ملكته
ورجاء أن ىكون من إمكرإم وخمافة أن ىكون من إنلئام ،وجب ػلييا أن هلدم إمشكر ملك
من يس تحله ،وال أحق به من إملوىل ّغز وجل فهل إمحلد يف إلوىل وإلآخرة ،وهل إمحلد ػىل
ما أغطى ومن ػلييا من غظمي إمصرب وإمتوفيق ،مث أثلدم ابمشكر إىل لك إلساثذة إذلين
أرشفوإ ػىل تكويين ،وػىل رأسهم إلس تاذ إملرشف مصطفى دروإش ػىل رحابة صدره
وحتمهل ،مث لك إلساثذة إذلين أرشفوإ ػىل شؼبة هظرية إلدب دفؼة ،9002 ،وإمشكر
موصول إيض ًا إىل إلس تاذ فضيل إيدير من كسم إمفلسفة ،إذلي أػاهيا يف إملضااي إمفلسفية
إملتؼللة ابمبحث ،ومجيع إمزمالء وػىل رأسهم رإحب وسلمي ،وحسني وبشري كام وشكر لك
من أػاهيا يف هذإ إمبحث بتوجيه أو مرجع أو حىت بلكمة طيبة.

مقدمـــــــــــــــة

مقدمــــة
لـ يكف اختيارنا لموضوع يتعمؽ بالمناىج النقدية والنظريات الفمسفية الغربية ،نابعاً عف

ٍ
منا لمحضارة الغربية ومناىجيا النقدية أو نظرياتيا المعرفية ،عمى حساب تراثنا النقدي
تحيز ّ
كنا قد اخترنا موضوعػاً مػقتػصػ اًر عمػى المػنػيػج الغربػي ،كأف يكػوف عنػواف بحثػنا
والفكري ،واالّ ّ
أف مثؿ ىذه
"التفكيكية أصوليا وآلياتيا" ،وقد يرى الكثير مف الباحثيف والعارفيف بالميدافّ ،
المواضيع قد استنفذت طاقاتيا ،ولـ يعد بإمكاننا أف نضيؼ شيئاً لما قالو النقاد والمفكروف .وبغض
النظر عف سبلمة ىذا الرأي أو سقمو ،إالّ ّأنو لـ يكف الدافع الرئيس وراء تجنبنا مثؿ ىذا النمط مف
ٍ
بعامة ىو السبب األساس وراء توجينا؛ إذ
البحوث ،بقدر ما كاف تعمقنا بواقعنا النقدي والمعرفي

تستحوذ ىذه القضية عمى وجداننا ،كما يفعؿ ذلؾ كؿ مالو عبلقة بإشكالية األصالة والمعاصرة

وقد يقاؿ في القضية إّنيا مجرد إشكالية مفتعمة ،والبحث فييا أو فيما يتعمؽ بيا ال يعدو أف يكوف
اجت ار اًر لما قيؿ سابقاً ،سواء مف أنصار التجديد مف عممانييف وتنويرييف ،كما يسموف أنفسيـ ،أو

مف دعاة التأصيؿ الذيف يدعوف إلى بعث مقوالت التراث وتفعيميا والعمؿ بيا ،حفاظاً عمى أصالة
أف ىذا الرأي ال يسمـ مف الشطط في النظر.
الفكر وخصوصية الحضارة العربية اإلسبلمية .والحؽ ّ
أف إشكالية األصالة والمعاصرة ،قضية مستمرة ودائمة بدواـ
فالناظر إلى القضية بعيف الدقة ،يجد ّ
الحضارة البشرية ،وليس ىذا الحكـ عاماً أو اعتباطياً ،فالحضارة أياً يكف مصدرىا أو عرقيا أو

جغرافيتياّ ،إنما تقوـ عمى مبدأيف مركزييف :
األوؿ :ما تأخذه عف أسبلفيا مف عادات و طرز في العيش أو طرائؽ في النظر ،أو ما يمكف
اختصاره في مقولتي التراث المادي ،والتراث النفسي أو المعنوي ،وىذا ما نعنيو بمقولة األصالة.

الثاني :ما تأخذه عف غيرىا مف األمـ األخرى ،في مختمؼ أشكاؿ التبادؿ الثقافي ،سواء ما كاف ذا
طابع معرفي ،كأعماؿ الترجمة والنقؿ واالقتباس أو التأثير والتأثر ،أو ما كاف ذا طابع حياتي

كأعماؿ التجارة أو الغزو وما شاكميا مما يتيح التداخؿ الثقافي ،بغض النظر عف العنصر القوي أو
الضعيؼ ،باإلضافة إلى وسائؿ اإلعبلـ و االتصاؿ ،التي أتاحت التواصؿ بشكؿ غير مسبوؽ

وىو ما وضع العالـ بأسره أماـ ظاىر العولمة ،وىذا ما نعنيو بمقولة المعاصرة .

أف مقولة األصالة والمعاصرة تفرض نفسيا بشكؿ مستمر ،فالبحث فييا لو مشروعيتو
وبما ّ
لذلؾ كاف اختيارنا لموضوع عمى عبلقة بيا ،عمى الرغـ مف ّأنيا لـ تكف موضوع بحثنا ،بحكـ
تخصصنا وىو النظرية األدبية المعاصرة ،ونستطيع القوؿ إ ّف بحثنا يرتبط بتمؾ اإلشكالية مف
جانبيف اثنيف :
األوؿ :تطرقو لتيار نقدي وفمسفي غربي ،ىو التفكيكية ( ،)Déconstructionبكؿ ما تحممو مف

أبعاد نظرية ،وتحميبلت نقدية ،يضاؼ إلييا أصوليا المعرفية.
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الثاني :حديثنا عف انتقاؿ التفكيكية إلى الثقافة العربية ،وكيفية انتقاليا وضروب فيميا لدى مختمؽ
النقاد و المفكريف العرب ،ومدى مشروعية نقميا ،وفاعمية تطبيقيا عمى نصوص الحضارة العربية.
لكف لماذا التفكيكية دوف غيرىا مف تيارات النقد الغربية؟.

إ ّف اختيارنا لمتفكيؾ دوف غيره مف المناىج الغربية ،ليس اقتناعا بطروحاتو ،فالسبب الذي
دفعنا الختياره ىو طبيعة عبلقتو بكؿ أشكاؿ األصوؿ والمرجعيات ،إذ قاـ التفكيؾ باألساس عمى
تقويض كؿ األسس الماورائية لمفكر ،سواء كانت الىوتية أو عقمية أو عممية ،كما قاـ بالتأسيس

أف كؿ ممارسة فكرية ،قائمة عمى مرجعية
لثقافة االختبلؼ القائمة عمى السيرورة واإلرجاء ،بحجة ّ
ثابتة ،تؤدي إلى أحادية المعنى والفكر ،كما تؤدي إلى الحجر عمى المعنى والحقيقة .ومثؿ ىذا

التيار الفكري والنقدي ،إذا ما نظر إليو في ظؿ ثنائية األصالة والمعاصرة ،سيكوف مثا اًر لنقاشات

واسعة بيف كؿ مف أنصار الحداثة والتنوير ،وبيف التأصيمييف ،فالتيار األوؿ يروف التفكيكية
بوصفيا السبلح األمضى لمتحرر مف سمطة األصوؿ ،والدخوؿ في عالـ التعدد وفضاء العولمة

أف تبني طروحات التفكيؾ غير مدروس العواقب ،كونو قائـ عمى تعدد مفرط
أما التيار الثاني يرى ّ
ّ
يؤدي إلى البل معنى والبل حقيقة في مقابؿ ثقافة الحجر والفكر األحادي ،كما ّأنو بإعبلنو ال نيائية

ظف ّأنو يحررىا
الداللة واإلرجاء المستمر لممعنى ،يكوف قد قضى عمى المعنى والحقيقة ،مف حيث ّ
مف السمطات القبمية .وبيذا يكوف التفكيؾ خط اًر عمى المعنى والحقيقة واليوية ،بؿ وعمى اإلنساف

في حد ذاتو.

باإلضافة إلى ىذا ىناؾ ىالة مف الغموض تمؼ التفكيكية ،إذ ينظر إلييا بوصفيا صعبة

أو مستعصية الفيـ ،أو عمى ّأنيا فوؽ التبسيط ،وال يرقى إلييا النقد .في حيف ّأنيا تيار فكري ،مثمو
مثؿ كؿ تيارات الفكر الغربية ،يمكف شرح مفاىيمو وتبسيطيا ،بؿ يمكف حتى نقدىا وابراز مآخذىا
إذا ما نظرنا إلييا بعيداً عف ىالة التعتيـ ،والمغة التي يعتمدىا أصحابيا ،ىروباً مف المساءلة
النقدية.

وىذه األسباب الموضوعية  -دوف أف ننكر دخوؿ شيء مف الذاتية  -كانت الدافع وراء

اختيارنا لمثؿ ىذا الموضوع اإلشكالي وعنونتو كاآلتي " :تمقي التفكيكية في النقد العربي الحداثي"

واذا ما قدمنا قراءةً بسيطةً لمعنواف ،سنجد ّأنو ينقسـ جزأيف ،األوؿ يتعمؽ بالتفكيكية أصوليا
أما الجانب الثاني فيتعمؽ بمبلبسات انتقاليا إلى البيئة النقدية العربية.
وآلياتيا في ببلد النشأةّ .
أف ما قد يمفت االنتباه في العنواف ىو مصطمح "تمقي" الذي استعمؿ في العنواف وكاف
كما ّ
أف اختيارنا لمصطمح التمقي
يمكف االستعاضة عنو بمصطمحات أخرى؛ عمى شاكمة " قراءة " .غير ّ

كاف متعمداً ،فعمى الرغـ ّأننا تحرجنا في اختياره بدايةً ،مخافة أف يمتبس بمقوالت نظريات القراءة
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أف المتتبع
والتمقي ،إالّ ّأننا استقرينا عميو أخي اًر بعد أف اطّمعنا عمى مراجع الموضوع؛ ذلؾ ّ
لطروحات النقاد العرب حوؿ التفكيؾ يجد ّأنيا تختمؼ مف ناقد إلى آخر ،حتى ّأنؾ تجد االختبلؼ

في وجيات النظر بيف المتبنيف لمتفكيؾ أنفسيـ وكذلؾ بيف الرافضيف لطروحاتو .ىذا ما يجعمنا في
أف عنواناً مثؿ فيـ
الحقيقة أماـ مفاىيـ مختمفة لمتفكيكية .ولـ نختر مصطمح الفيـ ،إذ بدا لنا ّ
التفكيكية ،مجاؼ لمنيجية البحث اآلكاديمي ،لذلؾ اخترنا مصطمح التمقي كونو أكثر تداوالً مف
الناحية اآلكاديمية ،كما ّأنو مف الناحية المعرفية يتضمف الفيـ.
لكف تحميبلً عمى ىذه الشاكمة يبقى في الحدود النظرية ،وىو في أحسف األحواؿ شرح

وتبسيط لمقوالت النقاد الغربييف أو العرب في الموضوع .لذلؾ حاولنا أف نقدـ الرأي والرأي اآلخر

كما لـ نكتؼ بالتوضيح واّنما تجاوزناه إلى محاولة النقد ،لذلؾ طعمنا عنواف بحثنا بعنواف ثانوي
وىو "عمي حرب أنموذجاً" .وىدفنا مف التطرؽ لمتفكيؾ في فكر عمي حرب ،ىو تحميؿ خطابو بغية
الوصوؿ إلى مدى انسجامو مع مقوالت التفكيؾ ،و اكتشاؼ مدى انسجاـ النظرية مع التطبيؽ في
لكف لماذا عمي حرب ذاتو دوف غيره مف النقاد العرب ؟.
أثناء تعاممو مع الخطابات العربيةّ ،
كاف باإلمكاف اختيار نماذج أخرى لمتفكيكييف العرب ،وىي نماذج قابمة لمتحميؿ والنقد .غير

ّأننا اقترحنا عمي حرب لسببيف اثنيف :األوؿ ّأنو يكاد يكوف -حسب اطبلعنا -مف النقاد العرب
القبلئؿ المتحمسيف لطروحات التفكيؾ كما ّأنو يقدـ التفكيؾ كاستراتيجية لقراءة الفكر اإلسبلمي مف

صدر اإلسبلـ إلى أعماؿ الجابري وآركوف ،وىذا ما يمت بصمة واضحة لمتفكيكية؛ التي وضعت
كاستراتيجية شاممة لتقويض مسممات الميتافيزيقا الغربية .والسبب الثاني يتعمؽ بطبيعة قراءاتو

وحساسية المواضيع التي يثيرىا ،كالحقيقة والمعنى والتأويؿ والتراث والعولمة ،وىي مواضيع مف
صمب اىتماماتنا النقدية والفكرية.

ونيدؼ مف خبلؿ ىذا العنواف ،إلى إثارة العديد مف اإلشكاالت ،التي نحاوؿ اإلجابة عنيا

أو إثارتيا.

ما طبيعة التفكيكية ؟ وكيؼ تمقاىا المفكروف الغرب؟
كيؼ فيـ النقاد العرب التفكيكية ؟.

كيؼ كانت طبيعة التبني؟ وكيؼ كانت طبيعة النقد؟

إ ّف بحثنا حاوؿ تجاوز أحد اإلشكاليات التي طالما تكررت ،وىي ما مدى صبلحية تطبيؽ
المناىج الغربية عمى النصوص العربية ؟ إلى إشكالية أخرى ما مدى فاعمية المنيج ذاتو ؟

وىذا استقيناه مف أعماؿ مفكريف كبار؛ مف أمثاؿ مالؾ بف نبي وعبد الوىاب المسيري ،إذ تجاوزوا
إنكار انتقاؿ الفكر الغربي ومناىجو إلى الحضارة العربية ،إلى مساءلة وتفكيؾ أسس الحضارة
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الغربية ذاتيا .وىدفيـ مف ذلؾ تخميص المفكر العربي ،مف عقدة النقص التي تبلزمو تجاه الفكر
الغربي ،ىذا ما أليمنا فكرة تفكيؾ التفكيؾ ،التي حاولنا تطبيقيا عمى خطاب عمي حرب ،واليدؼ
منيا ما مدى تماسؾ طروحات التفكيؾ عند عمي حرب بوصفيا خطاباً؟.

منا لئلجابة عمى ىذه اإلشكاليات ،ارتأينا أف نقسـ البحث إلى ثبلثة فصوؿ
كمحاولة ّ
الفصؿ األوؿ :عنوناه "التفكيكية أصوليا وآلياتيا" .تطرقنا في بداية ىذا الفصؿ إلى األصوؿ
المعرفية التي قاـ عمييا التفكيؾ ،وأشرنا بالتحديد إلى أعماؿ نيتشو وىيدغر ودي سوسور وبيرس

وقد يطرح مثؿ ىذا االختيار سؤاالً مشروعاً ،ىؿ تقتصر المرجعية المعرفية لمتفكيؾ عمى مثؿ ىذه
أف التفكيؾ لدى العارفيف بو ،عمى عبلقة بجؿ تيارات الفمسفة الغربية قديميا
األعماؿ فقط ؟ ،مع ّ
وحديثيا ،كونو قاـ باألساس عمى محاولة نقضيا؟.
أف اإلحاطة بمرجعيتو
أف التفكيؾ عمى عبلقة بأغمب تيارات الفكر الغربية ،كما ّ
الحؽ ّ
الفكرية ضرب مف المستحيؿ في مثؿ ىذا البحث ،غير ّأنو يجب أف نقوؿ :إ ّف بحثنا يندرج في
إطار نظرية األدب ،لذلؾ اخترنا المرجعيات األقرب إلى التخصص ،باإلضافة إلى ّأنيا المرجعيات

قدـ الحقيقة والمعنى بوصفيما في حالة تغير
األكثر حضو اًر في أعماؿ دريدا ،مثؿ نيتشو ،الذي ّ
قدميا دريدا عمى
أف الكثير مف المصطمحات التي ّ
قوض كؿ أسس الحقائؽ المطمقة ،و ّ
دائـ ،كما ّ
عبلقة وطيدة بمصطمحات كؿ مف ىيدغر ودي سوسور.

أف ىذا الجانب يبدو مقبوالً لدى أغمب النقاد عمى اختبلؼ توجياتيـ ،وما قد يثير
غير ّ
االختبلؼ ىو عبلقة التفكيؾ بالقببلنية والتأويؿ الييودي لمتوراة ،وىو رأي يربط التفكيؾ بالتصوؼ
أما في الثقافة
الييودي .ولعؿ أشير النقاد العرب ،الّذيف تحدثوا عنو ،ىو عبد الوىاب المسيريّ ،
الغربية سنجد إمبرتو إيكو ،وما يمكف الجزـ بو في ىذا الموضوع ،ىو الشبو الواضح بيف الكثير

أما ما ال يمكف الجزـ بو فيو محاولة دريدا إحياء
مف مقوالت التفكيؾ ومقوالت التصوؼ الييوديّ .
عرجنا عمى ذكر السياؽ
التراث الييودي ،فيو يبقى أوالً وقبؿ كؿ شيء مفك اًر غربياً خالصاً .ثـ ّ
الفمسفي العاـ لبروز التفكيكية ،وذكرنا في ذلؾ أنموذجيف مف المفكريف الغربييف ،وىما روالف بارث

أف ذكر
وميشيؿ فوكو ،نتيجة الشبو الذي يربط منيجيتيما بمقوالت التفكيؾ ،وقد يرى بعض ّ
منا ّ
أف ربط
أف العارؼ بطبيعة التفكيكية ،يدرؾ ّ
األصوؿ ال يعدو أف يكوف معمومات إضافية ،غير ّ
التفكيؾ بأصولو ىو نفي لمقولة الثورية التي قاـ عمييا ،وىذا ما يفيدنا أكثر في عممية تحميؿ

الخطاب التفكيكي.

بعد ذكر األصوؿ ،نعرج عمى جانب آخر مف القضية وىو "آليات التفكيؾ" وقد اقتصرنا في

ذلؾ عمى المقوالت األساسية وىي مقوالت االختبلؼ و نقد الموغومركزية و الغراماتولوجيا .وبعدىا
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أف التعمؽ في مقوالت التفكيؾ يحتاج إلى بحث مفرد
مفاىيـ ّ
النص والقراءة ،ألسباب عدة ،ذلؾ ّ
أف المقولة األساسية في التفكيؾ لدى الدارسيف ىي االختبلؼ وكؿ المقوالت األخرى تتفرع
كما ّ
وقدمنا تعريفات مختصرة لمكثير مف مقوالت
منيا ،وقد أشرنا إلى ذلؾ في حديثنا عف االختبلؼّ .
التفكيؾ ،كاالنتشار والتشتت.
أما الفصؿ الثاني :تطرقنا فيو إلى التمقي العربي لمقوالت التفكيؾ ،فتحدثنا في بدايتو عف
ّ
إشكاليات ترجمة المصطمح التفكيكي ،والخبلؼ الواسع الذي حدث بيف النقاد العرب في ترجمتو بؿ

حتى في ترجمة مصطمح ( )Déconstructionذاتو.

قسمنا مبدئياً أوجو تمقي التفكيكية في الفكر النقدي العربي ،وجييف :األوؿ التبني والثاني
ّ
النقد ،معتمديف في ذلؾ عمى تقسيـ محمد سالـ سعد اهلل ،في كتابو "األسس الفسمفية لنقد ما
ىو ّ
أف طبيعة
أف ىذا التقسيـ ىو تقسيـ عمى مستوى السطح فقط ،فالتعمؽ يبيف ّ
بعد البنيوية" ،غير ّ
التبني تختمؼ كما تختمؼ طبيعة النقد.
رأينا أف تبني التفكيؾ في النقد العربي ،يتخذ اتجاىيف األوؿ ينظر إلى التفكيؾ بوصفو

منيجاً نقدياً ،عمى ما ىو مذىب الغذامي .والثاني ينظر إلى التفكيؾ بوصفو فمسفةً أو باألحرى
استراتيجية إلعادة النظر في الفكر العربي قديمو وحديثو ،مركزيف عمى مستوياتو الخطابية المتعددة

ومنيا الخطاب الديني ،عمى ما كاف مذىب الباحث التونسي مختار الفجاري .رّكزنا عمى الجانبيف

أف الفجاري كاف أعمؽ
المذكوريف مف خبلؿ أعماؿ كؿ مف الغذامي ومختار الفجاري ،وقد الحظنا ّ
فيماً لمتفكيؾ مف الغذامي ،كونو اتخذ منو استراتيجية لتفكيؾ مركزية التأويؿ العربي اإلسبلمي ،منذ
ٍ
حور مفاىيـ
عصر التفاسير القرآنية األولى إلى أعماؿ كؿ مف الجابري وآركوفّ .
أما الغذامي فقد ّ
حور المصطمح باألساس حيف ترجمو بالتشريحية
التفكيؾ وجعؿ منيا مجرد قوالب منيجية ،مثمما ّ

أماّ الجانب الثاني في الموضوع فتعرضنا فيو إلى نقد المفكريف العرب لطروحات التفكيؾ واختبلؼ
طبيعتو مف ناقد آلخر .و رأينا ّأنو ينقسـ في غالبو إلى مستوييف نقد ذي طبيعة نصية ونقدية
النص والمعنى ،كما ىو حاؿ نقد عبد العزيز حمودة .ونقد ذي طبيعة فكرية
تتعمؽ بالنقد ومفيوـ ّ
ومعرفية كما ىو حاؿ نقد عبد الوىاب المسيري ،لذلؾ اخترناىما كأنموذجيف لنقد التفكيؾ في الفكر
النقدي العربي ،األوؿ يتعمؽ بالتفكيؾ بوصفو فوضى في المفاىيـ النقدية ،والثاني التفكيؾ فمسفةً

معادية لئلنساف.

قدمو سالـ سعد اهلل ،ونعاود القوؿ إّنو تقسيـ عمى مستوى
نعود مرةً أخرى إلى التقسيـ الذي ّ
السطح ،و ّأنو يمكننا الحديث عف توجو ثالث بيف التبني والنقد .ىذا االتجاه يقوـ عمى استثمار

أف التفكيؾ يقوـ عمى
مقوالت التفكيؾ لنقد التفكيؾ .ىذا ما ارتأينا تسميتو ب "تفكيؾ التفكيؾ" ،ذلؾ ّ
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أف كؿ ّنص أو
بعض المقوالت التي تقدـ كأحكاـ مطمقة ،مع ّأنو قاـ عمى نقضيا ،مثؿ مقولة ّ
خطاب ّإنما يحمؿ في طياتو تناقضاً ،أي ّأنو يضمر عكس ما يظير .واذا ما اعتبرنا التفكيؾ
أف الخطاب التفكيكي ينطبؽ عميو الحكـ
كتيار فكري ونقدي قد أنتج خطاباً ،فمعنى ىذا الكبلـ ّ
أف الكثير مف الباحثيف سواء الغربييف أو العرب ،قد استعمموا بعض
سابؽ الذكر ،كما ّأننا الحظنا ّ
مقوالت التفكيؾ في نقد الخطاب التفكيكي عمى شاكمة جوف إليس ،أو عبد العزيز حمودة ،و ىذا ما

جعمنا نفكر في استثمار بعض مقوالت التفكيؾ في تحميؿ الخطاب التفكيكي لعمي حرب.

في الفصؿ الثالث حاولنا استثمار مقولة "تفكيؾ التفكيؾ" ،كمفتاح لمولوج إلى الخطاب

التفكيكي لعمي حرب ،وحاولنا بادئاً ببدء رد خطاب عمي حرب إلى أصولو المعرفية ،فيما أسميناه

مساءلة المرجعية .ولـ نقصد بيذا العنصر الجانب المعموماتي بقدر ما قصدنا بو إثبات أصولية
عمي حرب ،واعتماده عمى مرجعية بديمة ،في مقابؿ المرجعيات التي يسعى إلى التخمص منيا

كالتراث واليوية .ثـ عرضنا إلى مفيوـ التفكيؾ في "فكر عمي حرب" كمصطمح واستراتيجية في
قراءة النصوص والخطابات .ىذا حتى يتسنى استثمار بعض مفاىيمو حوؿ التفكيؾ لتحميؿ خطابو
أما الجانب األوؿ فيتعمؽ
في جانبيف مف القضايا المعرفية ،التي تطرؽ ليا في مختمؼ كتاباتوّ ،
بالتراث واليوية والعولمة ،والثاني يتعمؽ بنقد النقد .وقد يتساءؿ أحدىـ ،ما عبلقة مواضيع مف مثؿ
اليوية والعولمة بالنقد األدبي؟.

أف
يجب أف ندرؾ ّأننا عندما نتحدث عف اليوية ،فنحف نتحدث عف المعنى ،ومعروؼ ّ
النقدية كميا قامت كمحاولة لمقبض عمى المعنى ،وحيف نتحدث عف ىوية محددة وثابتة
المناىج ّ

أما
فنحف نتحدث عف مرجعية قارة ،وبالتالي حضور المعنى في ّ
النص وعبلقتو الوطيدة بالمؤلؼّ .
عندما نتكمـ عف العولمة فنحف نتكمـ عف ىوية ىجينة ومتغيرة ،وبالتالي معنى مضطرب ومتغير
النقد فيو قراءات
أما نقد ّ
كما يفقد المؤلؼ وصايتو عمى المعنى ،وىذا ما يمكف تسميتو بيتـ ّ
النصّ ،
بأنيـ
نقدية أو محاولة لتفكيؾ الخطاب النقدي لمعديد مف المفكريف العرب ،وبالتحديد مف يوصفوف ّ
أصحاب المشاريع الفكرية الكبرى ،كالجابري وآركوف وطو عبد الرحمف ونصر حامد أبو زيد ،وقد
اعتمد عمي حرب في كؿ نصوصو التي مارس فييا نقد النقد ،محاولة إرجاع كؿ المشاريع النقدية

إلى أصوليا ووصؼ أغمبيا بعدـ القدرة عمى التفكير السميـ ،نتيجة ىواجس اليوية والخوؼ مف

العولمة ،والتمركز حوؿ األفكار الموروثة والمعتقدات الراسخة ،كما يصؼ بعض المشاريع بمحاولة
النقد كاف بيدؼ اكتشاؼ ما
االنفبلت مف سيطرة األصوؿ وعدـ نجاحيا في ذلؾ .وبحثنا في نقد ّ
مدى نجاح خطاب عمي حرب في التخمص مف العيوب ،التي يأخذىا عمى النقاد العرب ،أو ما
يسميو بإمبريالية المشاريع .واخترنا في ىذا الباب ،نصيف اثنيف تطرؽ إلييما عمي حرب كبلً عمى
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حدا ،األوؿ ىو مشروع فقو الفمسفة لطو عبد الرحمف وبالتحديد حوؿ إشكالية الترجمة .والثاني

مشروع نقد التراث العربي اإلسبلمي لنصر حامد أبو زيد ،وقد اخترنا ىذيف األنموذجيف ،كوف
أما الثاني فذ منيجية عممانية تغريبية
األوؿ يتميز بطبيعتو التأصيمية ونظرتو التداولية والشموليةّ .
ىدفو كما يرى المتحمسوف لفكره ىو تحرير العقؿ العربي مف الرواسب البلىوتية والخطابات
التيولوجية.

كنا طيمة مسيرة البحث ،نتداوؿ عمى
لـ نعتمد في ىذا البحث عمى منيج موحد ،بؿ ّ
منيجيف ،وىما الوصؼ والتحميؿ ،ونقد النقد .ويخضع التحوؿ بيف المنيجيف إلى طبيعة العنصر

أما في األجزاء
قيد البحث ،ففي األجزاء األولى مف البحث ،إعتمدنا منيج الوصؼ والتحميؿّ ،
األخيرة ،فتوسمنا فييا بمنيجية نقد النقد.
اعتمدنا طيمة مسيرة البحث ،عمى مصادر ومراجع متعددة ،بعضيا كاف ليا حضور كثيؼ

في البحث ،وبعضيا كاف االعتماد عمييا قميبلً ،تبعاً لمعطيات البحث ،ونذكر مف بيف ىذه الكتب
كتاب "الكتابة واالختبلؼ" لجاؾ دريدا وكتاب "مواقع" ،والّمذيف كاف االعتماد عمييما دوف كتب

دريدا األخرى ،خاصة "مواقع" ،الذي يتميز بالدقة في الطرح والسبلسة في األسموب .وىذا ما سيمنا
عمينا االعتماد عميو .كما عدنا كثي اًر إلى كتاب "التفكيكية دراسة نقدية لبيير زيما" ،بخاصة في

أما المراجع العربية ،فقد أفادتنا كثي اًر دراسات محمد
الجزء المتعمؽ بنقد التفكيكية في الثقافة الغربيةّ .
سالـ سعد اهلل خصوصاً "األصوؿ الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية" ،إ ّف كتاباتو تتميز بحشدىا الكـ
الكثير مف المعمومات واإلحاطة بجميع الجوانب المتعمقة بنقد ما بعد البنيوية ،غير ّأنيا تفتقر إلى
التحميؿ المقنع ،وأصدؽ قوؿ فييا إّنيا برعت في الرواية ولـ تبرع في الدراية ،باإلضافة إلى بعض

أعماؿ كؿ مف عبد الوىاب المسيري وطو عبد الرحمف وعبد العزيز حمودة وكتابات عمي حرب
ألف كتبو تحتوي عمى تمؾ المقاالت ،غير ّأننا نشير إلى
اعتمدنا فييا عمى الكتب دوف المقاالتّ ،
أف ما قالو فيو
بعض األعماؿ التي لـ نعد إلييا ،مثؿ "مداخبلت" الذي يعد مف أوائؿ أعمالو ،ذلؾ ّ

أعاد طرحو وبأكثر عمؽ ،في كتاب "نقد ال ّنص".

ىذا فضبلً عف البحوث التي كانت عمى عبلقة بإشكالية بحثنا ،فمف الكتب نجد كتاب

الباحث البحريني محمد أحمد البنكي "دريدا عربياً قراءة التفكيؾ في الفكر النقدي العربي" الذي

أف طبيعة
يكاد يكوف موضوعو مطابقاً لموضوع بحثنا وقد اطمعنا عميو .ونؤكد في ىذا الباب ّ
قراءتنا لمتفكيؾ ،كانت مغايرة لطريقة البنكي ،الذي اعتمد في جزء كبير مف البحث عمى التقصي
التاريخي .وىذا ما اجتنبناه اجتناباً واضحاً ،إذ كاف اىتمامناً بالنصوص وعودتنا إلى السياؽ

أف ىناؾ جانب آخر في غاية األىمية ،وىو
لمحاولة اإلفادة في التحميؿ وليس التأريخ ذاتو ،كما ّ
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أف البنكي ذو خمفية تفكيكية ومتحمس لطروحاتيا ،ما جعمو ينظر بعيف الضدية إلى األعماؿ التي
ّ
قامت بنقد التفكيكية .وىذا ما ينطبؽ كذلؾ عمى الكتاب الّذي أشرؼ عميو شوقي الزيف ،وشارؾ فيو
عدد مف الباحثيف ،قدموا فيو مباحث نقدية حوؿ عمي حرب ،وىو كتاب "الحقيقة والتأويؿ قراءات

في فكر وفمسفة عمي حرب" ،ويمكننا القوؿ عف أغمب مقاالت الكتابّ ،أنيا تنحو منحى المشايعة
وليس الدراسة العممية والنقدية ،ما عدا بعضيا مثؿ مقالة عبد الرزاؽ بمعقروز حوؿ "التغمغؿ
النيتشوي في فكر عمي حرب" ،التي أفادتنا في الحديث عف مرجعيتو ،أما الرسائؿ الجامعية فمـ

نجد رسالة ماجيستير أو دكتوراه تناولت تمقي النقاد العرب لمتفكيكية – ىذا في حدود عممنا وما
استطعنا الوصوؿ إليو مف الرسائؿ الجامعية ،-إالّ ما تطرؽ منيا إلى التفكيكية كمفيوـ أو كمنيج
نقدي .وقد اعتمدنا عمى بعضيا في البحث.

يمكننا اإلشارة إلى بعض الصعوبات التي اعترضت طريؽ البحث ،منيا ما تعمؽ بتوافر

سيما ما تعمؽ منيا بنقد التفكيكية في البيئة الغربية كأعماؿ جوف إليس مثبلً ،أما
المراجع ،ال ّ
الجانب الثاني فيتعمؽ بطبيعة البحث ذاتو ،فالتفكيكيوف وبخاصة دريدا يعرفوف بغرابة كتابتيـ
واعتمادىـ عمى األالعيب المغوية ،بيدؼ اليروب مف النسقية أو اليروب مف المساءلة.

غير ّأننا حاولنا تجاوز ىذه الصعوبات قدر ما استطعنا ،سواء نجحنا في ذلؾ أو لـ ننجح
فميس لنا حؽ الحكـ ،فإف أصبنا فمف اهلل وحده واف أخطأنا فمف عندنا ،غير ّأننا نقر بالفضؿ لكؿ
ذي فضؿ ،لذلؾ نتقدـ لؤلستاذ المشرؼ بجزيؿ الشكر ،كما نتقدـ بالشكر لكؿ أساتذتنا السابقيف
والحالييف ولكؿ مف أعاننا في ىذا البحث ولو بكممة طيبة.

الطالب :أحمد العزري.
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األوؿ :التفكيكية أصوليا وآلياتيا
الفصػػؿ ّ
 األصوؿ المعرفية لمتفكيكية
 آليات التفكيؾ

01

انتفكٍكٍة أصىنها وآنٍاتها

انفصم األول

األصوؿ المعرفية لمتفكيكية:
التفكيؾ (:)déconstructionالمصطمح والماىية:
ال يمكننا الشروع في الحديث عف األصوؿ المعرفية لمتفكيكية ،دوف أف نوضح مبدئياً ما

تعنيو مفردة تفكيكية ،حتى يتسنى ربط العبلئؽ بيف المفاىيـ التفكيكية وأصوليا المعرفية.

يصعب عمى الباحث في ىذا الموضوع تحديد مفيوـ دقيؽ لو أو تحديد داللة ثابتة وقارة

كونو يشير إلى تيار فمسفي ونقدي يرفض التعريؼ والتحديد ،كما ّأنو ال يتصؼ بصفة واضحة
"إذ يتخذ التفكيؾ مظاىر عديدة فمرة يبدو موقفاً فمسفياً ،وتارةً يكوف إستراتيجية سياسية أو
فكرية ومرةً ثالثة يبدو طريقة في القراءة".1

إذا ما عدنا إلى مصطمح التفكيؾ في حد ذاتو ( )déconstructionفقد "يدؿ في البداية

عمى التيجـ والتخريب وىي دالالت تقترف عادةً باألشياء المادية المرئية لك ّنو في مستواه

الداللي العميؽ يدؿ عمى تفكيؾ الخطابات والنظـ الفكرية ،واالستغراؽ فييا وصوالً إلى اإللماـ

بالبؤر األساسية المطمورة فييا".2

أف مجاؿ اشتغاؿ التفكيؾ ىو الخطابات المغوية ،اشتغاؿ ييدؼ إلى "فؾ االرتباط أو
أي ّ
حتى تفكيؾ االرتباطات المفترضة بيف المغة وكؿ ما يقع خارجيا ،أي إنكار قدرة المغة عمى أف
تحيمنا إلى أي شيء أو أي ظاىرة إحالة موثوؽ بيا".3

لكف المبس الذي يبقى يمؼ مصطمح التفكيؾ ىو داللتو غير الثابتة ،بحيث يتعذر عمى

الباحث تحديد صفة قارة لو أىو منيجية لمقراءة أو نظرية في المغة أو إستراتيجية في التمقي ،أو

أف التفكيؾ "ال يمكف عده منيجاً
أف الغالب في اصطبلح الفبلسفة والنقاد ىو ّ
منيج نقدي ؟ غير ّ

 -1كولمر جوناثاف ،التفكيؾ ،ضمف كتاب البنيوية والتفكيؾ مداخؿ نقدية ،مجموعة مف الباحثيف ،ترجمة حساـ نايؿ ،دار
أزمنة ،ط ،1عماف ،2007 ،ص .147

 -2عبد اهلل عادؿ  ،التفكيكية سمطة العقؿ وارادة االختبلؼ ،دار الحصاد ،دمشؽ ،ودار الكممة ،ط ،1دمشؽ2000 ،
ص .45

 -3عناني محمد ،المصطمحات األدبية الحديثة ،دراسة ومعجـ عربي إنجميزي ،الشركة المصرية العالمية لمنشر لونجماف،
ط ،3القاىرة ،2003 ،ص .131
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إف التفكيؾ ال يمكف اختزالو إلى
خصوصاً إذا ما أكدنا عمى الداللة اإلجرائية ،لذلؾ يمكف القوؿ ّ
أدوات منيجية أو إلى مجموعة مف القواعد واإلجراءات القابمة لمنق ًؿ".1
باإلضافة إلى استحالة عد التفكيؾ منيجاً ،ال يمكف عده أيضاً نظريةً في المغة ،فيو "يعمؿ

بوصفو طريق ًة معين ًة لقراءة النصوص ،أو باألحرى إعادة قراءة الخطابات تقمب نظاـ النقد القائـ
أف أي نص يمتمؾ نسقاً لغوياً أساسياً ،بالنسبة لبنيتو الخاصة التي تمتمؾ وحدة
عمى فكرة ّ
عضوية أو نواة ذات مدلوؿ قابؿ لمشرح".2
فإف ما تحيؿ عميو كممة تفكيؾ ىو إستراتيجية في قراءة النصوص
وعمى ىذا األساس ّ
الفمسفية منيا أو األدبية ،غير ّأنيا "قراءة تزيح مفردة الحقيقة مف مركز الصدارة وتنزليا مف

عرشيا الذي تخمّع مف فرط التسبيح بحمدىا لدى عشاقيا مف الفبلسفة والمنظريف".3

ّإنيا قراءة تيدؼ إلى " إيجاد شرخ بيف ما يصرح بو ال ّنص وما يخفيو ،فمشروع القراءة التفكيكية
يقمب كؿ ما كاف سائداً في الفمسفة الماورائية " .4وبيذا تصبح مفردة القراءة بديبلً عف الحقيقة
المطمقة ذات األصوؿ الميتافيزيقية والعقمية ،القائمة عمى أحادية المعنى ونفي اآلخر"إف القراءة

التفكيكية تسمح بإبراز الجانب اآلخر مف العقؿ أال وىو البلمعقوؿ كبنية معرفية بقيت حبيسة
سمطة العقؿ".5

إف مصطمح التفكيؾ يحيؿ إلى إستراتيجية في القراءة تتجاوز" منطوؽ الخطاب إلى ما
ّ
يسكت عنو وال يقولو إلى ما يستبعده ويتناساه ،إ ّنو نبش لؤلصوؿ وتعرية لؤلسس وفضح

لمبداىات ،مف ىنا يشكؿ التفكيؾ إستراتيجية الذيف يريدوف التحرر مف سمطة النصوص

وامبريالية المعنى أو ديكتاتورية الحقيقة".6

 -1بنعبد العالي عبد السبلـ ،ميثولوجيا الواقع ،دار توبقاؿ ،ط ،1الدار البيضاء ،ط ،1999 ،1ص .83

 -2بساـ قطوس ،استراتيجيات القراءة التأصيؿ واإلجراء النقدي ،مؤسسة حمادة ودار الكندي ،ط ،1عماف ،1998 ،ص

.19

 -3حرب عمي ،ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر بيروت ،ودار الفارس ،عماف ،ط،2005 ،1

ص .10

 -4الرويمي ميجاف و البازعي سعد ،دليؿ الناقد األدبي إضاءة ألكثر مف سبعيف تيا ار ومصطمحا نقديا معاصرا ،المركز

الثقافي العربي ،ط ،2بيروت ،الدار البيضاء  ،2005ص .108

 -5بارة عبد الغني ،الييرمينوطيقا والفمسفة ،منشورات اإلختبلؼ ،الجزائر والدار العربية لمعموـ ناشروف ،ط ،1بيروت،

 ،2007ص .44

 -6حرب عمي ،الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة ،المركز الثقافي العربي ،ط ،2بيروت والدار البيضاء ،2000 ،ص

.22
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وعمى ىذا األساس يعرؼ عمي حرب التفكيؾ بقولو " :التفكيؾ قراءة في محنة المعنى
وفضائحو ،لمكشؼ عف نقائض العقؿ وأنقاض الواقع ،أو عف حطاـ المشاريع في أرض
المعايشات الوجودية وال يعني ىذا إحبلؿ طرؼ مف الثنائية محؿ طرؼ أو تغميب نقيض عمى
آخر إ ّنو يعني أف ال مجاؿ لمقبض عمى المعنى الذي ىو دوماً مثار االختبلؼ والتعدد أو
االنتياؾ والخروج أو االلتباس أو التعارض" .1إ ّف شرح مصطمح التفكيكية في نياية األمر يفرض
عمينا العودة إلى كؿ مفاىيـ التفكيؾ األخرىّ ،إنيا مفاىيـ مترابطة إلى درجة يستحيؿ معيا

التصديؽ بشعار التفكيكييف القائؿ بالبلنسقية في فكرىـ وىذا ما سنحاوؿ العودة إليو بعد العرض
النقدي لمفاىيـ التفكيؾ الرئيسة.

 -1عمي حرب ،ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ ،ص .27 -26
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مف الحقيقة إلى التأويؿ "فريدريؾ نيتشو":
يوصؼ الفيمسوؼ األلماني فريدريؾ نيتشو ،في الفمسفة واألدبيات الغربية والعربية عمى ّأنو
مف أكثر الفبلسفة والمفكريف الذيف كاف ألعماليـ الفمسفية بالغ األثر في الفكر الغربي والعالمي
فيو فيمسوؼ السمطة وارادة القوة ،الذي شكؿ األساس المعرفي لمعديد مف التيارات الفكرية بؿ حتى
المسار العاـ لمفكر الغربي.

وقد قامت الفمسفة النيتشوية باألساس عمى نسؼ القيـ والحقائؽ المطمقة واستبداليا بقيـ

النسبية واالختبلؼ ،ويحدد محمد سالـ سعد اهلل أربع مقوالت أساسية في الفكر النيتشوي ىي:
_ موت اإللو

_ اإلنساف الخارؽ
_ إرادة القوة

_ العوداألبدي

1

أف ما ييمنا في البحث ليس شرح ىذه المقوالت ،التي قاـ عمييا الفكر النيتشوي وال
غير ّ
تبياف أسبابيا ،وال مناقشة مدى صحتيا .ولكف الذي ييـ منيا ىو األساس المعرفي الذي بنيت

عميو ىذه المقوالت ،أو لنقؿ كيفية استقراء نيتشو لمواقع والفمسفات السابقة ليصؿ إلى بناء ىذه

المقوالت األساسية .

اعتمد نيتشو في تأسيسيا ،الحفر في األفكار وعدـ االكتفاء بما ىو ظاىر ومتداوؿ ،بؿ

يغوص وراء الظواىر ،بحثا عف الحقائؽ كما أنو ال يعنى باألنساؽ المعرفية المييمنة بؿ يبحث

الميمش وتعد ىذه التقنيات النيتشوية ،مف أىـ المبادئ التي قامت عمييا القراءة
المغيب و
عف
ّ
ّ
التفكيكية عند دريدا وغيره مف مفكري الغرب .فنيتشو مع كونو متقدماً مف حيث الفترة الزمنية

أف تأثيره يستمر إلى يومنا ىذا ،في شتى مياديف الفكر والفمسفة الغربية
( ،)0911_0849إال ّ
فكاف الفكر النيتشوي بذلؾ األ نموذج المعرفي الكامف خمؼ عديد مف التيارات الفمسفية والفكرية
والسياسية المعاصرة ،بما في ذلؾ النقد األدبي ومنو التيار التفكيكي.

 _1ينظر :سعد اهلل محمد سالـ ،األسس الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية ،دار الحوار ،ط ،1البلذقية 2008 ،ص .84
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ومف البوادر الميمة والخطرة التي انبثقت مف تبني الطرح النيتشوي في النقد المعاصر؛ ىي
العممانية التي تشير في األساس إلى فصؿ الديف عف الدولة؛ وىي ظاىرة كامنة في كؿ

المجتمعات الغربية ،فاألشياء والظواىر المحيطة تجسد نموذجاً حضارياً متكامبلً وتستند إلى رؤية

ألف سمات المنتج الحضاري أو األفكار أو التحوالت
شاممة ،وىي تمثؿ عمميات عممنة بنيويةّ ،
التي تولد العممانية؛ ىي جزء ال يتج أز مف بنية ىذا المنتج المادي الذي ال قداسة فيو وال غاية ،ال
كميات وال مطمقات.1

فتأثير نيتشو عمى الفكر الفمسفي والنقدي الغربي إذاً ،ال يتمثؿ في تبني المقوالت النيتشوية

بقدر ما يتبدى في االستفادة مف طرؽ البحث واالستقراء ،عف طريؽ نقد الفمسفات السابقة ،نقد

العقؿ الغربي ،ونقد الفكر البلىوتي ،فالفكر النيتشوي قاـ عمى نسؼ االعتقاد بامتبلؾ الحقيقة
المطمقة ،معتمداً منيج الكشؼ عف القوى المحركة الكامنة خمؼ الظواىر وتتبدى ىذه الفكرة عنده

في نقد األخبلؽ الغربية بوصفيا قيماً مثمى وحقائؽ مطمقة (جينالوجيا األخبلؽ) " ،فاكتشاؼ
األخبلؽ المسيحية حدث ال مثيؿ لو وكارثة حقيقية ومف يكتشؼ حقيقتيا إنما يمثؿ قوةً كبرى

إما قبمو أو بعده ،لقد
وقد ارً محتوماً فيو يقسـ تاريخ اإلنسانية إلى قسميف ،والناس يعيشوف ّ
سقطت صاعقة الحقيقة عمى ما كاف فوؽ القمة .2

 _1ينظر :المسيري عبد الوىاب وعزيز العظمة ،العممانية تحت المجير ،دار الفكر ،ط ،1دمشؽ ،2000 ،ص.14
 _2عادؿ عبداهلل  ،التفكيكية سمطة العقؿ وارادة االختبلؼ  ،ص .151
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أف كؿ
كاف نيتشو فيمسوفاً صريحاً يساءؿ كؿ شيء ،كما ينزع القداسة عف كؿ شيء ،معتب اًر ّ
الرواسب البلىوتية والعقمية التي صبغت الحضارة الغربية مف سقراط إلى عصرنا ىذا؛ ىي مف
صنع عقولنا نحف وليست ىي الواقع وال الحقيقة ،وعمى الباحث عف الحقيقة التخمص مف أعباء

العقؿ والديف واألخبلؽ ليدرؾ مطمبو ،وىذا ما يعبر عنو عبد الرحمف بدوي ،حيف يقوؿ:

" فممفبلسفة خائري اإلرادة -عمى الرغـ مف عمؽ تفكيرىـ واخبلصيـ -أف يكتشفوا حقيقة العالـ
أف ىذا العالـ مف صنع عقولنا نحف وأنو ال وجود لو في الخارج وأف وراء ىذا العالـ عالـ
وىي ّ
آخر ىو عالـ األشياء في حد ذاتيا".1
ومف ىنا يتبدى لنا اتجاىف أساسياف صبغا الفكر النيتشوي ،أوالً نزعتو الثورية وعدـ قبولو

باألفكار الموروثة ،ولعميا مف بيف أىـ التأثيرات النيتشوية عمى الفكر التفكيكي .يضاؼ إلى ىذه

أسس لو الفيمسوؼ اإلغريقي سقراط
النزعة نقده الجينيالوجي لمفكر البلّىوتي والمنطؽ العقمي الذي ّ
وعمؿ عميو تبلمذتو أفبلطوف وأرسطو ،خاصةً ما تعمؽ بالجدؿ اإلغريقي الذي دار بيف سقراط

أف مقولة العقؿ أساس الفضيمة أغرب المعادالت الممكنة إذ يقوؿ" :إ ّنني
والسفسطائييف ذاىباً إلى ّ
أجيد نفسي لمعرفة المزاج الذي وجدت منو المعادلة السقراطية عقؿ = فضيمة = سعادة إ ّنيا
أغرب المعادالت الممكنة ".2

إف تفضيؿ سقراط لمعقؿ والمنطؽ وعده أساس السعادة اإلنسانية سيتمخض عنو طمس
ّ
أف العقؿ المركز والمحرؾ ،إف ىو إالّ
حيوانية اإلنساف وشيواتو فاإلنساف عقؿ وغريزة ،واعتبار ّ
طمس لمصدر الفرح في اإلنساف ( الغرائز ) .وىذا الطرح ىو الذي يتبناه الباحث العربي عمي

إف الربط بيف شيء وشيء يعني إغفاؿ أحدىما لآلخر وطغيانو عميو  ،وىذا شأف القائؿ
حربّ " :
3
بأف اإلنساف عاقؿ إنو يطمس بييمية الفرد وحمقو".
ّ
بأف نيتشو ييدؼ فقط إلى إعادة األىمية لدور الغريزة في الحياة
قد يفيـ مف ىذا الكبلـ ّ
الميمش و المسكوت عنو والمقموع في
أف نيتشو يعيد االعتبار إلى
اإلنسانية
ولكف الحؽ ّ
ّ
ّ
الحضارة الغربية ،يعيد االعتبار إلى السفسطائييف الذيف حاربيـ سقراط والذيف لـ نعرفيـ إالّ مف
خبلؿ ما قالو عنيـ خصوميـ ،ولكف لـ نعرفيـ في ذاتيـ.

 _1بدوي عبد الرحمف ،خبلصة الفكر الغربي سمسمة الفبلسفة ،نيتشو ،وكالة المطبوعات ،ط ،5الكويت 1975 ،ص

.164

 _ 2نيتشو فريدريؾ  ،أفوؿ األصناـ ،ترجمة :حساف بورقية و محمد الناجي ،دار إفريقيا الشرؽ ،ط ،1المغرب 1996 ،

ص .22

3
النص ،المركز الثقافي العربي ،ط ،4بيروت ،الدار البيضاء ، 2005 ،ص .9
_ حرب عمي  ،نقد ّ
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"ىؿ كانت سخرية سقراط تعبي ار عف تمرد؟ عف ضغينة عامة؟ ىؿ كاف المقموع الذي كانو يمتذ
بضرواتو لدى كؿ طعنة مف الجدؿ الشكمي؟ ىؿ كاف يثأر مف السفسطائييف الذيف كاف يفتنيـ؟،
إف بيف يدي المنطيؽ* آداة تطاؿ كؿ شيء ،يسوغ لنفسو التشبو بالمستبديف بانتصاره يعرض
ّ
يصيره أعزؿ
الخصـ لمخطر يفوض المنطيؽ لخصمو البرىنة عمى أ ّنو ليس غبيا ،يفجر سخطوّ ،
إف المنطيؽ يشؿ عقؿ غريمو وبالتالي ال يكوف الجدؿ عند سقراط سوى شكؿ
في اآلف ذاتوّ ،
مف أشكاؿ االنتقاـ". 1
يحاوؿ نيتشو مف خبلؿ ىذا النقد تبياف ما ُسكت عنو وكيؼ ُسكت عنو وطمست معالمو
بوساطة سمطة العقؿ والمنطؽ وباستخداـ الجداؿ ،أو ما يصطمح عمى تسميتو في األدبيات
المعاصرة بالحجاج؛ القائـ عمى المنطؽ والقدرات الخطابية والببلغية لممجادؿ.

يقترب كؿ ىذا مف مفيوـ نقد الموغومركزية ( )logocentrismeفي التفكيكية المعاصرة

وتفكيكية دريدا عمى وجو الخصوص والتي سيأتي الحديث عنيا في قابؿ البحث.

مف خبلؿ كؿ ما قيؿ عف نيتشو وما جمع مف استشيادات وأقواؿ يمكف الوصوؿ إلى

أف أىـ ما جاء بو نيتشو وشكؿ أساساً ومنطمقا فكرياً قامت عميو التفكيكية
خبلصة مفادىاّ ،
المعاصرة والكثير مف تيارات الفكر المعاصر ،ىي كالتالي:
 .1المبدأ الجينيالوجي  :أي جينيالوجيا األخبلؽ و التاريخ ،التي يقوؿ عنيا ميشيؿ فوكو في
إف
كتابو "جينيالوجيا المعرفة" وفي الفصؿ الذي عنونو نيتشو الجينيالوجيا والتاريخ ّ " :
التاريخ الجينالوجي يعممنا االستخفاؼ باألصؿ ،األصؿ األسمى عبارة عف فائض في

أف األشياء في بدئيا تتوفر عمى ما ىو
قائـ عمى تصور مؤداه ّ
النمو الميتافيزيقي ً
نفيس جدا وجوىري جدا".2
إف الجينالوجيا التي أسس ليا نيتشو تيدؼ إلى الحفر وراء الظواىر الكتشاؼ المحركات
ّ
الكامنة خمؼ األشياء والتي ال تظير عمى السطح مثمما ىو الحاؿ في مسألة إرادة القوة.
 .2نقد التمركز :يتجمى في مقولة موت اإللو التي ال تتضمف الجانب الديني فقط واّنما
يدعي ّأنو مصدر لمحقيقة المطمقة ،كما يتجمى كذلؾ في
تتضمف أفوؿ كؿ مصدر متعاؿ ّ

* المنطيؽ :مصطمح استخدمو المترجماف لمداللة عمى أحد طرفي المناظرة أو الجداؿ معناه المجادؿ بالمنطؽ ويمكف

التعبير عنو في الدراسات الحجاجية المعاصرة ب"المحاجج".
 _1نيتشو ،أفوؿ األصناـ ،ص.23

 -2فوكو ميشيؿ ،جينيالوجيا المعرفة ،ترجمة :أحمد السطاتي وعبد السبلـ بنعبد العالي ،دار توبقاؿ ،ط ،2الدار البيضاء،

 2008ص.66
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نقد سقراط والمنطؽ اإلغريقي كونو قاـ عمى تيميش كؿ ما خالفو بحجة البلّعقبلنية.

والحقيقة أف "البلعقبلني ظؿ مبلزما لمعقبلني" 1في الحضارة الغربية ،كما ّأنو "يصعب
فإف تاريخ الفمسفة
تحديد البلعقبلنية دوف امتبلؾ تصور فمسفي عف العقؿ وبكؿ أسؼ ّ

أف تعريفاً مف ىذا النوع ال إجماع فيو ،فبل وجود لنمط واحد مف التفكير ال
كمو يبيف ّ
ينظر إليو بأ ّنو ال عقبلني انطبلقا مف نموذج تاريخي لنمط آخر مف التفكير ،ىو نفسو
ينظر إليو بأ ّنو ال عقبلني".

2

إف كمتا ىاتيف الميزتيف المتيف صبغتا الفكر النيتشوي إلى جانب نزعتو الثورية عمى مبادئ فمسفية
ّ
كانت قبمو مسممات ،جعمت مف الفكر النيتشوي مرتك اًز لعديد مف التيارات الفكرية والنقدية في

مقدمتيا التيار التفكيكي.

 -1إيكو إمبرتو ،التأويؿ بيف السيميائيات والتفكيكية ،ترجمة :سعيد بنكراد ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت والدار
البيضاء ،2000 ،ص .24

 -2المرجع نفسو ،ص .26
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تدمير األنطوثيولوجي أو أنطولوجيا البلىوت "مارتف ىيدغر":
يعرؼ الفيمسوؼ األلماني مارتف ىيدغر إلى جانب فبلسفة آخريف مف أمثاؿ إدموند
ىوسرؿ ،بتيار فكري متميز يعرؼ في البحوث المعاصر باسـ الفمسفة الظاىراتية
( .)phénoménologieوقد شكمت الظاىراتية مرتك اًز فكرياً لعديد مف مدارس النقد األدبي ما بعد
البنيوية كالسيميائيات ونظريات القراءة والتأويؿ و التفكيكية .وقد كاف مرتكز الظاىراتية في

عموميا محاولة تحديد الوعي اإلنساني والمعرفة .وسحب الظاىراتيوف سمطة المعرفة والوعي مف
أف "المعرفة
العقؿ المحض كما سحبوىا مف األشياء أو الظواىر في ذاتيا ،فقاـ فكرىـ عمى ّ
الحقيقية لمعالـ ال تتأتى بمحاولة تحميمو كما ىو خارج الذات وا ّنما بتحميؿ الذات نفسيا وىي

أف الوعي ليس مستقبلً بؿ ىو وعي بشيء ما" 1،وىذا
تقوـ بالتعرؼ عمى العالـ  .....ذلؾ ّ
االرتداد إلى الذات المفكرة ىو ما ميد لعودة االىتماـ بدور القارئ في االتجاىات النقدية
المعاصرة ،عمى شاكمة القراءة والتأويؿ والتفكيكية.

وشكؿ مارتف ىيدغر عمى وجو الخصوص مرجعية صمبة ألفكار وتفكيكات جاؾ دريدا

وىذا ما يؤكده بيير زيما بقولو" :النقد الذي يوجيو جاؾ دريدا لمموغومركزية يرتبط بصورة معقدة
بنقده لمميتافيزيقا المتأثر بنيتشو وىيدغر ويرى -كيذيف الفيمسوفيف -في المثالية الغربية آداةً

لمسيطرة وكممة تفكيكية التي يستخدميا تستميـ مشروع ىيدغر بخصوص تدمير تاريخ
األنطولوجيا"

2

يقدـ مشروع ىيدغر الفمسفي يقوـ عمى تفكيؾ مفيوـ الوجود والوعي في الفكر األوربي

"فمنذ البداية شرع ىيدغر في البحث عف منيج يتخطى التصورات الغربية عف الوجود

ويستقصييا إلى جذورىا ،شرع ىيدغر في البحث عف ىيرمينوطيقا تمكنو مف أف يكشؼ المثاـ
عف الفروض المسبقة التي تتأسس عمييا ىذه التصورات ،وقد أراد مثؿ نيتشو قبمو أف يضع
التراث الميتافيزيقي الغربي كمو موضع تساؤؿ"

3

 _1سعد البازعي وميجاف الرويمي ،دليؿ الناقد األدبي ،ص .321
 _2بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .48

 _ 3مصطفى عادؿ ،فيـ الفيـ مدخؿ إلى الييرمينوطيقا نظرية التأويؿ مف أفبلطوف إلى غادامير ،دار رؤية ،ط ،1القاىرة،

 ،2007ص .213_212
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أف
استعاف في ذلؾ بنقد الفمسفة والميتافيزيقا الغربية ،متخذاً مف نيتشو سنداً معرفياً ،إالّ ّ
ذلؾ لـ يمنعو مف وضع الفمسفة النيتشوية موضع نقد وتساؤؿ .يتجمى ذلؾ في مسألة أساس
الميتافيزيقا الغربية و نقصد بذلؾ "إرادة
اإلرادة".

1

القوة والتي

تفترض مسبقاً ووفقاً لييدغر إرادة

محدد واّنما كانت
لـ تكف ىذه النزعة النقدية التفكيكية لدى ىيدغر موجية ألعماؿ فيمسوؼ ّ
إف
موجية لتاريخ الوعي الغربي بأكمموّ ،إنيا محاولة إعطاء مفيوـ جديد لممعرفة والوعي والفمسفة " ّ
تساؤالت ىيدغر كانت نتيجة امتعاضو مف سيطرة التفسير العقبلني أحادي الجانب عمى الفمسفة
أف
بوصفيا عمـ العقؿ ،المؤسس عمى التجاور األساس بيف العقؿ والفكر،امتعاض يوحي ّ
2
ىيدغر يعتبر الفمسفة عمى أ ّنيا نوع مف المعرفة البلعقبلنية التي تمزـ وضع حدود لمعقؿ ".

إف نقد الفمسفة الغربية والتيار العقبلني ،قاد ىيدغر إلى مسألة ميمة رّبما تكوف قد أسيمت
ّ
في ميبلد التيار التفكيكي ،أال وىي مراجعاتو لمفيوـ الموغوس ( )logosوالتي تعد مفردةً مشبعةً
أف استخداـ
بالدالالت ،فيي تعني المغة والعقؿ والوجود الذي يحدد كؿ ما عداه ،ويرى ىيدغر ّ
أف اإلنساف والوعي اإلنساني كانا لـ يوضعا بعد في تجاور مع
اليونانييف لموغوس يشير إلى ّ

فإف الموغوس اليوناني
الوجود الموجود ،بؿ كانا يوجداف في داخمو ،وكانا كبلىما وجوداً ،ىكذا ّ
3
بعد استقطاب بيف الذات والموضوع.
يتضمف ّأنو لـ يكف ُ
أف المعرفة القديمة كانت فمسفةً حقيقية ،ال تفرؽ بيف
يوحي ىذا التوجو الييدغري إلى ّ
أف ما حدث بعد ذلؾ ىو تركيز عمى أحد طرفي العممية المعرفية ،وطمس
الوعي والوجود ،و ّ
لمطرؼ اآلخر ،كما يمكف عد فمسفة ىيدغر مف جية أخرى رداً ونقضاً لمفيوـ األنا المتعالية عند

إدموند ىوسرؿ ،ليعطي مفيوماً جديداً لمذات العارفة وفؽ عبلقتيا بالموجودات ،لتنبثؽ عف ىذا
النقد أىـ المقوالت الييدغرية؛ أال وىي مقولة "الدازايف" ،التي تتضمف معنى الكينونة ىنا

أف الذات موجودة دائماً ضمف وضعية وجودية تاريخية معينة ،وىذه الذات في
( ،)doeseinأي ّ
4
حاؿ قذؼ متواصؿ لؤلماـ وفي حالة مراجعة واعادة بناء مستمرة.
 _1بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .45

 _2بخضرة مونيس ،تاريخ الوعي مقاربات تاريخية حوؿ جدلية ارتقاء الوعي بالواقع ،منشورات االختبلؼ والدار العربية

لمعموـ ناشروف ،ط ،1بيروت والجزائر ،2009 ،ص .31
 _3ينظر :المرجع نفسو ،ص .32

 _4ينظر :شرفي عبد الكريـ ،مف فمسفات التأويؿ إلى نظريات القراءة ،منشورات االختبلؼ الجزائر ،والدار العربية لمعموـ

ناشروف ،ط ،1بيروت ،2007 ،ص .107
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إف عممية المعرفة وفقاً ليذا عممية تحدث في الزمف ويمعب التاريخ دو ارً أساسياً في تحديدىا
" ّ
1
والذات العارفة ليست مطمقة وال متعالية بؿ ىي كائف يؤسسو الزمف".
فإف الفيـ حدث يقع في الزمف ،وىو قابؿ دائماً لمنقض والتغير وفقاً لعوامؿ
وبالتالي ّ
إف ىذه المقوالت تقود إلى مفاىيـ تفكيكية
مختمفةّ ،
إف المعنى أو الحقيقة وفقاً لذلؾ مرجأة دائماًّ ،
أف المعنى غير ثابت و ّأنو دائماً ىناؾ
عديدة ،مف بينيا مفيوـ اإلرجاء عند جاؾ دريدا ،القائـ عمى ّ
2
معنى مرجأ يمكف أف يتحقؽ.
إف ما ييمنا وفقاً لطبيعة بحثنا مف فمسفة ىيدغر ليس شرحيا وتبياف كؿ تفاصيميا
ّ
وغاياتيا ،واّنما تبياف المقوالت األساسية في فكره ،والتي يمكف عدىا أصوالً معرفية انبنت عمييا

المقوالت التفكيكية فيما بعد ،والتي يمكف حصرىا وفقاً لما قيؿ سابقاً كاآلتي:

 . 0نقد الفمسفة والميتافيزيقا الغربية  :المتمثمة في مراجعات ىيدغر لمفيوـ الموغوس ومفيوـ

الوجود والزمف والوعي ،باإلضافة إلى مراجعاتو لمفيوـ الذات ،والتي تجمت في نقده لمفيوـ الذات
المتعالية في فمسفة إدموند ىوسرؿ.

 . 2مفيوـ الدازايف ذو البعد الزمني التاريخي :الذي يتضمف معنى اإلرجاء ،كما سبؽ أف ذكرنا

كما يتضمف مفيوـ االختبلؼ واالعتراؼ باآلخر ،أي االنتقاؿ مف اليوية ومف مركزية األنا إلى
االختبلؼ واالعتراؼ باآلخر ،كما يوضح ذلؾ جوف ىيو سمفرماف في كتابو "نصيات" إذ يقوؿ:

إف حدث ارتباط الكائنات بالكينونة ىو حدث يحدث في الزمف ،أي أ ّنو حدث زماني ،إ ّنو حدث
" ّ
انجذابي بمعنى أ ّنو يتخارج مع نفسو ،كما أ ّنو حدث غير ساكف ينأى بنفسو عف الثبات

واالستقرار والسكوف األبدي وبوصفو كذلؾ فإ ّنو يفضي إلى حدوث آخر ،وتكمف آخريتو مف جية
عبلقتو بيوية كائف ما ،ولكف ىذه اآلخرية ليست مجرد آخر فحسب ،إ ّنما ىي أيضاً فعؿ حدوث

وانتقاؿ مف اليوية إلى االختبلؼ".

3

إف مفيوـ االختبلؼ واإلرجاء ال يمكف إدراكيما وال حدوثيما إال في ظؿ انفتاح الداللة
ّ
والمعنى ،وىذا يمكف سحبو عمى مقولة الدازايف الييدغري ،كونيا حدثاً زمنياً غير ثابت.

لع ّؿ ىيدغر لـ يتحدث عف ىذه المفاىيـ التفكيكية (االختبلؼ ،اإلرجاء ،اآلخر) بشكؿ
مباشر وال بالنضج نفسو الّذي عرفتو عند جاؾ دريدا ،لكف ال يمكف إنكار تأثيرىا القوي في التيار
 _1ايغمتوف تيري ص .113

 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص .109

3
نصيات بيف الييرمينوطيقا والتفكيكية ،ترجمة  :حسف ناظـ وعمي حاكـ صالح ،المركز الثقافي
_ سيمفرماف جوف ىيوّ ،
العربي ،ط ،1الدار البيضاء ،2002 ،ص .302
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التفكيكي ،وبالخصوص عمى الرائد األوؿ لمتفكيكية جاؾ دريدا ،و ىذا لـ يمنع دريدا مف الرد عمى

ىيدغر الذي حسب رأيو رغـ كونو استطاع أف يدرؾ موطف الداء في الفمسفة والميتافيزيقا الغربية
أف االختبلؼ كما حدده
إالّ ّأنو في النياية ظ ّؿ حبيس ميتافيزيقا الحضور" ،يعتبر جاؾ دريدا ّ
ألف ىذا األخير فكر في االختبلؼ بيف الوجود والموجود وبقي
ىيدغر سجيف الميتافيزيقاّ ،

بالتالي رىيف ميتافيزيقا الحضور " 1.يقوؿ دريدا في ىذا الخصوص" :بالرغـ مما أديف بو
لييدجر ،إ ّني أحاوؿ وضع األصبع في ال ّنص الييدجري نفسو  -الذي ال يختمؼ عف أي نص
أف نص في مستوى قوتو الكبرى ونتائج
آخر مف حيث ال تجانسو وال استمراريتو ،ومف حيث ّ
أسئمتو -عمى عبلمات االنتماء إلى الميتافيزيقا أو ما يسميو ىيدجر الوجود /البلّىوت(onto-

.2")théologique

أف ىيدغر ال يخرج حسبو مف جوىر الفكر الغربي " إذ يممس عند ىيدجر نوعاً مف
كما ّ
3
النزوع الصوتي ،يؤدي لديو إلى حضوة لمصوت ،كما ىو الحاؿ في فكر الغرب بأكممو".
أف الذات ال تؤمف إالّ بما ىو حاضر في وعييا وتنفي ما
إف ميتافيزيقا الحضور مفادىا ّ
ّ
عداه ،ولع ّؿ أىمية التأثير الييدغري في الطرح التفكيكي ال تتجمى في اقتباس المنيجيات
واألساليب بقدر ما تظير في طبيعة التفكير.

 _ 1عز الديف الخطابي ،أسئمة الحداثة ورىاناتيا في المجتمع والتربية والسياسة ،منشورات االختبلؼ الجزائر والدار العربية
لمعموـ ناشروف ،ط ، 1بيروت  ،2009 ،ص .118

 -2دريدا جاؾ ،مواقع ،ترجمة :فريد الزاىي ،دار توبقاؿ ،ط ،1الدار البيضاء  ،1992 ،ص .16-15

 -3المرجع نفسو ،ص .16
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شارؿ سندرس بيرس وانفتاح السيميوزيس:
يعد الفيمسوؼ األمريكي شارؿ سندرس بيرس عبلمةً فارقة في تاريخ الفمسفة الغربية ،وقد

انفرد بيرس عف غيره مف الفبلسفة في بحوثو المتعمقة بالمنطؽ إذ أسس لما يسميو المنطؽ عمـ
الواقع ،وقد بنى نظريتو ىذه رداً عمى مبادئ المنطؽ الصوري بوصفيا عمميات ذىنية خالصة
أف المعرفة رجوع إلى الواقع أي رجوع إلى األشياء ذاتيا
ورداً عمى المنطؽ التجريبي القائـ عمى ّ
أف المنطؽ ال يقوـ إالّ وفؽ عبلقة بيف عاقؿ ومعقوؿ أي
ليخمص إلى نتيجة ينفرد بيا مفادىا ّ
بيف ذات عارفة وموضوع .

بأف المنطؽ
إف فيـ بيرس العميؽ لمصمة الوثيقة بيف المنطؽ والفمسفة قاده لمقوؿ ّ
" ّ
أف الواقع المذكور لـ يكف
يجب أف يكوف عمـ الواقع ،وليس البحث في صورة الفكر فحسب كما ّ
بالنسبة إليو الواقع الحسي الذي قاؿ بو التجريبيوف وا ّنما ىو واقع معقوؿ أيضاً".

1

إف المنطؽ مف ىحيث ىو عمـ الواقع حسب بيرس يقوـ عمى دراسة الواقع والدنو منو ،قصد
ّ
اكتشاؼ عممو وقوانينو مف خبللو ىو أو بعبارة أخرى :ما يقولو ىو عف نفسو وما يشير إليو مميداً

بيذا لمقوالتو التي اشتير بيا وىي عمـ العبلمات ،إذ يخمص وفؽ ىذا المسار الذي اتخذه في

أف اإلنساف يفكر بالعبلمات ليبيف وفقاً لذلؾ أىمية العبلمات والمغة.
المنطؽ إلى ّ
"لقد انطمؽ بيرس في ىذا المجاؿ مف فيـ عميؽ لمصمة التي تربط المنطؽ بالمغة فسعى
لمبحث عف أصؿ تمؾ المغة التي ينقؿ عف طريقيا الواقع بكؿ ما فيو إلينا وقد تبيف لو بعد تحميؿ
أف لحمة كؿ تفكير وكؿ بحث ىي اإلشارات وحياة الفكر والعمـ ىي الحياة
عميؽ لمفكر البشري ّ
الكامنة في تمؾ اإلشارات ،لكف لما كاف عمـ المنطؽ في أحد معانيو ىو دراسة الفكر اإلنساني
أف طبيعة المنطؽ ترتبط بشكؿ أساسي
أف كؿ تفكير يتـ عف طريؽ اإلشارات ،فقد رأى ّ
وطالما ّ
2
بالطريقة التي تعبر بيا اإلشارات عف الواقع وتشكؿ ىذه النقطة نظريتو في اإلشارات".
نظ اًر لؤلىمية التي تحتميا اإلشارة (العبلمة) المغوية وغير المغوية في المشروع البيرسي

شرع بيرس في إرساء نظريتو السيميائية والمسماة ( )sémiotiqueسيميوطيقا التي قدـ فييا عدة
أف العبلمة الفارقة في سيميوطيقا بيرس تكمف في
مفاىيـ لمعبلمة وأنواعيا وأساليب اشتغاليا ،غير ّ
 -1خميؿ حامد ،المنطؽ البراغماتي عند شارؿ سندرس بيرس مؤسس البراغماتية ،دار الينابيع ،دمشؽ 1996 ،ص .41
 -2المرجع نفسو ،ص .57
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تحديد أركاف العبلمة وطرؽ اشتغاليا وتمقييا وتأويميا ،إذ يقسـ بيرس العبلمة تقسيماً ثبلثياً

كػاآلتي:

 0الممثؿ :وىو الشكؿ الذي تتخذه اإلشارة وىو ليس بالضرورة مادياً مع ّأنو يعتبر عادةً كذلؾ
ويسميو بعض المنظريف حامؿ اإلشارة.
 2تأويؿ اإلشارة :وىو ليس مؤوالً (ذاتاً) ّإنما ىو األثر الذي تحدثو اإلشارة .
1
 3الموجودة :وىو الشيء الذي تنبني عمى وجوده اإلشارة وترجع إليو (المرجع).
إف الحديث عف المعنى عند بيرس ليس سوى الحديث عف منطؽ اشتغاؿ العبلمةّ ،إنو نتاج
ّ
المبادالت الحاصمة بيف األقانيـ الثبلثة لمعبلمة ،ويسمي بيرس ىذه المبادالت الحاصمة بيف

األركاف سيرورة المعنى أو السيميوزيس (.)sémiosies

2

ويستخدـ بيرس مصطمح سيرورة ( صناعة المعنى ) بخاصة لئلشارة إلى التفاعؿ بيف الممثؿ
والموجودة والتأويؿ.

3

يشتغؿ السيميوزيس البيرسي وفؽ نظاـ محدد فكؿ ،أركاف العبلمة إال ويحيؿ عمى طرؼ

آخر وكؿ معنى ينتج عف ىذا التفاعؿ الحاصؿ يحيؿ إلى معنى آخر في سيرورة متتالية بحيث
يصبح كؿ معنى يوصؿ إليو عبلمة في حد ذاتو.

"فالعبلمة أو الممثؿ ىو األوؿ الذي ينوب عف الثاني الذي يسمى الموضوع ،والممثؿ يحدد

الثالث الذي يدعى المؤوؿ ،وىذه العبلقة الثبلثية األصيمة ،أي شيء يحدد شيئاً آخر ىو مؤولو

أف المؤوؿ يحيؿ إلى موضوع ،وىذا الموضوع يحيؿ بدوره عمى موضوع آخر بنفس
بحيث ّ
4
أف المؤوؿ أصبح ىو نفسو عبلمة وىكذا إلى ما النياية".
الطريقة ،أي ّ
يفتح ىذا التحديد البيرسي لنظاـ اشتغاؿ العبلمة الباب أماـ نقطتيف في غاية األىمية

األولى :كؿ معنى ينتج عف عبلمة ما ىو إالّ معنى محتمؿ أو لنقؿ تأويؿ محتمؿ وليس حقيقة
مطمقة ،إ ّنو نفي واضح ألحادية المعنى.

الثانية :أي تأويؿ يعطى لمعبلمة ال يوقؼ سيرورة السيميوزيس ،بوصفو انفتاحاً ال منتيياً لممعنى.

 _1تشاندلر دانياؿ  ،أسس السيميائية ،ترجمة :طبلؿ وىبة ،المنظمة العربية لمترجمة ،ط ،1بيروت  ،2008 ،ص . 69
 _2ينظر :المرجع نفسو ،ص .71

 _3ينظر :المرجع نفسو ،ص . 447

 _ 4يوسؼ أحمد  ،السيميائيات الواصفة المنطؽ السيميائي وجبر العبلمات ،منشورات االختبلؼ والدار العربية لمعموـ

ناشروف ،ط 1بيروت والجزائر ،2008 ،ص . 56
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وىذا ما جعؿ أحد أىـ أقطاب السيميائيات المعاصرة وأحد أىـ قراء بيرس ،وىو المنظر

اإليطالي إمبرتو إيكو يراجع المفيوـ الشائع عف العبلمة ،يقوؿ" :الشرط في العبلمة ليس شرط
االستبداؿ(شيء يقوـ مقاـ شيء) بؿ وجوب تأويؿ محتمؿ ،ويقصد بالتأويؿ ما كاف يريده بيرس
أف كؿ مؤوؿ ال يترجـ فحسب ومف جديد الموضوع المباشر أو مضموف العبلمة
حيف يعترؼ ّ
ولكف يوسع مف مفيومو ،فالتأويؿ يسمح باالنطبلؽ مف عبلمة لقطع كؿ دائرة توليد الداللة
المرحمة تمو األخرى".

1

لكف السؤاؿ المحوري الذي تثيره قراءة السيميوزيس البيرسية ،ىو :ىؿ يبقى انفتاح

السيميوزيس انفتاحا ال مشروطاً وسيبلً جارفاً ال يمكف إيقافو؟.

عرفو؟
ّ
إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تفرض مراجعة مفيوـ المؤوؿ في فكر بيرس كيؼ ّ
قسمو؟ لنكشؼ في ضوء ذلؾ طبيعة انفتاح السيميوزيس في الواقع ىناؾ تعريفاف لممؤوؿ
وكيؼ ّ

أف
بأف المؤوؿ عبارة عف دليؿ ثاف يترجـ الذي قبمو ويرمي الثاني إلى ّ
يرمي األوؿ إلى اإلعتقاد ّ
المؤوؿ فكرة تعطى بموجبيا سمسمة مف األدلة ،ويقسـ المؤوؿ عند بيرس تقسيماً ثبلثياً كالتالي:
 0المؤوؿ المباشر :أو ما يعادؿ في البحث الداللي العاـ مفيوـ المدلوؿ ،ويتخذ في غالب

األحياف معناً حرفياً قاموسياً.

 2المؤوؿ الدينامي(الحركي) :وىو األثر الذي أنتجو الدليؿ وتبدأ منو السيميوزيس في انفتاح يبدو

لموىمة األولى ّأنو غير منتو.
2
 3المؤوؿ النيائي :وىو المؤوؿ الذي يكؼ مف االنفتاح الفائض الذي ولده المؤوؿ الدينامي.
يعد ما قيؿ ىنا عف موضوع السيميوزيس البيرسية تبياناً مختص اًر ومدخبلً نظريا لجدؿ

فكري ونقدي حوؿ موضوع التأويؿ وطبيعة العبلمة وانفتاح الداللة .وقد وقع الجداؿ والتبايف في
وجيات النظر بيف تياريف ،قدـ كؿ منيما قراءة مختمفة لمسيميوزيس البيرسية ،أال وىما تيار
السيميائيات الثقافية ممثبلً في إمبرتو إيكو والتيار التفكيكي ممثبلً في جاؾ دريدا .فقراءة إيكو تقوـ

عمى استثمار مقولة المؤوؿ النيائي المستند إلى مقولة العادة ( )habitudeوالتي يسمييا إيكو
بعالـ الخطاب.

3

 -1إيكو إمبرتو ،السيميائية وفمسفة المغة ،ترجمة :أحمد الصمعي ،المنظمة العربية لمترجمة ،ط 1بيروت ،2005 ،ص

.109

 -2بف بوعزيز وحيد ،حدود التأويؿ قراءة في مشروع إمبرتو إيكو النقدي ،منشورات االختبلؼ والدار العربية لمعموـ

ناشروف ،ط ،1بيروت والجزائر  ،2007 ،ص.60 -59
 -3المرجع نفسو ،ص .109
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ينبثؽ عف ىذه القراءة ما يعرؼ في المشروع اإليكوي بحدود التأويؿ المستندة باألساس إلى

مفيوـ الموسوعة؛ والتي تعد السياؽ العاـ لمعبلمة أو الخطاب .أما قراءة دريدا فقراءة مف نوع
آخر ،قراءة قائمة عمى نيائية الداللة وغياب المدلوؿ النيائي ،إذ ليس ىناؾ مدلوؿ مطمؽ تقؼ
عنده آلة الداللة فبورس في منظومة دريدا ذىب بعيداً في االتجاه الذي يسميو دريدا تفكيكية

المدلوؿ.

"فيذا المدلوؿ الذي سيقوـ في لحظة ما بوضع حد نيائي لئلحالة مف عبلمة إلى أخرى،

إف األمر ىنا متعمؽ بشيء مثؿ التمركز الذاتي وميتافيزيقا الحضور المجسدة في الرغبة القوية
ّ
و النسقية التي ال يمكف كبح جماحيا ،فما يطمؽ العناف لمداللة ىو ما يجعؿ توقفيا أمراً
مستحيبلً".

1

إف قراءة دريدا لمسيميوزيس قائمة عمى تحدي ميتافيزيقا الحضور ورفض مقولة المدلوالت
ّ
أف المشكمة تكمف في كيفية تعاممو مع مقولة المؤوؿ النيائي عند بيرس
النيائية أو المباشرة ،غير ّ

الذي يرى دريدا ّأنو ال يمثؿ مدلوالً مطمقاً واّنما تأويبلً محتمبلً ال ينفي حضور تأويبلت أخرى
وبالتالي ال ينفي مقولة اآلخر وىذا ما يتيح االنتقاؿ مف التمركز إلى االختبلؼ ،إ ّف الركيزة التي
اعتمدىا دريدا ىي "السمطة التي تمتمكيا المغة المتجمية في أف تقوؿ أكثر مما تدؿ عميو ألفاظيا

مباشرةً ".

2

وىنا يمكف أف نقؼ وقفة مع قراءة دريدا لمسيميوزيس البيرسية .ونتساءؿ ىؿ كانت قراءة

دريدا قراءةً يحتمميا السيميوزيس ،أـ ّأنيا كانت قراءة تعسفية دفعتو إلييا نزعتو الفمسفية؟ وىذا ما
يعيبو إيكو عمى دريدا إذ يقوؿ :
بأف العبلمة تشكو مف غياب مؤلفيا ومرجعيا ال يعني أ ّنيا محرومة كمية مف مدلوؿ
إف القوؿ ّ
" ّ
إف غاية دريدا ىي ممارسة فمسفية أكثر منيا نقدية تتحدى تمؾ النصوص التي تبدو
مباشرّ ،

وكأ ّنيا مرتبطة بمدلوؿ محدد ونيائي وصريح ،إ ّنو ال يريد تحدي معنى النص فحسب بؿ يطمح
إلى تحدي ميتافيزيقا الحضور الوثيقة الصمة بمفيوـ التأويؿ القائـ عمى وجود مدلوؿ نيائي".

3

ّإننا إذا نظرنا بعيف العقؿ واإلنصاؼ إلى محور الخبلؼ بيف إيكو ودريدا حوؿ قضية
فإننا سنجد مرد الخبلؼ إلى طرؽ كؿ واحد منيما في القراءة والتأويؿ .ما يعيبو إيكو
السيميوزيسّ ،
أف بيرس "فيمسوؼ غائي
عمى دريدا ّأنو ق أر السيميوزيس بمعزؿ عف فمسفة بيرس الكمية إذ ّ
 -1ايكو امبرتو ،التأويؿ بيف السيميائية و التفكيكية ،ص .126
 -2المرجع نفسو ،ص .124
 -3المرجع نفسو ص .124
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1
فإف السيميوزيس تخضع لشرط التواصؿ الذي يفرض وجود مدلوؿ مباشر
براغماتي"  ،لذلؾ ّ
فإف السيميوزيس في منظومة إيكو نص يجب أف يق أر وفقاً لسياقو العاـ والمتمثؿ في فمسفة
وبالتالي ّ
أف دريدا وقع
بيرس البراغماتية وىذا ما يطمؽ عميو إيكو عالـ الخطاب كما سبؽ الذكر والنتيجة ّ

فيما يسميو إيكو بالتأويؿ الخاطئ أو استعماؿ النصوص وذلؾ بإسقاط آراء قبمية ومعتقدات
النص .وىذه اآلراء القبمية ىنا ىي فمسفة دريدا ،التي طوع السيميوزيس حسب
شخصية عمى ّ
معطياتيا.
أف السيميوزيس البيرسية مفيوـ معقد ونص يحتمؿ العديد مف التأويبلت ،ىذا ما
صحيح ّ
يقر بو إيكو غير ّأنو يرى قراءة دريدا قراءةّ تعسفية ال تحتمميا السيميوزيس ،إذ يقوؿ "أنا ال أ ريد

أف أبيف ما يجب أف تكونو السيميوزيس بؿ ما ال يمكف أف تكونو".2

لكف قراءة دريدا لمسيميوزيس كانت قراءة تفكيكية ،فالسيميوزيس مف حيث كونو ا نصاً أو

عبلمة والعبلمة في فكر دريدا منفصمة عف المؤلؼ والمرجع ،ومف ثـ حتى واف وقع دريدا فيما
فإف فصؿ السيميوزيس عف سياقيا العاـ وىو فمسفة بيرس ما كاف ال
يممح إليو إيكو االستعماؿّ ،
يعدو محاولة التعامؿ مع نص يمكف أف يقوؿ أكثر مما يريد لو مؤلفو.
لـ يكف حديثنا عف السيميوزيس البيرسية لـ يكف ييدؼ إلى تحديد القراءة المثمى ليا والفض

النزاع القائـ بيف إيكو ودريدا ،واّنما كاف اليدؼ منو تبياف األثر الياـ لفمسفة بيرس ،عمى التيار
التفكيكي ثـ تبياف الحيز الياـ الذي نالتو السيميوزيس في الفكر التفكيكي لدى دريدا.

 -1وحيد بف بوعزيز ،المرجع السابؽ ص .111

 -2إمبرتو إيكو التأويؿ بيف السيميائية والتفكيكية ص .137
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اإلعتباطية واالختبلؼ "فرديناند دي سوسور:
مما يستدعي اإلنتباه في الدرس المغوي الحديث ،ىو أىمية طروحات العالـ السويسري
ّ
إف ّ
فرديناند دي سوسور ،الذي أرسى لمنيج جديد في الدرس المغوي أسماه ()linguistique
المسانيات الذي قاـ عمى مخالفة العديد مف مرتكزات الدرس المغوي التقميدي ،كما شكمت مقوالتو

األساس والمرتكز لظيور االتجاه البنيوي في النقد األدبي والعموـ اإلنسانية وامتدت إلى المقوالت

ما بعد البنيوية في السيميائية والقراءة والتفكيؾ.

ويمكف اختصار ما قدمو مشروع سوسور المساني لمنظومة النقد المعاصر في المفاصؿ

اآلتية:

1

 إعتباطية العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ. -التفرقة بيف المغة والكبلـ.

 مفيومي التزامف والتعاقب. -الدراسة الصوتية.

تعد ىذه المفاىيـ واألسس ،التي قدميا دي سوسور تقويضاً لمدرس المغوي التقميدي فبعده

المغة نظاماً مف اإلشارات التي تعبر عف األفكار قوض فرديناند دي سوسور أصوؿ الدرس
التقميدي لمغة الذي كاف يرى فييا وسيمة معبرة عف األشياء 2،ويعد ىذا الجانب التقويضي عند دي

سوسور مف أىـ الجوانب التي أثرت في التيار التفكيكي فنقض الفمسفات السابقة وتقويضيا يعد
المرتكز األساس أو الروح ،التي قامت عمييا التفكيكية.

وباإلضافة إلى ىذا الجانب يمكف الحديث عف مقولتيف أساسيتيف في فكر سوسور كانتا مجاالً

خصباً لمفكر التفكيكي أال وىما اعتباطية الدليؿ المساني ومفيوـ االختبلؼ

 -1محمد سالـ سعد اهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية ،ص. 120

 -2ينظر :عبد اهلل إبراىيـ ،التفكيؾ األصوؿ والمقوالت،منشورات عيوف المقاالت ،ط ،1بغداد ،1990 ،ص .7
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 -1إعتباطية الدليؿ المساني :

مف المسممات المغوية األساسية التي قوضيا سوسور في الدرس المغوي التقميدي .طبيعة

أف كؿ
العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ ،التي اتسمت في قبمو بنوع مف الثبات والشرطية ،بحيث ّ
إسـ يقابمو مسمى بشكؿ حتمي ومباش.

"فالمغة عند سوسور تمثؿ الجانب النسقي مف المساف الذي يشكؿ بنية الكبلـ والكتابة

والعبلمة ذات الوجييف الداؿ والمدلوؿ ،وسوسور أقاـ ىذه المغة بوصفيا نظاما كميا مستقبل عف

الواقع الخارجي منطمقاً مف افتراض السموؾ االعتباطي ( )arbitraireبيف الداؿ والمدلوؿ،
األمر الذي ميد لدارسي ما بعد البنيوية مف تناوؿ طرفي العبلمة بطرؽ مختمفة حيث تابع نقاد
ما بعد البنيوية فعالية الداؿ المتواصمة في تشكيؿ سبلسؿ وتيارات متقاطعة
المتطمبات التقميدية لممدلوؿ الداعية لمقابمة كؿ داؿ بمدلولو".

1

مع إىماؿ

إف ما ينبغي االلتفات إليو ونحف نقمب النظر في مفيوـ اعتباطية الدليؿ المساني لدى دي
ّ
سوسور ىو القطيعة االبيستيمولوجية التي سجميا الفكر السوسوري ،حوؿ تصور المغة فمـ تعد
المغة الئحة مف الدواؿ تقابميا الئحة أخرى مف المدلوالت ،بؿ ينتظـ كؿ مف الدواؿ والمدلوالت وفؽ

قانوف نسقي يسميو دي سوسور النظاـ (.)systeme

أثرت ىذه النقمة في نقاد ما بعد البنيوية واستثمرت لتجاوز فكرة المعنى األحادي الناشئ عف

مسممة اقتراف كؿ داؿ بمدلولو في صورة تطابقية تنتيي بيا عممية التأويؿ في ميدىا ،ليس مف
الغريب إذاً أف يستثمر الفكر ما بعد البنيوي فكرة االعتباطية لينحاز وفقاً لذلؾ إلى كفة الداؿ

مستثم اًر فعاليتو لقتؿ الجمود التأويمي فاسحاً المجاؿ لفكرة انفتاح الداللة والتأويؿ ،وعمى ىذا يكوف
الفكر ما بعد البنيوي قد قدـ قراءة جديدة لمدليؿ المغوي بمختمؼ تياراتيا وكانت النتيجة األساسية
التي توصمت إلييا القراءة ما بعد البنيوية لمفكر المساني ىي فكرة انفتاح الداللة والتأويؿ ،التي
إف صرح
يسمييا أحد أقطاب النقد ما بعد البنيوي روالف بارث ثورة السيميولوجيا ،إذ يقوؿ ّ " :
المسانيات أصبح يتفكؾ مف شدة الشبع أو مف شدة الجوع ،وىذا التقويض لمسانيات ىو ما
أدعوه مف جيتي ثورة السيميولوجيا".

2

 -1محمد سالـ سعد اهلل ،المرجع السابؽ ،ص 121

 -2بارث روالف ،درس السيميولوجيا ،ترجمة  :عبد السبلـ بنعبد العالي ،دار توبقاؿ ،ط ،3الدار البيضاء  ،1993،ص
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كما اتخذ منيا دريدا منطمقاً لمشروعو في نقد التمركز العقمي .ودريدا بالموازاة مع غيره مف

نقاد ما بعد الحداثة كاف لو موقفو مف اعتباطية الدليؿ المساني ،إذ يرى أىميتيا في فتح الباب عمى
مصراعيو لمقولة مف أىـ المقوالت التفكيكية أال وىي مقولة االختبلؼ التي أشار إلييا دي سوسور

في تعريفو لمغة.

 -2االختبلؼ السوسوري:
االختبلؼ أو المخالفة أو التخالؼ ( )différanceمصطمح صاغو دريدا في ضوء أبحاثو

أف المغة
في نظرية سوسور و البنيوييف الخاصة بالمغة ،وفي حيف تجشـ سوسور عناء كبي اًر لبياف ّ
1
في أعـ أشكاليا يمكف أف تفيـ عمى ّأنيا نظاـ اختبلفات مف دوف حدود إيجابية.
واذا عدنا إلى مفيوـ االختبلؼ في المنظومة البنيوية أو كما أراد لو سوسور .مفيومو

أف كؿ عنصر في النظاـ المغوي يكتسب معناه مف خبلؿ اختبلفو مع بقية العناصر في النظاـ.
ّ
"فالمغة تشكؿ نسيجاً مف االختبلفات قد تكوف ال نيائية وبذلؾ تكوف صمة سوسور بأبحاث ما
بعد البنيوية صم ًة وثيقة تجعؿ مف الطرح السوسوري أساساً لممرحمة النقدية لما بعد البنيوية

بأف سوسور كشؼ عف التمييز المبدئي بيف البنيوية وما بعد البنيوية فالبنيوية تسعى
والقوؿ ّ
إلى اكتشاؼ النسؽ في حركة البنى داخؿ النص في حيف تسعى ما بعد البنيوية إلى استبداؿ
النسؽ المتناغـ بالنسؽ البلنيائي الناتج عف سمسمة مف االختبلفات".2

إف السؤاؿ الذي يمكف أف يثار حوؿ الفكر السوسوري ووفقاً لطبيعة البحث :كيؼ يمكف أف
ّ
يكوف الفكر السوسوري أساساً لمطرح البنيوي المحايث في الوقت نفسو الذي يكوف فيو رافداً مف

روافد فكر ما بعد الحداثة ،ومنو التفكيكية القائمة عمى النسبية واالختبلؼ ؟.

النظر عف جديتو و متانة
إف وجػػيات النظر حوؿ الفكر السوسوري و تباينيا بغض ّ
ّ
طروحاتو ،كانت نابعة مف خمفية المتعامميف معو كميداف لمبحث والدراسة ،لقد أصبحت المسانيات

السوسورية أشبو ما يكوف بالنص الفمسفي أو األدبي الذي تتعدد تأويبلتو بتعدد قرائو و تبايف
تحيزاتيـ الفكرية والفمسفية ،وعمى ىذا كانت قراءة دريدا لدي سوسور قراءة مخالفة لغيره ،كما ىو

الحاؿ في مفيوـ االختبلؼ ،إذ" :يشير دريدا إلى أف المضاميف التامة لمثؿ ىذا التصور
أف ىذا البعد في المغة
(اإلختبلؼ) لـ ّ
تقدر كما يجب ،االختبلؼ مف دوف حدود إيجابية يعني ّ
1
مفكر أساسياً معاص اًر ،ص .224 .223
 ينظر :ليشتو جوف ،خمسوف ً -2محمد سالـ سعد اهلل ،األسس الفمسفية لنقد مابعد البنيوية ،ص .120
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يجب أف يبقى غير مدرؾ حسياً ،إذ أ ّنو بتعبير صارـ جداً غير قابؿ لمصياغة عف طريؽ

المفاىيـ".

1

إف الحديث عف موضوع االختبلؼ بيف سوسور ودريدا قد يطوؿ لكونو مقولة مركزية في
ّ
فإف التعرض ليا بالتفصيؿ يقود إلى الدخوؿ في شرح مقوالت وآليات التفكيؾ التي
التفكيكية لذلؾ ّ

سنخصص ليا جزءاً الحقاً.

1
مفكر أساسياً معاص اًر ،ص .224
 -ليشتو جوف ،خمسوف ً
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األصوؿ الدينية لمتفكيكية" الييودية والتصوؼ القببلني" :
سبؽ القوؿ إ ّف كثير مف التوجيات البلعقبلنية ظمت سائدة في الحضارة الغربية وموازية لما
يوصؼ بالعقبلنية .فالحضارة الغربية مزجت بيف العقبلني والبلعقبلني منذ القديـ وىذا ما يرمي

إليو امبرتو ايكو حيف يقوؿ" :لقد كاف أرسطو إغريقياً ولكف غرائبية أوليزيس كانت إغريقية

1
أف تأثيرات التراث العجائبي والديني في الفكر الغربي ال
أيضاً"  .ويذىب كثير مف الباحثيف إلى ّ
تزاؿ متواصمة إلى اآلف عمى الرغـ م ّما يوصؼ بو الفكر الغربي ،مف الموضوعية العممية تارةً

والعدمية تارةً أخرى .ولعؿ ىذا ما جعؿ واحداً مف أساطيف الفمسفة الغربية أال وىو يورغف
ىابرماس ،يقوـ ببحث مفصؿ عف تأثيرات التصوؼ الييودي في الفمسفة األلمانية في كتابو

الموسوـ " الفمسفة األلمانية والتصوؼ الييودي" .وىو الذي يقوؿ" :إ ّننا ال نريد أف نقدـ ىنا

إف ما نريد أف نثبتو ىو شيء مختمؼ تماماً،
إثباتاً عمى ما ثبتت صحتو منذ زمف بعيد ،بؿ ّ
وبالفعؿ فإ ّننا ما نزاؿ نفاجأ دوماً مف مدى فاعمية االنطبلؽ مف التراث الييودي ،إلضاءة بعض
الموضوعات الخاصة بالفمسفة األلمانية".2

واذا ما عدنا إلى الحديث عف التراث البلّعقبلني في الفكر المعاصر ،وبالتحديد أبحاث ما

فإننا نجده ينصب أغمبو عمى ثبلثة اتجاىات دينية صوفية ،يرتبط كؿ منيا بديانة
بعد البنيويةّ ،
سماوية .فالعرفانية ترتبط بالتصوؼ اإلسبلمي ،والغنوصية أو اليرمسية بالتصوؼ المسيحي
والقببلنية بالتصوؼ الييودي ،وىي في مجمميا مذاىب صوفية تقوـ عمى فكرة استبطاف المعرفة

فكممة غنوصية ( )gnosticismeعمى سبيؿ المثاؿ مشتقة مف كممة يونانية تعني "المعرفة
المميمة أو المتاحة عف طريؽ الحدس واالستبطاف".3

وبتأثير مف الغنوصية ظيرت النزعة العرفانية في التصوؼ اإلسبلمي بوصفيا كذلؾ شكبلً

مف أشكاؿ المعرفة الباطنية.4

 -1إيكو إمبرتو ،التأويؿ بيف السيميائية والتفكيكية ،ص 28

 -2ىابرماس يورغف ،الفمسفة األلمانية والتصوؼ الييودي ،ترجمة نظير جاىؿ ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت

والدار البيضاء  ،1995 ،ص .50

 -3ميجاف الرويمي والبازعي سعد ،دليؿ الناقد األدبي ،ص .197
 -4ينظر :المرجع نفسو ،ص .197-196
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أما القببلنية فيي "التراث الييودي الصوفي الحمولي الذي يوحد بيف الخالؽ والمخموؽ
فتختفي المسافة بينيما ويمتحماف ويشكبلف جوى ارً واحداً بحيث ال يكوف لمواحد أي وجود دوف
اآلخر وىي حالة وحدة الوجود الصوفية".1

أف تأثير كؿ مف الغنوصية و العرفانية كاف كبي اًر في التيارات الفكرية والفمسفية .وال
ال شؾ ّ
أد ّؿ عمى ذلؾ مف دراسة إمبرتو إيكو في ما يسميو السيميوزيس اليرمسية أو العرفانية ومتاىات
لكنا مع ذلؾ ارتأينا الحديث عف القببلنية والييودية دوف غيرىما لعدة أسباب نذكر مف
التأويؿّ ،

أف الكثير مف الفبلسفة المعاصريف ،الذيف كاف ليـ بالغ األثر في الفكر الغربي ،مف فمسفة
بينياّ ،
وتاريخ ونقد وسياسة ،كانوا مف أعضاء الجماعات الييودية الغربية أو متأثريف بشكؿ أو بآخر
بالتراث القببلني ،ومنيـ نيتشو وفرويد وىيدغر وجاؾ دريدا وآدورنو وليفيناس وىوركيايمر وسارتر

وىارتماف وبوؿ دي ماف.2

إف مفاىيمو عف
أف جاؾ دريدا ذو أصوؿ ييودية ،وليس ىذا وفقط بؿ ّ
باإلضافة إلى ّ
االختبلؼ واإلرجاء والكتابة ،تقترب مف المفاىيـ المبثوثة في التراث القببلني والنصوص الدينية
الييودية" :وىي تظير في أسموبيتو بتوظيفو لمفاىيـ مطمورة في الوجداف الييودي فاليوناني ىو

أف الييودية تطرح بديبلً
الييودي في الكممة ،والييودي ىو اليوناني في الكتابة ،كما يزعـ دريدا ّ
لميتافيزيقا الحضور اليونانية ،فنموذج الييودي عنده كاف نموذجاً لتفكيؾ الفكر ،لذا كانت أبعاد
ييودية في مشروعو".3

وعمى ىذا األساس كانت نظرة جاؾ دريدا إلى الييودي نظرةً مختمفة  ،نظرة تحمؿ خمفية
التشتت والضياع الذي عاناه الييود جراء ّأنيـ ال يممكوف أرضاً ،نظرة تستمد مشروعيتيا مف ىموـ

األرض والكتابة ،فالييودي في معجـ جاؾ دريدا "ىو ذلؾ اإلنساف المتكمـ الذي لـ يخمؽ ىنا بؿ
ىناؾ عمى ضفاؼ الكممة ،كممة شاعرية ليا باعيا الممزوج بالخمود الييودي أتعبو البحث عف
موطف الكممة والكتابة والقانوف ،فالييود سبللة انبثقت في المراحؿ األولى مف الخمؽ مف الكتابة

المشتقة مف الكتاب المقدس قائبلً في البدء كاف التأويؿ".4

فالييود كما ىو معروؼ شعب ببل أرض ،مشتتوف في مختمؼ أنحاء المعمورة ،ما جعؿ

خطاباتيـ تتسـ بنوع مف الغرابة والتفكؾ ،التي استمدت مف كتبيـ المقدسة ومف األرض التي وعدوا
 -1المسيري عبد الوىاب و التريكي فتحي ،الحداثة وما بعد الحداثة ،دار الفكر ،ط ،1دمشؽ  ،2004 ،ص .131
 -2ينظر :سعداهلل محمد سالـ  ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد الينيوية ،ص .245 -244
 -3كيرني ريتشارد ،جدؿ العقؿ وحوارات آخر القرف ،ص .164
 -4بخضرة مونيس  ،تاريخ الوعي ،ص .209
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بيا "وىـ ال يبحثوف عف أرض عادية التي فييا الجباؿ واألنيار والصحاري إ ّنما يبحثوف عف

أرض صخرية محفوفة بالمغارات التي سكنيا األنبياء الذيف عمموا البشرية الكتابة ليسكنوىا،
بعد أف قضوا كؿ حياتيـ في الضياع والتفكؾ و االختبلؼ والتشتت".1

لع ّؿ ىذا ما جعؿ دريدا يتميز في أسموبو ،كونو عانى التشتت والضياع ،فيو ييودي األصؿ
ولد في الجزائر وانتقؿ إلى فرنسا ،ليس لو ىوية ثقافية محددة إالّ كونو عبرانياً ومع ىذا كاف يكتب
بالفرنسية التي يراىا "لغة مستعمر فرضت عميو".2

لعؿ صنيع دريدا ىذا كاف اليدؼ مف ورائو استجبلء "وضعو كييودي في عبلقتو بالمغة

الفرنسية ،وبالمحيط القائـ حوليا ،يمجأ مرةً أخرى ،وىو عمى أمر يتفؽ فيو مع بقية الييود
لبلستنجاد بفكرة التشتيت ،أي البحث فيما ىو مشتت ومفكؾ ومبعثر قصد الوصوؿ إلى ما ىو

موحد ومتناسؽ" 3ليذا "يكتب نصوصو الفمسفية واألدبية مف كممات انتزعيا مف أحشاء العبرانية
التي لـ تتغير بتغير الزمف ألنيا اليوية التي ال يعرؼ الييود إالّ بيا ،المتناثرة كبقع الزيت

4
ألف المغة العبرية ىي الوحيدة مف بيف كؿ المغات ،القادرة
المتحركة عمى قماش التاريخ " .ذلؾّ " :
عمى تحمؿ عبء الحمولة التاريخية التي يزخر بيا تاريخ الشعب الييودي ،فالمضيؼ يبقى مضيفاً
5

أما الييودي فمستقره لغتو التي لـ يصادفيا بعد ،ودينو"
ولغتو تبقى لغة تعامؿ إلى حيفّ ،
ولقد كانت تيارات ما بعد الحداثة ممثمةً في معطيات جاؾ دريدا مف أكثر المحطات تبياناً

لدور الييودية في الفكر الفمسفي والنقدي المعاصر ،ومع سعة ذلؾ التأثير إالّ ّأنو يتفرع إلى ثبلثة
محاور ىي: 6
 -فمسفة عزؿ اإللو

 -فرضية انفتاح النص

 -صياغة طقوس التفكيؾ.

 -1بخضرة مونيس ،تاريخ الوعي ،ص 210

 -2ينظر :حوار مع جاؾ دريدا ضمف كتاب الداؿ واالستبداؿ ،عبد العزيز بف عرفة ،ص.27

 -3جاؾ دريدا ،أحادية اآلخر المغوية ،ترجمة وتقديـ :عمر مييبؿ ،منشورات االختبلؼ ،والدار العربية لمعموـ ناشروف،

ط 1الجزائر ،بيروت ،2008 ،ص  ( .12مف مقدمة المترجـ).
 -4مونيس بخضرة ،تاريخ الوعي ،ص .211

 -5جاؾ دريدا ،أحادية اآلخر المغوية ،ص (.13مقدمة المترجـ).

 -6ينظر :محمد سالـ سعداهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد الينيوية ،ص .250
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أما فمسفة عزؿ اإللو فقد يبدو مف الغرابة أف ترتكز فمسفة عدمية عمى أصوؿ ومقوالت

أف كبلً مف وحدة الوجود المؤمنة المرتبطة بالتصوؼ الديني كما ىو
دينية ،لكف الحقيقة مفادىا ّ
الحاؿ في القببلنية ،ووحدة الوجود العدمية القائمة عمى مركزية قوانيف المادة والطبيعة كما ىو
الحاؿ في فمسفة موت اإللو النيتشوية تمتقياف في فكرة غياب التأثير اإلليي في الحياة الواقعية

1

أف كبل الفمسفتيف تعزالف اإللو.
والنتيجة ّ
تعود فكرة عزؿ اإللو الييودية إلى قصة بدء الخمؽ في القببلنية " إذ يبدأ الخمؽ باالنكماش

أف اإللو انكمش في ذاتو ،وبعد ذلؾ أودع ذاتو النورانية في أوعية لك ّنيا تيشمت في حادثة
أي ّ
يطمؽ عمييا تيشـ األوعية ،ونتج عف ىذا تبعثر الش اررات اإلليية وتحوليا إلى العباد....
وتيشـ األوعية وتداخؿ الخير والشر ال يختمؼ كثي ارً عف تداخؿ الثنائيات وتشابكيا بحيث يختفي
فإف اإللو ىنا حاضر غائب ،ومطمؽ ونسبي ،وثابت ومتغير وىي الحالة
المركز أيضاً ،وبالتالي ّ
التي يطمح دريدا إلى الوصوؿ إلييا".2
وىذا كذلؾ ما يبرر القوؿ إ ّف دريدا يرى في الييودية بديبلً عف المركزية الغربية وميتافيزيقا
الحضور؛ التي قامت كؿ فمسفتو عمى نقضيا.
أما عبلقة مقولة انفتاح النص بالفكر القببلني والييودية ،فيمكف إرجاعيا إلى الشبو الحاصؿ
ّ
بيف الرؤية التفكيكية لمنص والتأويؿ وبيف طرائؽ تفسير النص المقدس في القببلنية "إذ يذىب

أف قواعد تفسير التوراة أعطيت لموسى عمى جبؿ سيناء مع الشريعة المكتوبة،
الحاخامات إلى ّ
أف الثابت (الشريعة المكتوبة) ال يمكف
ّ
لكنيا ضاعت وحؿ محميا التفسير الحاخامي ،وىذا يعني ّ

فيمو إال بالمتحوؿ(التفسير الحاخامي المستمر والمتغير عبر التاريخ)" ،3وىذا ما يشبو إلى حد
بعيد مقولة االختبلؼ واإلرجاء والتأجيؿ المستمر لممعنى.

أما بخصوص عبلقة القببلنية والييودية بصياغة طقوس التفكيؾ أو آلياتو ،فيمكف اإلشارة

إلييا في نقطتيف أساسيتيف؛ ألف الحديث عنيما قد يطوؿ ويحتاج إلى بحث مستقؿ عمى األقؿ.

أوالً :عبلقة الشبو التي تربط المقوالت التفكيكية بتاريخ الييود و بالوضعية الحالية لمكياف الييودي
ثانياً :شبو طرؽ التأويؿ القببلنية بالمقوالت التفكيكية.

 -1ينظر :المسيري عبد الوىاب  ،رحمتي الفكرية في البذور والجذور والثمر سيرة غير ذاتية غير موضوعية ،دار الشروؽ،
القاىرة ،ط ،2006 ،1ص .388.387

 -2المسسيري عبد الوىاب و التريكي فتحي  ،الحداثة ومابعد الحداثة ص .133 -132
 -3المرجع نفسو ،ص .133
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أف نصوصيـ الدينية
فتاريخ الييود كما سبؽ اإلشارة إليو مميء بالضياع والتشتت ،كما ّ
تتحدث عف أصؿ االختبلؼ واآلخر الذي وجد مف الشعب الييودي األصؿ ،الذي تتفرع منو بقية
الشعوب ،في قصة يطمؽ عمييا تحطـ برج بابؿ " إذ كانت األرض كميا لساناً واحداً ولغ ًة واحدة

وحدث في ارتحاليـ شرقاً أ ّنيـ وجدوا بقع ًة في أرض شنعار....فقالوا ىمـ نبف ألنفسنا برجاً

ونضع ألنفسنا اسماً لكي ال نتبدد عمى وجو كؿ األرض ...فقاؿ الرب ىمـ ننزؿ ونبمبؿ ىناؾ
ألف الرب بمبؿ لسانيـ
لسانيـ حتى ال يسمع بعضيـ لساف بعض  ....لذلؾ دعي اسميا بابؿ ّ
وبددىـ عمى وجو كؿ األرض".1
واذا ما نظرنا إلى ىذه المعنة التي أصابت الييود مف وجية نظر مخالفة لوجدناىا في

الحقيقة مباركةً لآلخر المختمؼ ،2ومقولة اآلخر مقولة أساسية في الفكر التفكيكي مرتبطة بفمسفة

االختبلؼ التي صاغيا دريدا كبديؿ لممركزية الغربية.

لكنو ليس غربياً فيو
وكوف الييودي ال يممؾ أرضاً ،فقد ظؿ منفياً يعيش في ببلد الغربّ ،
في أرض األغيار فييا وليس منيا .حاضر غائب غريب مقيـّ ،إنو في النياية داؿ بعدة مدلوالت
أو بدوف مدلوؿ محدد .وليذا يصعب عمى أبناء ىذا الشعب تبني مرجعية محددة ثابتة أو

معيارية.

3

كما ّأنو مف العادة أف ينظر إلى الييود عمى ّأنيـ أصحاب ىوية واضحة ،والحقيقة غير
ذلؾ ،فيـ يزدادوف ذوباناً في الحضارة الغربية وىذا ما أدى بيـ إلى اختبلط المرجعيات ،وبالتالي
اختبلط المدلوالت.

4

ىذا كمو ينبئ عف مدى الشبو بيف المقوالت التفكيكية مف غياب المرجعية والمدلوالت

النيائية ،ووضعية الكياف الييودي المشتت ،أما الشبو الذي يربطيما بمناىج التأويؿ ،فالقراءة
التفكيكية في جوىرىا ثورة عمى ميتافيزيقا الحضور الغربية ذات األصوؿ الكنسية التي تنفي اآلخر

(الييودي المنبوذ) ،وعمى ىذا قامت قراءة سوزاف ىاندلماف ،التي طورت مف خبلليا مصطمح

"الييرمينوطيقا الميرطقة" 5وىو مصطمح مف كممتيف األولى :الييرمينوطيقا التي تعني فف تفسير
الكتاب المقدس ،واليرطقة التي تعني التأويؿ الخاطئ لمديف .وىو يحمؿ إشارة إلى عبلقة المثقفيف
 -1العيد القديـ ،سفر التكويف ،اإلصحاح  ،11نقبلً عف مجمة آيس ،العدد األوؿ ،2007 ،ص .26
 -2ينظر :األزىري الريحاني ،لعنة بابؿ أو مباركة اآلخر ،مجمة أيس العدد نفسو ص .3
 -3عبد الوىاب المسسيري وفتحي التريكي ،الحداثة ومابعد الحداثة ،ص .133
 -4ينظر :المرجع نفسو ص .139 -138
 -5ينظر :المرجع نفسو ص .139
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وكأف ىذا
الييود بالحضارة الغربية ،ومحاولتيـ الدائمة تحطيـ النصوص وتقويضيا ال تفسيرىا
ّ
تعبير عف رغبة الييود في االنتقاـ
ا
أف التفكيكية في جوىرىا إساءة تفسير ،كونيا
المصطمح يعني ّ

ألنفسيـ بسبب ما حاؽ بيـ مف كوارث تاريخية ،وبسبب حالة النفي والتبعثر التي يعيشونيا
وعممية اإلحبلؿ التي فرضت عمييـّ ،إنيا محاولة الييودي االنتقاـ مف العالـ اليوناني المسيحي
ولكنو قاـ باقتبلعو وفرض
أف العالـ يدور حوؿ الموغوس وحوؿ نقطة ثبات نيائيةّ ،
الذي يزعـ ّ
عميو النفي والصيرورة ،ولذا ورداً عمى ذلؾ يفرض الييودي عمى النص المقدس الذي يفترض فيو

الثبات التفسير الميرطؽ وسوء القراءة المتعمد ،الذي ىو في واقع األمر تفكيؾ وتقويض لو وفرض
ولكف التفسير الميرطؽ ،عمى الرغـ مف ىرطقتو يدعي ّأنو ىو النص المقدس
لمصيرورة عميو
ّ
حتى يتسنى لو أف يحؿ محمو ،وىذا فرض لمبلّمعنى بوصفو المعنى؟ّ ،إنيا عممية قتؿ لممعنى تتـ
بيدوء ومف خبلؿ الخديعة.

1

أف ىذه الطرائؽ التأويمية تيدؼ إلى نقض الميتافيزيقا الغربية ،فيي ترتبط ارتباطاً وثيقاً
وبما ّ
أف اإلنساف والطبيعة وأية ثنائيات أخرى تفترض وجود
بنقد الموغومركزية" ،ويذىب دريدا إلى ّ

أف
عالـ متراتب ىرمياً يستند إلى لوغوس أو مركز يحيؿ إلى إلو متجاوز ،ليذا يرى كييودي ّ
وظيفتو تدمير األنطوثيولوجي أي األنطولوجيا التي تستند إلى أصؿ إليي ....كما يذىب دريدا

أف الميتافيزيقا الغربية تعتمد عمى تيديد خارجي لمحفاظ عمى تماسكيا ىذا التيديد ىو
إلى ّ
2
فإف القضاء عمى معاداة السامية يتطمب القضاء عمى الميتافيزيقا الغربية ".
الييودي لذا ّ
بأف ما قيؿ عف عبلقة التفكيكية بالصوفيات القببلنية والديانة الييودية
ال نستطيع الجزـ ّ
إف ما قيؿ ىنا ال يعدو أف يكوف تبياناً لبعض النقاشات التي أثيرت حوؿ
حقيقة ال مراء فييا ،بؿ ّ
التفكيؾ ،وتأكيداً لبعض الشبو الحاصؿ بيف التفكيكية والييودية.

 -1عبد الوىاب المسسيري وفتحي التريكي ،الحداثة ومابعد الحداثة ،ص .140
 -2المرجع نفسو ،ص .136
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السياؽ الفمسفي العاـ لمتفكيكية:
إف مف بيف أىـ العوائؽ التي تعترض الباحث العربي في ميداف النقد األدبي ،أوفي مياديف
ً
العموـ اإلنسانية بأجمعيا ،ىي قضية المصطمحات التي ال تثبت عمى داللة وال تقر عمى معنى
مما يوقع الباحث المتمرس فضبلً عف المبتدئ ،في نوع مف الخمط بيف المفاىيـ .وىذا يرجع إلى
الترجمة وعدـ مراعاة شروط الترجمة التأصيمية التي ال تمكف الباحث مف إدراؾ المعنى الكامف

خمؼ المصطمح وفقط بؿ تمكنو أيضاً مف التفكير والتفمسؼ وصياغة أفكاره ومصطمحاتو

1
لمنص
الخاصة  .وقد يرجع ىذا الخمؿ الترجمي ،إلى عدـ وعي المترجـ بالسياؽ المعرفي العاـ ّ
المترجـ واكتفائو بالترجمة المعجمية ،ومف بيف ىذه المصطمحات ،مصطمح الحداثة الذي تختمؼ

مفاىيمو بيف الباحثيف ،نتيجة اختبلؼ زوايا نظرىـ ومشارب فكرىـ .فمنيـ مف يرى الحداثة عمى
أف
أساس مرحمة زمنية أو مف زاوية تاريخية ،ومنيـ مف ينظر إلييا مف خبلؿ وسائؿ اإلنتاج غير ّ
ما يزيد مف غموض المفظة ،ىو ظيور مصطمح آخر لمتداوؿ عمى عبلقة وطيدة بمصطمح
النظر في ىذا المصطمح ىو الػ "مابعد" فإذا
الحداثة وىو مصطمح "ما بعد الحداثة" .وما يمفت ّ
فإف ما يصعب التوافؽ عميو ىو مابعد ،فالمّفظ
افترضنا التوافؽ المبدئي عمى مفيوـ محدد لمحداثةّ ،
ال يرتبط بالحداثة فقط ،بؿ يرتبط بالكثير مف المفاىيـ الغربية ،فقيؿ ما بعد الكولونيالية وما بعد

إف الحضارة الغربية ىي حضارة المابعديات ،لكف
االستعمار وما بعد النسوية ،حتى أمكننا القوؿ ّ
أف األنموذج المعرفي السائد قد ولّى ،ولـ يعد لو وجود؟ ولماذا لـ يعطى إسـ آخر؟ أو
ىؿ يعني ّ
باختصار شديد ماىي داللة المابعد؟

أف مصطمح ما
أف مصطمح ما بعد الحداثة ال يعني المغادرة التامة لمحداثة ،كما ّ
والحؽ ّ
بعد الكولونيالية ال يعني المغادرة التامة لمكولونيالية ،إذ ال يصنع المابعد حدوداً واضحة بيف

المرحمتيف الفكريتيف ،إذ حتى مفيوـ الحد ذاتو أصبح غامضاً" ،فميس الحد ما يتوقؼ عنده شيء

ما ،الحد كما أدركو اإلغريؽ ما يبدأ منو شيء ما حضوره".

2

أف ىناؾ
أف ما بعد الحداثة ال يعني االنقضاء التاـ لمحداثة ،بقدر ما يعني ّ
مفاد ىذا الكبلـ ّ
منطقة تداخؿ وىجنة ىي منطقة المابعد ،والمابعد في النياية" ،ليس أفقاً جديداً وال مغادرةً
 -1ينظر :عبد الرحمف طو ،فقو الفمسفة ،الفمسفة والترجمة ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت الدار البيضاء1995 ،
ص.405

 -2بابا ىومي ،موقع الثقافة ،ترجمة :ثائر ديب ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت والدار البيضاء ،2007 ،ص .37
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1
النظر فييا؛ أي
أف ىناؾ جوانب ميمشة في الحداثة ،يجب أف يعاد ّ
لمماضي"  .كما ّأنو قد يعني ّ
أف البنيوية لـ تنجح في تحقيؽ المعنى ،فجاءت التفكيكية
أف الحداثة ،لـ توفؽ في أىدافيا ،مثمما ّ
ّ

لتفكيؾ البنية ذاتيا واعبلف إفبلس البنيوية .لـ تنجح الحداثة كذلؾ في تحقيؽ الثبات والشعور
باليقيف لمعقؿ الغربي ،لذلؾ جاءت ما بعد الحداثة لتفكيؾ بنية الحداثة ،واشاعة السيرورة واعبلف

أف المابعد تعني
إفبلس العقؿ الغربي ،مف ىنا يذىب مطاع صفدي في "نقد العقؿ الغربي" إلى ّ
"البلّمفكر فيو بعد".2

 -1ىومي بابا ،موقع الثقافة ،ص .37

 -2صفدي مطاع  ،نقد العقؿ الغربي الحداثة ما بعد الحداثة ،مركز اإلنماء القومي ،ط ،1بيروت ،1990 ،ص .10
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روالف بارث وأزمة البنيوية:

إف النقاط التي ركزنا عمييا في ما قمناه عف دي سوسور ىي مقوالتو؛ التي شكمت سنداً معرفياً
ّ
أف ما اجتنبنا الحديث عنو ىو األثر البالغ لدي
لما بعد البنيوية ،والتفكيؾ عمى وجو أخص ،غير ّ

ثـ بزوغ ما اصطمح عمى تسميتو في
سوسور في بمورة أفكار البنيوية األدبية كتيار نقدي ،ومف ّ
معجـ النقد المعاصر بأزمة البنيوية ،التي كانت األساس لثورة السيميولوجيا والتأويؿ والتفكيؾ

أف ىذا ما ال نستطيع
وربما نكوف قد استطعنا تجنب الحديث عنيا عند مناقشتنا لسوسور ،غير ّ
مكونا فاعبلً في أزمة البنيوية مف جية ،ومميداً لمفكر
فعمو مع روالف بارث؛ لكونو ناقداً ميماً يعد ّ
التفكيكي مف جية أخرى" :واذا ما عدنا إلى التفكيؾ في حد ذاتو فقد انبثؽ مف البنيوية نفسيا

كنقد ليا وانصب عمى مشكبلت المعنى وتناقضاتو ليزعزع فكرة البنية الثابتة".

1

كاف اليـ األوحد لمبنيوية األدبية  -بوصفيا تيا اًر نقدياً -ىو القبض عمى المعنى ،مف

خبلؿ عبلقة البنى داخؿ النص وفقط .فعمى الرغـ مف قياـ البنيوية عمى محاولة عممنة النقد
األدبي ،إال ّأنيا مف جية أخرى وقعت في فخ التبسيط واالختزاؿ ،ومحاولة فيـ النصوص عمى ما
فييا مف تداخؿ معرفي وثقافي وببلغي في قوالب ثابتة وبنى قارة .فالناقد البنيوي في تركيزه عمى
تحديد العناصر والوحدات الصغرى والكبرى في النص ،يقوـ بعممية "اختزاؿ مخمة لو ،وعمى ىذا
2

فإف تحقيؽ المعنى ال يتـ".
ّ
فالجو الفمسفي العاـ ،الذي أنتج التيار البنيوي ،ىو جو ثوري قاـ عمى تبديؿ أسس المعرفة
واالنتقاؿ مف سمطة العقؿ الكانطي باعتباره السبيؿ األوحد لممعرفة ،إلى سمطة الموضوع أو لنقؿ
المغة في حقؿ الدراسات اإلنسانية ،وبالتالي أصبحت المغة وتحميميا السبيؿ األوحد لموصوؿ إلى

معاني النصوص ،فخرجت المعرفة "مف سجف العقؿ إلى سجف المغة".

3

لعؿ ىذا الخمؿ المعرفي الذي وقعت فيو البنيوية بنزعتيا الوصفية ،ىو ما دفع روالف بارث

مف حيث ىو -في مرحمتو الفكرية األولى -أحد أىـ أقطابيا إلى القوؿ :إ ّف صرح المسانيات بدأ
يتفكؾ ،وىذا ما أدعوه مف جيتي سيميولوجيا.
 -1فضؿ صبلح  ،مناىج النقد المعاصر ،دار إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،ط ،1وبيروت ،2002 ،ص 106

 -2حمودة عبد العزيز ،المرايا المحدبة مف البنيوية إلى التفكيؾ ،سمسمة عالـ المعرفة ،و ازرة الثقافة ،الكويت 1998،ص
.282

 -3المرجع نفسو ،ص .249
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"وفضبلً عف بارث خرج عف الوصفية البنيوية العديد ممف لـ يستطع االنضواء تحت ظبلليا

فظير سولير وجوليا كريستيفا وبوؿ ريكور وجاؾ دريدا وبذا انطمقت ثورة السيميولوجيا
والتأويؿ".1

تكمف أىمية روالف بارث وطروحاتو الفكرية والنقدية بالمقارنة مع غيره مف نقاد ما بعد

البنيوية ،وفي عبلقتو بالطرح التفكيكي في نقطتيف أساسيتيف .فيو يعد مف أكثر نقاد ما بعد
البنيوية تأثي اًر في الساحة النقدية العربية ،إذا ما استثنينا جاؾ دريدا ،باإلضافة إلى قرب طروحاتو
النقدية مف المفاىيـ التفكيكية وبخاصة في مرحمتو الفكرية المتأخرة ،والتي يصفيا بعض النقاد
بالمرحمة التفكيكية.

2

وال نبالغ أبداً إذا وصفنا أعماؿ بارث بالرحمة الفكرية؛ إذ ظؿ يتحوؿ مف منيج آلخر ،باحثاً

عف المعنى والحقيقة ،ويمكف تحديد المراحؿ الفكرية التي مر بيا بارث بثبلث مراحؿ أساسية:
 مرحمة ماقبؿ البنيوية -مرحمة البنيوية

préstructuralisme
structuralisme

 -مرحمة مابعد البنيوية

3

post structuralisme

أما مرحمة ما قبؿ البنيوية فكانت نتيجة نزعتو الماركسية ،وأراد فييا بارث الكشؼ عف حضور
4

أف "المغة محكومة بمعنى محدد ليا مف قبؿ".
اإليديولوجيا في الكتابة ،واإلشارة إلى ّ
وأما مرحمة البنيوية فيمثميا كتابو " مدخؿ إلى التحميؿ البنيوي لمسرد" غير ّأنيا لـ تشكؿ
بأنو
مستق اًر لبارث بؿ كانت أشبو بالمرحمة االنتقالية وىو الذي يصؼ كتابو ىذا في أحد حواراتو ّ
كتاب آكاديمي.5

"وبنيوية بارث في ىذه المرحمة لـ تكف برنامجاً بارثياً خالصاً بؿ لقد مثمت مونتاجاً نقدياً لجيود نقاد

كثر في ىذا الميداف ،بدءاً مف ثنائية دي سوسور (المغة  /الكبلـ) ،مرو اًر بشكبلنية ياكوبسوف
إنتياء بمعطيات بنفنست المغوية ،ومفاىيـ شتراوس وفراي التنظيرية".

6

 -1عبد اهلل إبراىيـ ،التفكيؾ األصوؿ والمقوالت ،ص .22

 -2ينظر :عبد العزيز حمودة  ،المرايا المحدبة ،ص .118

 -3محمد سالـ سعد اهلل ،األسس الفمسفية لنقد مابعد البنيوية ص 135
 -4المرجع نفسو ص 136

-VOIR: Barthes Roland. Le grain de la voix. Entretiens 1962.1980. Seuil. Paris. 1981. P
 -6محمد سالـ سعد اهلل ،األسس الفمسفية لنقد مابعد البنيوية ص 138
40
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أما مرحمة ما بعد البنيوية؛ فيي األكثر أىمية في فكر بارث مف حيث عبلقتيا بالفكر

التفكيكي .ويمكف اختزاؿ تأثيراتيا عمى الفكر التفكيكي في النقاط التالية :

 -0تخمصو مف مباديء الوصفية والمحايثة البنيوية وثورتو عمى عممنة الدراسة النقدية ،وقيود

النظرية التي تقتؿ حسبو حركة الدواؿ بمدلوالت محددة سمفاً ،وىذا ما دفعو إلى نقد تاريخ الفكر

الغربي بأكممو ،واعتباره قائماَ عمى مركزية المعنى المستندة إلى مركزية الديف والعقؿ واإلنساف

وىذه األقانيـ الثبلثة قتمت حرية الدواؿ وحركيتيا.

1

وشكمت ىذه الفكرة بالذات واحدة مف أقرب مفاىيـ بارث مف المفاىيـ والمقوالت التفكيكية

وىي الموغومركزية( )logocentrismeوالقائمة عمى نقد مركزية المدلوؿ والتي استمدت مبادئيا

مف فمسفة موت اإللو وأفوؿ المتعالي عند نيتشو ،وقد شكمت ىذه المرحمة مف فكر بارث "مرحمة
التفعيؿ المنيجي لمسيرتو النقدية وفييا تحددت آراؤه وشيدت ليا مواقع حيوية في الطرح
الفكري والنقدي لما بعد البنيوية بسبب تبنييا لفكرة إزالة المركز ،وتغييب المعنى واعادة صنع
المفاىيـ والمعب المستمر في ممارسة تأويؿ الدواؿ واستبلب المدلوؿ".

2

وبالتالي يكوف بارث في ىذه المرحمة قد تخمص مف قيود الفمسفة الغربية المستندة حسبو

أف
إلى التمركز الديني والعقمي ،كما تخمص مف قيود البنيوية ذات الطابع الميكانيكي "ويبدو ّ
التأثير الذي تركو عمى التحميؿ النصي كنشاط وفعالية قد كاف تأثي اًر مختمطاً في عمومو ،ويرى
3

أف ثمة نزوعاً إلى تحويؿ العممية الميكانيكية لدى البنيوييف إلى نسبية فمسفية غامضة".
البعض ّ
 -2لغتو الواصفة التي تميزت بطابع الغموض واالستعارية؛ وىذا راجع إلى مفيوـ الخطاب النقدي

4
إف تحوؿ
في الفكر البارثي " ّ
إف الخطاب حوؿ ال ّنص ال يمكف أف يكوف ىو ذاتو إالّ نصاً" ّ .
الخطاب حوؿ النص إلى نص في حد ذاتو ما ىو إالّ تعبير عف سيرورة الداللة البلمنتيية

نصا يحيؿ عمى تأويبلت أخرىّ ،إنو توالدية الدواؿ البلمتناىية.
باعتبار ّ
أف كؿ تأويؿ يشكؿ ّ
تستمر لغة بارث في طابعيا االستعاري إلى حد عد نصوصو النقدية المختمفة ،نصوصاً

إبداعية قريبة مف النصوص الشعرية والقصصية ،وليذا يصفو جوف ليتشو بقولو" :لقد أصبح بارث

ناقداً خشية أف ال يكوف قاد اًر عمى كتابة القصص والروايات بصورة خاصة ،إال ّأنو أصبح كاتباً

- VOIR:Barthes Roland. Le grain de la voix. P 12.13.

 -2محمد سالـ سعد اهلل ،األسس الفمسفية لنقد مابعد البنيوية ص 139

 -3ليونارد جاكسوف ،بؤس البنيوية ،ترجمة :ثائر ديب ،ط ،2دار الفرقد ،دمشؽ 2008 ،ص 232
 -4بارث روالف  ،درس السيميولوجيا ص .67
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1
أف
عظيماً ،ليس ىذا فحسب بؿ ّإنو جعؿ التمييز بيف النقد والكتابة الشعرية يبدو ضبابياً"  .كما ّ
غموض المغة النقدية عند بارث  -إلى حد اعتبارىا عند بعض النقاد ضرباً مف غرابة األطوار-

يمكف القوؿ إنيا لغة أقرب إلى التفكيكية ،أو إرىاصات لمنقد التفكيكي.

إف غرابة األطوار الواضحة في كتابات بارث األخيرة تعتبر نزوات تحولية غير مؤذية تصيب ناقداً
ّ
يتطمع إلى مدى خارج ىيمنة النظرية" ،وىذا السموؾ أستطيع أف أسميو انطبلقاً راديكالياً لمفكر

التفكيكي".

2

ال تمثؿ ىذه النقاط التي عرضت عف مسيرة بارث الفكرية إالّ النزر القميؿ مف الرصيد

الفكري والنقدي اليائؿ الذي خمفو ،غير ّأننا ركزنا عمى المفاىيـ األقرب إلى الفكر التفكيكي .فعمى
الرغـ مف تقارب الفترة الزمنية التي عايشيا كؿ مف روالف بارث وجاؾ دريدا ،وصعوبة القوؿ بأخذ

أف الميـ تبياف الجذور التفكيكية في الفكر البارثي ،متخذيف مف
جاؾ دريدا عف روالف بارث ،إال ّ
أف أىـ تياراتو تصب في خانة
بارث عينة مف الفكر مابعد الحداثي الذي يرى الكثير مف النقاد ّ
التفكيؾ وكؿ الطرؽ فيو تؤدي إلى جاؾ دريدا.

3

 -1جوف ليشتو ،خمسوف مفك اًر أساسياً معاص اًر ،ص .260

 -2كريستوفر نوريس ،التفكيكية النظرية والتطبيؽ ،ص .24

 -3ينظر :عبد العزيز حمودة ،الخروج مف التيو ،ص .150
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الخطاب وارادة الحقيقة "ميشيؿ فوكو":

يعد ميشاؿ فوكو  -الفيمسوؼ والمنظر الفرنسي -واحداً مف أبرز رواد ما بعد الحداثة ،القت

أعمالو اىتماماً واسعاً مف قبؿ الفبلسفة والنقاد عمى الساحتيف الغربية والعربية ،ومف بيف أىـ
األعماؿ التي اشتير بيا " جينالوجيا المعرفة " " ،الكممات واألشياء " " ،نظاـ الخطاب" و " تاريخ
الجنوف في العصر الكبلسيكي ".

تتميز بيما أعماؿ فوكو ،إالّ ّأنو يمكف رده إلى تيار فمسفي
عمى الرغـ مف الجدة واألصالة المتيف ّ
يضرب بجذوره عميقاً في الفمسفة الغربية ،وصوالً إلى فريدريؾ نيتشو ،ويمكف تسمية ىذا التيار

الذي ينسب إليو فوكو " مدرسة االرتياب "

1

يتصؿ االرتياب أو الشؾ في الحضارة الغربية مبدئياً بالفيمسوؼ الفرنسي ديكارت ،الذي ش ّكؾ في

أف شكو لـ يبؽ شكاً عدمياً؛ إذ سرعاف ما يقوده
كؿ شيء في شيادة الحواس ،وأحكاـ العقؿ ،غير ّ
الشؾ إلى التنبو إلى وجود التفكير ،ثـ وجود الذات المفكرة؛ لتنبثؽ عف ذلؾ مقولة الكوجيتو
الديكارتي :أنا أفكر إذاً أنا موجود.2

أف االرتياب الذي نعنيو ىنا " يعد مجاوزةً لمشؾ الديكارتي ،فديكارت أعمؿ الشؾ في
غير ّ
كمؿ شيء ،لكف فاتو أف يشؾ في الوعي ذاتو ،وىا ىنا بالذات تنبري مدرسة االرتياب لتعمف زيؼ
الوعي نفسو ،وتشير بحيؿ الوعي المباشر ،وتزيؿ عنيا القناع ،ىكذا يتعيف عمى أية نظرية عامة

في التأويؿ ،أف تفسر التعارض بيف صنفيف مف التأويؿ ،التأويؿ كتذكر لممعنى واستعادة لو
والتأويؿ كتعقب ألوىاـ الوعي وأكاذيبو وردىا إلى أصوليا "

3

كاف ىذا االتجاه الفمسفي نتاج أعماؿ ثبلثة أساتذة يبسطوف سمطانيـ عمى مدرسة

االرتياب ،واف بدوا في الظاىر مختمفيف يمغي أحدىـ اآلخر ،وىـ نيتشو ،ماركس ،فرويد.

4

وما يجمع ىؤالء المفكريف الثبلثة مع اختبلفيـ الظاىري ،ىو تسببيـ في صدمة قوية وجرح عميؽ

في الفكر الغربي ،يضعو في وضعية غير مريحة ،وضع يفرض حضور التأويؿ.

 -1عادؿ مصطفى ،فيـ الفيـ ،ص .433
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص .434
 -3المرجع نفسو ،ص .436

 -4ينظر :المرجع نفسو ،ص .436

 -5ينظر :فوكو ميشاؿ  ،جينالوجيا المعرفة ،ص .46
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وحضور التأويؿ يعني مف جية أخرى غياب الحقيقة المطمقة ،ىذه الحقيقة التي كانت تغذييا
السمطة أو القوة المييمنة ،وليذا ارتبطت أعماؿ فوكو ارتباطاً وثيقاً بنيتشو دوف غيره مف رواد

مدرسة االرتياب ،إذ " ينطمؽ فوكو مف المقولة النيتشوية "إرادة القوة(السمطة)" ،وىذا يعني ّأننا ال
معيف مف
نستطيع الحديث عف حقائؽ مطمقة أو معارؼ موضوعية ،إذ يتعرؼ ّ
الناس عمى جزء ّ
الفمسفة ،أو نظرية عممية ،كحقيقة حيف يتطابؽ مع أوصاؼ الحقيقة التي تقدميا الجيات الثقافية

أو السياسية السائدة في عصرىا ،أو أعضاء النخبة الحاكمة ،أو العينات األيديولوجية الغالبة

لممعرفة".1

وعمى ىذا األساس تصبح الحقيقة معطى إنسانياً مسبقاً ،توجيو السمطة أو الجيات الثقافية

المييمنة ،ليصبح وفقاً ليذا خطاب الحقيقة في حد ذاتو وسيمة لمسيطرة ،إذ "ال يكفي أف تقوؿ
الحقيقة بؿ يجب أف تكوف في الحقيقة".2

أف كؿ األشياء مف حولنا وكؿ الحركات والسكنات ،ليا لغتيا الخاصة وعمينا
ويرى فوكو ّ
أف نصغي ليا ،لذلؾ كاف لكؿ ثقافة ولكؿ شكؿ مف أشكاؿ الحضارة ،منظومة تأويمو وتقنياتو
ومناىجو وطرقو الخاصة في الكشؼ عف تمؾ المغة.3

ولكف طرؽ تأويميا أو خطاباتيا كانت تخضع لييمنة السمطة ،أو " إرادة الحقيقة" ىذا

المصطمح الذي صاغو فوكو معتمداً عمى نيتشو ،والذي يشرحو ىو بقولو " :واذا طرحنا السؤاؿ
بقصد معرفة ماذا كانت وما ىي باستمرار إرادة الحقيقة عبر خطاباتنا ،ىذه اإلرادة التي عبرت

قروناً مف تاريخنا ،أو ما ىو في شكمو العاـ نوع القسمة الذي يحكـ إرادتنا لممعرفة ،فربما كانت
بمثابة نسؽ لؤلبعاد نسؽ تاريخي قابؿ لمتعديؿ ،ويمارس إكراىا مؤسسياً نراه يرتسـ أمامنا".4

ويكتسي مفيوـ الخطاب أىمية كبيرة في فمسفة فوكو ىذا إف لـ نقؿ ّأنو يعد قضية مركزية في كؿ
فإف ضروب الحضر
أف الخطاب وفقاً لفوكو" واف كاف غير الفت لمنظر في الظاىر ّ
أعمالو ،ذلؾ ّ

التي تضربو تكشؼ لنا في الحيف عبلقتو بالرغبة وبالسمطة ،وال غرابة في ذلؾ ،فالخطاب كما
يبيف لنا التحميؿ النفسي ليس ىو ذلؾ الخطاب الذي يعمف رغب ًة أو يخفييا ،إ ّنو موضوع الرغبة،

 -1سمدف روماف  ،النظرية األدبية المعاصرة ،ترجمة :سعيد الغانمي ،دار الفرابي ،عماف ط ،1996 ،1ص -147

.148

 -2المرجع نفسو ،ص .148

 -3فوكو ميشاؿ  ،جينالوجيا المعرفة ،ص .44

 -4فوكو ميشاؿ  ،نظاـ الخطاب ،ترجمة محمد سبيبل ،دار التنوير ،بيروت ،ص .7
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والخطاب كما يعممنا التاريخ ليس ىو الذي يفصح عف معارؾ أو أنظمة مف السيطرة ،بؿ ىو
اآلداة التي بيا ومف أجميا يقع الصراع ،إ ّنو السمطة التي نسعى لبلستحواذ عمييا".1

إف تحوؿ الخطاب مف مجرد وسيمة تعبير عف الرغبة أو عف السمطة ،إلى رغبة وسمطة
ّ
في حد ذاتو ،ىو التفسير الوحيد ألصناؼ الحضر والرقابة التي فرضت عميو ،إذ ثمة" ثبلث
كنا
منظومات مف النبذ تضرب الخطاب ،الكممات المحضورة ،وتركة الجنوف ،وارادة الحقيقة ،واف ّ

فؤلف المنظومتيف األخرييف تنحدراف منيا وتتجياف
قد أطمنا الحديث عف المنظومة الثالثة،
ّ
صوبيا".2
ورغبةً في الحفاظ عمى ثبات الحقيقة النسقية ،أو امتبلكيا تمارس السمطة ،ىذه المنظومات

إلقصاء كؿ معارضة ،متيمةً ّإياىا بالبلّعقبلنية ،كما ىو الحاؿ في خطاب المجانيف ،فيو خطاب
ألنو يخالؼ النسؽ المييمف.
ميمش وال يدؿ عمى شيء ليس لذاتو بؿ ّ
ال عقبلني ّ
ألف السمطة تمارس التيميش ،اىتـ فوكو بالبنى االجتماعية اليامشية ،كاالىتماـ
و ّ
باألمراض العقمية ،ودراسة ظاىرة الجنوف ،وتقويض بنية المؤسسات المختمفة كالسجوف

والمستشفيات ،وعيادات الصحة النفسية ،والمبلجئ بوصفيا أدوات اجتماعية ،ثـ عمد إلى تحميؿ
استخداماتيا ،وفحص تأثيراتيا ،عمى صياغة الموقؼ االجتماعي"

3

وكوف إرادة الحقيقة ىي الدافع وراء ضروب النبذ التي تضرب الخطاب ،يعود إيكو دائماً

ألف الجرح الذي أحدثوه في تاريخ الفكر
ليؤكد عمى أىمية كؿ مف ماركس وفرويد و نيتسوّ ،
الغربي ،ىو التشكيؾ في مصادر الحقيقة المطمقة ،لتغيب الحقائؽ في النياية ويحؿ محميا التأويؿ

" الذي أصبح مع ىؤالء الثبلثة ميمة ال نياية ليا".4

أف اىتماـ فوكو بضروب النبذ و التيميش ،جعمو يناؿ اىتماما واسعاً لدى النقاد
والخبلصة ّ
5
أف
الثقافييف في أمريكا خاصةً مع "إدوارد سعيد" الذي طالما يصنؼ في خانة فوكو ؛ كما ّ

اىتمامو بنقد الحقيقة و إق ارره ببل نيائية التأويؿ وتحطيـ المرجعيات المسبقة ،ومركزية المعنى
يصنؼ مف بيف رواد التفكيكية المعاصرة.6
الرسمي ،جعمو ّ
 -1ميشاؿ فوكو ،جينيالوجيا المعرفة ،ص .7
 -2المرجع نفسو ،ص .12

 -3محمد سالـ سعد اهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية ،ص .282
 -4ميشاؿ فوكو ،جينيالوجيا المعرفة ،ص .49

 -5ينظر :روماف سمدف ،النظرية األدبية المعاصرة ،ص .147

 -6ينظر :كريستوفر نوريس ،التفكيكية النظرية والتطبيؽ ،ص .146
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آليػات التفكيػؾ:
االختبلؼ المرجئ(:)différance
تعد مقولة االختبلؼ دوف مبالغة قطب الرحى في تفكيكية دريدا مع كونو يمثؿ مشروعاً

فمسفياً متواصبلً اكتمؿ بناؤه عمى يدي دريدا ،لكوف مقولة االختبلؼ تمعب دو ار محوريا في مشاريع
عديد مف الفبلسفة و النقاد ،وىـ مف يسموف عادةً بفبلسفة االختبلؼ ،نذكر منيـ فريدريؾ نيتشو
ايمانويؿ ليفيناس ،ومارتف ىيدغر ،حيث:

أف الوعي ال
إف الفمسفة مف أفبلطوف إلى ىيغؿ ىي فمسفة الحضور ونعني بذلؾ ّ
" ّ
يعترؼ إال بما ىو حاضر لديو فيتخذ شكؿ الداللة والمعنى والقانوف واليوية ،فيتطابؽ ىكذا مع
أف االنقبلب الذي حصؿ في صؼ
أف فكر اإلنساف ىو مركز الكوف ،غير ّ
مقوالتو مما يعني ّ
الفمسفة منذ ىيدغر ومنو انطمؽ دريدا يقوؿ بفمسفة الغياب الفمسفة التي تقوؿ باآلخر المغاير

الذي ال يفتأ ينأى عبر سيرورة االختبلؼ ".1

لعؿ ما يجعؿ مقولة االختبلؼ مقولة مركزية في المشروع التفكيكي ،ىو كونيا المقولة

األكثر فاعمية في مواجية ميتافيزيقا الحضور ،التي قامت التفكيكية ياألساس عمى نقضيا
"فالتفكيؾ بتأكيده عمى االختبلؼ والغاء الحضور وارجاء المعنى وكسر سمطة المتعالي الفمسفي
يكوف قد أرسى دعائـ الغيرية باعتبارىا ثمرة مشروع االختبلؼ وبديبلً حضارياً وفمسفياً مغاي ارً

لتصورات الميتافيزيقا الغربية".2

أف االختبلؼ كمشروع فمسفي ىو فمسفة الغياب أو الميمش المختمؼ عف
يفيـ مف ىذا ّ
إف االختبلؼ في
النسؽ العاـ لمثقافة الغربية ،التي ظمت حبيسة سمطة العقؿ وميتافيزيقا الحضورّ .

جوىره تحد لميتافيزيقا الحضور ،واقرار بالغيرية واآلخر ،ىذا مف الناحية العامة .أما إذا أردنا
تحري الدقة -وىو أمر مف الصعوبة بمكاف – وجب عمينا العودة إلى أصوؿ المصطمح وكيفية
إف مصطمح االحتبلؼ مصطمح يمفو الغموض أوالبلتحديد
صياغتو مف لدف جاؾ دريداّ ،

 -1عادؿ عبد اهلل ،التفكيكية سمطة العقؿ وارادة االختبلؼ ،ص .13
 -2عبد الغني بارة ،الييرمينوطيقا والفمسفة ،ص 50
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"إذ يصعب واف لـ نقؿ يستحيؿ إيجاد العبارات الوافية التي يمكف القوؿ إ ّنيا تحدد مفيوـ

االختبلؼ .فيو ليس " مفيوماً وال مقول ًة وال كمم ًة وال إجراءاً منيجياً ".1

إف مصطمح ( )différanceكما صاغو دريدا يتطابؽ مف الناحية الصوتية والمفظية ،مع
ّ
كممة ( )différenceبمعنى االختبلؼ ،أما مف ناحية الكتابة فيو يختمؼ عنيا باستخداـ

حرؼ( )aبدؿ الحرؼ ( )eويمكف حمؿ ىذا التغيير في المستوى الكتابي عمى مقصديف اثنيف

األوؿ "دحض مقولة غموض الكتابة وتقويض مقولة وضوح المفظ وحضوره كما يؤكد أيضاً

2
أف إضافة الحرؼ( )aليس مجرد اختبلؼ في الكتابة بؿ ىو نتاج
قضية خطر الكتابة "  .والثاني ّ
عممية نحت قاـ بيا دريدا مف كممتيف اثنتيف ( )déferrerوالتي تحمؿ معنى االختبلؼ

و( )déférerوالتي تحمؿ معنى التأجيؿ واإلرجاء ،وجعؿ الحرؼ ( )aلمداللة عمى ذلؾ النحت.3

وعمى ىذا جرت تسميتو باالختبلؼ المرجيء .و مف أجؿ تقريب مفيوـ االختبلؼ إلى

األفياـ ،كاف لزاماً تحديده وفقاً ليذه الصياغة ،أي تحديد مفيوـ االختبلؼ المتضمف لئلرجاء.

إف االختبلؼ في البدء مفيوـ لغوي ارتبط بمشروع العالـ المساني ،فرديناند دي سوسور
ّ
أف كؿ عنصر في التركيب
أف المغة نظاـ مف االختبلفات مف دوف حدود إيجابية ،والمعنى ّ
مفاده ّ

المغوي ال يحمؿ معناه في ذاتو ،واّنما مف اختبلفو مع العناصر األخرى في التركيب ،وقد استثمر
أف المعنى وفقاً لمقولة االختبلؼ السوسورية غير
دريدا ىذا المفيوـ وقرأه قراءةً أخرى مفادىا ّ
حاضر في العنصر بحد ذاتو ،بؿ ال يمكنو التحقؽ إالّ بوجود عناصر أخرى سابقة أو الحقة في
التركيب المغوي":فالكممات تتميز باختبلؼ كؿ منيا عف الكممة األخرى ،وطبقاً لمفيوـ المغة ىذا

يكوف كؿ معنى مؤجبل بشكؿ ال نيائي ،فكؿ كممة في المغة تقودنا إلى أخرى في النظاـ

الداللي".4

وىكذا يكوف حضور المعنى غير قابؿ لمتحقؽ بمقدار ما تحيؿ عميو كؿ إشارة ببل انقطاع

إلى الدالالت السابقة والبلحقة محدث ًة ىكذا تفتيتاً لممعنى ولتماثمو بمعنى آخر " :ليس المعنى

حاض ار أبداً أل ّنو يكوف قد أصبح دائماً مرجأ".5

 -1عادؿ عبد اهلل ،التفكيكية سمطة العقؿ وارادة االختبلؼ ،ص .73
 -2ميجاف الرويمي البازعي وسعد ،دليؿ الناقد األدبي ،ص .116

 -3ينظر :كولمر جوناثاف  ،التفكيؾ ،ضمف كتاب البنيوية والتفكيؾ ص 159
 -4عادؿ عبد اهلل ،التفكيكية سمطة العقؿ وارادة االختبلؼ ،ص .52
 -5بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .75
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وعمى ىذا األساس يصبح نظاـ االختبلفات السوسوري في المنظومة التفكيكية "نسقاً مف

تفاعؿ االختبلفات يستتبع تراكيب و إحاالت تمنع مف وجود عنصر بسيط في أي لحظة مف
المحظات أو أي شكؿ مف األشكاؿ يكوف حاض اًر وال يحيؿ إالّ إلى نفسو ،وسواء في الخطاب
فإنو ليس ثمة مف عنصر يمكنو أف يكوف رم اًز دوف االتصاؿ بعنصر آخر
المكتوب أو المحكي ّ
يتشكؿ باإلشارة إلى ما فيو مف أثر مف عناصر أخرى في السمسمة أو النظاـ وال شيء مف

العناصر يكوف حاض اًر". 1

إف مفيوـ االختبلؼ مفيوـ معقد ومتشعب ،يتضمف عدة
بناء عمى ما تـ ذكره ،يمكف القوؿ ّ
مفاىيـ أخرى كما بتداخؿ مع الكثير منيا ،التي يمكف إيجازىا كالتالي:
 مفيوـ اإلرجاء :ليس مفيوـ اإلرجاء بالمفيوـ المستقؿ عف مقولة االختبلؼ كما أراد لودريدا واّنما ىو متضمف فيو .واإلرجاء ىو ما يجعؿ حركة الداللة في حالة قذؼ
مستمر إلى األماـ كما يجعؿ مف توقفيا أم اًر مستحيبلً " إ ّنو ما يجعؿ حركة الداللة
غير ممكنة إالّ إذا كاف كؿ عنصر يقاؿ إ ّنو حاضر ينتسب إلى شيء غير ذاتو

محتفظاً في ذاتو بعبلمة العنصر السابؽ وتاركاً نفسو تحفرىا عبلمة عبلقتو بالعنصر

السابؽ".2
ً

 الحضور/الغياب :مفيوماف يتعمقاف بنقد فكرة حضور المعنى وثباتو ،إذ يصبح المعنىوفقاً لنظاـ االختبلفات غير حاضر في العنصر بحد ذاتو ،بؿ بارتباطو بالعناصر

األخرى وعمى ىذا يصبح معنى العنصر حاض اًر فيو وغائباً في اآلف ذاتو.

 األثر( :)traceمفيوـ تفكيكي عمى قدر كبير مف األىمية وىو ما يجعؿ مف مقولةاإلمحاء وىو
االختبلؼ ومقولة الحضور/الغياب أمر ممكف التحقؽ " فاألثر ما يقبؿ ّ
ما يتناقض مع العبلمة القارة في تبدييا ،إ ّنو بنية تحيؿ عمى اآلخر وىو ليس

حضو ارً قائماً يمكف لمحس أف يمتقطو وىو ال يؤدي إلى الحضور بقدر ما يؤدي إلى
العدوؿ واالنزياح الذي يتضمنو االختبلؼ".3

 -1كولمر جوناثاف ،جاؾ د ريدا ،ضمف كتاب البنيوية وما بعدىا مف ليفي شتراوس إلى دريدا ،تحرير جوف ستروؾ ،ترجمة
محمد عصفور ،سمسمة عالـ المعرفة( ،)206المجمس األعمى لمثقافة والفنوف واألداب ،الكويت ،1996 ،ص .190
 -2بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .76

 -3بف عرفة عبد العزيز ،الداؿ واالستبداؿ ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت والدار البيضاء ،1993 ،ص .9-8
49

انتفكٍكٍة أصىنها وآنٍاتها

انفصم األول

 االنتشار أو تناثر المعنى ( :)disséminationوىو توزع المعنى عمى كؿ أجزاءالنص وعدـ ارتباطو بعنصر مف العناصر "إ ّنو عممية تبديد ذرات المعنى حتى ال
ّ
تستقر عند وحدة وال تتجمع عندىا"ّ 1إنو بحؽ نسؼ لمركزية المعنى.
وال يعد ىذا التداخؿ في المفاىيـ والمصطمحات مجرد تبلعب بالمفردات "إ ّنما ىو عممية

قصدية ،تيدؼ إلى إعبلف انتصار البنى في احتكارىا لممعنى وسحب البساط مف النشاط
اإلنساني الذي كاف مسمّطاً عمييا في يوـ مف األياـ ،وتيديـ لمثنائية التضايفية التي حكمت

انتقاؿ المعنى بيف النص والقاريء ،بمعنى استسبلـ المعنى الثابت أماـ تغاير المعنى المتعدد
البلنيائي ،فضبلً عف اتساع النسيج المفاىيمي الحامؿ لدالالت متغايرة ،ودور عممية االتساع
ىذه في تقديـ صورة المعنى البلنيائية المؤجمة بصورة دائمة".2

وىذه المفاىيـ واالشكاالت التي يتضمنيا االختبلؼ ىي ما يجمعيا بدقة واحتصار تعريؼ

جاؾ دريدا القائؿ" :االختبلؼ في حقيقتو إحالة إلى اآلخر وارجاء لتحقيؽ اليوية في انغبلقيا
فإف اليوية تحيؿ إلى آخرىا الذي يؤسسيا نفسيا كيوية ،كذلؾ تكوف فكرة الحضور
الذاتي ،لذا ّ
ولما كاف
فكرةً مشتقة ،وليست أصبلً ّ
ألف االختبلؼ ىو األصؿ المطمؽ لكؿ معنى ولكؿ داللة ّ

فإف المعنى أيضاً يفقد كؿ مصدر يعود إليو فتتبلشى مشكمة الحقيقة والمعرفة
األثر دوف األصؿ ّ
واألصؿ األوؿ وال يبقى إالّ عالـ برئ صالح لمتأويؿ ".3
بأف التفكيكية تعمؿ وفؽ نظاـ محدد ،ىذا ما تبينو العبلقات العضوية
إف مثؿ يوحي لنا ّ
ّ
التي تربط بيف مقوالتيا ،وكيؼ تشكؿ مقولة االختبلؼ مركز العممية التفكيكية .مما يجعمنا وبشكؿ
حتمي نشكؾ في المقوالت السابقة حوؿ ال منيجية التفكيكية ،أو ال إجرائيتيا.

 -1عبد العزيز بف عرفة ،الداؿ واالستبداؿ ،ص .9

 -2محمد سالـ سعداهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد الينيوية ،ص .164

 -3جاؾ دريدا ،الكتابة واالختبلؼ ،ترجمة كاظـ جياد ،دار توبقاؿ ،ط ،1الدار البيضاء ،1988 ،ص .32-31
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الموغومركزية(:)logocentrisme
إلى جانب مقولة االختبلؼ صاغ دريدا مقولة الموغومركزية ،كتعبير عمى تحدي سمطة
احتكار المعنى وثباتو ،وكممة

( )logocentrismeفي لغتيا األصمية (الفرنسية) مصطمح

أما مصطمح تمركز فميس بالمصطمح
مركب مف كممتيف ( )logosو ( )centrismبمعنى تمركزّ ،
اإلشكالي ويمكننا القوؿ "بأ ّنو نوع مف ممارسة التسمط والنفوذ في اإلحاظة ببعض مراكز انتاج
المعنى وتفعيمو". 1

أما مصطمح الموغوس ( )logosفيو لفظة يونانية مشبعة بالدالالت ،ال يمكف أف تجد ليا
ّ
أف التشعب والغموض ليسا ناتجيف عف غموض المفظة في حد ذاتيا بؿ
مفيوماً قا اًر وال ثابتاً ،غير ّ
مما أدى إلى تشعب إحاالتيا التي يمكف
نتاج تعدد استعماالتيا في شتى مياديف الفكر والفمسفةّ ،
حصرىا في ثبلثة فضاءات:
 -فضاء المغة والتشكؿ المساني  :يشمؿ المفظ والقوؿ والخطاب

 فضاء الفكر والعمميات الذىنية  :يشمؿ الفكر والتعميؿ العقمي والشرح -فضاء الكوف الحسي  :تشمؿ الوجود والقوانيف الطبيعية والمكاف

2

وعمى ىذا األساس تتشعب داللة مصطمح الموغومركزية وتتشظى إلى " تمركز الكبلـ أو العقؿ أو

المنطؽ".3

أف أي جية أو تيار فمسفي أو ديني أو سياسي أو أدبي ،يرتكز عمى أحد ىذه
والنتيجة ّ
األقانيـ الثبلثة إلضفاء القداسة والشرعية عمى خطاباتو ومقوالتو ،أو ادعائو امتبلؾ المعنى ،يكوف
قد وقع يكوف قد وقع فيما يسميو ديريدا بالموغومركزية ،التي قامت التفكيكية عمى ىدميا إذ إ ّف
إما جداً أو ىزالً وا ّما حقيق ًة أو
أساس التفكيؾ "حرية الرؤيا واستخبلص المعاني مف ال ّنص ّ
تمثيبلً وتحرير حركية الذىف مع ال ّنص طالما استبعدت فكرة اإلحالة إلى مركز (.4")logos

 -1محمد سالـ سعداهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد الينيوية ،ص .167

 -2ينظر :ميجاف الرويمي وسعد البازعي ،دليؿ الناقد األدبي ،ص .220 -219
 -3ينظر :عبد اهلل إبراىيـ  ،التفكيؾ األصوؿ والمقوالت ،ص .60
 -4عناني محمد ،المصطمحات األدبية الحديثة ،ص .51
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ىذا ما يقود إلى تقويض فكرة المعنى أو المدلوالت المباشرة والثابتة ،كوف المعنى ال يمكنو الثبات
إف الموغومركزية في جوىرىا تحد
دوف اعتماده عمى مركز أو مرجعية متجاوزة ميما تكف طبيعتياّ ،
ألف المعنى ال يتسنى لو
ألحادية المعنى ،ىذا إف لـ نقؿ إّنيا نسؼ لممعنى وتفكيؾ لممدلوؿّ ،
الحضور في عالـ دريدا الخالي مف المرجعيات األصولية التي تؤدي إلى التيميش وعدـ االعتراؼ
إف
باآلخر وطمس ىويتو بدعوى الحقيقة فعندما يتـ اتخاذ القرار وتحديد المدلوؿ تظير السمطةّ ،
نقد التمركز يمثؿ روح التفكيكية كونو يؤدي إلى عالـ ببل مرجعيات عالـ برئ صالح لمتأويؿ بتعبير

دريدا.

يقود الحديث عف أحادية المعنى المستندة إلى فكرة الموغوس إلى البحث في ميتافيزيقا

الحضور ،ونقطة االلتقاء بيف المفيوميف ،قياميما عمى فكرة الحقيقة المطمقة والمدلوالت المتعالية،

مما يؤدي إلى وقؼ حركية الداللة وأحادية المدلوؿ ،ويذىب ريشارد رورتي في مقاؿ لو حوؿ
التفكيؾ إؿ تطابؽ المفيوميف إذ يقوؿ" :نقد مركزية الموغوس تتطابؽ مع فكرة ميتافيزيقا الحضور

التي بدأت مع ىيدغر فيما يسميو النزعة األفبلطونية أو أنطولوجيا البلىوت ".1

أف كبل المصطمحيف سواء نقد ميتافيزيقا الحضور أو نقد الموغومركزية ،يقوماف
والنتيجة ّ
أف كؿ أشكاؿ ادعاء الحقيقة المطمقة والمدلوالت النيائية المستندة إلى الموغوس أو
عمى مبدأ مفاده ّ

فإف أساس التقارب في المضاميف ىو تواكب المصطمحيف لذا اتجو التحميؿ
الحضور وبالتالي ّ
2
التفكيكي إلى نقضيما معاً.

إف الموغومركزية أو "التمركز حوؿ الموغوس" ،ىي االعتراؼ بوجود أصؿ أسمى يمثؿ
ّ
مركز أو مصدر إشعاع يشع بالحقيقة ،وبقية األشياء ال يمكف أف تؤسس ليويتيا إالّ بالنظر إلى
اً
موقعيا مف ىذا المركز "إذ يعزى الطرؼ األعمى إلى الموغوس ،ويحتؿ وضع حضور أعمى في

حيف يؤشر الطرؼ األدنى عمى سقوط ما ،ومف ثـ تفترض نزعة التمركز حوؿ الموغوس أسبقية

الطرؼ األوؿ وال تفيـ الطرؼ الثاني إالّ بالرجوع إلى الطرؼ األوؿ" .3ومف ىنا :

"يطمح التفكيؾ إلى تقويض كؿ المراكز الداللية وبؤر المعاني التي تشكمت حوؿ

ألف الممارسة الفكرية الغربية حوؿ الموغوس أنتجت مرك ازً عقمياً
الموغوس وفكرة الحضور ّ

 -1ريتشارد رورتي ،التفكيؾ ،ضمف كتاب البنيوية والتفكيؾ ،ص .181

 -2ينظر :محمد سالـ سعداهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد الينيوية ،ص .170
 -3جوناتاف كولمر ،التفكيؾ ،ضمف كتاب البنيوية والتفكيؾ ،ص .155
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أقصى كؿ ممارسة فكرية ال تمتثؿ لشروطو ،أل ّنو ربط بينو وبيف الحقيقة و أنتج نظاماً مغمقاً
مف التفكير".1

إذف فالمقصد مف الطرح التفكيكي ىو نقد ىذه الفكرة والقضاء عمى المركز .فنقد مركزية

الموغوس مفاده "تحطيـ تمؾ المركزية المعينة وجودياً بوصفيا حضو ارً ال منتيياً جاعبلً مف ىذه

المقولة دليبلً لنقد مفاىيـ التمركز وىادفاً إلى معاينة نظـ المقوالت المعتمدة عمى الحضور

ويدعو إلى ضرورة التفكير بعدـ وجود مركز ،ذلؾ المركز الذي بغيابو أو تقويضو يتحوؿ كؿ
شيء إلى خطاب وتذوب الداللة المركزية أو األصمية المفترضة أو المتعالية ،وتتحوؿ قوة

الحضور بفعؿ نظاـ االختبلؼ إلى غياب الداللة المتعالية".2

إف الموغومركزية حسب الطرح التفكيكي تنتج نوعاً مف التفكير يتسـ بنوع مف االنغبلؽ
ّ
والجمود ،يؤدي إلى النرجسية الفكرية واالنغبلؽ عمى الذات وعدـ االعتراؼ باآلخر لذلؾ جعؿ
مقولة االختبلؼ أشبو بالترياؽ المناسب لمثؿ ىذه الحالة والوسيمة القادرة عمى تخصيب الداللة
وجعميا في تدفؽ مستمر.3

وىذا يوحي مف جانب آخر بمدى تداخؿ المفاىيـ التفكيكية وتكامميا .فعندما نشير إلى

االختبلؼ فنحف نناقش الموغومركزية وميتافيزيقا الحضور والكتابة وغيرىا مف المفاىيـ التفكيكية

كونيا تعبر عف مشروع تقويضي متماسؾ.

سبؽ أف أشرنا إلى التشعب الداللي لمصطمح الموغوس ،الذي مف معانيو المغة التي تنقسـ في

االستعماؿ إلى قسميف الكتابة والتمفظ أو الصوت .وقد قامت الميتافيزيقا الغربية عمى إعطاء
امتياز وتفضيؿ خاص لمكممة المنطوقة عمى الكممة المكتوبة وىي "تمنح قيمة عالية بسبب

حضور المتكمـ والمستمع في الوقت ذاتو".4

إ ّف الموغومركزية في جانب مف جوانبيا ّإنما ىي تمركز حوؿ الصوت "إذ نيضت
الميتافيزيقا عمى االىتماـ بالكبلـ عمى حساب الكتابة وقد فتح ىذا التوجو مرك ازً آخر ىو

التمركز حوؿ الصوت (.5")phonocentrisme

 -1عبد اهلل إبراىيـ ،المركزية الغربية ،ص .320

 -2عبد اهلل إبراىيـ ،التفكيؾ األصوؿ والمقوالت ،ص .62-61
 -3ينظر :المرجع نفسو ،ص .62
 -4المرجع نفسو ،ص .63

 -5محمد سالـ سعداهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد الينيوية ،ص .169
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وىذا ما جعميا مقولة ذات فاعمية في تفكيؾ مقولة الموغوس وميتافيزيقا الحضور والوصوؿ

إلى خمخمة أنظمة الفكر والفمسفة الغربية المتمركزة ،ويمكف تحديد ىذه الفاعمية في نقطتيف
أساسيتيف:

األولى :نقد تاريخ الفمسفة الغربية ،وىي فاعمية جينالوجية تقوـ بتعرية وفضح المركزية الغربية

وتبياف أصوليتيا أال تعممنا الجينالوجيا االستخفاؼ باألصؿ األسمى بتعبير فوكو ،مع نقد مشاريع

كبار الفبلسفة مف أفبلطوف إلى ىيدغر" ،إذ وقع – حسب دريدا – كؿ مف سوسور وىوسرؿ
وىيغؿ وىايدغر بؿ حتى جاؾ الكاف تحت تأثير بنية الموغوس اإلغريقية مكرريف بنية الدعوى
األفبلطونية و األرسطية ،إذ جميعيـ ينزعوف نحو أولية الصوت الممفوظ عمى الكتابة وبيذا

جميعيـ يتمركزوف لفظياً ،ولذلؾ فسواء دعوا إلى االىتماـ بالعقؿ أو بالروح أو بالوعي أو

اليوية ،فإ ّنما ىـ يدعوف إلى صيغة مف صيغ الحضور ،أي حضور المدلوؿ ،وبالتالي فيـ
يدعوف إلى تبني صيغة مؤكدة مف صيغ الموغوس والتمركز حولو".1

الثانية :تمكنو باستخداـ مقولة الموغومركزية مف الولوج إلى شتى المياديف المعرفية ،التي قاـ
عمييا الفكر الغربي ومحاولة كشؼ تمركزاتيا نذكر مف بينيا االبستيمولوجيا ،التاريخ ،الجنس

الوجودية ،يضاؼ إلييـ ميداف النقد األدبي ،الذي ارتبط التفكيؾ ارتباطاً وثيقاً بو ،حتى وصفت
بأنيا نظرية في األدب ،فقد استطاعت التفكيكية باالعتماد عمى مقولة مركزية الموغوس
التفكيكية ّ
نقد كؿ النظريات النقدية ،واختراع مفاىيـ نقدية جديدة كالتك اررية والتناص ،باإلضافة إلى مفيوـ
2

لمنص ،باعتباره لعبة حرة لممدلوالت.
جديد ّ
وفي النياية يمكننا التأكيد عمى نقطة في غاية األىمية ،وىي طبيعة المصطمح .إذ لـ

يختر دريدا مصطمح لوغوس بشكؿ ارتجالي أو عفوي ،لقد كاف اختيا اًر ناتجاً عف بصيرةّ ،إنو
يقصد بيذا االختيار وبشكؿ وزاضح ومختصر ،نسؼ كؿ المرجعيات واألػصوؿ ميما كانت

طبيعتيا.

 -1ميجاف الرويمي وسعد البازعي ،دليؿ الناقد األدبي ،ص .221-220

 -2ينظر :عادؿ عبد اهلل ،التفكيؾ سمطة العقؿ وارادة االختبلؼ ،ص .70-69
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عمـ الكتابة أو الغراماتولوجيا(:)grammatologie
يعد مفيوـ عمـ الكتابة أو الغراماتولوجيا مفيوماً تفكيكياً صاغو دريدا وأفرد لو كتاباً خاصاً وىو

كتاب في عمـ الكتابة (  )de la grammatologieواذا ما أردنا أف نشرح ونبسط ىذا المفيوـ

فيو مفيوـ عمى عبلقة وثيقة بالتمركز الصوتي كونو قائـ عمى تفضيؿ الكبلـ الممفوظ عمى
المكتوب ،فالمركزية الكبلمية أو المركزية الصوتية كما ىي مبدأ أساسي لمميتافيزيقا الغربيةّ ،إنما
أف المقوالت
ىي سيطرة المغة المحكية سيطرة الكبلـ المنطوؽ الذي يضمف حضور المعنى ،ذلؾ ّ
الفمسفية الرئيسية ،مف أفبلطوف إلى ىيدغر تنزع إلى إعطاء األولوية لمكبلـ والحذر مف الكتابة.1

ّإننا اآلف بصدد التعامؿ مع ثنائية ضاربة بجذورىا في الحضارة الغربية ،أال وىي ثنائية
الكبلـ والكتابة ،ثنائية مثميا مثؿ ثنائية الداؿ والمدلوؿ ،التي صاغيا دي سوسور في تقسيمو
أف كاف يرزح تحت
لمعبلمة المغوية ،مرك اًز اىتمامو عمى الداؿ بوصفو صورةً صوتية ،والنتيجة ّ
وطأة التمركز الصوتي .2إ ّف ىذا ىو مصير الثنائيات في الحضارة الغربية ،فما مف جمع بيف
قطبي ثنائية إالّ ومورس نوع مف "العنؼ" عمى أحدىما.

3

أف الثنائية ال يمكف ليا أف تتراتب في اتجاه دوف استعماؿ العنؼ"
"والتفكيكية تدرؾ ّ
أف نوعاً مف العنؼ قد مورس عمى الكتابة ،لكف لماذا ىذا الذـ والعنؼ
ويذىب التفكيكيوف إلى ّ
الممارس في حؽ الكتابة؟ ،ما ىي الكتابة؟ ثـ ما ىي خصائصيا التي جعمتيا عرضةً ليذا
اإلقصاء؟.

بأف سمسمة مف اإلشارات المادية التي
إف الكتابة تمثؿ "نظاماً معرفياً حضارياً يمكف أف يعرؼ ّ
ّ
4
إف نقطة الخبلؼ الجوىري بيف الكبلـ والكتابة ىي
تمارس عمميا في غياب المتكمـ " إذاً ّ

الحضور حضور المتكمـ في حاؿ حدوث الكبلـ ،وبالتالي حراستو لممعنى وقتمو لفعؿ الداللة ،عمى

عكس الكتابة ،التي استطاعت التحرر مف كاتبيا ،وتستطيع فتح المجاؿ أماـ حرية التأويؿ والمعب

الحر لممدلوالت:

 -1ينظر :بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .57

 -2محمد سالـ سعد اهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية ،ص .174
 -3روماف سمدف ،النظرية األدبية المعاصرة ،ص .134
 -4جوناتاف كولمر ،التفكيؾ ،ص .153
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أف اإلشارة المكتوبة ىي عبلمة يمكف
"تتميز الكتابة عف الكبلـ بثبلثة خصائص األولى ّ
أف
معيف والثانية ّ
معيف ،بؿ أيضاً لمتمؽ ّ
تكرارىا ،ليس فقط بغياب الذات التي تطمقيا في سياؽ ّ

عما
اإلشارة المكتوبة يمكف أف تخترؽ سياقيا الواقعي ،وأف تق أر في سياؽ مختمؼ بغض النظر ّ
أف اإلشارة المغوية عرضة لبلنزواء ،بمعنييف األوؿ أ ّنيا منفصمة عف بقية
نواه كاتبيا ،والثالثة ّ
اإلشارات ،في سمسمة معينة ،والثاني أ ّنيا منفصمة عف اإلحالة الحاضرة ،أي أ ّنيا تشير إلى
شيء يمكف أالّ يكوف حاض ارً فييا واقعياً".1

أف ىذه ىي خصائص الكتابةػ ،فما الذي يجعميا أقؿ شأناً مف الكبلـ؟ أىي أسباب تقنية
بما ّ
أف ىناؾ أسباباً أخرى؟.
تواصمية؟ أـ ّ

إف استخداـ مصطمح عمـ الكتابة مف لدف جاؾ دريدا ،ىو استكشاؼ ألبعاد التمركز حوؿ
ّ
الكبلـ ،الذي تنامى مع عصور الفمسفة الغربية ،منذ أياـ سقراط وأفبلطوف إلى العصر الحديث

وتحديداً منتصؼ القرف العشريف لمميبلد ،وقد تأتى تركيز الخطاب الفمسفي الغربي عمى عنصر

الكبلـ ،واىماؿ وتيميش الكتابة نتيجة كرىيا ،والخوؼ مف قدرتيا عمى توسيع األفؽ الداللي
2

فضبلً عف قدرتيا عمى تدمير الحقيقة الفمسفية ،التي يرى الفبلسفة ّأنيا نفسية خالصة.
ىذه الحقيقة النفسية أو الروحية ،ال يمكف أف يعبر عنيا إالّ صاحبيا ،عف طريؽ الكبلـ
أف الكبلـ ىو وحده القادر عمى حراسة قصدية المتكمـ ،والتعبير عف حاالتو النفسية
وفقط ،ذلؾ ّ
أما الكتابة فيي تعاني مف غياب المرسؿ واالنفصاؿ عف السياؽ ،مما يؤدي إلى
بأمانة تامةّ .

حضور التأويؿ ،وغياب المعنى األحادي الذي يضمف حضور الحقيقة النفسية.

فإف أسباب ذـ الكتابة ،ىي أسباب أخبلقية ونفسية واجتماعية " :إ ّنيا
وعمى ىذا األساس ّ
مضرة أل ّنيا تشكؿ ضعفاً أساسياً يتمثؿ في عدـ ثبات المعنى ،إ ّنيا تنزع إلى أف تضع موضع
االتياـ حضور الحقيقة ،التي ال يمكف أف تتجمى إالّ بواسطة تدخؿ الكبلـ وحيد المعنى".

3

فإف مرد ىذا الذـ لمكتابة ،ىو البحث عف المعنى األحادي ،المستند إلى الحقيقة فمسفية
وبالتاليّ ،
فإف مشروع عمـ الكتابة ( )grammatologieال يخرج عف
كانت أو عقمية أو الىوتية .لذلؾ ّ
الساؽ العاـ لفمسفة التفكيؾ ،وىو تحدي ميتافيزيقا الحضور .وعمى ىذا األساس كانت

الغراماتولوجيا تحدياً لتفضيؿ الكبلـ عمى الكتابة ،وقمباً لممعادلة المتمركزة ،لتشكؿ بذلؾ دعوةً
"إلعادة النظر الجدية في دور الكتابة ال بوصفيا غطاءاً لمكبلـ ،إ ّنما بوصفيا كياناً ذا خصوصية
 -1روماف سمدف ،النظرية األدبية المعاصرة ،ص .133

 -2محمد سالـ سعد اهلل ،األسس الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية ،ص .177
 -3بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .58
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إف الغراماتولوجيا التي يدعو إلييا دريدا ال تعيد إنتاج واقع خارج نفسيا ،كما أ ّنيا ال
وتميزّ ،
تختزلو ،وىذه الحرية الجديدة يمكف أف نراىا عمى أ ّنيا السبب في ظيور واقع جديد ،إلى
الوجود".1

كؿ ىذه المفاىيـ واآلليات ،التي يطرحيا جاؾ دريدا ويقدميا كمفاىيـ نقدية جديدة ،في

مواجية الييمنة والسطوة التي تفرضيا ميتافيزيقا الحضور ،بيدؼ تفكيكيا وتقويض أسسيا .ىؿ
يمكننا التعامؿ معيا بمنطؽ الصحة والخطأ أو بمنطؽ الفاعمية أو عدميا؟.

الحقيقة ّأنو ال يمكننا ذلؾ ،واالّ لكاف نقدنا ال قيمة لو ،فإذا حممنا وقدمناىا عمى أساس ّأنيا
مقوالت خاطئة وغير سميمة ،فعمى أي أساس وعمى أي أرضية نبني ىذا الحكـ؟ أليست التفكيكية
إف التفكيكية في نيايتيا ال تقبؿ إالّ بالتفكيؾ كمرجع ثابت
تقويضاً لكؿ األسس الماورائية لمفكر؟ ّ
والجية التي يمكننا الدخوؿ بيا إلى متف الخطاب التفكيكي بيدؼ نقده ،ىي األسس التي انبنت
عمييا ،فمف المقوالت التي ترفضيا التفكيكية والتي حاولت تقويضيا ،ىي مقولة النسقية والنظاـ أو

أف ترابطيا وانسجاميا ،فكؿ المقوالت التي
لنقؿ المنيجيةّ ،
لكننا في تتبعنا لمقوالت التفكيؾ وجدناىا ّ
سبؽ ذكرىا ترتبط ببعضيا ارتباطاً وثيقاً ،فعمى سبيؿ ما يسمح لمبدأ االختبلؼ بالوجود ىو نقد
الموغومركزية ،وكؿ المقوالت األخرى كذلؾ ،فما يطمح لو دريدا ىو عالـ بدوف مرجعيات عالـ

بأف
االختبلؼ المرجيء .وكؿ المقوالت األخرى ىي وسائؿ وآليات لمعبور إلى ذلؾ العالـ ،توحي ّ
دريدا أسس لمنيجية جديدة في التفمسؼ ،كما في النقد المعاصر وىذا ما يفند أساساً مقولة
البلّمنيجية فما ىي إالّ لعب عمى الدالالت بيدؼ اليروب مف المساءلة النقدية.

 -1عبداهلل إبراىيـ ،التفكيؾ األصوؿ والمقوالت ،ص .79
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إشكاليات الترجمة :
الحقيقة ّأنو ال يمكننا الحديث عف التفكيكية في الفكر النقدي العربي المعاصر ،دوف أف
نبتدأ ىذا الحديث عف اإلشكاليات التي يواجييا الناقد والمترجـ العربي في نقؿ المفاىيـ

والمصطمحات مف المغة األصؿ والخاضعة لشروط حضارية خاصة إلى المغة العربية الخاضعة

لشروط حضارية مغايرة ،كما يكتسب البحث في إشكالية الترجمة التفكيكية مشروعيتو مف جية ّأننا

إما تعريفية أو ترجمية أو متبناة عمى نحو قشري".1
إزاء تفكيكية " ّ
يقود الحديث عف الترجمة التفكيكية أوالً إلى البحث عف عقبات الترجمة الناتجة عف
فإف الترجمة ال مكاف فييا لنشداف تقاببلت كمية
استحالة التطابؽ التاـ بيف المغات ،وبالتالي ّ
ألف المعنى ال ينصاع ببساطة ليذا التصور
وحسابية وانتظامية بيف لغة األصؿ ولغة النقؿّ ،
النموذجي عف األمانة والدقة ،المتطمب الوفاء بيا في الترجمة ذات المنحى الحرفي.2

ترتبط الترجمة وفقاً ليذا المنظور ارتباطاً وثيقاً بالمعنى ،أي فيمو ومف ثـ التعبير عنو بالعبارات

األنسب في المغة المنقوؿ إلييا ،وىذا ما يجعؿ الترجمة في وجو مف وجوىيا ضرباً مف ضروب

ألنو مف الصعب ،إف لـ يكف مف المستحيؿ القبض عمى المعنى حتى في المغة األصؿ
التأويؿّ ،
فكيؼ في لغة أخرى ذلؾ ّأنو "توجد أكثر مف لغة في المغة الواحدة" .3بتعبير جاؾ دريدا.
أف المعنى ال يقر
إف الترجمة تتحوؿ وفقاً ليذا المنظور إلى مغامرة غير مضمونة العواقب ،ذلؾ ّ
ّ
أف ترجمة ال ّنص تتجاوز المقامات لتوالي
لو قرار ،فكيؼ يمكف حصوؿ ترجمة دقيقة "ذلؾ ّ
المدلوالت كما يتجاوز نفسو في الترجمات لتوارد التأويبلت حتى أ ّنو ال وجود في نياية المطاؼ
إالّ لسمسمة واحدة مف المعاني ال تنقطع حمقاتيا وال ينتيي طوليا ،إذ ال يفرؽ فييا بيف ما
لؤلصوؿ وما لممنقوؿ".4

 -1ناظـ عودة ،تكويف النظرية في الفكر العربي والفكر اإلسبلمي المعاصر ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،ط ،1بيروت
 ،2009ص .333

 -2ينظر ،محمد أحمد البنكي ،دريدا عربياً قراءة التفكيؾ في الفكر النقدي العربي ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر

بيروت ،ودار الفارس ،ط 1عماف،2005 ،ص .76

 -3دريدا جاؾ  ،لغات وتفكيكات لقاء الرباط مع جاؾ دريدا ،ترجمة عبد الكبير الشرقاوي ،دار توبقاؿ ،ط 1الرباط1998 ،

ص .221

 -4طو عبد الرحمف ،الفمسفة والترجمة ،ص .113
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ىذا ما يخص الترجمة األدبية والفمسفية بشكميا العاـ .أما بخصوص المصطمح التفكيكي

فاألمر يزيد عمى غيره بمراعاة األنموذج الحضاري أو النسؽ الفكري والمعرفي الكامف خمؼ
المصطمحات .والتفكيكية كما وضحنا تنبني عمى مفاىيـ سابحة وغامضة ،ال ترضى بالتأطير

والتحديد ،وىذا ما يضاعؼ صعوبة الترجمة ،ذلؾ أف المشكمة الحقيقية التي تواجو المترجـ العربي

مف المغات األوربية ،ىو ما يكمف خمؽ المفردات مف نماذج حرفية تعجز الترجمة الحرفية عف
نقميا بؿ ّإنيا تطمس معالميا.1
إف ترجمة مصطمح يصعب إيجاد تعريؼ لو حتى في لغاتو األصمية مثمما ىو الحاؿ مع
ّ

المصطمح التفكيكي ،واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة فمننظر إلى مصطمح تفكيؾ عندما سؤؿ جاؾ دريدا
عف تعريؼ لو ،قاؿ " :لو كاف عمي أف أجازؼ بتعريؼ لمتفكيؾ فسأقوؿ ببساطة أكثر مف لغة"

2

وىذا ما جعؿ دريدا في رسالة إلى صديؽ ياباني يقوؿ " :ربما يجب أف ال نبدأ باالعتقاد
األمر الذي يكوف مجرد سذاجة تقابؿ في الفرنسية داللة واضحة وال مصدر فييا لمبس ىناؾ في

لغتي مف قبؿ مشكمة ترجمة شائكة بيف ما تيدؼ إليو ىنا وىناؾ عبر ىذه الكممة ،واستخداـ
أف األشياء تتغير مف سياؽ إلى آخر في
ىذه الكممة نفسيا ومنبعيا ،لقد بات مف المؤكد ّ
الفرنسية نفسيا بالذات".3
إف صعوبة تحديد مفردة التفكيؾ
كما يؤكد ذلؾ في موقع آخر مف الرسالة نفسيا فيقوؿ ّ " :
وبالتالي ترجمتيا؛ ينبع مف كوف جميع الدالالت المعجمية وحتى التمفصبلت النحوية التي تبدو
في لحظة معينة وىي تمنح نفسيا ليذا التحديد وىذه الترجمة خاضعة ىي األخرى لمتفكيؾ

وقابمة لو مباشرة وىذا يصح عمى كممة تفكيؾ وعمى وحدتيا مثمما يصح عمى كؿ كممة"

4

إف ىذه األسباب المتعمقة بخصوصية فعؿ الترجمة وخصوصية المصطمح التفكيكي ،جعؿ
ّ
النقد العرب يقعوف في ما يشبو التعارض في ترجمة المصطمح التفكيكي ،وكؿ لو مبرراتو مف
حيث موقعو في تمقي المصطمح التفكيكي وفيمو.

فمصطمح ( )déconstructionترجـ إلى العربية في عدة مصطمحات بخبلؼ الترجمة

الشائعة (التفكيكية) ،ومف بيف ىذه الترجمات ما يذىب إليو (صاحبا دليؿ الناقد األدبي)
(التقويضية) ،وكبل الترجمتيف تركزاف عمى الداللة الحرفية ،التي تحيؿ عمييا الكممة الفرنسية وىو
 -1ينظر :عبد الوىاب المسيري ،فتحي التريكي ،الحداثة وما بعد الحداثة ،ص .111
 -2جاؾ دريدا ،لغات وتفكيكات ،ص .222

 -3جاؾ دريدا ،رسالة إلى صديؽ ياباني ،ضمف كتاب الكتابة واالختبلؼ ،ص .57
 -4المرجع نفسو ص .62
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أما الترجمات التي خالفت ىذا النسؽ فيي الترجمة التي يقدميا
التفكيؾ أو التقويض أو التدميرّ .
عبد اهلل الغذامي في الخطيئة والتكفير وىي (التشريحية) والتي تعد مف بيف أولى الترجمات العربية
إذ يقوؿ الغذامي في ىذا الصدد  " :تحيرت في تعريب ىذا المصطمح ولـ أرى أحداً تعرض لو مف

قبؿ عمى حد اطبلعي وفكرت لو بكممات مثؿ النقض والفؾ ولكف وجدتيما تحمبلف دالالت
سمبية ،ثـ فكرت في استخداـ كممة (التحميمية) مف مصدر حؿ أي نقض ،لكف خشيت أف يمتبس
مع حمؿ أي درس بتفصيؿ ،واستقر رأيي أخي ارً عمى كممة تشريحية أو تشريح والمقصود مف ىذا
االتجاه ىو تفكيؾ ال ّنص مف أجؿ إعادة بنائو". 1

وىذا الكبلـ الذي يبرر فيو الغذامي سبب اختياره لمتشريحية كمقابؿ لممصطمح األصمي

يترجـ ويبيف مدى سعة االختبلؼ بيف النقاد العرب ،نتيجة الختبلؼ وعييـ بالخمفية الثقافية

والحمولة الفكرية لممصطمح .وليذا يذىب المسيري كواحد مف المرجعيات العربية القارئة لمتفكيؾ
إلى إعطاء ترجمة مغايرة لمتفكيؾ بحجة أف السمة المركزية في التفكيؾ ىي انزالؽ المدلوؿ وعدـ

ألف الترجمة في رأيو نقؿ لؤلنموذج
ثبات الداللة ،والترجمة التي يقترحيا ىي (االنزالقية)ّ .
الحضاري الكامف خمؼ المفردة .وليس الترجمة الحرفية لممفردة غير ّأنو ال يتحرج مف استعماؿ
مصطمح التفكيكية لشيوعو بيف النقاد والمفكريف العرب.2

باإلضافة إلى مصطمح التفكيكية يحوز مصطمح ( )différanceحي اًز واسعاً مف الخبلؼ

بيف المترجميف ناتج عف غموض المصطمح في لغتو األصمية ،ذلؾ ّأنو يتضمف داللتيف عمى نحو
ما ّبيناه سابقاً .وعمى ىذا األساس يترجميا كاظـ جياد باالختبلؼ ويرسميا االخػ(ت)الؼ ،مقتفياً
في ذلؾ في ذلؾ أثر دريدا الذي أضفى تغيي اًر عمى رسـ الكممة الفرنسية بإبداؿ الحرؼ ( )Aمكاف
الحرؼ ()E

لمداللة عمى خطر الكتابة وعمى النحت بإضافة مصطمح التأجيؿ ،ليتضمف

المصطمح األصمي االختبلؼ واإلرجاء .وعمى ىذا األساس يترجميا حساـ نايؿ في ترجمتو

لكتاب البنيوية والتفكيؾ باالختبلؼ المرجيء .وىي الترجمة التي اعتمدناىا في البحث وسبؽ لنا
فإف ترجمة كاظـ جياد التي وافقو فييا صاحبا دليؿ الناقد ال
تبرير سبب اعتمادىا ،باإلضافة إلى ّ
تعتني إالّ بالجانب الكتابي ،إذ انتبيت إلى التغيير الذي أضفاه دريدا عمى مستوى رسـ المفردة

أف
وأىممت الجانب الداللي ،و لـ تشر إلى حضور التأجيؿ في المصطمح األصمي ،كما ّ
المصطمح يمعب عمى داللتيف األولى ىي االختبلؼ بمفيومو الواسع وااليجابي ،واالختبلؼ
 -1الغذامي عبد اهلل ،الخطيئة والتكفير مف البنيوية إلى التشريحية نظرية وتطبيؽ ،المركز الثقافي العربي ،ط ،6بيروت
الدار البيضاء  ،2006 ،ص .93

 -2ينظر :عبد الوىاب المسيري وفتحي التريكي ،الحداثة وما بعد الحداثة ،ص .112-111
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بأف التفكيكييف يجيدوف
المرجيء كما أراد لو دريدا ،وىذا ما يشير إليو عبد العزيز حمودة ويقصد ّ
فنوف التغميؼ .وىذا مف األسباب ،التي أدت إلى رواج الطروحات التفكيكية في الواليات المتحدة
بشكؿ واسع .ويطرح المسيري ترجمة مغايرة يحاوؿ فييا اإللماـ بدالالت المصطمح مف حيث ىو

اختبلؼ وارجاء ونحت لمفردتيف .فيقدـ مصطمحاً مقاببلً منجوتاً مف كممتيف وىـ االختبلؼ

واإلرجاء (اإلخترجبلؼ) .1وقد ارتأينا عدـ اعتمادىا في البحث لنشازىا الصوتي وثقميا وعدـ
رواجيا في أعماؿ النقاد.

أف جؿ مصطمحات التفكيؾ لقيت االختبلؼ ذاتو الذي جرى في المصطمحات
والحقيقة ّ
األساسية كالتفكيكية واالختبلؼ المرجيء ،ومنيا مصطمح ( ،)logocentrismeالذي ناؿ حي اًز

واسعاً مف االختبلؼ فمف النقاد مف يترجمو بالتمركز العقمي ومنيـ مف يترجدمو بالتمركز المنطقي
ومنيـ ،ومنيـ مف يترجمو بالموغومركزية .وىي الترجمة األنسب -حسب رأينا -ذلؾ أف مفردة

لوغوس التي يحتوييا المصطمح األصمي متشعبة الداللة ويصعب إيجاد مقابؿ ليا في المغة
العربية لذلؾ يبقييا المترجميف عمى حاليا دوف إعطاء مقابؿ ليا وىذا ما فعمو أسامة الحاج في
ترجمتو لكتاب بيير زيما التفكيكية "دراسة نقدية" وىي الترجمة التي اعتمدت طيمة البحث.

أف القصد ليس تتبعيا
إف تتبع التبايف في الترجمات أمر قد يطوؿ ويصعب حصره ،كما ّ
ّ
في دراسة إحصائية ،واّنما تبياف أسباب االختبلؼ ،الذي يرجع أساساً إلى اختبلؼ الخمفية
المرجعية لممترجـ ،التي تؤدي إلى توجيو فيمو لمتفكيكية .وىذا ما أدى بالغذامي مثبلً بترجمتيا
أف ىذه الترجمة
بالتشريحية تجنباً لمدالالت السمبية ومراعاة لشخصية القارئ العربي .والحقيقة ّ
تخالؼ روح التفكيكية ،وال تنـ عف إلماـ بالخمفية الفكرية والفمسفية ،التي نتج عنيا التفكيؾ كفمسفة

أو إستراتيجية لقراءة النصوص ،فتعامؿ الغذامي مع التفكيؾ كاف تعامبلً أدبياً وفيمو في حدود ىذا
أف
النطاؽ ،ولذلؾ قاؿ المقصود بيذا االتجاه ىو تفكيؾ ّ
النص مف أجؿ إعادة بناءه والحؽ ّ
التفكيؾ تدمير جذري لممسممات النصية وغير النصيةّ ،إنو يحمؿ داللة أوسع مف تشريح النص

ألف مفيوـ التفكيؾ يتعرض لتقويض وتدمير مرجعية الفمسفة الغربية مف
حيف استخدميا الغذامي ّ
أساسيا.

 -1عبد الوىاب المسيري وفتحي التريكي ،الحداثة وما بعد الحداثة ص .115
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تبني التفكيؾ في الخطاب العربي(النقدي والمعرفي):

ال يمكف أف يكوف الخبلؼ الذي حصؿ في ترجمة التفكيؾ ،إالّ واجية لخبلؼ أعمؽ

خبلؼ في الفيـ واإللماـ بروح التفكيؾ كتيار فمسفي ونقدي ،كاف قد أثار جدالً واسعاً حتى في
ببلد النشأة ،إال ّأنو يمكننا الحديث عف تياريف أثنيف في تمقي التفكيؾ في الفكر النقدي العربي
تيار نظر إلى التفكيؾ مف موقع اإلعجاب والتبني ،واالنبيار بأعماؿ التفكيكييف مف موقع البحث

عف الحرية الفكرية واالعتراؼ باآلخر ،وتيار آخر نظر إلى التفكيؾ مف موقع الندية والمعارضة
وىذا ما ذىب إليو محمد سالـ سعد اهلل حيف قاؿ  " :طرؽ التنظير التفكيكي أبواب الجامعات

العربية مف خبلؿ جيود الترجمة الواسعة ،ومف خبلؿ إلقاء رواد التفكيؾ ونقاده سمسمة مف
الدروس والمحاضرات في حضرة الجامعة العربية ،وقد تبايف الموقؼ النقدي العربي عمى صعيد
قبوؿ أو رفض المقوالت الدريدية ،لذلؾ يمكف الحديث عف استقباؿ الطرح التفكيكي في ميداف

النقد العربي مف خبلؿ محوريف ،األوؿ قبوؿ الطرح التفكيكي ،والثاني رفض الطرح التفكيكي".1

ألننا أماـ
بيد ّأنو ال يمكننا الحديث عف تيار تفكيكي كمشروع نقدي وفكري متواصؿ؛ ّ
تفكيكية نقمت إلى الثقافة العربية نتيجة جيود تعريفية ،وترجمية فردية لباحثيف تختمؼ تحيزاتيـ

الفكرية ،لذلؾ آثرنا تجنب استعماؿ مصطمح (تفكيكية عربية) لما في ىذا المصطمح مف مغالطة

معرفية؛ فالتفكيكية الغربية تمثؿ مشروعاً فكرياً متماسكا لتفكيؾ ميتافيزيقا الحضور في الخطابات
الفكرية الغربية ،وقد نتج التفكيؾ نتيجة لشرط حضاري يمتد إلى نيتشو ،وفمسفة عزؿ اإللو ورواد

فمسفة اإلرتياب ((فرويد وماركس)) ليأتي دريدا ويكمؿ كؿ ما تبقى ،ويقضى عمى كؿ المسممات
وتختفي كؿ المراكز التي تشع بالمعنى ،وىو ما يختمؼ جذرياً عف الشرط الحضاري العربي ،وعمى

ىذا األساس اخترنا مصطمح تمقي التفكيؾ ،وارتأينا الحديث عنيا وفقاً لنماذج ومرجعيات عربية
قارئة لمتفكيؾ؛ أي نماذج في القبوؿ ،ونماذج في النقد بناءاً عمى مقولة محمد سالـ سعد اهلل
السالفة الذكر.

 -1محمد سالـ سعد اهلل  ،األصوؿ الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية ،ص .199
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 .1التفكيؾ بوصفو منيجاً نقدياً (عبد اهلل الغذامي):

أف التفكيكية مثؿ غيرىا مف تيارات النقد الغربية ،التي انتقمت إلى الثقافة
ال شؾ ّ
العربية ،القت موجة مف ردود الفعؿ ،تتبايف بينيا لتبايف آراء النقاد واختبلؼ مرجعياتيـ
وزوايا نظرىـ ،وىذا ما سنحاوؿ أف نبينو بالدرس والتحميؿ في ىذا الجزء مف البحث ،إال ّأنو

أف التفكيكية خمفت موجات مف ردود
يجب عمينا أف نشير إلى جانب آخر مف القضية ،وىو ّ
الفعؿ في ببلد النشأة ،سببتو طبيعة التفكيؾ ذاتو ،المعادية لؤلصوؿ والمرجعيات ،فتاريخ
البشرية عمى تنوعيا واختبلؼ ثقافاتيا وأعراقيا ،لـ يعرؼ ولـ يسجؿ وجود حضارة قامت دوف

مصدر
ًا
التمركز حوؿ مبادئ ومسممات  -سواء كانت عقمية فمسفية أو دينية الىوتية -تعدىا
لمحقيقة والمعنى ،ومنيا تستمد مشروعية أفعاليا وتوجياتيا ومختمؼ ممارساتيا ،و بيا تصنع معنى
فإف اإلنساف  -وفقاً لطبيعتو التي جبؿ عمييا  -ينزع إلى
لوجودىا وتؤسس ليويتيا الخاصة ،لذلؾ ّ
الدفاع عف ىذه المبادئ ،واالنغبلؽ عمييا بدرجات متفاوتة ،تصؿ إلى حد التعصب والتناحر
أحياناً ،وتنفتح وتقبؿ بالحوار أحياناً أخرى ،والحضارة الغربية ميما تكف خصوصياتيا ال تشذ عف

ىذه القاعدة اإلنسانية ،مف ىنا تتبدى الحساسية تجاه التفكيكية؛ كونيا تيار فمسفي ونقدي معاد

لؤلصوؿ والكميات ،ىذه األسباب وغيرىا أسيمت بشكؿ أو بآخر في ظيور موجة مف ردود األفعاؿ
ٍ
ومناوئ لمتوجيات الثورية لمفكر التفكيكي القائـ عمى تقويض األصوليات الغربية بمختمؼ
بيف مؤي ٍد

أشكاليا ،لع ّؿ ىذا ما جعؿ دريدا يرتحؿ بفمسفتو إلى أمريكا باحثاً عف بيئة أقؿ راديكالية ،تتناسب
ومقترحاتو التفكيكية ،وفي جامعة "جوف ىوبكنز" ألقى جاؾ دريدا محاضرتو المشيورة " البنية
والعبلمة والتفاعؿ في خطاب العموـ اإلنسانية " معمناً بذلؾ ميبلد التفكيكية األمريكية مع نقاد
جامعة "ييؿ" .وفي أمريكا كاف لمتفكيكية الصدى والرواج الذي لـ تمقو في أوروبا ،ويرجع ىذا لعدة

أسباب ،لع ّؿ أىميا يتعمؽ بالمزاج الثقافي العاـ لممجتمع األمريكي؛ الذي يعد مجتمعاً إستيطانياً
تكونو جماعات سكانية مياجرة مف أوروبا؛ رغبةً في إيجاد فضاء أكثر حرية .ىذا االرتباط بالثقافة
األوروبية ىو ما جعؿ األمريكييف يحاولوف إيجاد ىوية خاصة ،ليذا كاف العداء األمريكي لمتاريخ

واألصوؿ ،وىذا ىو الجو المثالي لنمو الطرح التفكيكي ،لذلؾ ينبغي أف نطرح الموضوع؛ لنعقد
العبلقة بينو وبيف التبني العربي لمتفكيؾ مف خبلؿ أنموذج الناقد العربي عبد اهلل الغذامي.

ال نستطيع القوؿ إ ّف تفكيكية دريدا رفضت في ببلد نشأتيا فرنسا وأوربا ،لكف الحقيقة
الثابتة ىي ّأنيا لـ تمؽ الحضوة عينيا ،وحفاوة االستقباؿ التي وجدتيا في أمريكا وبالخصوص مع
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نقاد جامعة ييؿ ،ويرجع السبب في ذلؾ إلى اصطداـ التفكيكية في ببلد النشأة بتيارات فكرية

1
أف الطبيعة الثورية لمطروحات التفكيكية ،تنسجـ مع المزاج العاـ
محافظة وأرثوذكسية النزعة  .كما ّ
لممجتمع األمريكي البروتستانتي ،الراغب في االنقطاع عف أصولو األوربية الكاثوليكية

واألرثوذكسية والتأسيس لكيانو األمريكي الخاص.

أف ىذا التأثر لـ يجعميـ مجرد مجتريف
عمى الرغـ مف تأثر نقاد ييؿ البالغ بجاؾ دريدا إالّ ّ
لطروحاتو ،واّنما أفادوا مف طروحاتو؛ ليؤسسوا لتفكيكية أمريكية خاصة؛ إذ استقبؿ نقاد ييؿ
التفكيؾ ،وحاولوا تطييره مف الزوائد والطروحات التي ال تنسجـ مع األىداؼ والغايات التي ولد
التفكيؾ مف أجميا ،فعمدوا إلى استئصاؿ جميع الطفيميات التي لحقت بو حسب فيميـ.2

النص والقراءة " إذ يحددوف موقع النص األدبي وغير األدبي
انصب اىتماـ نقاد ييؿ نحو ّ
في مركز النقاش ،واذ ييمموف السياؽ السيري النفسي ،واالجتماعي التاريخي ويعطوف األولوية لما
كاف يسميو النقاد الجدد القراءة المغمقة( )close readingأو قراءة النص بوصفو نصاً ،ولكف

خبلفاً لمنقاد الجدد في الزمف السابؽ ،ال يق أر أصدقاء دريدا األمريكيوف لكي يكشفوا التجانس
الصوتي والداللي والنحوي الخاص بالنصّ ،إنيـ يبحثوف باألحرى عف اجتماعات األضداد ،وعف
تناقضات النصوص ومآزقيا المنطقية ".3
نتيجةً ليذا التوجو النصي لمتفكيكية األمريكية ،يعمد "كريستوفر نوريس" إلى وصفيا بأنيا

" تفكيكية دريدا في شكميا ال ّنصي" .4تعد الصفة النصية الميزة التي تعمقت بتفكيكية ييؿ

غير ّأنيا ليست الميزة الحيدة ،ويتطمب التبياف الدقيؽ لخصائص مدرسة ييؿ تبياف توجيات
أعبلميا ،مف أمثاؿ "بوؿ دي ماف""،ىارولد بموـ""،جيوفري ىارتماف""،ىيميس ميممر".
يعد بوؿ دي ماف ،واحداً مف نقاد ييؿ التفكيكييف إف لـ نقؿ أكثرىـ شيرة .ودي ماف ناقد

تفكيكي تأثر إلى حد بعيد بمقوالت دريدا ،وعمؿ عمى إعادة صياغتيا في الثقافة األمريكية ،كما

تبنى دي ماف مقوالت دريدا المتعمقة باالختبلؼ ،وال نيائية المعنى ،ونقد التمركز ،ومع ذلؾ
استطاع أف يرسـ لنفسو منيجاً خاصاً في النقد التفكيكي يسميو "وليـ راي" " مفارقة التفكيؾ أو

 -1ينظر :عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة ،ص .320

 -2ينظر :محمد سالـ سعد اهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد البنيوية ،ص .225
 -3بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .105

 -4كريستوفر نوريس  ،التفكيكية النظرية والتطبيؽ ،ص .156
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تفكيكية المفارقة" ،1كوف التفكيكية األمريكية قد انصب اىتماميا بالنصوص ،واىتماميا أكثر
أف بوؿ
بجانب النقد األدبي ،ىذا ما جعؿ نقاد ييؿ يبتعدوف عف الطروحات الفمسفية العميقة ،غير ّ
دي ماف يشذ عف ىذه القاعدة ،فيو يتميز عف بقية نقاد ييؿ بمراجعاتو الفمسفية العميقة لنيتشو

2

وىيدجر وكيركغارد ،كما ّأنو يختمؼ عف جاؾ دريدا في "تركيزه عمى العبلقة بيف القارئ والنص"
لما
وىذا يعود حسب "وليـ راي" إلى تأثر "دي ماف" المبكر بأعماؿ الفمسفة الظاىراتية إذ يقوؿّ " :
كانت أعماؿ دي ماف قد تأثرت كثي ارً بالظاىراتية ،فبل عجب أف تيتـ مبلحظتو األولى عف تعقيد
المعنى بالقصد ومواضيعو ،فقد كتب مقاالً واضحاً عف النقد الجديد ،وصؼ فيو العبلقة بيف

أف الشكؿ
سماىا الشكؿ وفعؿ الفيـ ،واستخدـ عبارةً أصبحت مألوفة اآلف ،وىي ّ
البنية التي ّ
األدبي إ ّنما ىو نتيجة التفاعؿ الجدلي ،بيف البنية المجازية السابقة لممعرفة المسبقة لدى

صاحب التأويؿ أو القارئ ،الذي يقوـ بالتأويؿ ،والكمية المقصودة لعممية التفسير ،وليس الشكؿ
سوى عممية في طريقيا إلى التكامؿ".3

ىذا ما جعؿ مفيوـ دي ماف عف النقد مفيوماً مغاي اًر ،يرتبط بالوجود والظاىراتية ،فالنقد

عنده ىو إمكانية التخمص مف الذات ،ونبذ عالـ االختزاؿ الوجودي ،ونسياف حضور الذات أماـ
حضور نوع مف الذات المتعالية التي تتحكـ في العمؿ ،وامكانية التحكـ ىنا تتمثؿ في عممية
السيطرة ،عمى تعدد المعاني ومحاولة تجاوز الداللة الواحدة تبعاً لمبدأ االختبلؼ المتحكـ في

مسار تفسير النصوص ،كما يدعو أيضاً إلى مفيوـ السمبية (البلوجود) بوصفو غياباً ،ويقتضي
ىذا المفيوـ إمكاف تممؾ أو إعادة تممؾ الوجود ،بوصفو حضو اًر ،ولذلؾ اتجو دي ماف إلى عد
النصوص األدبية نصوصاً نقدية ،لكنيا محاطة بصفة العمى ،وتحاوؿ القراءة النقدية أف تفكؾ ىذا
العمى وجعؿ البلّمرئي مرئياً.4

بالنص ،ىي التي تحكـ عممية القراءة
أف مقولة الذات في عبلقتيا ّ
يفيـ مف ىذا الحديث ّ
والتفسير وتوجييما وتتيح ليما االنتقاؿ مف الحضور إلى الغياب ،ومف التمركز إلى االختبلؼ
أف مقولة العمى والبصيرة التي يتحدث عنيا دي
ومف أحادية المعنى إلى التعدد ،كما يفيـ مف ىذا ّ
ماف متعمقة بالحضور والغياب واألحادية والتعدد.
 -1راي وليـ  ،المعنى األدبي مف الظاىراتية إلى التفكيكية ،ترجمة يوئيؿ يوسؼ عزيز ،دار المأموف ،ط ،1بغداد1987
ص .208

 -2محمد سالـ سعداهلل  ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد البنيوية ،ص .225
 -3وليـ راي ،المعنى األدبي ،ص .211

 -4ينظر :محمد سالـ سعداهلل  ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد البنيوية ،ص .226
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باإلضافة إلى ىذا الجانب الفمسفي ،الذي أفاد فيو مف طروحات فبلسفة الوجود مف أمثاؿ

ىيدغر ،نستطيع تممس جانب آخر في فكر دي ماف ،جانب ّنصي أكثر إجرائية ،ويتعمؽ بعموـ
النحو والببلغة " فدي ماف يصرؼ ىمو لما يحدث في المغة عند محاولة إنتاج ال ّنص ،عبر

إف ىذا التوتر الكامف بيف
إحداث تشابؾ بيف نمطية النظاـ النحوي وال نمطية النظاـ الببلغيّ ،
الببلغة وال ّنحو ىو المسؤوؿ عف نسبية الحقيقة".1
اشتير دي ماف دوف غيره مف النقاد التفكيكييف ببحوثو المتعمقة بالببلغة ،وتوجيو

الببلغي لـ يكف عبثياً "فالببلغة تقميد ذو ىوية ثنائية يتصؿ تاريخياً بالفصاحة واإلقناع وبنظاـ

مف المجاز".2

ترتبط ثنائية اليوية الببلغية بوجود معنييف في االستعماؿ الببلغي :األوؿ معنى حرفي

والثاني معنى مجازي ،ىذا ما يتسبب في إحداث نوع مف التوتر الذي يمنح المشروعية لمتأويؿ
إف األمر ال
ويجعؿ مف المعنى والحقيقة أم اًر نسبياً ،وىذا ما يؤكده بوؿ دي ماف حيف يقوؿّ " :
يعني وجود معنييف أحدىما حرفي واآلخر مجازي ،وا ّف عمينا أف نقرر أييما األصح ،في ىذا
الطرؼ المعيف ،فالنموذج النحوي لمسؤاؿ ال يصبح ببلغياً حيف يكوف لدينا معنى مجازي واآلخر

حرفي ،بؿ حيف يستحيؿ عمى المرء أف يقرر بالوسائؿ النحوية أي المعنييف المتناقضيف ينبغي أف
يسود ".3

أف التفاعؿ بيف
أف توقؼ انفتاح الداللة يصبح أم اًر مستحيبلً؛ ذلؾ ّ
ليذا يرى دي ماف ّ
المعاني الحرفية والمعاني المجازية ،ال يتوقؼ عند أي مستوى مف مستويات التفسير ،فالنصوص

المجازية تتطمب أف تفسرىا نصوص حرفية ،والنصوص الحرفية ترحب بدورىا بتفسيرات أخرى
لمكشؼ عف مجازيتيا الكامنة

4

وىذا االنفتاح الذي يحكـ المعنى ،وىذه االستم اررية تجعؿ أي محاولة لمقبض عمى المعنى

أو إعطاء مدلوؿ نيائي إساءة لمقانوف الببلغي لمنصوص المغوية؛ لذلؾ كؿ قراءة تروـ تحديد

التأويؿ الصحيح ،ما ىي في الحقيقة إالّ "إساءة قراءة" ( .)misreadingوكؿ قراءة ما ىي إالّ

إساءة قراءة ،تعد مقولة أساسية في فكر دي ماف وبقية نقاد ييؿ.

 -1ينظر :محمد أحمد البنكي ،دريدا عربياً ،ص .66
 -2وليـ راي ،المعنى األدبي ،ص .214
 -3المرجع نفسو ،ص .215

 -4البنكي محمد أحمد ،دريدا عربياً ،ص .69
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ونقر بأف دي ماف ،يجمع بيف نمطيف مف القراءة ،النمط الوجودي والنمط الببلغيّ .إنو
" نزاع بيف قراءات قائمة عمى مقوالت وجودية وقراءات قائمة عمى مقوالت ببلغية".1
أف ميمة
يتصؼ النص عند بوؿ دي ماف بالبلمقروئية؛ بمعنى وجود قراءة مثالية ،و ّ
ألف النص ىو مستودع المعنى كمو ،فيو قادر عمى المعب بالقارئ ومسيطر
الناقد قراءة البلمقروءّ ،

في الوقت نفسو عمى المعنى مف حيث إخفائو واظياره ،وفي ىذا اإلطار ينتقد

" ىيميس ميممر"

مسيرة دي ماف النقدية ويصفيا بالعدمية كونيا تقمص عمؿ التأويؿ إلى المّعب الحر.2

يبني ميممر مشروعو التفكيكي في البدء عمى إعادة قراءة معطيات النقد الجديد ،في الواليات

النص بوصفو
المتحدة األمريكية ،وباألخص مقولة " القراءة المغمقة"( )close readingأو قراءة ّ
أف
نصاً ،لينتيي إلى تفكيؾ مسممة النقد الجديد ،تماسؾ النصوص وحضور المعنى ،ليثبت ّ

أف كؿ مشروع ماورائي يجب أف يصطدـ بالضرورة
حضور المعنى أمر ال يمكف تصوره ،و ّ
باإلرجاء.3
ييدؼ ميممر مف وراء مشروعو التفكيكي إعطاء مفيوـ جديد لمنقد األدبي ،يصفو بيير زيما

4
النص عمى
بقولو" :النقد بوصفو عمـ أخبلؽ أو أخبلؽ النقد"  .ويقصد ميممر بأخبلؽ النقد سمطة ّ
النص ،الذي يعد نقطة انطبلؽ لكؿ قراءة جيدة
فكر القارئ وكمماتو ،أو باألحرى احتراـ آخرية ّ

وىو ما يشكؿ أساس التفكيكية كما يراىا ميممر ،فيي ليست أكثر وال أقؿ مف القراءة الجيدة بحصر
المعنى.5

أف
يقترب مفيوـ ميممر عف النقد مف مفاىيـ روالف بارث؛ الذي يرى – كما سبؽ الذكرّ -
الخطابات حوؿ النصوص ال يمكف أف تكوف ىي ذاتيا إالّ نصوصاً ،إذ يعرؼ ميممر النقد بقولو:

إف النقد األدبي ىو أدب بالدرجة الثانية" .6وىو مفيوـ يحيؿ عمى سيرورة الداللة البلّمنتيية
" ّ
لمنص يتحوؿ بدوره إلى نص يحتمؿ التأويؿ.
أف كؿ تأويؿ يعطى ّ
بحيث ّ

بأنو ناقد تفكيكي
أما "ىارولد بموـ" وىو مف أشير نقاد ييؿ ،غير ّأنو مف الصعب الجزـ ّ
وىو ذاتو ينكر صمتو بالتفكيكية ،خصوصاً بعد اكتشافو لمقاالت معادية لمسامية كتبيا بوؿ دي
 -1بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .115-114

 -2ينظر :محمد سالـ سعداهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد البنيوية ،ص .227-226
 -3ينظر :بيير زيما ،التفكيكية د ارسة نقدية ،ص .126 -125
 -4ينظر :المرجع نفسو ،ص .124
 -5ينظر :المرجع نفسو ،ص .128

 -6ينظر :زيما بيير ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .127
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ماف في مرحمة شبابو ،إذ يقوؿ مفس اًر مساىمتو في كتاب التفكيكية والنقد مع دريدا ودي ماف و

إف األربعة ىـ التفكيكية
ميممر ":كاف العنواف مزحة شخصية ال يفيميا أحد ،كنت أريد أف أقوؿ ّ
وأنا النقد ويضيؼ ال عبلقة لي بالتفكيكية".1
ىذا ما جعؿ الصمة بيف طروحات ىارولد بموـ واستراتيجيات التفكيؾ ،عرضة لتأويبلت

متضاربة ،إذ يقوؿ تيري إيغمتوف ":دافع بموـ في الحقيقة عف قيمة الصوت ،والعبقرية الشعرية
ضد زمبلئو أتباع دريدا في ييؿ ،وأممو ىو أف ينتزع مف براثف نقد تفكيكي يحترمو مف نواح
عدة ،أف ينتزع إنسانية رومانسية ،تعيد إقرار المؤلؼ والقصد وسمطة الخياؿ".2

أف أرضية مشتركة تتييأ عبر المنافحة عف فكرة القراءة الخاطئة
أف الشيء المؤكد ،ىو ّ
إالّ ّ
التي ينطمؽ منيا بموـ ،كما ينطمؽ منيا التفكيكيوف األمريكيوف .3والجدير بالذكر في ىذا المقاـ أف
بموـ قد اتجو إلى " ممارسة إساءة القراءة ،واساءة الفيـ ،وذكر أ ّنيا ليست مجرد قراءة مغموطة،

بؿ ىي تكييؼ شخصي ومتحيز ،يمكف تسميتو الخيانة الخبلقة ،وىذه الممارسة ال واعية وارادية
في نفس الوقت ،وتممييا حاجات نفسية ،وتعود حسب بموـ إلى تراث فمسفي الىوتي ىو
القببلنية التي تسيء قراءة كؿ لغة ليست قببلنية" .4ويعد ىذا الكبلـ إشارة إلى أعماؿ ثبلثة مف

أف ىذا ال يعني اإللماـ بطروحات التفكيكية
رواد مدرسة ييؿ األمريكية السالؼ ذكرىـ ،بيد ّ
األمريكية ،بؿ كؿ ما يمكننا القياـ بو ،ىو الحديث عف ضروب تمقي تفكيكية دريدا عند نقاد ييؿ
وأىـ خصائص ىذه المدرسة التي تميزت بتبني طروحات دريدا والعمؿ عمييا ،إال ّأنيا لـ تكتؼ
المميزة ،كالتوجو إلى جانب النقد األدبي خاصة ،وتجنب
بمجرد النقؿ ،بؿ كانت ليا بصمتيا
َ
المراجعات الفمسفية العميقة عامة ،إذا ما استثني بوؿ دي ماف.

أف السبب الذي جعؿ التفكيكية تنتشر في البيئة األمريكية ،ىو السبب نفسو الذي
ويبدو ّ
قدميا دريدا  -حتى واف قامت لتقويض أسس
جعميا تنحو منحاً منيجياً أدبياً ،فالتفكيكية كما ّ
الميتافيزيقا والفمسفة الغربية  -تبقى مرتبطةً بأصوؿ ىذه الفمسفة ،فبل يمكنيا أف تنقد ىذه الفمسفة

دوف أف تخوض غمارىا ،وىذا ما جعؿ النقاد يتبنونيا بالطريقة التي سبؽ ذكرىا ،أي بوصفيا

منيجاً نقدياً أدبياً ،وعدـ االىتماـ بصراعاتيا الفمسفية ،فيدفيـ باألساس التخمص منيا واالنفصاؿ
جردوىا
عنيا ،فمف جية تضمف ليـ التفكيكية االنفصاؿ عف الخمفيات األوروبية ،ومف جية أخرى ّ

 -1بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .148
 -2ينظر :تيري ايغمتوف ،ص .119

 -3ينظر :محمد أحمد البنكي ،دريدا عربياً ،ص .78-77

 -4محمد سالـ سعد اهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد مابعد البنيوية ،ص .228
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مف خمفياتيا الفمسفية ،والتعامؿ معيا بوصفيا آليات نقدية ،دوف إيبلء اىتماـ بخمفياتيا اليونانية
واألوروبية.

إذا ما عدنا إلى دراسة عبد اهلل الغذامي في الخطيئة والتكفير فيي مف بواكير االتجاه

التفكيكي ،بؿ ُيعد أوؿ كتاب عربي يحمؿ في تبلفيفو مصطمح ( .1)Déconstructionىذا
السبب الذي جعمو يتحير في ترجمة المصطمح ،إذ لـ يجد أحداً مف العرب تطرؽ لو حسب ما

يدعيو ،إالّ ّأننا نجد الباحث محمد سامي تعرض لممصطمح ،في ترجمتو لمقالة بعنواف " نقد بعض
مبلمح المنيج البنيوي في النقد األدبي" قبؿ دراسة الغذامي بخمس سنوات وترجميا بالتفكيكية.2
كما سبؽ الحديث عف مصطمح التشريحية الذي وضعو الغذامي كمقابؿ لؤلصؿ الفرنسي

يعود سسب اختيار مثؿ ىذه الترجمة إلى فيمو لمتفكيؾ في حدود النقد األدبي؛ أي عد التفكيؾ

منيجاً في تحميؿ النصوص األدبية .والحقيقة أف التفكيكية تيار فمسفي ونقدي ييدؼ إلى تدمير
أف الحدود فيو تتبلشى بيف الفمسفة واألدب ،وىذا المزج
األسس الميتافيزيقية لمفكر الغربي ،كما ّ
بينيما سمة بارزة في التفكيكية؛ ّإنيا سمة عصر التفكيؾ وما بعد الحداثة.
تبلفى الغذامي ترجمة المصطمح بالتفكيؾ أو النقض ،اجتناباً لمدالالت السمبية ":ولربما

كاف النقض أقرب إلى جوىر المفيوـ الغربي ال سيما ما تعمؽ منو بالمناقضة في القوؿ

والمناقضة في القوؿ أف يتكمـ بما يتناقض ومعناه" .3وىذا ما يتفؽ مع مقوالت التفكيؾ حوؿ
األزمات المنطقية ،وآليات اإلقصاء والتيميش التي تمارسيا النصوص ،وىو بيذا يجرد التفكيؾ مف

سمة جوىرية وىي التقويضَ ،بْمو مصطمح ( )Déconstructionاستقاه دريدا مف مشروع ىيدغر
أف
لتدمير األنطولوجيا ،كما سبقت اإلشارة في موضوع إسيامات ىيدغر في الطرح التفكيكي .كما ّ
التفكيكية فمسفة ثورية تيدؼ إلى إحياء اليامش والبلمفكر فيو مف خبلؿ تدمير المركز ،فالغذامي

وكأف التقويض أو اليدـ في التفكيكية سمة سمبية ،ال يمكف أف تتسـ بيا ومف ثـ وجب
يشعر ىنا
ّ
التخمص منيا عمى األقؿ ،مف أجؿ توصيؿ صورة نقية عف التفكيؾ إلى القاريء العربي .4وىو ال
يكتفي بتجريد التفكيكية مف ما ىو جوىري فييا؛ بؿ يضيؼ ليا ما ليس منيا أصبلً وىي صفة
البناء بعد التفكيؾ .والمتتبع ألقواؿ دريدا وفمسفتو ال يجد ذك اًر لكممة البناء بعد التفكيؾ؛ فالتفكيكية

 -1ينظر :محمد أحمد البنكي  ،دريدا عربياً ،ص .119

 -2عبد الكريـ شرفي ،خطيئة الغذامي مف يكفر عنيا أو المسافة بيف تشريحية الغذامي وتفكيكية دريدا ،مقالة في مجمة
الخطاب ،مخبر تحميؿ الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،العدد ،7جواف  .2010ص .125

 -3المرجع نفسو.120 ،

 -4ينظر :المرجع نفسو ،ص .125
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فمسفة ثورية استيدفت تدمير األسس التي قامت عمييا الميتافيزيقا الغربية ،بيدؼ التخمص مف
أف البناء يفترض القياـ عمى
ممارساتيا اإلقصائية واالمبريالية ،لذلؾ ال تيدؼ إلى البناء؛ ذلؾ ّ
أسس وتيميش أخرى ،وىنا تكوف التفكيكية قد وقعت في فخ اإلقصاء ىي ذاتيا ،فدريدا كاف يبحث
عف عالـ االختبلؼ المرجئ؛ الذي ال وجود فيو إالّ لمتأويؿ ،عالـ بريء صالح لمتأويؿ.

إ ّف الغذامي فعؿ ذلؾ مراعاةً لمعقمية العربية المحافظة .ففي تعميقات ناظـ عودة عمى
مشروع النقد الثقافي لعبد اهلل الغذامي ،إذ يرى ّأنو لـ ينجح في تقديـ مشروع معرفي متكامؿ نتيجة
تحرجو مف مواجية التيار الديني األصولي في السعودية .1واذا ما سحبنا مثؿ ىذا الرأي عمى
أف التفكيكية تيار فكري يعادي كؿ
فإف حساسية الغذامي قد تصبح أكثر حدة ،ذلؾ ّ
التفكيكيةّ ،
األصوليات بمختمؼ أشكاليا .وسيكوف مثؿ ىذا السبب أو الدافع أكثر منطقية مف القوؿ بعدـ فيـ

الغذامي لمفاىيـ التفكيؾ وطروحات دريدا .فمف يتابع شروحات الغذامي يمحظ فيماً لطبيعة التفكيؾ

وروحو كقولو" :حاوؿ دريدا نقض الفكر الغربي منذ أياـ أفبلطوف وأرسطو حتى ىيدغر وليفي
ستروس وكذلؾ سوسور واتيـ ذلؾ الفكر بما سماه التمركز المنطقي ،وىو االرتكاز عمى

المدلوؿ وتغميبو في البحث الفمسفي واألدبي".2

غير ّأنو يحاوؿ في أكثر مف موضع مف كتابو تحوير مثؿ ىذه المفاىيـ واعطائيا بعداً
تحميمياً ،محوالً إياىا مف مفاىيـ لتفكيؾ التراث الفكري بأكممو إلى مفاىيـ إجرائية إلبراز جماليات

النصوص أو العكس ،كما ىو الحاؿ في تعميقاتو عمى معمقة زىير بف أبي سممى إذ يقوؿ" :وال
تقوى ىذه القصيدة عمى تفسير نفسيا مما يوقعيا في تناقض داخمي يفككيا ،واف كاف التماثؿ

المطمؽ في الشعر أم ارً غير مطموب ،وقد يقع التغاير واالختبلؼ بيف المقاطع وربما صار ىذا
محبباً في بعض األحياف حيف ينشأ صراع داخمي يحرؾ إشارات القصيدة ،ولكف ىذا إذا بمغ حد

فإف ذلؾ يصبح
التناقض بيف الوحدات ،خاص ًة إذا بنيت الوحدات عمى فكرة التمركز المنطقيّ ،
عامؿ ىدـ أو نقض بو يتولى النص نقض منطقو الذي استند إليو ،ولقد يقع التناقض في
الشعر عمى أساس إحداث معادلة نفسية بيف طرفيف متناقضيف لحاالت روحية يمر بيا الشاعر
أما أف يكوف في الفكر الفمسفي لمقصيدة فيذه حالة مرضية تشبو انفصاـ
وىذا وارد ومقبوؿّ ،
الشخصية ،وىذا يصيب القصيدة في أعمؽ جذورىا ،ويجعميا تيتز وتنيار".3

 -1ينظر :ناظـ عودة ،تكويف النظرية ،ص .344
 -2عبد اهلل الغذامي ،الخطيئة والتكفير ،ص .50
 -3عبد اهلل الغذامي ،الخطيئة والتكفير ،ص .93
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النصي في فيـ التفكيكية وتوظيفيا لدى الغذامي ،بمرجعيتو التي
قد يفسر ىذا التوجو ّ
اعتمدىا ،والتي كانت مرجعية أنجموأمريكية ،وعمى أعماؿ رواد التفكيكية األمريكية ،التي كانت
تنحو منحاً إجرائياً ،إلى درجة استشياده بالكثير مف مقوالت دريدا مقتبسة مف أعماؿ التفكيكييف

ألف كؿ
األمريكييف ،كما ىو الحاؿ في حديثو عف التك اررية و التناص ،إذ يستشيد بمقولة دريدا" ّ
كاتب يعمؿ داخؿ نظاـ لغوي وثقافي وليس بمقدور خطابو الخاص أف يييمف عمى ذلؾ النظاـ

فإف القراءة التشريحية ال بد أف تسعى
فيو يمضي إلى حد ما مع الشفرات القائمة ،ولذلؾ ّ
الستكشاؼ ما لـ يمحظو الكاتب مف مداخبلت بيف عميو مف أنماط وما لـ يسيطر عميو مف ىذه
األنماط" 1والتي يستشيد بيا نقبلً عف أحد كتب جوف ليشتو.

إف تشريحية الغذامي ال يمكف الجزـ فييا بقمة وعيو بمفاىيـ التفكيؾ ،بقدر ما كانت عممية
ّ
2
مقصودة ييدؼ منيا إيجاد منيج لدراسة شاعره الخاص حمزة شحاتة .
وىذا ما يفسر محاولة مزجو بيف عدة مدارس نقدية ،مف البنيوية إلى السيميائيات والتفكيؾ

والقراءة ،كما ىو واضح في الفصؿ األوؿ مف كتابو .إذ يبدو ّأنو تمثؿ مسيرة بارث النقدية مف
البنيوية إلى التفكيؾ ،معتب اًر بارث عمى حد قولو ":قائد طبلئع النقد األدبي لمدة ربع قرف ،وما
تزحزح عف الصدارة قط أل ّنو وىب مقدرة خارقة عمى التحوؿ الدائـ والتطور المستمر مما حقؽ

3
أف
أف المتمعف في المسيرة النقدية لكؿ مف بارث والغذامي ،يدرؾ ّ
لو صفة أىـ ناقد أوربي"  .غير ّ
التحوالت النقدية في مسيرة بارث النقدية ،كانت ذات عمؽ إبستيمولوجي ،ناتج عف التغير في

قناعات بارث ،نتيجة ما يستجد عنده بالبحث والدراسة ،عكس تحوالت الغذامية التي تقترب مف

الجري وراء الموضى ،أكثر مف التحوالت ذات الطابع اإلبستيمولوجي.

لكف محمد أحمد البنكي في تتبعو لتطور التفكيكية في الفكر النقدي العربي ،ال يتوانى عف

أف االختبلؼ المقصود بيف تشريحية الغذامي
االسترساؿ في مدح تشريحية الغذامي ،معتقداً ّ
وتفكيكية دريدا ،ال يعدو أف يكوف اختبلفاً تفرضو شروط نقؿ المناىج مف لغة إلى أخرى ،وشروط

حضارية مختمفة ،ويقوؿ في ىذا الصدد ":واذا اقتنعنا بالتصور الذي يتعامؿ مع نقؿ المفاىيـ
واألفكار والنظريات إلى لغة جديدة بوصفو ترويضاً يوسع مف آفاؽ ىذه المغة ويمرنيا عمى قوؿ
ما لـ تتعود التعبير عنو ،فإ ّننا سنصادؼ في محاولة الغذامي لعرض أفكار دريدا في الخطيئة

والتكفير نموذجاً لما يصاحب ىذا النشاط التحويمي مف تحوير وتطوير ،وتغيير وتكييؼ ،وأغمب
 -1ينظر :عبد اهلل الغذامي ،الخطيئة والتكفير ،ص .54
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص .80
 -3المرجع نفسو ،ص .60
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أف مف سيق أر كتاب الغذامي في سياقو الزمني ،سيفاجأ بالحشد المفاىيمي الكاسح والعدة
الظف ّ
النظرية الباذخة ييدراف ىدي ارً عالياً".1
أف كتاب الخطيئة والتكفير يمثؿ باكورة
وىو نفسو يؤكد في موضع سابؽ مف كتابو ّ
النص والمرأة والمغة والنقد
أف بقية كتبو األخرى كتشريح ّ
المشروع التفكيكي لعبد اهلل الغذامي ،و ّ
الثقافي ،ىي مواصمة ليذا المشروع الذي يعد الخطيئة والتكفير نواتو األولى ،وبقية متممة لو

ومنبثقة عنو ،بحيث يمكف عدىا جميعاً كتاباً واحداً.2

إف القوؿ بأىمية الخطيئة والتكفير بالنسبة لسياقو الزمني أمر ال مراء فيو ،فقد تصدى
ّ
الغذامي لمتعريؼ بالتفكيكية في زمف ال توجد فيو أي دراسة أو كتاب عربي حوؿ الموضوع ،فكاف

عممو بيذا عمبلً رائداً ،لكف ىذا ال يشفع لو في قضية تحوير المناىج ،التي ال تعد مجرد إجراءات

النص ،بؿ ىي مفاىيـ تنشأ عف سياؽ حضاري
أو مفكات وبراغي يتوسؿ بيا فتح مغاليؽ ّ
متكامؿ ،وتعبر عف حراؾ اجتماعي وثقافي لموطف نشأتيا ،وىذا اإلشكاؿ الذي عمؽ بتشريحية
الغذامي يشكؿ في جوىره أزمة النقد العربي المعاصر ،الذي جعؿ مف النقد الغربي طاقتو

المرجعية ،ففقد ذلؾ النقد تجذره في واقعو الحضاري كما فقد عنصر التعاقب الزمني كونو نشأ و
تطور في شكؿ خطي في حضارة ،غير حضارتنا وواقع غير واقعنا.

وىذه القضية إشكالية تفتح المجاؿ واسعاً أماـ مسألة تأصيؿ المناىج النقدية في الفكر

النقدي العربي .والنقطة األخرى التي يمكف اإلشارة إلييا في مناقشتنا لتشريحية الغذامي ىي كوف
التفكيكية الغربية مشروعاً نقدياً متكامبلً لتقويض التمركزات النصية وغير النصية في الفمسفة

الغربية .وىذا ما ال نممسو عند الغذامي عمى الرغـ مف مقولة البنكي سابقة الذكر ،كوف الكتب

األخرى لو تحمؿ محاوالت لقراءة وتطبيؽ مناىج غربية ،نذكر منيا كتاب النقد الثقافي قراءة في
األنساؽ الثقافية العربية .ويحاوؿ فيو الغذامي إعادة قراءة الثقافة الشعرية العربية في ضوء منيجية

النقد الثقافي بحثاً عف نسؽ ثقافي مضمر ومسيطر ،ليصؿ إلى نتيجة مفادىا سيطرة النسؽ

الشعري عقمية الفحؿ مما أدى إلى تشعرف الذات والقيـ العربية.3

عمى الرغـ مف محاولتو التنقيب عف األسس الخفية ،التي قامت عمييا النصوص الثقافية

أف ىذا ال يعني ّأنو مواصمة لممشروع التفكيكي ،ىذا إف وجد المشروع أصبلً فالتفكيكية
العربية إال ّ
 -1البنكي محمد أحمد  ،دريدا عربياً ،ص .123
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص .122

 -3ينظر :الغذامي عبد اهلل ،النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت ،والدار

البيضاء ،2005 ،ص .95-94
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في معجـ الغذامي ،ال تعدو أف تكوف منيجاً نقدياً يمكف استثماره ،إلى جانب نصوص أخرى لقراءة
النصوص األدبية ،كما ّأنو لـ يتخذ في تبنيو لمتفكيكية لـ يتخذ مف دريدا مرجعيتو الصمبة ،بؿ كاف
أف رواد
منقاداً خمؼ مرجعيتو األنجموفونية ،دوف أف يولي أصؿ التفكيؾ كبير اىتماـ ،والحؽ ّ

مدرسة ييؿ ،تبنوا التفكيؾ لموافقتو لممزاج الثقافي األمريكي ،ولـ يكتفوا بمجرد النقؿ ،بؿ مارسوا

أما الغذامي فمـ يوؿ اىتماماً الفتاً
تحوي اًر في حؽ التفكيؾ حتى يتناسب أكثر مع طروحاتيـّ .
بتفكيكية دريدا ،وال بالخمفيات التي قامت عمييا التفكيكية األمريكية .ىدفو في ذلؾ التعريؼ بمنيج

جديد في النقد األدبي ليحوز قصب السبؽ.
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تفكيؾ مركزية التأويؿ العربي اإلسبلمي(مختار الفجاري):
بعد الحديث عف الغذامي وعبلقتو بالتفكيكية األمريكية ،وجب العودة إلى
أف تفكيكية دريدا طرحت باألساس كتقويض لمتراث الغربي
مستوى آخر مف القضية ،وىو ّ
ىذا ما لـ نجد لو أث اًر عند الغذامي فمعمنا نجد لو اث اًر لدى مختار الفجاري.
ال يحظى مختار الفجاري وال توجياتو النقدية ،بالقيمة والبريؽ األكاديمي ،نفسييما الّمذيف

حازىما الغذامي ،عبر سنوات مسيرتو النقدية ،وىذا لعدة أسباب مف بينيا قصر العمر النقدي
لمختار الفجاري وقمة أعمالو النقدية ،التي نذكر مف بينيا كتابو الموسوـ (الفكر العربي اإلسبلمي
مف تأويمية المعنى إلى تأويمية الفيـ) ،وىو كتاب يطمح فيو إلى تقديـ نقد جذري لؤلسس
المعرفية لمفكر التأويمي عند العرب ،متتبعاً أصوؿ التأويؿ في الفكر العربي مع بداية التفاسير
القرآنية ليعرض عمى بعض أجناس الخطاب الفكري في التراث العربي ،ممثبلً في المناظرة،
باإلضافة إلى أصوؿ التأويؿ عند الغزالي والمتصوفة مف خبلؿ كتاب مفتاح الباب المقفؿ في فيـ

القرآف المنزؿ لمحيرالي ،ليصؿ في نياية الكتاب ليناقش الفكر التأويمي المعاصر مع كؿ مف
الجابري وآركوف .ويتبنى الفجاري في ىذه القراءة مباديء التفكيؾ بشكؿ واضح مع ّأنو ال يصرح
بذلؾ ،خصوصاً في الجزء المتعمؽ بالخطاب المناظري ،ويتمخص قصده مف ىذه الدراسة في

العنواف الفرعي ،مف تأويمية المعنى إلى تأويمية الفيـ .مفاد ىذا االنتقاؿ بالفكر العربي مف
استراتيجيات معينة في التأويؿ ،مستعيناً في ذلؾ بتيارات فكرية غربية لتأسيس ما يسميو تأويمية

الفيـ ،التي ترجع إلى فمسفات تبدو مختمفةً في مستوى بنيتيا السطحية ،ولكف في مستوى بنيتيا

ألنيا ترجع إلى فضاء معرفي واحد ىو فضاء ما بعد البنيوية .فمفيوـ
المعرفية ىي مؤتمفةّ ،
أف المؤلؼ حيف يفكر في شيء بعينو يسجمو حاض اًر
البلّمفكر فيو داخؿ رؤية أنظمة الفكر ،يعني ّ

في الكتابة ،ىو في الوقت ذاتو ينسى أف يفكر في أشياء أخرى تكوف بمثابة نص غائب مواز

لمنص الحاضر .وىكذا يدرؾ القارئ ىذا البلّمفكر فيو ،فإذا بالموجود مغاير لمتفكير والحضور
ّ
واألمر نفسو بالنسبة لممسكوت عنو ،في نظرية تحميؿ الخطاب ومفيوـ نسياف الوجود في الرؤية
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الظاىراتية عند ىيدغر ،إذ ال يعقؿ الكائف الوجود إذ يعقمو بؿ ينساه وىذا النسياف ىو الذي يظيره

غيره مف ىذا المعقوؿ الحاضر ومف ثـ يقع تدمير فمسفة الحضور لتتأسس فمسفة الغياب.1

وكأف الفجاري يستميـ في مشروعو لنقد الفكر التأويمي العربي كؿ مشاريع اليرمينوطيقا
ّ
أف كؿ
المعاصرة مف شبليرماخر مرو اًر بغادامير وىيدغر وصوالً إلى جاؾ الكاف ودريدا ،معتقداً ّ

ىذه الفمسفات تقوـ عمى نسؼ ميتافيزيقا الحضور لتؤسس لمفيوـ الغياب واالختبلؼ ،ويقصد
الفجاري بتأويمية المعنى التأويؿ القائـ عمى حضور المعنى بشكؿ قبمي ،وىذا ما يؤكده في مناقشتو
لمتفسير القرآني في ظؿ تأويمية المعنى ،إذ يستمد المعنى في التفسير القرآني مفيومو مف ثبلثة

أف التراث العربي يتشبث بالوجود الموضوعي لممعنى ،العتبارات
أصوؿ ميتافيزيقية ويقصد بيذا ّ
عقائدية وممكية المعنى ،إذ ال يحؽ ألحد أف يممؾ المعنى ما لـ يكف مف العمماء واألشخاص

المقدسيف ،ومف ىنا يكوف النص المقدس متضمناً لممعنى اإلليي ،فالمعنى واحد غير متعدد ،تبعاً
لفكرانية التوحيد الديني.2

وىذا ىو المرتكز العاـ لتأويمية المعنى في التراث العربي كمو دوف استثناء إذ نجد "كؿ

التفاسير ميما كاف اختبلفيا المنيجي وخمفياتيا المذىبية ،تسعى إلى تقنيف مواقفيا التأويمية وتبرير

خياراتيا وتنافسيا عمى إثبات تطابقيا مع المعنى ومركزيتو اإلليية".3

وىو ما ذىب بالمسمميف إلى معارؾ فكرية ومذىبية كثيرة ،يذكييا االعتقاد في المطابقة بيف

الذات والمعنى والتمركز حولو ،4كما يذىب الفجاري إلى نقد كؿ التفاسير الرسمية ،التي اعتمدت
النص القرآني ،وىي "التفاسير المشيورة غير الميمشة المعترؼ بيا مف
عمى عموـ المغة في تفسير ّ
قبؿ السمطة بمفيوميا الواسع وىي الواردة في المدونات التفسيرية الكبرى ،التي تقر االنطبلؽ مف
توظيؼ عموـ المغة بمختمؼ فروعيا كالتفسير الحرفي عند أىؿ الظاىر والتفسير البياني عند

عمماء الكبلـ كتفسير الزمخشري ،والتفسير الفقيي كتفسير القرطبي ،وىي تفاسير بحثت في إطار

"تجاوز منطؽ الكثرة والوحدة ،عف مجموعة مف المعايير التأويمية لتحصيؿ المعنى ،في مستوى

 -1ينظر :الفجاري مختار ،الفكر العربي اإلسبلمي مف تأويمية المعنى إلى تأويمية الفيـ ،عالـ الكتاب الحديث ،وجدا ار
لمكتاب العالمي ،ط 1عماف ،2009 ،ص .4
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص .21-19
 -3المرجع نفسو ،ص .22
 -4المرجع نفسو ،ص .24
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وحدتو الربانية ،فارتأت البحث في النص عبر عمـ النص ،ووثقت في التأويؿ القائـ عمى التناسب
بيف المفظ والمعنى ،واعتمدت مختمؼ العموـ الممكنة مثؿ النحو والصرؼ وعموـ الببلغة".1

ما يعيبو الفجاري عمى التفاسير الرسمية -وىي تسمية ليا جذورىا في الطرح التفكيكي

النص وواحديتو المستمدة مف وحدانية
والتأويمية المعاصرةّ -أنيا تقوـ عمى حضور المعنى في ّ
مصدره الرباني ،لذلؾ وقعت ىذه التفاسير في االنغبلؽ والتمركز ،أشبو بالتمركز الذي وقعت فيو
النص ،وىي تفاسير حسبو
إف المعنى حاضر في النص وال شيء غير ّ
البنيوية الغربية ،حيف قالت ّ
وافقت المزاج العاـ لمثقافة العربية والسمطة ،لذلؾ ىمش كؿ ما عداىا مف التفاسير الباطنية التي
يرتبط المعنى فييا بالمتقبؿ الفاىـ ،وىو حسب الفجاري " تفسير يبحث في الفاىـ لم ّنص عبر

البحث عف حالة تأويمية ترفعو إلى الدرجة اإلليية ،وىو التفسير المعروؼ بالتفسير األحوالي أو
الكيفي ،وىذا موقؼ طريؼ أل ّنو إدراؾ لنوع مف التداوؿ يتجاوز سمطة النص".2

والتفسير الباطني حسبو ىو إحدى العبلمات في الطريؽ إلى تأويمية الفيـ ،القائمة عمى

تاريخية المعنى وزمنيتو ،فيو متغير دائماً وفي حالة انزالؽ إلى األماـ ،أو بمصطمح آخر ىو

النص
مرتبط بالفيـ البشري،
وكأنو يريد القوؿ إ ّف المعنى معطى بشري ،ليتخمص مف سمطة ّ
ّ
والبلىوت ،ليذا يعيد اتخاذ نفس الموقؼ الذي اتخذه دريدا مف الفبلسفة الغربييف؛ فعمى الرغـ مف

انتباه المتصوفة إلى طبيعة المعنى إال ّأنيـ ظموا في قفص المعنى البلىوتي ،إذ " كاف ىدؼ
التفسير الباطني االتحاد بالمطمؽ ،دوف أف يفكر أو يحاوؿ أف يفكر في عممية الفيـ تفكي ارً
مجرداً ،وىكذا نزع إلى حؿ أكثر ميتافيزيقية".3

يذىب الفجاري بعد تحميبلتو لمتفسير القرآني إلى ميداف فكري آخر ،الخطاب المناظري

النصية والبلىوتية لمتفسير اإلسبلمي .قائبلً إ ّف أدب
محاوالً أف يثبت ما ذىب إليو حوؿ المركزية ّ
المناظرة اإلسبلمية قائـ عمى مبدأ التمركز المنطقي ،ويظير ىذا مف خبلؿ عنواف الفصؿ "مف
أجناس الخطاب الفكري القديـ المناظرة وتأويمية التمركز المنطقي عند العرب".4

في ىذا الجزء مف البحث يظير مدى اعتماد الفجاري عمى جاؾ دريدا ،إذ بنى ىذا الفصؿ

ار بيف شخصيف ينتمي كؿ
عمى فكرة نقد الموغومركزية التي قاـ عمييا خطاب المناظرة ،كونو حو اً

منيما إلى تيار فكري مختمؼ ،ويمر تحميؿ الفجاري لخطاب المناظرة بعدة مراحؿ ،بدءاً مف دراسة
 -1الفجاري مختار  ،الفكر العربي اإلسبلمي  ،ص .23
 -2المرجع نفسو ،ص .27
 -3المرجع نفسو ،ص ف.

 -4المرجع نفسو ،ص .43
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نشأتيا إلى بنيتيا المغوية األدبية ،إلى دراسة عبلقتيا باألجناس األدبية األخرى ،ليصؿ مف خبلليا

إلى معرفة خصائص التأويؿ العربي القائـ حسبو عمى التمركز المنطقي.1

أما مفيوـ التمركز المنطقي فيرجع في
ويؤكد الفجاري اعتماده عمى تفكيكية دريدا بقولو" ّ
ىذا البحث إلى فمسفة االختبلؼ عند جاؾ دريدا ،وىو التمحور حوؿ مقوالت أو معقوالت

والتعصب ليا واعتبارىا عيف الحقيقة لعقبلنيتيا وعدـ تناقضيا".2

يقصد الفجاري بتأويمية التمركز المنطقي في المناظرة؛ تطويع المعنى ليخدـ منطؽ مذىب

المناظر ،مف خبلؿ تأويؿ النصوص الدينية وفؽ مذىبو العقدي حسب مقولتو" :إ ّنيا مسألة تأويؿ

ذاتي وتطويع لمغة بحسب ما يضمر قبمياً مف المعاني ،وىذا ما اعتبرناه مركزية المعنى".3

يواصؿ الفجاري فحصو لؤلصوؿ المعرفية لمفكر التأويمي العربي ،محاوالً إثبات تمركزه

البلىوتي أو المنطقي أو ما يسميو بتأويمية المعنى ،إالّ ّأنو مف جية أخرى يحاوؿ البحث عف
جذور لتأويمية الفيـ عمى نحو ما فعؿ مع الغزالي ،إذ يقوؿ ":فالغزالي أدرؾ حقيق ًة ال شؾ فييا
أف ما يتـ استنباطو مف النصوص ىي شيء بشري خالص ال عبلقة لو باهلل ،وما يدعيو
وىي ّ
أىؿ التأويؿ مف تمثيؿ كؿ واحد منيـ لممعنى اإلليي الصحيح  ،ليس إال مف قبيؿ التجني".4
بؿ يذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيف يذىب إلى عد أفكار الغزالي المادة الخاـ لعمماء البلىوت

أف مصدر المعنى
األلماف " فما أطمؽ عميو التأويميوف (يتـ النص) عرؼ منذ الغزالي حيف اعتبر ّ
ليس بأي حاؿ مف األحواؿ المفظ ثـ ال يكوف ال ّنص".5
تكمف فرادة بحوث الغزالي في انتباىو إلى ذاتية الفيـ ،غير ّأنو ظؿ حبيس األفؽ المعرفي
لعصره " فمو كاف الغزالي يفكر مف منطمؽ عقؿ تاريخي كما ىو الحاؿ بالنسبة لمعقؿ الغربي

الحديث لحقؽ قطيعة معرفية مع الفكر البلىوتي".6

ومف ىنا يظير لنا قطب الرحى في تأويمية الفيـ ،التي ينشدىا الفجاري ،وينقب عف جذور

 -1ينظر :الفجاري مختار  ،الفكر العربي اإلسبلمي  ،ص .51-50
 -2المرجع نفسو ،ص .83
 -3المرجع نفسو ،ص .91

 -4المرجع نفسو ،ص .154
 -5المرجع نفسو ،ص .155
 -6المرجع نفسو ،ص .154
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ليا في التراث العربيّ ،إنيا ذاتية الفيـ أو مف جية أخرى بشرية المعنى ،وىي فكرة مستمدة مف
الفكر الغربي المعاصر ومف التفكيكية عمى وجو الخصوص .ىذا التوجو الذي يراه الطريؽ األوحد
لمخروج مف المآزؽ المعرفية والمنيجية التي نتخبط فييا.

لذلؾ عندما يعود الفجاري إلى الفكر العربي المعاصر ،يتحمس كثي اًر ألعماؿ آركوف

والجابري معتب اًر إياىما ذروة تأويمية الفيـ ،وقطيعة معرفية حقيقية مع الفكر البلىوتي المتمركز

عمى الرغـ مف ما تحممو كممة قطيعة مف مغالطة معرفية أو عمى األقؿ مبالغة ،إذ إ ّف القطيعة
المعرفية مع التراث أمر غير متاح ،واف ظننا ذلؾ فبل شيء يتسنى لو الوجود مف العدـ ،ومع ذلؾ
يعود الفجاري إلى نقدىما عاداً إياىما متمركزيف ،يقوؿ" :وىذه القطيعة نقمت نسبياً الخطاب

النقدي العربي مف تأويمية المعنى إلى تأويمية الفيـ ،إذ بالرغـ مف أىمية االختبلؼ في القراءة
ونسبية الفيـ التي تضمنيا خطاب كؿ منيما ،فإ ّنيما لـ يتخمصا كمي ًة مف مركزية المعنى أو
باألحرى لـ يتخمصا مف التمركز المنطقي".1

مف خبلؿ ما سبؽ نتممس طبيعة القراءة التفكيكية عند مختار الفجاري ،كأنموذج عربي في

تمقي وفيـ التفكيكية في الثقافة العربية ،ومف مميزات القراءة التفكيكية عندهّ ،أنيا لـ تنغمؽ فقط
عمى المفاىيـ الدريدية بؿ انفتحت عمى فضاء ما بعد الحداثة .ىذا ما يفسر حضور كؿ مف
أف دريدا ظؿ الركيزة المتينة ،التي استند إلييا
غادامير ىيدغر وميشيؿ فوكو في الكتاب ،غير ّ
بالخصوص في مناقشتو لخطاب المناظرة ،بيدؼ التأسيس لعالـ جديد عالـ ما بعد التمركز

ويقوؿ في ىذا الصدد " :وىذا يعني تيافت الخطاب العقبلني وانبنائو عمى فراغ إبيستيمولوجي
وىذا ما جعمو(دريدا) يعتبر الحداثة ميتافيزيقا جديدة ،وأصبحت نظرية موت العقؿ ىي المجاؿ
األصولي المعرفي الجديد لعصر ما بعد التمركز المنطقي ،عصر االختبلؼ الذي بشر بو دريدا".2

وسبؽ أف أوردنا مقولة دريدا لف يبقى إلى عالـ بريء صالح لمتأويؿ ،كما استطاع الفجاري أف
يزاوج بيف الطرح الفمسفي النظري والتحميؿ األدبي ،إذ "يظير مدى عبثية كتابة فمسفية مفارقة

ألف الفمسفة تكتب بالمغة نفسيا التي يكتب بيا األدب" .3باإلضافة إلى محاولة
لكتابة أدبيةّ ،
مراجعة التراث التأويمي العربي منذ بداية التفاسير األولى لمنص القرآني إلى القراءات المعاصرة مع
الجابري وآركوف ،وىي الزمة عرفت بيا تفكيكية دريدا في محاولة تقويض التراث الفمسفي القائـ
عمى ميتافيزيقا الحضور.

 -1الفجاري مختار ،الفكر العربي اإلسبلمي  ،ص .268

 -2المرجع نفسو ،ص .84

 -3المرجع نفسو ،ص .45
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أف ما ينشده الفجاري ىو التأسيس لتأويمية الفيـ القائمة عمى حرية
يظير مف خبلؿ الكتاب ّ
النص المقدس يصبح المعنى
القراءة وذاتية المعنى ،أو لنقؿ المعنى مف إنتاج القاريء ،وفي حالة ّ

إف غايتو الحصوؿ عمى ممارسة تأويمية منفصمة عف سمطة النصوص ،كما ىو الحاؿ
بشرياً ،ذلؾ ّ
في التفسير المغوي والفقيي ومنفصمة عف التعالي البلىوتي ،عمى ما ىو الحاؿ في التأويؿ
الصوفي األحوالي.

أف مثؿ ىذا الطرح يجعؿ مف الفيـ أو المعنى المعطى مف لدف المؤوؿ القاريء ،ىو
غير ّ
المركز ويقصى النص بوصفو منفصبلً عف مرسمو ،وىو في حالة النص القرآني الذات اإلليية

لمنص واإللو
النص بوصفو نصاً ثانياً قاببلً لمتأويؿ ،حتى يقع شبو عزؿ ّ
وما أف يحؿ الفيـ محؿ ّ
اليقينيات وحمت
مف ورائو ،ىذا الفكر الذي نشأ في الحضارة الغربية نتيجة الشؾ الذي عصؼ بكؿ
ّ
النص ،ىذه الصفة التي
محميا العدمية والسيرورة ،ونتجت عنيا مقوالت موت العقؿ والمعنى ويتـ ّ
خمعت عمى النصوص في الحضارة الغربية ،كانت في الحقيقة تعبر عف يتـ العقؿ الغربي ،الذي
وصؿ إلى الوعي بذاتو في أغمب تيارات مابعد الحداثة ،بعد أف انفصؿ عف القيـ والغايات.

أف ما يطرحو الفجاري كترياؽ لمركزية التأويؿ اإلسبلمي ،ىو في الحقيقة تبني
والنتيجة ّ
لمناىج غربية ومحاولة قولبة الفكر العربي عمى مقاسيا ،عمى نحو ما يروى في األساطير
1
أف السؤاؿ الذي
اليونانية  .وىو حؿ مثالي متعالي عف خصوصية الواقع العربي تراثاً وحداثة ،كما ّ
يمكف أف يوجو إلى الفجاري في ظؿ مفيوـ االختبلؼ وحرية التفكير ،ىو لماذا يكوف النموذج

الغربي ىو األنسب واألوحد لمثقافة العربية؟ ولماذا يقاس الفكر التأويمي عند الغزالي مثبلً بالفكر
الغربي؟ ثـ ما مدى إمكاف قياـ فكر تأويمي عربي خالص ومفارؽ لمفكر الغربي؟ واذا كاف التأويؿ
العربي قائماً عمى مركزية المعنى ،لماذا نستعيض عف ىذا التمركز بالتحيز ألنماط غربية؟ لماذا

ال نحاوؿ تطعيـ ىذا التمركز بفكرة التسامح اإلسبلمي فنحصؿ بو عمى مركزية غير إقصائية ؟.

مثؿ ىذه القضايا ،التي تثيرىا ىذه األسئمة ،ينساىا أو يتناساىا الفجاري ،في سعيو لتطبيؽ

إف الثقافة العربية المعاصرة تحتاج إلى جيود تأسيسية
مقوالت وفكر مسبؽ عمى التراث العربيّ .
مستمدة مف الخصوصية الحضارية ،وليس جيود القولبة .ال بأس أف نطعـ فكرنا النقدي والفمسفي
بأفكار اآلخر لكف ليس إلى درجة المماىاة أوالتغريب ،يبدو مثؿ ىذا الحديث عف ضرورة احتراـ

الخصوصية العربية اإلسبلمية ،وعدـ نقؿ المناىج الغربية دونما نظر ،كبلماً مكرو اًر ال يستند إلى
 -1إشارة إلى أسطورة يونانية تروى عف رجؿ يممؾ فندقاً وكاف يقطع الزوار عمى حساب مقاسات أسرة الفندؽ.ينظر زكي

نجيب محمود ،ىموـ المثقفيف ،دار الشروؽ ،ط ،1القاىرة ،1975 ،ص .23
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أسس معرفية صمبة ،غير ّأننا نعود ونؤكد عمى مسألة أخرى مف القضية في غاية األىمية ،ىي
أف اإلنساف بطبعو كائف مفكر ،والتفكير يستدعي أف تكوف لو مرجعية يبني عمييا صرحو الفكري
ّ

وكؿ النزعات التي تقوـ عمى اإليماف بمرجعية ىي نزعات إنسانية ،وال بأس مف نقميا والتعامؿ

أما النزعات التي ال تؤمف بوجود أي مرجعية ،فيي ال تخرج مف
معيا بمنطؽ الفاعمية أو عدمياّ ،
وتدعي البلّمرجعية ،وا ّما أف تكوف ال إنسانية
إما أف تكوف عنصرية وال تؤمف إالّ بذاتيا ّ
أحد بابيفّ ،
أف نقد تبني التفكيكية يستمد
أي معادية لممبدأ اإلنساني ذاتو ،وىذا أدعى لتركيا ،والنتيجة ّ
مشروعيتو مف ىذا الجانب ،إذ ليس نقدنا لمختار الفجاري ،نابعاً عف تمركز حوؿ األنا أو اليوية

ّإننا حيف نتحاور مع اآلخر عمينا أف نتفؽ عمى أرضية تواصؿ وىذه األرضية ينبغي أف تكوف
عمى األقؿ أرضية إنسانية ،واذا فقدت ىذه األرضية فقد التواصؿ أصبلً ،إالّ إف كاف إمبلءاً وأم اًر

أف الفجاري واف كاف
وىذا يكوف أقرب إلى الحصار الفكري منو إلى التواصؿ الحضاري .والنتيجة ّ
أكثر وعياً بالتفكيكية مف سابقو عبد اهلل الغذامي ،إالّ ّأنو يتخندؽ معو في الخندؽ عينو ،فإف كاف
الغذامي قد انساؽ وراء الطروحات األمريكية ،دوف مراعاة لطبيعة التفكيؾ فالفجاري قد انساؽ وراء

التفكيؾ دوف مراعاة لطبيعة المجتمع اإلسبلمي وبنيتو الحضارية وموروثاتو الفكرية.
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 .2نقد التفكيكية في الخطاب العربي (النقدي والمعرفي):
سبؽ القوؿ إ ّف التفكيكية عرفت في الساحة النقدية العربية ،تياريف اثنيف تيار القبوؿ والتبني
الذي تطرقنا لو وفؽ أنموذجيف ،وتيار نقد التفكيكية ،سواء في أصوليا الغربية أو في نقوليا

أف طبيعة الرفض أو التبني ىي ذاتيا عند كؿ ناقد ،لذلؾ كاف لنقد
أف ىذا ال يعني ّ
العربية ،غير ّ
التفكيؾ في الثقافة العربية عدة أشكاؿ .وقد اخترنا أنموذجيف اثنيف قدـ األوؿ منيما نقدا معرفياً

فمسفياً لمتفكيؾ في أصولو الغربية ،وذىب الثاني إلى نقد التفكيكية نقداً ذا طبيعة نصية أدبية في
أف تبني التفكيؾ في النقد العربي قد كاف عمى عبلقة بالتبني
أصوليا ونقوليا .واذا ّ
كنا قد وجدنا ّ
الغربي ،وال يختمؼ عنو في كثير ،فيؿ يمكف أف يكوف األمر ذاتو بالنسبة لمنقد العربي لمتفكيؾ؟.

أف التفكيكية لـ تمؽ ذلؾ الرضا والقبوؿ الذي لقيتو في أمريكا ،لدى كؿ الشرائح
الحقيقة ّ
الثقافية الغربية ،فكما سبؽ وأشرنا أ ّف التفكيكية لـ يحتؼ بيا في أوربا االحتفاء ذاتو الذي لقيتو في

أمريكا .فقد ظير تيار نقدي يناىض التفكيكية األوربية واألمريكية معاً،يقوؿ محمد سالـ سعد اهلل:

"إذ يتجو النقد العالمي اآلف إلى تكويف جبية مضادة ،أو تكويف جبية جدلية حوارية تجنبو

الطروحات التفكيكية ،وتعمؿ عمى بياف ممارساتيا التي توصؼ باإلرىابية ،وترتكز ىذه الجبية
عمى تيار عممي ومعرفي موغؿ في القدـ ،ومف أىـ رواد ىذا التوجو الذي نشأ أساساً في فرنسا

نجد (بيير بورديو ،بورديارد ،ليونارد جاكسوف ،وتيري إيجمتوف ،وفرانؾ لنتريكيا) وغاية ىؤالء
عودة النقد إلى مساره الطبيعي ،في بياف جماليات النصوص ،وكشؼ الدالالت التي تتضمنيا
واستخداـ الميداف النقدي بوصفو أداة
واآلراء".1

تثقيؼ ،وليس بوصفو أداة قمع ومصادرة لممعاني

مف بيف أىـ الفبلسفة والنقاد الذيف تعرضوا لمتفكيكية بالنقد" ،يورغف ىابرماس" الذي بنى

أف ىذا
نقده لمتفكيكية عمى أرضية اجتماعية تواصمية .ومرد الخبلؼ الذي وقع بينو وبيف دريداّ ،
األخير يدعو إلى عقؿ لديو القدرة عمى تفكيؾ األنظمة والمقوالت ،ليعيد صياغتيا وفقاً لنظاـ
االختبلفات ،بينما يدعو ىابرماس إلى عقؿ نقدي تواصمي ،في ظؿ الرؤية االجتماعية الجديدة
القائمة عمى الدعوة إلى تواصؿ األفراد والحفاظ عمى الخصوصية".2
 -1محمد سالـ سعد اهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية ،ص .233
 -2المرجع نفسو ،ص .222
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وأبرز ما يأخذه ىابرماس عمى دريدا ،ىو طرائؽ تعاممو مع النصوص والمشاريع الفمسفية

السابقة ،يقوؿ" :منيج دريدا لـ يكف متزناً بؿ مارس سموكاً ممتوياً بارغاـ نصوص ىوسرؿ

وسوسور ،وروسو ،عمى اعترافات ،لـ تتضمنيا نصوصيـ ،وعمى بياف آراء نقدية لـ يتفوىوا
بيا ولـ يعمنوا عنيا".1

أف إمبرتو إيكو ،عاب عمى دريدا قراءتو لمسيميوزيس
أشرنا في موقع سابؽ مف ىذا البحث ّ
البيرسية ،كوف غايتو كانت ممارسة فمسفية وليست نقدية ،إذ الحظ إيكو وجود ميؿ عاـ نحو

تحويؿ السيميوزيس البلمتناىية ،إلى قراءة حرة يقوـ المؤولوف فييا بنحؿ النصوص لموصوؿ بيا
إلى ما يرضي نواياىـ.2

وفي ىذا يتفؽ كؿ مف إيكو وىابرماس الذي يأخذ عمى دريدا ودي مافّ ،أنيما يمحواف
الفرؽ بيف الفمسفة واألدب ،ويطور ىابرماس مصطمحاً آ خر يستطيع مف خبللو نقد الطروحات
التفكيكية وىو "اإلجماع المثالي" بوصفو شرطاً لكؿ تواصؿ .3نستطيع مف خبللو تحديد تأويبلت

أف نقد ىابرماس لمتفكيكية يرتكز عمى نقطتيف اثنتيف
صحيحة وأخرى مغموطة ،وكؿ ىذا مفاده ّ
األولى  :ترتكز عمى الجانب التواصمي القائـ عمى وجود إجماع مثالي ،أو لنقؿ سقفاً تواصمياً
يضمف حضور المدلوالت النيائية ،التي تنكرىا التفكيكية .وتنكر بذلؾ القيمة التواصمية االنسانية

لمغة .أما الثاني يتعمؽ بقراءة النصوص والمشاريع الفمسفية ،التي يرغميا التفكيكيوف عمى قوؿ ما
يتناسب مع توجياتيـ وطروحاتيـ.

ىذا ما يذىب إليو كذلؾ "ريموف تاليس" في مراجعاتو لمفيوـ االختبلؼ ،إذ يبلحظ وجود

فرؽ واضح بيف مقدمة سرسور(ّنص) والمقدمة الخاصة التي أقاـ دريدا نتائجو عمييا.

4

بأف العبلمات ىي نتاج نظاـ مف
إف جاؾ دريدا يحممنا عمى أف نصدؽ ّ
يقوؿ في ىذا الصددّ " :
االختبلفات ،إ ّنيا مجرد مظير لبلختبلؼ ،لكف دعونا مف ناحية أخرى ننظر إلى ماقالو سوسور

حقاً في المقطع الذي حصؿ المبس فيو ،نظرة شاممة إلى العبلمة بأجمعيا يقوؿ دي سوسور:
بأف كؿ شيء في المغة سمبي ،إ ّنما يصح إذا أخذنا بعيف االعتبار المدلوؿ أو الداؿ
لكف القوؿ ّ
أما إذا نظرنا إلى اإلشارة بأكمميا ،وجدنا شيئاً إيجابياً في الصنؼ الذي تنتمي
بصورة منفصمةّ ،

 -1أورده  :محمد سالـ سعداهلل ،المرجع نفسو ،ص .221.222

 -2ينظر :إمبرتو إيكو ،التأويؿ بيف السيميائية والتفكيكية ،ص .137
 -3ينظر :بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .182-181

 -4ينظر :عادؿ عبداهلل ،التفكيكية سمطة العقؿ وارادة االختبلؼ ،ص .37
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إليو" .1إ ّف دريدا يظؿ دائما وفياً لعاداتو في قراءة المشاريع الفكرية ،بحيث يدفعيا قص اًر إلى قوؿ
أف غايتو األساس ىي تحدي ميتافيزيقا
ما لـ تقمو أو باألحرى ما يريد ىو أف يسمعو ،ذلؾ ّ
أف مبدأ االختبلؼ يحكـ كامؿ
الحضور ،وليس نقد النصوص بيدؼ استنطاؽ داللتيا ،ليذا رأى ّ
العبلمة بوصفو شرطاً لممعنى أي ما قصد مف قبؿ سوسور عمى ّأنو اختبلؼ بيف الداؿ والمدلوؿ،

فيـ منت قبؿ دريدا ّأنو اختبلؼ بيف العبلمات.2
لكف إذا ما عدنا إلى المعجـ المفاىيمي لجاؾ دريدا ،فالحقيقة التي يريد الوقوؼ عمييا ّأنو
ال يوجد في الواقع غير دواؿ وال وجود لممدلوالت .ىذا ىو أساس االختبلؼ وحقيقتو في فكر دريدا
"إذ ال يستحضر الداؿ المدلوؿ وا ّنما يشغؿ موقع داؿ آخر فالبحث في القاموس عف مدلوؿ كممة
يحيمنا إلى كممات أخرى فبل وجد لممدلوؿ وا ّنما ىناؾ فقط دواؿ ،تشغؿ أماكف بعضيا"

3

باإلضافة إلى ىابرماس وريموف تاليس ،نجد " بيير بورديو" الذي يتوجو نقده لمتفكيكية

توجيا مغاي اًر ،حيث يحاوؿ أف يثبت أف التفكيكية تنتمي إلى الحقوؿ الفكرية التي قامت باألساس

أف فكر دريدا فكر مؤسساتي ،عمى الرغـ مف كونو يدعي اليامشية
عمى تقويضيا ،ومعنى ذلؾ ّ
أف التفكيكية تشكؿ ىامش الفمسفة الرسمية ،لكي يجعؿ مف ىذه اليامشية
يحاوؿ دريدا إثبات ّ
فضيمة نقدية ويمعب بذلؾ دوماً دور الضحية.4

كما ّأنو في نقده لمفمسفة الغربية ووصفيا بالتمركز وادعائو اليامشية ال يستطيع إثبات
خروجو عف معالـ تمؾ الفمسفة ،الضاربة مف سقراط إلى كانط وىيغؿ ،بؿ يثبت عمى العكس مف
ألنو ال يستطيع الخروج
ذلؾ بقاءه ضمف دائرة أولئؾ الفبلسفة فيو ال ينسحب مف تمؾ المعبةّ ،
عمى الحقؿ الفمسفي الذي ينتقده ،وال ينسحب منو أبداً ويقوؿ بيير بورديو في ىذا الخصوص" :إ ّنو
أي جاؾ دريدا ال ينسحب أبداً مف المعبة الفمسفية التي يحترـ أعرافيا حتى في الفروقات
الطقسية التي ال تصدـ إالّ األصولييف إذ ال يمكنو أف يقوؿ إالّ فمسفياً حقيقة ال ّنص الفمسفي".5
وليذا فدريدا ال يدرؾ إلى أي حد تشتغؿ فمسفتو في حقؿ فكري أي في إطار مؤسساتي.

 -1عبداهلل عادؿ ،التفكيكية سمطة العقؿ وارادة االختبلؼ ، ،ص .38
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص .39

 -3شوقي الزيف محمد ،تأويبلت وتفكيكات في الفكر العربي المعاصر ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت /الدار

البيضاء ،2002 ،ص .188

 -4ينظر :بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .161
 -5ينظر :المرجع نفسو ،ص .160
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أف التفكيكية ال تخرج عف الحقؿ الفكري
وخبلصة النقد الذي يوجيو بورديو لدريدا ،ىو ّ
والمؤسساتي ،الذي تقوـ عمى نقده ،وىو ما يدفعيا إلى الوقوع في مغبة األخطاء أو المآخذ التي
أف
تأخذىا ىي ذاتيا عمى الفمسفة الغربية ،وىذا ما يتفؽ عميو بورديو و"جوف إليس" ،الذي يرى ّ
مما تعيبو التفكيكية عمى الفمسفة أو الميتافيزيقا الغربية ،تعيد إنتاجو في خطاباتيا بطريقة
الكثير ّ

أخرى سواء بقصد أو بدوف قصد "فدريدا وأصدقاؤه يظنوف أ ّنيـ يميزوف في كؿ النصوص مآزؽ
منطقية ،وال يبدو أ ّنيـ يدركوف إلى أي حد يسقطوف بناءات لما وراء مقاالتيـ عمى ال ّنص

المحمؿ ،إ ّنيـ ىكذا يعيدوف إنتاج بعض مساوئ الموغومركزية"

1

والموغومركزية أو (التمركز حوؿ الموغوس) التي تحاوؿ التفكيكية أف تمصقيا بالتيارات

أف التفكيكية والنزعة المحافظة تشكؿ نوعاً مف التكافؿ
الفكرية التقميدية .و الحقيقة حسب إليس " ّ
حيث تتغذى إحداىما مف األخرى ،وىكذا تستمر في الحياة أفكار تستحؽ الزواؿ".2
كما يتجو نقد إليس لمتفكيكية اتجاىاً آخر ،إذ يرى أ ّف الكثير مف المقوالت ،التي قامت
عمييا التفكيكية ،تشكؿ فرضيات مسبقة ،ليس ليا ما يبررىا ال عقمياً وال منطقياً ،مثمما ىو الحاؿ

أف الكبلـ ال يمكف أف يوجد قبؿ إمكانية الكتابة،
في أسبقية الكبلـ عمى الكتابة" ،فحتى إذا سمّمنا ّ
ألف وجود الكبلـ ىو الذي يجعؿ الكتابة ممكنة".3
فإف دريدا يسمـ بأولية الكبلـ المنطقيةّ ،
ّ
أف كؿ
وىناؾ مسممات أخرى يقوـ عمييا التفكيؾ وتقدـ عمى ّأنيا مسممات ال تناقش ،ىي ّ
فإف كؿ النصوص
النصوص تحمؿ في طياّتيا تناقضات وأزمات منطقية ،وتمغـ س اًر ما وبالتالي ّ

قابمة لمتفكيؾ.4

ويمكف أف نمخص النقد الموجو لمتفكيكية في الثقافة الغربية في ثبلث نقاط محورية:

أف التفكيكية ّتيار يقصي الجوانب التاريخية واالجتماعية ،وبالتالي ىي تيار شكبلني
 ّبنيوي وكؿ بنيوية تنطوي عمى أىداؼ إيديولوجية ،5عكس ما يدعيو أصحاب ىذا
التيار مف عدـ التأدلج وحرية التفكير.

 ّأنيا ّتيار فمسفي يشتغؿ ضمف إطار مؤسساتي وال يمكنو الخروج عمى سمطة المؤسسةالتي ينقدىا ،مع ّأنو ظاىرياً تبدو ّتيا اًر ذا طبيعة ثورية.
 -1بيير زيما ،التفكيكية دراسة نقدية ،ص .159-158
 -2المرجع نفسو ،ص .167
 -3المرجع نفسو ص .164

 -4ينظر :المرجع نفسو ،ص .166

 -5ينظر :المرجع نفسو  ،ص .167
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 وقوع التفكيكية في العديد مف األخطاء ،التي تعيبيا ىي عمى الميتافيزيقا الغربية .وىيبيذا تعيد إنتاج بعض مقوالت التمركز ،ومما قامت عمى نقضو التفكيكية مقولة
أف التفكيكييف يمقوف مقوالتيـ كاالختبلؼ
المرجعية النيائية والحقيقة المطمقة ،في حيف ّ
المرجيء والمآزؽ المنطقية عمى ّأنيا مقوالت ال تناقش ،وىي بيذا تقع في إمبريالية

المعنى أو ديكتاتورية األسماء بتعبير عمي حرب ،وما يثبت ذلؾ تمؾ المحادثة التي

بأنيا قصة طريفة " فبعد أف ألّؼ دريدا
جمعت بوؿ ريكور وجاؾ دريدا ،التي توصؼ ّ
كتابو البطاقة البريدية منذ أرسطو ،سألو أستاذه بوؿ ريكور عف الضرورة التي
دفعتو إلى تأليؼ مثؿ ىذا الكتاب ،فبادره إلى الجواب إ ّنؾ حيف تتحدث عف الضرورة

فإ ّنؾ تبقى ضمف مركزية العقؿ ،ضمف العقبلنية أما أنا فخرجت منيا مف زماف".1

ّإنيا مقولة تمخص منيجية دريدا ولكنيا مف جية أخرى تثبت مدى وقوعو ىو في مغبة
ما يحذر منوّ ،إنو يجعؿ مف مقوالتو حقيقة ال تناقشّ ،إنو يجعؿ مف فمسفتو رسالة تتبع
وال تناقش .ويمكننا ىنا العودة قميبلً إلى الوراء لنبحث عف جذور لمثؿ ىذا األسموب

أف ىذا ىو ما عابو فريدريؾ نيتشو عمى سقراط ،حيف
في الحوار أو المحاججة وسنجد ّ
بأنو يمجأ إلى األالعيب المغوية فيصير خصمو أعزؿ في الوقت ذاتو عمى نحو
وصفو ّ
ما بيناه في الجزء المخصص لنيتشو مف ىذا البحث.

أف ما تأخذه التفكيكية عمى تيارات الفكر التقميدي يمكف سحبيا عمييا ىي
إف ما قمناه ىنا يؤكد ّ
ّ
نفسيا ،فمكونيا تعبر عف توجياتيا بالمغة فيي تنتج خطابات ،ىذه الخطابات يمكف تفكيكيا بردىا
إلى أصوليا أوالً ثـ اثبات تناقضيا الداخمي ثانياً .ومف ىنا يستمد بحث في تفكيؾ الخطاب
التفكيكي مشروعيتو .كما يمكف سحب ىذا النقد الموجو لمتفكيكية األصؿ ،عمى أصحاب التوجو
التفكيكي العربي ومنيا تفكيكية عمي حرب.

 -1ناظـ عودة ،تكويف النظرية ،ص .334
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التفكيؾ بوصفو فمسف ًة معادي ًة لئلنساف (عبد الوىاب المسيري):
لـ تحز أعماؿ المسيري االىتماـ األكاديمي الكبير عمى الرغـ مف ّأنيا ال تفتقر إلى جدية
الطرح؛ فطروحات المسيري تميزت باتساعيا مف السياسية إلى االجتماعية واألدبية وغيرىا

واشتير المسيري في األوساط اإلعبلمية كمتخصص في الييودية والحركات الصييونية ،غير ّأنو
مف ناحية أخرى ناقد وفيمسوؼ ومفكر عربي ،تخصص في دراسة الحضارة الغربية بكؿ تجمياتيا
وتياراتيا الفكرية.
إف مف يق أر كتب المسيري يمحظ ذلؾ النقد البلذع لمحضارة الغربية ،الذي يصؿ حد التيكـ
ّ
في بعض المواضع ،غير ّأنو يبقى نقداً معرفياً ينـ عف معرفة واسعة بالعقؿ الغربي وقضاياه ،كما
يكشؼ كذلؾ عف اعتزاز بالتراث العربي اإلسبلمي واإلنساني عموماً ،لذلؾ يحترـ الطروحات

المبنية عمى أصوؿ إنسانية أخبلقية ،واذا أردنا أف نحدد اتجاه المسيري في نقد الحضارة الغربية
فإننا نجدىا تنبني عمى اتجاىيف أو مبدأيف اثنيف:
ّ
األوؿ :المبدأ اإلنساني :فاإلنساف في منظوره قادر عمى تجاوز عالـ المادة وقوانيف الطبيعة وال
ّ
كمية ليا ّإنو "حيواف ميتافيزيقي وىو كائف واع بذاتو والكوف ،قادر عمى تجاوز ذاتو
يخضع ّ
الطبيعية/المادية وىو عاقؿ قادر عمى استخداـ عقمو ،ولذا فيو قادر عمى إعادة صياغة ذاتو،

وبيئتو حسب رؤيتو".1

إف تعدد الثقافات والتنوع الحضاري الذي يعرفو البشر عبر بقاع األرض ال يمغي اإلنسانية
ّ
أف اإلنساف قادر عمى صياغة فكره وبيئتو حسب وعيو
المشتركة ،بؿ يؤكدىا "فما يولد التنوع ّ

الحر ،وحسب ما يتوصؿ إليو مف معرفة مف خبلؿ تجاربو ،وىذه األشكاؿ الحضارية تفصؿ
اإلنساف عف الطبيعة/المادة ،وتؤكد إنسانيتو المشتركة؛ فيي تعبير عف اإلمكانية اإلنسانية دوف
أف تمغي الخصوصيات الحضارية"

2

الثاني :الخصوصية الثقافية العربية اإلسبلمية :كانت بدايات المسيري مع الحضارة الغربية
بدايات يسميا االنبيار بإنجازات الحداثة ،غير ّأنو تحوؿ عف ىذه الرؤية ،إلى الرؤية النقدية

 -1عبد الوىاب المسيري ،الفمسفة المادية وتفكيؾ اإلنساف ،دار الفكر ،ط ،2دمشؽ  ،2007،ص.12
 -2المرجع نفسو ،ص.14
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الشاممة والجذرية لمحضارة الغربية ،ويفيد في انعطافاتو التي أعقبت تحوالتو الحاسمة مف مرجعيات

الحضارة العربية و مقوالت الفكر اإلسبلمي.1

يمثؿ ىذاف المبدآف الدافع الكامف وراء نقده لمحضارة الغربية ،غبر أنيما ال يشكبلف مبدأيف

منفصميف؛ إذ يمكف تشبيو منيج المسيري في نقد الحضارة الغربية بالطريؽ الذي يضيؽ أحياناً
ليصؿ إلى العروبة ،ويتسع أخرى ليصؿ إلى اإلسبلـ فالشرؽ فاإلنسانية المشتركة.

يرى المسيري في الحضارة الغربية متتالية متواصمة ال يتخمميا ما يسمى بالقطائع المعرفية

إذ "يق أر المسيري المشروع الحضاري الغربي بوصفو نموذجاً يأخذ شكؿ متتالية تتحقؽ في

الزمف ،تأخذ شكؿ حمقات تتبع الواحدة األخرى" .2ويحدد المسيري نقطتيف مرجعيتيف أساسيتيف
مرت بيما الحضارة الغربية وشكمتا األنموذج المعرفي الكامف خمؼ الممارسات الثقافية الغربية
ويطمؽ عدة أسماء ومصطمحات عمى ىاتيف النقطتيف ،كالعقبلنية المادية والبلّعقبلنية المادية
والمادية الصمبة والمادية السائمة .وقد مرت الحضارة الغربية في بداياتيا بالعقبلنية المادية والتي

أف العقؿ قادر عمى إدراؾ الحقيقة بمفرده دوف مساعدة مف عاطفة أو وحي أو إلياـ
مفادىا" ّ
وبأف الحقيقة ىي الحقيقة المادية التي يتمقاىا العقؿ وحدىا مف خبلؿ الحواس".3
ّ
أف ىذا المبدأ الذي قامت عميو العقبلنية الغربية ،عمى الرغـ مف صبلبتو إالّ ّأنو ال
غير ّ
ينفي البلّعقبلنية ،بؿ يقود إلييا يقوؿ المسيري" :فالعقؿ المادي يدرؾ الواقع بطريقة حسية

مباشرة ،ومف ثـ فيو عقؿ عاجز عف إنتاج القصص الكبرى ،أو ال ّنظريات الشاممة ،وعاجز عف

التوصؿ لمحقيقة الكمية والمجردة التي تقع خارج نطاؽ التجريب ،ولذا فالعقؿ المادي ال ينكر
الميتافيزيقا وحسب وا ّنما ينكر الكميبلت تماماً ،وينتيي بو األمر باليجوـ عمى العقؿ اإلنساني

والعقؿ النقدي ،أل ّنيما يتوىماف أ ّنيما يتمتعاف بقدر مف االستقبلؿ عف حركة الطبيعة المادة

وبذلؾ يختفي اإلنساف بوصفو مرجعية نيائية ،ثـ تختفي جميع المرجعيات وتصبح اإلجراءات
ىي الشيء الوحيد المتفؽ عميو وىكذا ال يتحرر العقؿ المادي مف األخبلؽ فحسب ،وانما يتحرر

مف الكميات واليدؼ والغاية والعقؿ ،ومف ثـ تتحوؿ العقبلنية المادية إلى ال عقبلنية مادية".4

أف البلّعقبلنية ،التي يتحدث عنيا المسيري تصور معاد لمكميات والمرجعيات
وبما ّ
فإف التفكيكية بوصفيا تقويضاً لمميتافيزيقا الغربية ،تنتظـ تحت سياؽ
المتجاوزة لعالـ المادةّ ،
 -1ينظر :البنكي محمد أحمد  ،دريدا عربياً ،ص .282.283
 -2المرجع نفسو ،ص .284

 -3ينظر :المسيري عبد الوىاب  ،الفمسفة المادية ،ص .34
 -4المرجع نفسو ،ص .35
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عد التفكيكية -وفق ًا ليذا -نياية حتميةً
البلعقبلنية المادية وما يخالؼ فيو الكثير مف الدارسيف ىو ّ
لمسار الفمسفة الغربية ،وليست نتاج عبقرية شخصية لمفكريف وفبلسفة ،وىذه المفاىيـ ،التي
يطرحيا حوؿ التفكيؾ ،ىي التي جعمت صاحب كتاب "دريدا عربياً" يعنوف قراءتو لمفيوـ التفكيؾ

عند المسيري بقولو" :التفكيؾ بوصفو نياية".1

ولممسيري رأي مخالؼ كذلؾ حوؿ عبلقة التفكيؾ بتيارات ما بعد الحداثة األخرى ،إذ يقوؿ:

تصورنا مرادفة لمصطمح ما بعد الحداثة ،أو عمى األق ّؿ تنويع عمييا؛ ففكر
"وكممة تفكيؾ في ّ
ما بعد الحداثة فكر تقويضي معاد لمكميات ،ويحاوؿ أف يظ ّؿ غارقاً في السيرورة".2
التفرد ،سواء في عبلقتيـ بتاريخ
وىذا عمى خبلؼ ما ّ
يدعيو التفكيكيوف مف الخصوصية و ّ
الفمسفة الغربية ،أو بالتيارات الفكرية المعاصرة ليـ ،ويرّكز المسيري في حديثو عف التفكيكية عمى

قضية المغة؛ بوصفيا وسيمة تواصؿ إنساني ،تفترض نوعاً مف المرجعيات المشتركة لنجاح العممية
ّ
التواصمية ،لذلؾ يذىب إلى عرض عف عبلقة ركني العبلمة الداؿ والمدلوؿ؛ ففي كتابو (المغة
أف عبلقة الداؿ بالمدلوؿ عرفت في المنظومة التفكيكية
والمجاز بيف التوحيد ووحدة الوجود) يرى ّ
حد االنفصاؿ بحكـ االنزالؽ والسيرورة البلمنتيية التي تحكـ
نوعاً مف التباعد ،الذي يصؿ ّ

الداللة؛ حيث ال يصبح ىناؾ في حقيقة األمر مدلوالت ،واّنما دواؿ فقط .وبعد أف يعرض رأي ك ّؿ
أف عبلقة الداؿ
مف المعتزلة واألشاعرة في قضية الكبلـ اإلليي ،يخمص إلى نتيجة مفادىا؛ ّ
بالمدلوؿ .في اإلطار اإلنساني والتوحيدي؛ ىي عبلقة اتصاؿ وانفصاؿ؛ بحيث ال يمتحـ الداؿ
بالمدلوؿ ،فالمدلوالت متشابكة فضفاضة تصمح لمتواصؿ بيف البشر ،مع عدـ كماليا ،وىذا يقؼ
عمى النقيض مف الموقؼ ما بعد الحداثي ،الذي يطرح لحظة حضور كامؿ وغياب كامؿ ،ومف

استحالة الوصوؿ تطرح السيرورة كحؿ باعتبارىا الشيء الوحيد الممكف.3

وىذا االنفصاؿ الحاصؿ بيف قطبي العبلمة ،ما ىو إالّ تقويض لمغة وتشكيؾ في قدرتيا

عمى اإلدالؿ ،وىذا ما يشكؿ ىجوماً عمى المغة كأداة تواصؿ .ىجوـ عمى المشروع اإلنساني
واإلنسانية المشتركة ،وعمى قدرة اإلنساف أف ير ِ
اك َـ المعرفة ،وأف يتعامؿ مع اآلخريف مف خبلؿ
ُ
تبني موقؼ ال
منظومة معرفية وأخبلقية مشتركة ،أي ّأنو تعبير عف العدمية الفمسفية الناتجة عف ّ
عقبلني.4
ّ

 -1محمد أحمد البنكي ،دريدا عربياً ،ص.281

 -2عبد الوىاب المسيري وفتحي التريكي ،الحداثة وما بعد الحداثة ،ص.112

 -3ينظر :عبد الوىاب المسيري ،المغة والمجاز بيف التوحيد ووحدة الوجود ،دار الشروؽ ،ط ،1القاىرة ،2002 ،ص.135
 -4ينظر :المرجع نفسو ،ص.130
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التفكيؾ بوصفو فوضى نقدية (عبد العزيز حمودة):
ّإننا إذ نرّكز عمى الفصؿ بيف طبيعة النقد ،الذي يوجيو المسيري لمتفكيؾ ،والنقد الذي
يوجو نقدا فمسفيا
فاألوؿ إذ ّ
يوجيو عبد العزيز حمودة ،ال ننفي اشتراكيما في بعض الخصائص؛ ّ

1
أما عبد العزيز حمودة
.
معرفياً ال يمكف إنكار تداخؿ المفيوـ
الفمسفي والعنصر األدبي في فكره ّ
ّ
نصية لمتفكيؾ ،ال يمكف إنكار اعتماده عمى األسس الفمسفية عمى
إذ يوجو نقدا ذا طبيعة أدبية
ّ

المحدبة.2
نحو ما يظير في المرايا
ّ

ُيعرؼ عبد العزيز حمودة كواحد مف أبرز المرجعيات القارئة لمتفكيؾ في الثقافة العربية
المحدبة) (الخروج
وتمخص إنتاجو النقدي في ثبلثة كتب نالت شيرة أكاديمية واسعة وىي( :المرايا
ّ
ّ

يقدـ فييما قراءة جادة لمختمؼ تيارات النقد المعاصر بدءا مف البنيوية ،وصوال
مف التيو) والمذاف ّ
المقعرة) فيناقش فيو إمكاف قياـ نظرية نقدية عربية
أما كتابو (المرايا
ّ
إلى نظريات القراءة والتأويؿّ ،
مع ما يصحب ذلؾ مف مناقشات حوؿ طبيعة ىذه النظرية ،أصوليا وعبلقتيا بالتراث ،وبالنتاج
النقدي الغربي.

األوؿ نقد التفكيكية في
يترّكز النقد ،الذي يوجيو حمودة لمتفكيؾ عمى اتجاىيف اثنيفّ :
أما الثاني فنقد التفكيكية في نسختيا العربية ،ومناقشة إمكانية
أصوليا الغربية مع دريدا ونقاد ييؿّ .

تبني التفكيكية في الثقافة العربية عبر أعماؿ الكثير مف النقاد العرب مف أمثاؿ جابر عصفور
ّ
وكماؿ أبو ديب ويمنى العيد.
و "يدجج قراءتو لمتفكيؾ بمرجعيات أنجموفونية متعددة ،بدءاً مف كبلسيكيات النقد الجديد الممثمة

في كتابات لريتشاردز وكمينث بروكس مرو ارً ببعض أعماؿ دريدا المترجمة إلى اإلنجميزية،

وصوالً إلى الدراسات المتعددة التي قدميا نقاد مدرسة ييؿ ىذا فضبلً عف أعماؿ بعض الشراح

الرائجة لمتفكيؾ".3

1
تحوالت الفكر الفمسفي المعاصر ،منشرات االختبلؼ والدار العربي لمعموـ ناشروف ،ط1
 ينظر :بمعقروز عبد الرزاؽّ ،الجزائر بيروت  ،2008 ،ص.61

 -2ينظر :عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة ،ص .291
 -3محمد أحمد البنكي ،دريدا عربياً ،ص .266
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كما ّأنو يستعيف بكتابات نظرت إلى التفكيؾ مف موقع الضدية مثؿ كتابات جوف إليس.1
أف "البنيوية
ينصب حمودة لمتفكيؾ بالتحديد في قضية تحقيؽ المعنى ،وخبلصة األمر حسبو ّ

والتفكيؾ ،انطمقا مف رفض مشترؾ لممذاىب النقدية المعاصرة والسابقة ،نحو ىدؼ واحد عمى
اختبلؼ الوسائؿ التي اختارىا كؿ منيما وىو تحقيؽ المعنى ،وانتييا إلى نفس المحطة النيائية
فالبنيويوف فشموا في تحقيؽ المعنى ،والتفكيكيوف نجحوا في تحقيؽ البلمعنى ،لقد رفضوا كؿ
شيء ولـ يقدموا بديبلً أو بدائؿ مقنعة ،وعمى رغـ ذلؾ لـ يتوقؼ ضجيجيـ وىـ واقفوف عمى

مراياىـ المحدبة ،فيـ يتحدثوف وكأ ّنيـ المخمّصوف الجدد لحركة النقد المعاصر".2

وىو إذ يأخذ عمى التفكيكية فشميا في تحقيؽ المعنى أو نجاحيا في تحقيؽ البلمعنى

أف التفكيؾ بتقويض ىوية النصوص
يكوف ،اتخذ موقع الدفاع عمى النصوص وعمى كينونتيا ،ذلؾ ّ
في الوقت ذاتو يكوف قد أفقدىا القدرة عمى اإلدالؿ ،فالتفكيؾ لـ يكف ييدؼ إلى تعدد الداللة ،التي
يراىا حمودة أم اًر طبيعياً وصفةً قارة مف صفات النصوص ،بؿ المقصود كاف دائماً ال نيائية

إف التفكيؾ لـ يتوقؼ في أي وقت مف األوقات عند تعددية
الداللة ويقوؿ في ىذا الصددّ ":
الداللة ،بؿ لـ يكف تعدد الداللة عمى قائمة األىداؼ لقد كاف المقصود دوماً ىو ال نيائية
الداللة".3

إف التأكيد عمى ضرورة التفريؽ بيف تعدد الداللة التي تعد صفة قارةً مف صفات النصوص
ّ
يصنعيا المجاز ،وبيف النيائية الداللة التي يريدىا دريدا ،يتضمف لمحةً ذكية تدؿ عمى فطنة

حمودة ودقة مبلحظتو ،إذ يمفت القراء إلى بعض األالعيب المغوية ،التي ينتيجيا التفكيكيوف
حيث يعمدوف عادةً إلى اختيار مصطمحات ذات داللة إيجابية في أذىاف الناس ،ليحمموىا دالالت
غير التي وضعت ليا باألساس ،وىـ بذلؾ يمعبوف دائماً عمى حبميف ويراىنوف عمى الغموض
والضبابية ،كما ىو الحاؿ في مصطمح االختبلؼ ،الذي يحمؿ في أصمو دالالت إيجابية غير
التي يريدىا دريدا في اختبلفو المرجيء ،اختبلؼ التأجيؿ المستمر لمداللة ،واآلخر الذي يعنيو في

فمسفة االختبلؼ ،وىو آخر أو حضور ال ىوية لو ،وبالتالي يكوف قد قضى عمى كينونة اآلخر
بعد أف قوض ىويتو ،وال يشمؿ ىذا مصطمح االختبلؼ فقط بؿ " ينبينا إلى سمسمة مف

المصطمحات البارزة في أعماؿ دريدا والتي تمتمؾ بنية ثنائية بشكؿ عنيد ،مثبلً" :الفارماكوف"

 -1ينظر :محمد أحمد البنكي ،دريدا عربياً ، ،ص .267
 -2عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة ،ص .10

 -3عبد العزيز حمودة ،الخروج مف التيو ،ص .151
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والذي يعني السـ والترياؽ في آف معاً ،والممحؽ ( )supplémentوالذي يعني فائض واضافة

ضرورية في آف معاً".1

يرجع حمودة في نقده لمتفكيؾ ،إلى مساءلة قراءات دريدا لنص دي سوسور ،عمى نحو ما

إف غاية دريدا ىي ممارسة
فعمو إيكو مع السيميوزيس ،ليخمص إلى نتيجة إيكو نفسيا حيف قاؿ ّ
فمسفية وليست نقدية تتحدى ميتافيزيقا الحضور ،فاالختبلفات التي يتحدث عنيا سوسور ال يمكف
فصميا عف الطبيعة العفوية (االعتباطية) لمعبلمة ،التي تقوؿ إ ّف المفظ ال يجري اختياره بسبب
امتبلكو لصفة خاصة بو ،صفة ذاتية تجعؿ األحمر أحم اًر مستقبلً عف أي لوف آخر وىذا ما تعنيو
اعتباطية العبلمة المغوية ،وىذا عمى وجو التحديد ما لـ يقصده دريدا فاالختبلؼ الذي يتحدث عنو

ىو اختبلؼ التأجيؿ المستمر لمداللة ،وىو رفض صريح لميتافيزيقا الحضور.2

النص والداللة وليد موقفو الفمسفي ،وليس العكس ،وفي
وىذا ما يجعؿ موقفو مف المغة و ّ
مسار نقده لمتفكيكية ال يفتأ حمودة يعرج عمى النقاد العرب ،الذيف حاولوا نقؿ التفكيكية وتبيئتيا
عربياً ،وينطمؽ في ىذا الصدد مف مقولة مبدئية؛ وىي صعوبة نقؿ المناىج النقدية مف تربتيا
األصمية وغرسيا في تربة مغايرة؛ يقوؿ في ىذا الصدد " :فالحداثة الغربية وتجمياتيا البنيوية و

التفكيكية عمى وجو الخصوص خرجت مف عباءة المزاج الثقافي الغربي عمى مدى ثبلثة قروف
أف أي حداثة أخرى ال بد أف ترافؽ ثقافتيا ىي ليست أي ثقافة أخرى ،واالّ فقدت
أو يزيد ،ثـ ّ
مفرداتيا ومصطمحاتيا دالالتيا وأصبحت تشير إلى دالالت ال وجود ليا أصبلً في الثقافة التي
تزرع فييا" .3ويشير في أكثر مف موضع مف (المرايا المحدبة) إلى صعوبة نقؿ المناىج مف
الثقافة الغربية وتطبيقيا في الثقافة العربية .ىذا في ما يخص المفاىيـ بعامة عؿ اختبلفيا

وتنوعيا ،غير ّأنو يركز عمى خصوصية المفاىيـ التفكيكية .إذ يقوؿ " :ربما يكوف التفكيؾ أكثر
تجميات الحداثة وما بعدىا تأكيداً لمقولتنا المبدئية في ىذه الدراسة ،بصعوبة الفصؿ أو

أف ذلؾ
استحالتو ،بيف المذىب أو المشروع النقدي الحداثي والمزاج الثقافي الذي أفرزه ،و ّ
المشروع حيف ينتزع مف خمفيتو الثقافية ويغرس في تربة ثقافية مختمفة ،يثير الكثير مف البمبمة
والفوضى ،ىذا إف قدر لو أف يعيش في المقاـ األوؿ".4

 -1جوف ليشتو ،خمسوف مفك اًر أساسياً ،ص .224

 -2عبد العزيز حمودة ،الخروج مف التيو ،ص .154

 -3ينظر :عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة ،ص .99
 -4المرجع نفسو ،ص .164
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وبعد أف يميد بيذه المقدمة حوؿ نقؿ المناىج والمفاىيـ ،يدخؿ في صمب أعماؿ النقاد

العرب حوؿ التفكيؾ ،الذيف وقعوا حسبو في التجزيء واالبتسار وعدـ الوعي بالمفاىيـ التفكيكية في
ذاتيا أو في عبلقتيا بالبنيوية .ىذا ما جعؿ أعماليـ كميا "عمميات اقتباس ونقؿ وترقيع وتوفيؽ

وال ترتبط بواقع ثقافي أصيؿ".1

مع اإلشارة ىنا إلى النقد الذي يوجيو البنكي لقراءة عبد العزيز حمودة ،إذ يرى ّأنيا تحمؿ
أف حمودة يبني دراساتو عمى مقولة مبدئية ومسممة ال
بذور أخطائيا المعرفية منذ البداية ،ذلؾ ّ
تناقش وىي صعوبة انتقاؿ المناىج مف بيئة حضارية إلى أخرى ،ىذه ليست مقولة ناتجة عف

دراسة وتحميؿ بؿ ىي مسممة مسبقة بنيت عمييا أبحاثو .2غير ّأنو في حقيقة األمر يدلؿ عمى ىذا
الرأي أف كؿ مفيوـ ىو وليد شرط حضاري يختمؼ عف الشروط الحضارية األخرى .ومف ىنا
تتبدى صعوبة انتقاؿ التفكيؾ ،وعوض أف يذىب البنكي إلى مناقشة مدى صحة مثؿ ىذه

المقوالت ،ويدلؿ عمى خطئيا إف تيسر لو ذلؾ ،يعمد إلى مصادرة مفادىا قياـ فكر حمودة عمى

مسممات متحكمة فيو ،كما ىي عادة التفكيكييف أو المتعاطفيف معيـ.

إ ّف السبب الكامف أو المسكوت عنو في نقد البنكي لحمودة ،ىو انطبلؽ البنكي ذاتو مف
فكر مناصر لمتفكيؾ ،ىذا ما جعمو يأخذ عميو استعانتو بأعماؿ نقاد ناىضوا التفكيكية في أمريكا
ذاتيا مثؿ جوف إليس ،والغريب أنو يبدي تذم اًر لذلؾ كوف ىذا ىو السبب الكامف وراء نقود حمودة

3
أف لحمودة الحرية في اختيار مرجعيتو الفكرية وال يمكف نقده في ىذا إالّ مف
لمتفكيؾ  ،والحؽ ّ
خبلؿ مناقشة مدى صحة طروحاتو .ووفقاً لمبنكي يمكف مساءلتو ىو ذاتو حوؿ مرجعيتو ،التي

استند إلييا ،والتي نظرت إلى التفكيؾ مف موقع المشايعة والمبايعة .ىذا ىو السبب الذي جعمو
ينظر إلى كؿ مف نقد التفكيكية بعيف الريبة واالشتباه كما فعؿ مع حمودة ومع عبد الوىاب

المسيري.

أف التفكيكية تعد منيجاً غربياً استورد إلى الثقافة العربية ،فحتى النقد
عمى الرغـ مف ّ
العربي لمتفكيؾ لـ يكف نقداً عربياً خالصاً ،إذ ينبجس في أغمبو مف الحضارة الغربية .فنقد حمودة
بوصفو نقداً نصياً ،يرتكز في أغمبو عمى النقد األمريكي وبالتحديد عمى " جوف إليس" أعمالو في
نقد التفكيؾ أما نقد المسيري بوصفو نقداً ذا طبيعة معر ٍ
فية تجريدية .يرتبط في أغمبو بالفمسفة
األلمانية لذلؾ يتفؽ مع ىابرماس في مسألة التواصؿ ،إذ إ ّف التواصؿ البشري يفرض حضور نوع
 -1عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة ،ص .63

 -2ينظر :محمد أحمد البنكي ،دريدا عربياً ،ص .269
 -3ينظر :المرجع نفسو ،ص .268
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مف المرجعية المشتركة ،كما يتفؽ مع إيكو في قضية المرجعية البلّعقبلنية (القببلنية) .ىذا ما
أف ىذا ال ينقص مف القيمة المعرفية لمنقد العربي لمتفكيؾ ،فبل
يتناقض وطروحات التفكيؾ .غير ّ
بأس مف التواصؿ شرط حضور المرجعية اإلنسانية المشتركة.

أف التفكيؾ يرفض كؿ
ىناؾ جانب آخر مف القضية عمى قدر مف األىمية ،ىو ّ
فإف كؿ نقد لمتفكيؾ باطؿ منذ البداية في عرؼ التفكيؾ ،لذلؾ
المرجعيات وال يعترؼ بيا ،وبالتالي ّ
ألف التفكيكية تسمب سبلح الخصـ حتى قبؿ المواجية ،وعمى
ال يمكف إقامة حوار نقدي مثمرّ ،
ىذا األساس فبل سبيؿ إلى مواجيتيا إالّ بأسمحتيا ىي ذاتيا ،وىذا ما يمكف تسميتو بتفكيؾ

التفكيؾ.
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تفػكيػؾ التفكيػؾ:
سبؽ أف أوردنا مقولة سالـ سعد اهلل ،المتعمقة باتجاىات النقاد العرب في استقباؿ الطرح

التفكيكي ،دوف أف نناقش مدى صحتيا وتطابقيا مع الواقع النقدي العربي ،تاركيف ىذا لما بعد

التفحص .فمف الناحية العامة أو لنقؿ عمى مستوى السطح تبدو المقولة صحيحة ،لكف إذا تعمؽ

أف طبيعة التبني تختمؼ مف ناقد إلى آخر
الباحث ّ
أف مثؿ ىذا التقسيـ عاـ جداً ،ذلؾ ّ
فإنو يجد ّ
كما تختمؼ طبيعة الرفض ،ولو توسعنا أكثر في اختيار النماذج (كأنموذج شوقي الزيف ،بختي بف
عودة ،مصطفى ناصؼ ،عبداهلل إبراىيـ )...لزادت سعة االختبلؼ ،حتى نجد أنفسنا أماـ
تفكيكيات وليس تفكيكية واحدة ،ىذا ما يجعؿ التساؤؿ حوؿ إمكانية تبني وجية نظر مخالفة حوؿ

التفكيؾ تساؤالً مشروعاً .ىذا ّإنو اتجاه يتعامؿ مع الخطاب التفكيكي بمبادئ التفكيؾ ذاتيا ،وال
ندعي جدة ىذا الطرح فالمتتبع لنقاد التفكيؾ يمحظ انتباه أغمبيـ ليذا األمر ،بدءاً مف النقاد

الغربييف إلى النقاد العرب .فالنقد الذي يوجيو كؿ مف بيير بورديو وجوف إليس ،يبيف تركيزىما
عمى ىذا الجانب ،فإذا عدنا إلى نقد بورديو سنجده يركز عمى عد التفكيكية تنتظـ في سياؽ

أف ما تأخذه التفكيكية عمى
الفمسفة التي تنقدىا وال يمكنيا الخروج مف أطر تمؾ الفمسفة .ومفاد ىذا ّ
أف التفكيكية تسقط
الفمسفة الغربية تعيد إنتاجو بصورة أخرى في خطاباتيا .أما جوف إليس فيرى ّ

مقاالت ما ورائية عمى النصوص ،كما ّأنيا تقدـ مقوالتيا عمى شكؿ مصادرات ومسممات ال تناقش
كما ىو الحاؿ في قضية الكبلـ والكتابة ،كما ّأنو يراىا كفمسفة وليدة السمطة تتعايش معيا وال
يمكنيا البقاء لوال وجود السمطة التي تمارس اإلقصاء والتيميش .وعمى ىذا النحو تستمر في

أما إمبرتو في سياؽ حديثو عف التأويؿ بيف
الوجود أفكار تستحؽ الزواؿ عمى حد تعبيرهّ ،
السيميائية و التفكيكية ،يركز عمى عد مفاىيـ التأويؿ عند دريدا ناتجة عف موقفو الفمسفي العاـ
وليس العكس ،وىذا ما يحمؿ تمميحاً لعد التفكيكية تيا اًر نقدياً ذا أبعاد إيديولوجية تقوـ بإسقاط

مقوالت مسبقة عمى النصوص.

فإننا نجد الكثير مف النقاد الذيف رفضوا التفكيؾ
إذا ما عدنا إلى ميداف النقد العربيّ ،
فإف عبد العزيز حمودة في أكثر مف موضع
يركزوف عمى تناقضاتو الداخمية وأالعيبو المغويةّ ،

يفكؾ الخطاب التفكيكي مقوالتو نفسيا ،دوف أف يصرح بذلؾ ،ومثاؿ ذلؾ مصطمح "خصي ال ّنص"

( )castrationالذي يستعيره مف بارث في مرحمتو التفكيكية األخيرة ،غير ّأنو يستعممو عمى
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النص القدرة عمى اإلدالؿ بتقييده
النقيض مما كاف يقصد بو بارث ،الذي كاف يعني بو إفقاد ّ
النص بمدلوالت ال متناىية ،ليصبح
بمدلوالت محددة سمفاً ،أما عبد العزيز فكاف يقصد بو إرىاؽ ّ

فإف القراءة
في النياية بدوف داللة ويقوؿ في ىذا الصدد " :وفي استعارة مشروعة لمصطمح بارث ّ
التفكيكية بالفعؿ تقوـ بخصي النص ليس بالمعنى الذي يقصده الناقد الفرنسي ،بؿ بمعنى أ ّنيا
تفقده القدرة عمى الداللة".1

أما عبد الوىاب المسيري ومع كؿ ىذا النقد الذي يوجيو لمتفكيؾ ،غير ّأنو في بعض
ّ
المواضع يثني عمى التفكيؾ ،لما يمنحو لمقاريء مف مقدرة عمى اكتشاؼ الحقائؽ الدفينة ،التي ال
أمر حتمي وضروري ،يكشؼ المفاىيـ
تظير عمى السطح .فمما ال شؾ فيو ّ
أف لو فائدة ،بؿ ىو ٌ
الكامنة ويزيؿ الغشاوات ،2يطير أ ّف المسيري ينقمب عمى عقبو ويتناقض مع نفسو ،لكف المتتبع
لقصده مف ىذا الكبلـ يمحظ نقطتيف في غاية األىمية:
أف المسيري مع تأكيده عمى فاعمية التفكيؾ ،إالّ ّأنو في الموضع نفسو يؤكد عمى الطابع
األولىّ :
العدمي لمتفكيؾ ،كونو نزعة منفصمة عف القيمة والغاية ،ألنيا ال تقدـ البديؿ بعد اليدـ ،ليذا يقترح
بالتأسيس ،ويقصد بو عممية إبداعية تركيبية تتجاوز التفكيؾ ،وتتطمب نحت نماذج مختمفة والربط

بينيا ،كما تتطمب الغوص في كؿ األبعاد السياسية واالقتصادية والدينية لمظاىرة وتصنيفيا في

ضوء النماذج التحميمية.3

الثانية :أف التفكيؾ الذي يقصده ىنا ىو تفكيؾ الخطاب والمصطمح الصييوني ،الذي ينتظـ
حسب المسيري في سياؽ الحضارة الغربية وال ينفصؿ عنيا .والفكر الغربي ما بعد الحداثة ال
فإنو يوظؼ آليات
يختمؼ في مفيوـ المسيري عف التفكيؾ ّإنو فكر تقويضي عدمي ،وبالتالي ّ
التفكيؾ في تحميؿ الخطاب التفكيكي ذاتو.
باإلضافة إلى ىذه الطروحات ،التي تتضمف إشارات حوؿ إمكانية تطبيؽ آليات التفكيؾ

في تحميؿ الخطاب التفكيكي ذاتو ،يتحدث محمد سالـ سعد اهلل عف ناقد عربي آخر ىو سامي
ميدي ،الذي أجرى دراسة حوؿ التفكيؾ ،في مجمة (الموقؼ الثقافي) أسماىا (تفكيؾ التفكيؾ)
يعمد فييا إلى تبياف تيافت الخطاب التفكيكي ومذىبيتو .ويبيف أسباب ىروب التفكيكييف مف
المنيجية وعدـ تقديـ البديؿ ،مرك اًز عمى ضرورة تقويض الخطاب التفكيكي لتبياف مدى ىشاشتو

 -1ينظر :عبد العزيز حمودة ،الخروج مف التيو ،ص .151

 -2ينظر :عبد الوىاب المسيري ،رحمتي الفكرية ،ص .545
 -3ينظر :المرجع نفسو ،ص .546.545
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كونو خطاب عدمي ال يقدـ أي بديؿ وال يطمح إلى أية غاية سوى النسبية والعدـ ،عكس ما
يدعيو مف اإلنسانية واالعتراؼ باآلخر.1

إف ما نقصده بتفكيؾ التفكيؾ في ىذا الموضع ،ليس المفيوـ الشائع ،بمعنى نقد النقد أو
ّ
تأويؿ التأويؿ .أي نقد وتفكيؾ النصوص والخطابات التي ينتجيا النقاد ،أثناء تعامميـ مع

إف المقصود ىنا ىو تفكيؾ
النصوص .مما يدخؿ التأيؿ في متتالية ال تنقضي إحداثياتياّ .
المقوالت التفكيكية عمى مستوى التنظير ،أي التعامؿ مع القواعد واألسس التفكيكية ،بوصفيا

خطاباً.

 -1ينظر :محمد سالـ سعد اهلل ،األصوؿ الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية ،ص .205-204
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مفهوم التفكيك عند علي حرب
 1ال ّنص والمعنى في المنظومة التفكيكية:
النص والمعنى وما يتداخؿ معيا مف مفاىيـ كالقراءة والمغة والداللة ،مفاىيـ
إف مفاىيـ ّ
ّ
متشابكة ومتداخمة ،إلى درجة ّأننا ال نستطيع الحديث عف أحدىا ،دوف أف يجرنا قص اًر لمحديث
النص دوف
عف الموضوع اآلخر .فبل يمكف التعرض لمغة دوف اإلشارة إلى مفيوـ العبلمة ،وال عف ّ
البحث في القراءة والداللة.
فإذا ما أردنا تحديد مفيوـ المغة في المنظومة التفكيكية ،وجب عمينا العودة إلى مفيوـ
النص والحديث عف العبلمة ما ىو إالّ حديث
العبلمة ،كونيا الوحدة األساسية في النظاـ المغوي و ّ
عف الداؿ والمدلوؿ ،وطبيعة العبلقة التي تربط بينيما ،التي اتسمت في الرؤية التقميدية بنوع مف
أف ىذا الثبات لـ يستمر طويبلً ،فما لبث أف توالت الضربات لتقويضو
الثبات والوضوح ،غير ّ
ليحؿ محمو التغير والسيرورة ،ومف ىنا ينبثؽ الطرح التفكيكي ،الذي أحدث نوعاً مف التباعد الذي
يصؿ إلى حد االنفصاؿ بيف قطبي العبلمة ليتحقؽ المعب الحر لممدلوالت وال نيائية المعنى .وىذه

النظرة مفادىا ّأنو ال يوجد في حقيقة األمر مدلوالت واّنما ىناؾ دواؿ فقط .1
ىذا ما يحوؿ المدلوؿ إلى شيء مراوغ يصعب تثبيتو ،في نطاؽ داللة محددة ،فيو دائماً

ألنو حينما يتخذ القرار
في حالة ىروب وقذؼ إلى األماـ ،بحيث يستحيؿ تحديد معنى ثابتّ ،
تظير السمطة .2ىذه السمطة التي ترتكز عمى العادات والتراث الميتافيزيقي ،وىذا البلثبات الذي
يسـ المدلوؿ في المنظومة التفكيكية ،ىو ما يفتح المجاؿ رحباً أماـ أىـ المقوالت التفكيكية ،وىي

مقولة االختبلؼ المر جيء؛ "الذي يمثؿ التأجيؿ المستمر لمداللة".

3

أف ىذا االنفصاؿ ،قضية لغوية بسيطة .لكف ىذا االنفصاؿ الحاصؿ
يبدو لموىمة األولى ّ
بيف الداؿ والمدلوؿ قضية لغوية في البداية ووجودية في النياية ،ذلؾ أف انفصاؿ الداؿ عف

المدلوؿ ،ىو انفصاؿ العقؿ عف الواقع " فعبلقة الداؿ بالمدلوؿ ىي في واقع األمر عبلقة العقؿ
بالواقع واإلنساف بالطبيعة والذات بالموضوع والخالؽ بالمخموؽ ،فالبعض يرى أ ّنيا قوية ومركبة
 -1ينظر :حمودة عبد العزيز  ،المرايا المحدبة ،ص .304
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص .254

 -3عبد العزيز حمودة ،الخروج مف التيو ،ص .154
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فعمى الرغـ مف أ ّنو ال توجد عبلقة تطابؽ بيف الواحد واآلخر ،وعمى الرغـ مف أ ّنو توجد مسافة
أف المغة ليست شفافة تماماً ،فالداؿ جزء مف النظاـ اإلشاري
تفصؿ بيف الداؿ والمدلوؿ أي ّ
البلشخصي ولو قواعده ومنطقو ،أما المدلوؿ فيو جزء مف نظاـ المعنى وتسري عميو قواعد
مختمفة ،ويختمط فيو المنطؽ بالبلمنطؽ ،عمى الرغـ مف كؿ ىذا إالّ أ ّنو توجد وسائؿ وآليات

أف
لتحسيف اآلداء المغوي لموصوؿ إلى مانسميو بالحقيقة أو عمى األقؿ جزء منيا ،وىذا يعني ّ
العقؿ قادر عمى إدراؾ الواقع".1
لكف ىذا ما تنفيو أغمب اتجاىات ما بعد الحداثة ،وبالخصوص التفكيكية التي ال تؤمف

بوجود حقيقة ثابتة؛ وىذا مآؿ انفصاؿ الداؿ عف المدلوؿ ،وىي عبارة اصطبلحية تستخدـ في عمـ
ولكنيا أصبحت "مقدمة فمسفية لمكثير مف النتائج التي يتأسس عمييا النظاـ
المغة أساساً
ّ
أف األسماء ال عبلقة
المعرفي ما بعد الحداثي ،بكؿ ما يضمر مف عدمية فمسفية ،والعبارة تعني ّ
أف العقؿ
ليا بمسمياتيا ،واف وجدت مثؿ ىذه العبلقة فيي عبلقة واىية خبلفية كؿ ىذا يعني ّ
أف النسؽ المغوي ذاتو يسقط في قبضة السيرورة
ليس لو عبلقة كبيرة بالواقع ،كما يعني ّ

والعدـ"

2

إف ىذا التغير الذي مس العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ ،والمدلوؿ ونتج عنو ىذا الخمؿ
ّ
المعرفي والفمسفي ،يؤدي في حقيقة األمر إلى نظرة جديدة لمغة" :عمى عكس التعريفات والمفاىيـ
أف جاؾ دريدا
التي وضعت المغة في خانة ربطيا بالمجتمع والوجود وفصميا عف الكبلـ ،غير ّ
يغوص أعمؽ مف ذلؾ عندما يتعامؿ مع المغة ،فيو ال يرى الوجود إالّ مف خبلؿ المغة ،وىو
يدعو إلى نظرة جديدة لمغة ،نظرة يتحوؿ فييا الواقع إلى مجموعة مف األقنعة الببلغية ،فالمغة
ىي التي تنشئ مفاىيمنا عف العالـ".3

فإف الوجود بأكممو يصبح رىيف قبضة
أف المغة تحت حكـ التعدد واالختبلؼّ ،
وبما ّ
السيرورة ،كوف المغة ىي التي تحكـ نظرتنا لمعالـ كما ّأنيا تنشئ الواقع بالكممات بقدر ما تتحوؿ

ىي إلى وقائع ليا آثارىا ومفاعيميا .4

أف مفاىيـ جاؾ دريدا حوؿ العبلمة والمغة ،مرتبطة بمفيوـ الغراماتولوجيا ،الذي
الظاىر ّ
طرحو كآلية مف آليات تفكيؾ ميتافيزيقا الحضور والموغومركزية ،كوف الكتابة تخضع لمسيرورة
 -1عبد الوىاب المسيري ،فتحي التريكي ،الحداثة ومابعد الحداثة ،ص .32-31
 -2المرجع نفسو ،ص .35

 -3عبد اهلل إبراىيـ ،التفكيؾ األصوؿ والمقوالت ،ص .84

 -4ينظر :عمي حرب ،ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ ،ص .21
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ومنفصمة عف السياؽ والمؤلؼ ،وبالتالي تحمؿ عمى ال نيائية الداللة .وىذا ما يريد أف يثبتو دريدا

إف مفيوـ الكتابة ىذا قد بدأ يتجاوز مدى المغة ويفيض عنو،
النص ،إذ " ّ
في حديثو عف المغة و ّ
ألف مفردة لـ تعد عمى داؿ
كما لو كانت الكتابة تنطوي عمى المغة بجميع معاني ىذا الفعؿ ال ّ
كؼ عف
أف تعبير داؿ الداؿ نفسو قد يكوف ّ
لمداؿ ،وا ّنما أل ّنو بدأ يتضح تحت ضوء غريب ّ
اإلدالؿ عف االزدواجية أو الثانوية المنحطة بؿ بالعكس أصبح تعبير داؿ الداؿ يصؼ حركة

المغة نفسيا بالذات".1

أف إيفانكوس ينفي أف تكوف التفكيكية نظريةً في المغة األدبية ،ويؤكد
نتج عف ىذا التصور ّ
عمى كونيا طريقة في قراءة النصوص مف وجية نظر تختمؼ عف كؿ الطرائؽ التي تنطمؽ مف

أف كؿ نص يتضمف أسس قراءتو المبلئمة مف قبؿ .2
فكرة ّ
النص فبل نكاد نجد لو تعريفاً واضحاً ومتفقاً عميو إالّ أف يقاؿ" ّإنو كؿ ما يمفظ
أما ّ
ّ
بالمغة" ،3مع ما تتميز بو المغة في المنظومة التفكيكية مف التعدد والسيرورة ،بحيث يمكف سحب
النص كونو كياناً لغوياً وبناءاً عمى ىذا " لف يعود ال ّنص كياناً متكامبلً
ىذه اليبلمية عمى مفيوـ ّ
أو مفيوماً يحده كتاب أو ىوامش بؿ شبك ًة مختمفة ،نسيج مف اإلشارات التي تشير بصورة ال
نيائية إلى أشياء أحرى غير نفسيا إلى آثار واختبلفات ،وىكذا يجتاح ال ّنص كؿ الحدود المعينة

لو حتى اآلف ،إ ّنو ال يمحو تمؾ الحدود بؿ يجعميا أكثر تعقيداً "

4

النص ،لـ يعد كياناً مستقبلً وثابتاً ،بؿ تحوؿ إلى مجموعة مف العبلمات تشير
إف كياف ّ
ّ
إلى عبلمات أو آثار أخرى ،وىذا ما يدعوه دريدا بالتك اررية ،وىو مفيوـ يمغي بو دريدا وجود حدود
بيف نص وآخر ،وتقوـ ىذه النظرة عمى مفيوـ االقتباس ثـ تداخؿ النصوص.5

ىذا ىو مفيوـ التناص ،الذي اشتيرت بو جوليا كريستيفا ،وىو ما يجعؿ تحديد كياف

مستقؿ لمنص ضرباً مف العبث ،لذلؾ فما ييمنا مف الطرح التفكيكي حوؿ مفاىيـ النص والمغة ،ىو
التفسير والتأويؿ ،إذ ال يمكف فصؿ التفسير والتأويؿ في ىذه الحاؿ عف المقوالت التفكيكية

كاالختبلؼ وانفتاح الداللة وغياب المعنى األحادي "فالتفسير التفكيكي لمنص ىو الحوار
الديالكتيكي بيف القارئ والنص عبر دائرة ىيرمينوطيقية مغمقة تستبعد كؿ الثوابت والتقاليد
 -1جاؾ دريدا ،نياية الكتاب وبداية الكتابة ،ضمف كتاب الكتابة واالختبلؼ ص .103

2
عياط إيناس ،إستراتيجية التمقي في الفكر النقدي المعاصر ،رسالة ماجيسنير ،جامعة الجزائر ،ص .213
 ينظرّ : -3عبد اهلل إبراىيـ ،التفكيؾ األصوؿ والمقوالت ،ص .85

 -4عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة ،ص .320

 -5ينظر :الغذامي عبد اهلل ،الخطيئة والتكفير ،ص .52
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الجامدة ،وتتعامؿ مع العبلمة المغوية بعد أف ابتعدت أقصى درجة ممكنة عف دالتيا عمى أساس
أف المبدأ الوحيد الذي يحكميا ىو المعب الحر ".1
ّ
نظ اًر لغياب المعنى والحقيقة تحؿ محميما في المنظومة التفكيكية والتأويمية المعاصرة

مفردة القراءة كتعبير عف نسبية المعنى والتغير المستمر ،يقوؿ عمي حرب في ىذا الصدد:
"وتكتسح مفردة القراءة شاشة الرؤيا إلى درجة تكاد تزيح مفردة الحقيقة وتنزليا مف عرشيا

الذي تخمّع مف فرط التسبيح بحمدىا ".2

تطرح التفكيكية أنموذجاً جديداً لمقراءة ،يختمؼ اختبلفاً جذريا عف استراتيجيات القراءة في

االتجاىات النقدية األخرى ،كالمذاىب السياقية المؤمنة بوصاية الكاتب عمى المعنى ،أو النظريات
البنيوية ،التي ترى المعنى نتاجا لمتفاعبلت الحاصمة بيف البنى داخؿ النص ،وتقوـ القراءة
التفكيكية عمى ذاتية الفيـ والقراءة تبعاً النفتاح الداللة البلّمشروط ،لذلؾ ف ّإنيا تمغي أي قانوف
يحكـ التأويؿ أو يكبح حرية القراءة ،غير ّأنيا تبقى تحتفظ ببعض معالـ المحايثة البنيوية التي ال

مفر منيا في النقد المعاصر " فالنقد األدبي بنيوي في كؿ عصر ،بفعؿ جوىر ،وبفعؿ مصير لـ
يكف ليعرؼ ذلؾ ،وأصبح يدرؾ اآلف ،وىو يفكر اليوـ في نفسو ،في مفيومو في نظامو و

طريقتو" .3ما يجعؿ التفكيكية تنطمؽ في البحث الداللي مف النص بغض النظر عف قصدية
المؤلؼ ،فالمغة يحكميا المعب الحر وتقوؿ أكثر مما يريد ليا صاحبيا ،ىذا ما يؤكده دريدا ذاتو

حيف يقوؿ " أعتقد أ ّنو مف غير الممكف االنحباس داخؿ ال ّنص األدبي وا ّف المحايثة أو الباطنية
األدبية المحض ،تقوـ في نظري عمى االحتماء ضمف الحدود المقامة تاريخياً ،والتي تفترض
مجموعاً كامبلً مف العقود التاريخية المتعمقة بتأطير النص ،وتحديد وحدتو ومتنو وضماناتو

القانونية وما إلى ذلؾ مف تحديدات اجتماعية-قضائية ،يجب بالطبع بصورة مؤقتة عمى األقؿ
أف تتحرؾ داخؿ ىذه الحدود ،لدفع القراءة المحايثة إلى أبعد ما يمكف ،لك ّنيا ال تستطيع في

رأيي أف تكوف جذرية تماماً ،ىذا شيء نابع مف بنية ال ّنص نفسو ،إ ّننا ال نستطيع أف نبقى
داخؿ ال ّنص  ...أعتقد بيف داخؿ ال ّنص وخارجو توزيعاً آخر لممجاؿ أو الحيز ،وأعتقد أنّو سواء

في القراءة الباطنية أـ في القراءة التفسيرية لم ّنص عبر مسيرة الكاتب ،أو تاريخ الحقبة ،يظؿ
شيء ما ناقص دائماً ".4

 -1عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة ،ص .301

 -2عمي حرب ،ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ ،ص .10
 -3جاؾ دريدا ،الكتابة واالختبلؼ ،ص .133
 -4المرجع نفسو ،ص .81
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ىذا ما يدفعنا إلى الحديث عف قضية الداخؿ والخارج في النقد األدبي ،إذ يقسـ كؿ مف

أوستيف واريف وروني ويميؾ كؿ المناىج النقدية إلى اتجاه داخمي واتجاه خارجي ،وىو التقسيـ الذي

1
أف التفكيكية قامت عمى تقويض ىذه الثنائية وتبياف
يستند إلى أسس إبيستيمولوجية مختمفة  .غير ّ
إف العناصر ال تنقسـ بيذا
مفارقاتيا ،فالفصؿ بيف الداخؿ والخارج ىو مف أثر فمسفة الحضورّ ،

ألنيا ترتبط بعبلقات معقدة ،فبل وجود لداخؿ خالص وال
الوضوح الساطع إلى داخؿ وخارجّ ،
لخارج خالص ،بمعزؿ عف شبكات العبلقات المتداخمة .2وىذا ما يؤكد عميو دريدا حيف يقوؿ:
"فالخارج عرضة باستمرار ألف يصبح موضوعاً داخؿ تقاطب الذات /الموضوع ،أو ليصبح الواقع
اآلمف خارج ال ّنص ،وىناؾ بعض األحياف داخؿ يكوف مزعجاً بقدر ما يكوف الخارج ميدئاً ،وىو

شيء ال يمزـ تجاىمو في حممة النقد الموجية ضد الطوية والذاتية ،فنحف ىنا داخؿ منطؽ بالغ
التعقيد"

3

لمنص عمى الرغـ مف كونيا تنطمؽ مف المغة وفؽ دائرة ىيرمينوطيقية
إف القراءة التفكيكية
ّ
ّ
مغمقة تستبعد المؤلؼ والحدود العقبلنية أو الميتافيزيقية ،إالّ ّأنيا ال تعد قراءة محايثة بالمعنى
النص ،كما ال تعد مقاربة باطنية كما ىو الحاؿ في
البنيوي ،كونيا ال تؤمف بحضور المعنى في ّ
إف القراءة التفكيكية خاضعة دائما لسيرورة
التأويؿ الصوفي كونو يؤمف بمركزية المعنى البلىوتيّ ،
المعنى والمعب الحر لممدوالت .في الزمف وال تخضع إال لحالة المتمقي وذاتيتو ،وىي في حالة

تغير وسيرورة دائمة.

مساءلة املرجعية:
 -1ينظر :رينيو ويميؾ ،أوستيف واريف ،نظرية األدب ،ترجمة محي الديف صبحي ،مراجعة حساـ الخطيب ،المؤسسة
العربية لمدراسات والنشر ،ط ،2بيروت .1987 ،ص .75

 -2ينظر :محمد بوعزة ،إستراتيجية التأويؿ بيف النصية والتفكيكية ،ص .30
 -3جاؾ دريدا ،مواقع ،ص .65
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إف ىذه القاعدة لتنطبؽ عمى كؿ الموجودات بما في
ال شيء يتسنى لو الوجود مف العدـّ .
ذلؾ التوجيات الفكرية والمعتقدات النظرية ،إذ لـ يعرؼ تاريخ الفكر والفمسفة توجياً فكرياً ليس لو

أف مثؿ ىذا الحكـ ال يتطابؽ مع واقع
جذور في سابقو مف التوجيات .وقد يعد الكثير مف الباحثيف ّ
الفكر ،مثؿ ما ىو الحاؿ مع تيارات الفكر الغربية بدءاً مف نيتشو وصوالً إلى ىيدغر و التفكيكية
أف مثؿ ىذا التوجو ال يخمو مف التحيز ليذه التوجيات دوف ما نقد وال
وفكر ما بعد الحداثة .غير ّ
إما أف تنتظـ ضمف
مساءلة ،فالثابت في تاريخ الفكر أف كؿ التوجيات الفكرية والفمسفية والنقديةّ ،
نسؽ* فكري سابؽ أو تؤسس لنسؽ جديد.

ليست ىذه قاعدة مطمقة بقدر ما ىي وصؼ لواقع الفكر والفمسفة والنقد و"عمي حرب"

بوصفو مشتغبلً في حقؿ الفمسفة والفكر ،ال مفر لو مف أف ينتظـ في إطار فكري وفمسفي محدد

تحدده مرجعيتو ،وبما ّأننا نتحدث عف "عمي حرب" في إطار تمقي التفكيكية في الفكر النقدي
فإف تحديد مرجعيتو الفكرية وأصولو المعرفية ىو ما يثبت صحة ادعائنا مف عدميا ورواد
العربيّ ،
أف
التفكيكية وكؿ تيارات ما بعد الحداثة يرفضوف التصنيؼ والتحديد ضمف إطار فكري ذلؾ ّ
االنتماء إلى إطار فكري يعني التمذىب واالنزواء تحت مركز يشع بالمعنى والحقيقة وىذا ما ال
يقبمو ىذا النوع مف المفكريف.

لع ّؿ ىذا ما جعؿ محمد شوقي الزيف لكونو واحداً مف المفكريف المتحمسيف لمفكر التفكيكي،
يصؼ عمي حرب بقولو " :الفيمسوؼ الذي يستحيؿ تصنيفو".1

أف حكـ شوقي الزيف باستحالة تصنيؼ عمي حرب يخفي وراءه رغبة في التيرب مف
يبدو ّ
التصنيؼ .فمرجعية شوقي الزيف تفكيكية وتندرج في السياؽ الفكري ذاتو لعمي حرب ،وفكر ما بعد

الحداثة الذي يبغض أكثر رواده التصنيؼ ،واألمر نفسو بالنسبة لعمي حرب ،إذ لما سئؿ في أي

مجاؿ فكري يصنؼ نفسو أجاب بقولو " :ال أريد أف أكوف مرجع ذاتي في حديثي عف أعمالي
فيي تتحدث عف نفسيا بنفسيا".2

* المقصود بالنسقية ليس جانبيا اإليجابي بمعنى التنسيؽ والتنظيـ ،واّنما المقصود ىنا النسؽ بمفيومو التفكيكي ،أي
النسقية التي تتحوؿ إلى المذىبية والتعصب وعدـ االعتراؼ بالرأي المخالؼ.

 -1شوقي الزيف محمد ،عمي حرب الفيمسوؼ الذي يستحيؿ تصنيفو ،ضمف كتاب قراءات في فكر وفمسفة عمي حرب،
لمجموعة مف الباحثيف ،منشورات االختبلؼ  ،والدار العربية لمعموـ ،ط ،1الجزائر ،بيروت ،2010 ،ص .195

 -2عمي حرب ،نقد الحقيقة ،المركز الثقافي العربي ،ط  ،1بيروت ،الدار البيضاء ،1993 ،ص .133-132
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ال نستطيع التشكيؾ في صحة مثؿ ىذا الجواب ،فخطاب الكاتب وأعمالو ىو ما يشي بو

أف ىذا الجواب ينـ عف تواضع عممي إف جاز لنا مثؿ ىذا التعبير ،ىذا في حالة
وبتوجياتو ،كما ّ
ما ارتضينا ألنفسنا البقاء عمى مستوى السطح ،لكف إذا ما أردنا التعمؽ والبحث فيما يحجبو مثؿ
فإف جواب عمي حرب ليس جواباً بقدر
ىذا الجواب بوصفو خطاباً أو في ما يسكت عنو ويتناساهّ ،
ما ىو تيرب مف اإلجابة ،بقصد التيرب مف النسقية واالنتماء إلى منيجية محددة ستعرضو
المتبع.
لممساءلة بخصوص فعالية المنيج ّ

ىذا األمر ىو ما يدفعنا في إطار البحث عف المرجعية المعرفية ،التي يتكئ عمييا

الخطاب الفكري لعمي حرب ،مع ما يحممو مصطمح الخطاب مف شحنة معرفية وفمسفية تحيمنا إلى

أف
نسؽ فكري غربي عني بالخطاب عمى شاكمة أعماؿ ميشيؿ فوكو ،وبما ّ
أننا أكدنا مف قبؿ ّ
مفك اًر مثؿ عمي حرب يأبى التصنيؼ ،لذلؾ ال نتوقع منو أف يقوؿ أنا تفكيكي أو تأثرت بفبلف أو
أخذت عف فبلفّ .إننا مضطروف إلى تحميؿ خطاب عمي حرب لمبحث عف ما ال يقولو فيما يقولو،
أف كؿ خطاب يمارس نوعاً مف الحجب حتى خطاب الحرية يحجب ذاتو أي
وىو نفسو يرى ّ
أف الذي يدعوؾ إلى ممارسة حريتؾ يتعامؿ معؾ بوصفو
أولوية صاحب القوؿ والخطاب ،ذلؾ ّ
أولى منؾ بحريتؾ ونفسؾ. 1

وبما ّأننا في مستوى مساءلة المرجعية ،فمف نناقش المسائؿ الفكرية والنقدية ،التي تعرض
ليا عمي حرب بؿ سنحاوؿ الوقوؼ عمى أىـ القضايا مف خبلؿ المصطمحات المركزية ،التي كثي اًر

ما يركز عمييا عمي حرب كالتي عنوف بيا كتاباتو ،ومف خبلليا سنبحث عف جذورىا الفمسفية
غير ّأننا ال ندعي التطرؽ لكؿ المصطمحات وال التعمؽ فييا بؿ سنبحث عف جذور معرفية ألىـ
المصطمحات تطرؽ ليا عمي حرب.
ويمكننا تحديد بعض المصطمحات األساسية في فكر عمي حرب مف خبلؿ عناويف كتبو كالتالي:
 مصطمح الحقيقة. -مصطمح التأويؿ.

 مصطمح المعنى. -مصطمح التفكيؾ.

 -مصطمح المنطؽ التحويمي.

 -1ينظر :المرجع نفسو ،ص .135
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تعد مثؿ ىذه المصطمحات مف أىـ المقوالت ،التي يركز عمييا عمي حرب في شتى أعمالو

ومصطمح الحقيقة عمى سبيؿ المثاؿ يحيمنا بالتحديد عمى فريدريؾ نيتشو ،وفمسفتو التي سبؽ
الحديث عنيا في ىذا البحث ،إذ أسس نيتشو لتوجو فمسفي يقوـ عمى تقويض أصوؿ ومصادر
الحقيقة ،عمى الرغـ مف ّأنو نيتشو ومف ينضووف تحت لواء فمسفتو يرفضوف القوؿ بوجود فمسفة
أف نيتشو وغيره مف فبلسفة االرتياب كماركس وفرويد ومف حذوا حذوىـ ،كييدغر
نيتشوية ذلؾ ّ

وفوكو والكاف ودريدا يرفضوف االنزواء تحت نسؽ فمسفي ،أل ّف التمذىب يعني االطمئناف إلى
مركز لممعنى والحقيقة ،سواء مركز سمطوي أو الىوتي ،كما ّأنيـ يشككوف في كؿ مصدر متعاؿ
لمحقيقة ،وىذا ما يتبناه عمي حرب":ال حقيقة كمية ساطعة يمكف القبض عمييا وا ّنما الحقيقة تنتج
عبر الخطابات والروايات والسمطات والمؤسسات وكؿ ما مف شأنو خمؽ الوقائع أو توليد

أف البحث عف الحقيقة لـ
المفاعيؿ واآلثار ،مف ىنا تتغير إشكالية العبلقة مع الحقيقة بمعنى ّ
يعد محور التفكير وا ّنما يتعمؽ األمر بإستراتيجية نقدية تحممنا عمى ممارسة عبلقتنا بوجودنا
1
أف الرجؿ في
عمى نحو تبدو معو الحقيقة أقؿ حقيقية"  .ومف كبلـ عمي حرب ىذا نستشؼ ّ
"مساءلتو النقدية لمحقيقة يستثمر العدة المنيجية المرتابة مف نيتشو وتقنياتو التأويمية أو عبر

النسؿ الفمسفي النيتشوي".2

عندما تغيب الحقيقة ،ما الذي يحؿ محمو؟ ّإننا ىنا أماـ تيار فكري جديد ،إذ يحؿ التأويؿ
محؿ الحقيقة عند نيتشو ،والغياب محؿ الحضور عند دريدا ،والبلوعي محؿ الوعي عند جاؾ
إف كؿ المفاىيـ ،التي قدمت كتفسير
الكاف ،أو
ٍ
بمصطمح أكثر إلماماً يحؿ التحوؿ محؿ الثباتّ .
لموقائع والعالـّ ،إنما كانت مفاىيـ متعالية منسمخة عف شروطيا "وىي مفاىيـ صورية نسبيا
فبلسفة الثبات إلى العقؿ ونواتجو ىي مف منظور التأويؿ النيتشوي كما ىي عند عمي حرب
روج ليا الفبلسفة فإرادة القوة ىي المحرؾ الفعمي إلرادة الحقيقة والمعرفة ،وبرد إرادة
أكذوبة ّ
الحقيقة إلى القوة والسمطة ،تنفؾ الرابطة بيف المعرفة والحقيقة وتنخرط في لغة المنظورية

التأويمية أو تعددية التأويؿ ،بما ىي لغة تتأسس عمى رفض التأويبلت المطمقة...وتنقمب
الحقيقة مف المفيوـ البلىوتي لصالح الحقائؽ المفردة ،أو مف القوؿ النيائي إؿ االحتماؿ

والتأويؿ أو التصحيح واالعتراؼ أو االختبلؼ والتعدد".3

 -1حرب عمي ،أسئمة الحقيقة ورىانات الفكر ،دار الطميعة ،ط ،1بيروت ،1994 ،ص .8

 -2بمعقروز عبد الرزاؽ ،االنفتاح عمى األفؽ الرحب لما بعد الحداثة ومحنة اإلنساف األعمى ،أو عمي حرب مؤوالً لنيتشو،

ضمف كتاب قراءات في فكر وفمسفة عمي حرب ،ص .113

 -3عبد الرزاؽ يمعفروز ،االنفتاح عمى األفؽ الرحب لما بعد الحداثة ،ص .114
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إ ّف رفض التصنيؼ ،الذي يتحدث عنو عمي حرب وىو ما يوافقو فيو شوقي الزيف عمى
نحو ما أوردنا سابقاً ،يندرج كذلؾ ضمف موروث فمسفي ،فيو جانب مما أخذه عمي حرب عف

فبلسفة االرتياب والنسؿ الفمسفي النيتشوي " فإذا كاف يمكف لممرء أف يفيـ حقاً لماذا ال يجب أف
تكوف ىناؾ فمسفة نيتشوية ،فسوؼ يصبح واضحاً لماذا يصر عمي حرب عمى أ ّنو ال ينبغي أف

يصبح المنطؽ التحويمي مذىباً أو نسقاً فمسفياً ىو التحويمية ،إذ ال بد أف ال يستسمـ ليصبح
منيجاً تحكمو قاعدة نيائية أو أساس كمي فيو اندراج متدوـ في التأويؿ ،ال يقبض عمى
الحقيقة النيائية أو الواقع الحقيقي".1

ما دمنا نتحدث عف عبلقة حرب بالنسؽ الفمسفي النيتشوي ،فيذا ما يجعمنا نتحدث عف
عبلقة حرب بأغمب الفبلسفة الذيف جاؤوا بعد نيتشو ،والذيف تأثروا بشكؿ أو بآخر بالفمسفة

أف حرب كاف يرتكز عمى أكثر الفبلسفة الذيف قاموا عمى تحميؿ
النيتشوية ،مع التأكيد عمى ّ
الخطابات وأنظمة الفكر ،متأثريف بجينيالوجيا نيتشو .والذيف يمكف تحديد أبرزىـ وأكثرىـ حضو ًار

في أعماؿ عمي حرب .باإلضافة إلى جينيالوجيا نيتشو :
 وجوديات ىيدغر -حفريات فوكو

 -تفكيكات دريدا

 منطقيات االختبلؼ والتكرار لدى جيؿ دولوز.2واذ يحدد الباحث الجزائري عبد الرزاؽ بمعقروز المرجعية الفكرية التي تقوـ عمييا أعماؿ

حرب في المشاريع الفمسفية السالفة الذكر ،يقصي في اآلف ذاتو مشاريع لفبلسفة آخريف كاف ليـ
حضور ال يمكف تجاىمو في أعماؿ حرب .إ ّف الباحث انساؽ وراء محاولة تأكيد المرجعية النيتشوية
والمتأثريف بيا ،دوف أف يمفت النظر إلى المرجعيات األخرى عمى شاكمة جاؾ الكاف الذي يحضر

فكره بشكؿ كبير .فمطالما استعمؿ عمي حرب آلياتو في القراءة ومصطمحاتو عمى شاكمة مصطمح
" المسكوت عنو"( ،)le non ditوالذي طالما استعممو بصراحة أو في صيغ متعددة قريبة مف
المفيوـ كالبلّمفكر فيو ،الممنوع مف التفكير ،والممتنع عف التفكير وغيرىا كما يستعيف بيذا

 -1عبد الرزاؽ يمعفروز ،االنفتاح عمى األفؽ الرحب لما بعد الحداثة ،ص 118
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص .119
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المفيوـ في تحديده لمفيوـ التفكيؾ حيف يقوؿ" التفكيؾ ىو مسائمة الخطاب المحكوـ بمنطؽ

اليوية عف البداىات التي يسكت عنيا".1

واذ نبيف مدى تأثر عمي حرب بالمفكريف ،الذيف سبؽ ذكرىـ نكتفي في ذلؾ بقدر مف

أف التعمؽ في البحث عف المرجعيات الفكرية يستدعي تحميؿ خطاب عمي
التمميح واإلشارة ،ذلؾ َ
أف المبلحظة التي يمكف
حرب بأكممو ،وىذا ما سنحاولو في العناصر القادمة مف البحث ،غير ّ
أف مرجعية عمي حرب لـ تكف دريدية كما ال
أخذىا نظ اًر لطبيعة بحثنا في الخطاب التفكيكيّ ،
أف وصفو بالتفكيكي فيو نوع مف
نمحظ حضور رواد التفكيكية األمريكية في أعمالو ،وىؿ يعني ىذا ّ
الشطط ؟.

إف الثابت مف خبلؿ مرجعيات عمي حرب ّأنو لـ يتخذ مف دريدا كمرجعية مغمقة تعصباً آلرائو
ّ
أف أغمب مرجعياتو كانت تفكيكية أو عمى عبلقة
وتطبيقاً لمقوالتو ،واّنما نوع في مرجعياتو غير ّ
بالتفكيكية كما ىو الحاؿ مع فوكو أو نيتشو.

إ ّف ىذا التنوع الذي تتسـ بو المرجعية الفكرية لعمي حرب ىو ما جعؿ محمد أحمد البنكي،
يموقع عمي حرب في فضاء ما بعد الحداثة وليس في ميداف التفكيؾ" :كتابات عمي حرب..
مقاربات ما بعد حداثية المعيف تنطمؽ مف فضاء معرفي يتشكؾ في كفاءة النسؽ وال يعترؼ

2
أف فكر ما بعد الحداثة كمو ميد لظيور التفكيكية كونو قاـ باألساس ضد
بانغبلؽ البنية"  .غير ّ
انغبلؽ البنية وجمود الداللة.

ىذا في ما يخص المرجعية الغربية لعمي حرب ،غير ّأنو يظؿ مفك اًر وباحثاً عربياً .فيؿ
كاف لمفكر العربي قديمو وحديثو حضور في أعمالو ؟.
وفي مثؿ ىذه الحاؿ ،يضطرنا البحث إلى أف نميز بيف نوعيف مف الحضور؛ حضور

لمفكر العربي كموضوع لمدرس كما ىو في كتابو الموسوـ "الحقيقة والتأويؿ قراءات تأويمية في
أف ما ييمنا
الثقافة العربية" وبيف حضور يتمثؿ كطاقة مرجعية يستند إلييا عمي حرب ،غير ّ
نظ اًر لطبيعة ىذا العنصر مف البحث؛ ىو النوع الثاني .وسنبدأ أوالً بالتراث مركزيف في ذلؾ عمى
التراث الصوفي أو العرفاني لمعبلقة الوطيدة والحميمة التي تربط التفكيكييف بالمتصوفة وأىؿ

العرفاف ،عمى نحو ما بينا سابقاً في صمة دريدا بالتراث الصوفي القببلني ،ويمكننا تبيف عبلقة
عمي حرب بالتراث الصوفي في مصطمحاتو ،التي يستعمميا في سياؽ تحميبلتو لمختمؼ القضايا
1
النص ،ص .9
 عمي حرب ،نقد ّ -2محمد أحمد البنكي ،دريدا عربياً ،ص .347
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وفي تحديده لمفيوـ التفكيؾ والخطاب .يقوؿ حوؿ الخطاب " الخطاب حجاب" 1ومصطمح الحجب
أو الحجاب لو صدى في التراث الصوفي ،كما سبؽ أف أوردنا ،التفكيؾ كشؼ لمحجب ،وىو
مصطمح صوفي لو عبلقة بالكشؼ واإلشراؽ ،ويتجمى تأثر عمي حرب بالتراث الصوفي عمى عدة

مستويات منيا حديثو عف خطاب الحب في التراث العربي ،الذي ركز فيو بشكؿ ممفت عمى
إف محبة اهلل ال
العبلقة بيف الحب اإلليي والحب األرضي أو الجسدي ويقوؿ في ىذا الصددً " :
تنفصؿ عف محبة النساء ولذة الخطاب ال تقوـ مف دوف لذة الجسد" .2والمزج بيف ىاتيف
الحالتيف قد يحيمنا عمى نسقيف معرفييف متباعديف وىما مفيوـ "لذة النص" عند روالف بارت ،كما
يوجينا إلى التراث الصوفي والعرفاني وما يعرؼ بالحمولية "حيث يحؿ اإللو في مخموقاتو ويمتزج
ثـ يتوحد معيا بحيث ال يصير لو وجود دونيا وال يصير ليا وجود دونو...والشعر الصوفي
الحمولي مميء بمثؿ ىذه اإلشارات ذات الطابع الجنسي تمميحاً وتصريحاً".

3

أما بخصوص العبلئؽ التي تربط عمي جرب بالفكر العربي المعاصر ،فيمكف الحديث
ّ
عنيا فيما يسمى بنقد النقد الذي مارسو حرب في جؿ كتاباتو متناوالً عدة نقاد ومفكريف،ىـ مف

أصحاب المشاريع الفكرية الرائدة في العالـ العربي؛ مف أمثاؿ حسف حنفي ومحمد آركوف وطو
أف ىذا ليس موضوعنا في ىذا الجزء مف المذكرة ،بؿ ما ييمنا البحث عف ما
عبد الرحمف ،غير ّ
إذا كاف ثمة تأثير لمفكر العربي المعاصر في عمي حرب.
يعد محمد عابد الجابري مفك ار وناقداً عربياً بار اًز في ما يسمى اآلف بنقد العقؿ العربي

ويعرؼ بيف الباحثيف العرب بتقسيمو الثبلثي لمعقؿ العربي ،الذي أورده بداية في كتابو الموسوـ
"تكويف العقؿ العربي" ثـ واصؿ بياف ذلؾ وشرحو في كتابو الثاني " بنية العقؿ العربي" يقسـ
الجابري أصناؼ العموـ والمعارؼ العربية إلى ثبلثة ضروب؛ عموـ البياف وما صاحبيا مف نحو

 -1عمي حرب ،نقد النص ،ص .9

 -2عمي حرب ،الحب والفناء تأمبلت في المرأة والعشؽ والوجود ،دار المناىؿ لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1بيروت

 ،1990ص .77

 -3عبد الوىاب المسيري ،رحمتي الفكرية ،ص .389
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وصرؼ وببلغة ،وعموـ العرفاف وما صاحبيا مف إشراؽ ديني وتصوؼ ،وعموـ البرىاف وما
صاحبيا مف منطؽ وفمسفة.1

يمكف العودة إلى كتاب عمي حرب الموسوـ " الحقيقة والمتا،يؿ قراءات تأويمية في الثقافة

العربية" لنبلحظ كيؼ ّأنو يعتمد ىذا التقسيـ الثبلثي ،إذ يتحدث عف التراث المعربي في ثبلثة
مستويات التراث الفمسفي ،التراث الصوفي ،التراث القببلني .تبنى عمي حرب ىذا التقسيـ حتى
دوف اإلحالة إلى اعتماده تقسيـ الجابري أو اإلحالة عميو*.

وبحديثنا عف الخمفية الفكرية التي ينبني عمييا خطاب عمي حرب لـ يكف ىدفنا مجرد

الذكر مف أجؿ اإلطناب وتسويد الصفحات ،بؿ ىو أمر ضروري وفاعؿ في تحميؿ وتفكيؾ خطاب

يدعوف في خطاباتيـ الجدة والثورية ،وتفكيؾ مثؿ ىذا الخطاب يفرض
عمي حرب كوف التفكيكييف ّ
رده إلى أصولو ومنابتو لكي نرى ما إذا كاف ىذا الخطاب فعبلً قد وفؽ في التخمص مف عيوب
الخطاب الميتافيزيقي أـ أعاد إنتاجيا بصورة مغايرة.

 -1ينظر :محمد عابد الجابري،تكويف العقؿ العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،10بيروت ،2009 ،ص .333
.334
* ليس ىذا ادعاءاً ضده ،إذ يمكف التأكد مف صحة الكبلـ بمجرد االطبلع عمى فيرس كتابو" ،الحقيقة والتأويؿ".
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استراتيجية التفكيؾ في فكر عمي حرب:
عندما نسعى إلى تحديد مفيوـ التفكيؾ عند عمي حرب يتطمب ىذا أف نفرؽ بيف عدة

مستويات لمقضية ،كمستوى المفيوـ نظرياً ،أي تحديده لماىية المصطمح ومستوى التطبيؽ بمعنى
اعتماده عمى آليات التفكيؾ ،السابؽ ذكرىا عمى الخطابات العربية بشتى أشكاليا ،كما يمكننا

الحديث عف جانب آخر؛ وىو موقؼ عمي حرب مف تمقي المثقفيف العرب لمتفكيؾ وأساليب
تعامميـ معو.

ال يحدث تحديد مفيوـ عمي حرب حوؿ التفكيؾ ،دوف العودة إلى مفيوـ الخطاب وطرؽ

اشتغالو ،كما تقود المسألة إلى مناقشة عدة قضايا ومفردات ذات إشكاليات واسعة فمسفية ونقدية

كالمعنى والحقيقة والنقد والقراءة ،وىي مفردات ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بفمسفة التفكيؾ والخطاب عند
عمي حرب بكؿ أشكالو -سواء كاف لغوياً أدبياً أو فكرياً أو حتى وقائع يمكف قراءتيا عمى َأنيا
نصوص -يمارس نوعاً مف الحجب والتعمية مستغبلً سمطة الحقيقة والعقؿ والديف ،ليخفي ما

أف الخطاب يمارس ىذا
ينطوي عميو مف البلّمعقولية فالخطاب حجاب ،كما سبؽ أف أشرنا وبما ً
النوع مف التعمية يجعمنا أماـ مفيوميف آخريف ،ىما النقد والقراءة ،والنقد لكونو واقعاً في مواجية

مثؿ ىذه الخطابات ،كاف لزاماً عميو التخمص مف ىالة القدسية المضفاة عمى الخطاب ،وكشؼ

ضروب الحجب والوصوؿ إلى منطقة البلمفكر فيو أو المسكوت عنو ،وذلؾ ال يمكف حصولو إالً
بالتخمي عف مبدأ " التعامؿ مع األفكار كما لو كانت ثوابت مطمقة أو أقانيـ مقدسة أكانت دينية

قومية أو عممانية ،فاألفكار المطمقة المتعالية عمى مجرى األحداث الميممة لوزف الوقائع
والتجارب قد جرت الخراب والدمار عمى ما جرى التعامؿ معو مثؿ مقوالت الوطف العروبة
واإلسبلـ" .1مثؿ ىذه األفكار الموروثة ،التي تعمؿ عمييا الخطابات ًإنما تتعمؽ باليوية أي ىويتنا
الثقافية وتراثنا العربي اإلسبلمي ،و سيأتي الحديث عنيا.
وفقاً ليذا ،إ ّف الخطاب عند عمي حرب ،يستمد مشروعيتو إعتماداً عمى السمطة بمفيوميا
أف السمطة المييمنة تضفي عمى خطاباتيا نوع مف القدسية ،التي تجعميا تفبرؾ
الواسع ،أي ّ
الحقيقة ،وتوحد المعنى فيما ىي تمارس اإلقصاء والتيميش في حؽ كؿ مختمؼ ،وىذا ما يسميو
 -1عمي حرب ،الماىية والعبلقة نحو منطؽ تحويمي ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت والدار البيضاء ،1998 ،ص
.84
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عمي حرب " إمبريالية المعنى وديكتاتورية الحقيقة" 1كما يسمييا في موقع آخر "إستراتيجية

الرفض" 2وىذه األفكار مستمدة مف العقيدة والتراث " وىي تعابير ذات مضاميف إيديولوجية أو
ميثولوجية وىي تمارس نوعاً مف الحجب عمى الشيء الذي تسميو أو تصفو" 3وىذا ما يسميو كذلؾ
بالفكر األحادي ،الذي يقضي بالتعامؿ مع ماىيتو المتعمقة بالواقع واقع األشياء واألحداث أو

الذوات والكممات ،متعالية صافية وحيدة المعنى والداللة أو الوجو والبعد يترتب عف ذلؾ نفي أي
إمكاف وجودي لمتعدد ،أو اإللتباس واإلشكاؿ أو لمتوتر والتعارض أو لمحركة والسيرورة ،أي نفي

كؿ ما يشكؿ مصدر الحيوية والقوة ومنبع الثراء واإلزدىار".4

ىذه الممارسات اإلقصائية ،الّتي يقوـ عمييا الخطاب و الفكر األحادي ،ىي ما ينبغي

عمى الناقد التفكيكي فضحيا ،وكشؽ مبلبساتيا وآليات اشتغاليا .ما يجعمنا أماـ مفيوـ جديد لمنقد

النص ،واالستعاضة عنو بنقد يقوـ
القائـ عمى البحث عف المعنى بوصفو معطاً ثابتاً وحاض اًر في ّ
عمى "تفكيؾ المعنى واعادة إنتاجو بالعمؿ عمى زحزحتو أو تحويمو...وذلؾ بالكشؼ عف

الّبلمعنى القابع خمؼ المعنى" .5وىو ال ييتـ بالتعامؿ مع الخطاب بمعنى الخطاب األدبي أو
الفمسفي ،وفقط بؿ يتعداه إلى اآلليات النقدية وعدىا خطاباً يجب تفكيكو  ،فالتفكيؾ عند عمي

أف "اآللة القديمة قد صدئت وال بد مف تفكيكيا".6
حرب يعني ّ
أف ىذا ىو النمط النقدي الذي يريده عمي حرب ،فيو يعارض مبدئياً فكرة الحقيقة
بما ّ
بأنو تجاوز لديكتاتورية
أف التفكيؾ في فكر عمي حرب يمكف تعريفو ّ
والمعنى األحادي ،أي ّ
الحقيقة ،وامبريالية المعنى وأحادية الفكر ،أي فضح الخطابات في التغطية عمى حيميا لممارسة

ىذه األشكاؿ مف التيميش ،بقصد الوصوؿ إلى منطقة الّبلمفكر فيو ،الذي يتخذ عنده عدة أسماء
كالمسكوت عنو ،الممتنع عف التفكير والممنوع مف التفكير والبلّمفكر فيو ىو مجاؿ اآلخر وفضاء
التعددية المقموعة ،ويعرفو عمي حرب بقولو" :ىو الحقؿ الذي لـ يحرث فيو مف قبؿ أو المنطقة

 -1حرب عمي ،المصالح والمصائر صناعة الحياة المشتركة ،منشورات االختبلؼ  ،والدار العربية لمعموـ ،ط ،1الجزائر
بيروت  ،2010 ،ص .33

 -2المرجع نفسو ،ص .34
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النص ،ص .62
 حرب عمي ،نقد ّ -4حرب عمي ،المصالح والمصائر ،ص .32.33

 -5حرب عمي ،نقد الحقيقة ،ص .133
 -6المرجع نفسو ،ص .135-134
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الخارجة عف نطاؽ البحث والتفكير ،وتتشكؿ مف الميمش والمستبعد والمطموس وكؿ مسكوت
عنو بوعي أو بغير وعي".1

أف الخطاب أياً يكف نوعو أو مصدره يستحيؿ أف يستقطب كؿ شيء ،أو أف
معنى ىذا ّ
يقوؿ كؿ شيء ،واّنما ىناؾ دائماً أشياء يحجبيا أو يتناساىا بوعي أو بغير وعي ،ما يسمى

ٍ
لمعاف أخرى ،كما يجعؿ مف المعنى مثا اًر
بالمسكوت عنو ،ما يجعؿ كؿ تحديد لمعنى تيميشاً

لبلختبلؼ والتعدد ،وأي محاولة لمقبض عميو تبوء بالفشؿ ،وأي تحديد لو عمى ّأنو مطمؽ أو حقيقة
ثابتةّ ،إنما ىو نوع مف االصطفاء .ىذا يدفعنا إلى التساؤؿ حوؿ مفيومي الحقيقة و المعنى ىؿ

ىما معطى ثابت وقبمي أو معطى متغير وخاضع لسيرورة الزمف واألحداث؟.

تعد مقولتا الحقيقة والمعنى في معجـ الفمسفة والنقد المعاصر ،متبلزمتيف إّننا إذا سمّمنا
بوجود مركز لمتفكير ومرجعية نيائية ،سنؤمف مبدئيا بوجود حقائؽ مطمقة .ىذا ما يجعمنا نؤمف
بوجود معنى قار وثابت ،لذلؾ دأب التفكيكيوف عمى نقد مقولة الحقيقة المتعالية وىو نفس الشيء

الذي تابعو عمي حرب ،وىو الذي عنوف واحداً مف أىـ كتبو "نقد الحقيقة" يحاوؿ عمي حرب

أف الحقيقة ليست معطى قبمي نحاوؿ استعادتو والتنقيب عنو" :فالحقيقة ليست غائبة
جاىداً إثبات ّ
وراءنا لكي نعمؿ عمى استعادتيا وال ىي معينة أمامنا لكي نعمؿ عمى استشرافيا ،وا ّنما ما
نشيده مف عبلقات وروابط مع الحدث والواقع ومع النفس والغير والعالـ".2

أف الحقيقة نسبية ومتغيرة تبعاً لتغير األحداث والمواقؼ واألشخاص
معنى ىذا الكبلـ ّ
ومقصد ىذا المفيوـ الذي يعطى لمحقيقةّ ،أنيا صناعة بشرية أو معطى بشري ،بعد أف كانت

محاطة بيالة مف القدسية اإلليية أو العقمية ،ويمارس حماتيا مف كينة الحقيقة مختمؼ أنواع
اإلقصاء والتيميش في حؽ كؿ مختمؼ بحجة معرفة الحقيقة اإلليية المودعة في النصوص

ألف مفيوـ الحقيقة عندىـ يقوـ ىو نفسو عمى
فطالبوا الحقيقة يمارسوف مثؿ ىذا االستبعادّ ،
االستبعاد ،إذ يتصورونيا كشيء مطمؽ وموضوع جاىز يمكف اكتسابو بصورة يقينية ونيائية
مستبعديف بذلؾ تاريخية النشاط المعرفي وطابعو النسبي.3

وىذا ما يضطر المعنى لمخضوع الحالة نفسيا ويصبح معطاً متغي اًر ،حسب حاؿ القراءة وال

أف العبلمة في حد ذاتيا تعد" حقبلً شاسعاً لمداللة وبؤرة لمعنى ال
يخضع إالّ لشروطيا ،ذلؾ ّ
ينفؾ ينبجس ويختمؼ عف نفسو ،إ ّنيا إمكاف سيميائي ،إذ ىي تمتمؾ قابمية ألف تستدعي
1
النص ،ص .63
 عمي حرب ،نقد ّ -2عمي حرب ،الماىية و العبلقة ،ص .90

 -3ينظر :عمي حرب ،أسئمة الحقيقة ورىانات الفكر ،ص .97
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سمسمة مف العبلمات األخرى تجعؿ المعنى متوالية ال تنتيي مف المدلوالت ،وبذا يصبح كؿ
ممفوظ احتماالً لتأويؿ ينقمنا مف معمـ داللي إلى آخر ...وعممية االنتقاؿ بيف الدواؿ واإلحالة بيف

المدلوالت تسمى بالتعويـ عند جاؾ دريدا" .1كما يتحوؿ القاريء في المفيوـ الجديد مف مجرد
النص يتحرر في المفيوـ
أف ّ
باحث عف المعنى المخبوء في ّ
النص ،إلى صانع لممعنى ،ذلؾ ّ
الجديد مف سمطة المؤلؼ ،ويتحوؿ إلى " خطاب يولد ظبللو ومفاعيمو بقدر ما يستولد مف
القراءات المنتجة والفعالة ،والقراءة التي تكوف كذلؾ ال تتعامؿ مع ال ّنص بوصفو جممة
أطروحات قابمة لمتصديؽ والتكذيب ،بؿ تتعامؿ معو كمادة إلنتاج فكر جديد ،يخرج المعرفة
الحية مف المعرفة الميتة".2

النص،
أف المعنى وفقاً لممباحث التقميدية ،يعد نتاجاً خاصاً لممؤلؼ،
ومخبوء في ثنايا ّ
وبما ّ
ً
تبعاً لمنطؽ الميتافيزيقا ،الذي سبؽ الحديث عف مفيومو لدى التفكيكييف ،فيذا ما يجعؿ مثؿ ىذه

النص والعبلمة ،قمباً لممفيوـ التقميدي عف
المفاىيـ التي يقدميا عمي حرب ،عف الحقيقة والمعنى و ّ
المعنى" الذي لـ يعد لو وجود مستقؿ عف القاريء ،بؿ ينتج ويتجدد عند كؿ قراءة بحيث يمكف
النص يخمؽ واقعو ،أي يشكؿ واقعة تفرض نفسيا عمينا" ،3وىذا
أف الكبلـ أي الخطاب أو ّ
القوؿ؛ ّ
المفيوـ الذي يقدمو عمي حرب لكؿ مف المعنى والحقيقة والقراءة ،ىو الترياؽ لما يسميو في كتاباتو

" داء االصطفاء وفخ االستثناء" .4أي ّأنيا الحؿ األمثؿ لمخروج مف فخ األصولية ،وعبادة
ألف "األصولي عبد السمو بقدر ما تختـ عمى عقمو عقيدة أو مقولة أو
األسماء والشعاراتّ ،
صورة".5
ىذا الطرح ،الذي يتيح التعدد ويفتح األفؽ أماـ التطور واإلبداع ،ىو الجانب االيجابي في

التفكيؾ حسب عمي حرب ،وىو ما يميز منيجية التفكيؾ مف غيرىا مف المنيجيات ،إذا ما سمّمنا

أف "التفكيؾ ليس مجرد أسموب في التفمسؼ
أف التفكيؾ منيجية أصبلً ،فعمي حرب ذاتو يرى ّ
وأوسع مف أف يحصر في مجموعة مف اإلجراءات المنيجية" .6لذلؾ يتجنب عمي حرب مقولة
المنيجية ويستعيض عنيا بمقولة النقد التفكيكي ،والذي يحدد مفيومو بقولو" :النقد التفكيكي يحفر
 -1عمي حرب ،أسئمة الحقيقة ورىانات الفكر ،ص 16و.17
 -2عمي حرب ،الماىية والعبلقة ،ص .86
 -3عمي حرب ،نقد الحقيقة ،ص .131
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 -5المرجع نفسو ،ص .34
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1
أف التفكيؾ في عرؼ عمي
وينقب في طبقات األقواؿ ويشكؿ فضيحة لمعقؿ والفكر"  .ىذا يعني ّ
حرب يعد استراتيجية لفضح ضروب النبذ والتيميش ،التي يسربيا العقؿ والفكر في الخطابات

فحقيقة الفكر والعقؿ ليس ما يظيره ،بؿ ما يسكت عنو ويضمره في خطاباتو ،فالفكر عند عمي

حرب "ينبني عمى صمت أو كبت ويقوـ عمى استبعاد ونسياف وليذا ليس اإلنساف ما يريده أو
يفكر بو ،إ ّنو باألحرى ذلؾ الشيء الذي يجيمو وال يفكر فيو أو ال يريده ،بكممة أخرى أنا أوجد

حيث ال أفكر أو أفكر حيث ال أكوف".2

إ ّف التفكيؾ ذاتو في فكر عمي حرب ،ىو تقويض أو تفكيؾ وتدمير كؿ العوائؽ التي
تتعمؽ" بما يمنع التفكير بو ألسباب سمطوية عقائدية ،أو بما يمتنع عمى التفكير في ظؿ

العقبلنيات المسيطرة ،والمفيومية القديمة التي فقدت قدرتيا عمى الكشؼ والداللة" .3وىذا
أف اآللة القديمة قد
بالضبط ما كاف يقصده عمي حرب في تحديده لمصطمح النقد":مفيوـ النقد ّ
صدأت وال بد مف تفكيكيا".4
وعمى ىذا تقوـ الميمة األساسية لمنقاد والمفكريف ،او صناع األفكار الذيف يعدوف في

ارتحاؿ دائـ .ليس مف أجؿ تسمية ما ال إسـ لو ،بؿ أيضاً مف أجؿ تسمية األشياء بغير أسمائيا
أو مف أجؿ زحزحة األلفاظ عف معانييا ،أو الذوات المتعالية عف مركزيتياّ ،إنيـ رحالة يقتحموف
مناطؽ جديدة الستيبلد األفكار والمفاىيـ التي يتـ بواسطتيا ألـ المعنى ،أوتجديد الفكر أو تحديث

أف
أدوات الفيـ ،وكثي اًر ما تكوف ىذه المناطؽ ميمشة أو منسية مف قبؿ الفكر السائد وىذا يعني ّ
الفكر يتغذى ويتجدد.5
يعني التخمص مف سمطات العقؿ والبلىوت ،والتحرر مف فكرة المعنى األحادي والحقيقة

المطمقة ،مف جية أخرى االنتقاؿ مف اليقيف إلى النسبية ومف الثبات إلى التغير ،أو باألحرى في

فكر عمي حرب ،التفكيؾ ىو االنتقاؿ مف الحقيقة إلى القراءة .فالقراءة كمفردة ومفيوـ يقدميا عمي
حرب؛ عمى ّأنيا مقابؿ لمفردة الحقيقة .6وال يقصد بيا ىنا ،القراءة التقميدية القائمة عمى استعادة
النص والقاريء ،بعيداً عف
النص مف المؤلؼّ ،إنيا قائمة عمى التفاعؿ بيف ّ
المعنى المودع في ّ
 -1عمي حرب ،نقد الحقيقة ،ص .134
 -2المرجع نفسو ،ص .134
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وصاية المؤلؼ ،و تتجاوز مجاؿ النصوص المغوية إلى حد النظر إلى كؿ موقؼ مف ظاىرة

إف المتمقي قد تخمّص مف كؿ الرواسب الميتافيزيقية القائمة عمى
كونية أو اجتماعية قراءة ،إذ ّ
العقمية اإلقصائية ،وعمى ىذا األساس يكوف المعنى قد نتج حاؿ فعؿ القراءة ،فيكوف المعنى بيذا

مف إنتاج القاريء ،وخاضعاً لمحالة التي تمت فييا عممية القراءة ،وىذا ما يمكف تسميتو بالتأويؿ
األحوالي" ،فالقراءة تكوف مبدئياً شرحاً لنص وتفسي ارً لو ،وقد تتعدى التفسير والشرح ،لكي تكوف
تأويبلً وصرفاً لما يحتممو الكبلـ مف المعاني و الدالالت ،ولكف قد تتعدى التفسير والتأويؿ

فتتجاوز المؤلؼ ومراده أو المعنى واحتماالتو لكي تكوف تفكيكاً لمبنى واآلليات والمؤسسات التي

تسيـ في تشكيؿ الخطاب وانتاج المعنى".1

بعد اإلشارة لمفيوـ التفكيؾ ،عند عمي حرب ،يمكف االنتقاؿ إلى مستوى آخر مف القضية
فالتفكيؾ سواء قبمناه أو رفضناه يبقى نتاجاً فكرياً غربياً ،انتقؿ إلينا عف طريؽ أعماؿ الترجمة
واالقتباس ،وىو ما يقودنا قص اًر لمحديث عف إشكالية ليا عبلقة بثنائية األصالة والمعاصرة ،ىو ما

مدى مشروعية نقؿ التفكيؾ إلى الحضارة العربية ،أو باألحرى ما مدى صبلحية تطبيقو عمى
نصوص الحضارة العربية ،وىي مسألة لـ يغفميا عمي حرب وتناوليا في أغمب كتبو ،ويمكف أف

أف
نتبيف مبدئياً موقؼ عمي حرب مف تمقي المثقفيف العرب لمتفكيؾ ،فيو يرى مف خبلؿ ما سبؽ ّ
الفكر الناضج والخبلّؽ ىو الفكر الذي تحرر مف كؿ الماورائيات العقمية والبلىوتية ،والتفكيؾ كما

فإف عمي حرب سيتبنى مثؿ ىذا الفكر ويتحمس
رأينا قاـ باألساس ضد مثؿ ىذه األفكار ،وبالتالي ّ
لو ،ونتيجة ىذا التحمس ،ينبري لرافضي التفكيؾ خوفاً عمى القيـ ودفاعاً عف اليوية ،ويرى عمي

أف النقاد والمثقفيف العرب ،يتمترسوف بعقائدىـ وتيويماتيـ اإليديولوجية دونما مناقشة لؤلفكار
حرب ّ
المنقولة أو حتى المأصولة ،أو يمجئوف إلى تطبيقيا بشكؿ حرفي ،مما يؤدي إلى فشؿ التجربة
يقوؿ عمي حرب" :فنحف نحاوؿ إقحاـ األفكار التي ينتجيا الغير أو التي أنتجت في عصور

أف األفكار أياً كاف مصدرىا
مضت عمى الواقع ،فتأتي النتائج معكوسة أي سمبية ومدمرة ذلؾ ّ
ومنتجيا ،ال تطبؽ بؿ تحتاج أف يعاد إنتاجيا وابتكارىا".2
إف عمي حرب يتخذ موقفاً معادياً لمف يرفضوف التفكيؾ رفضاً غير مبرر ،نتيجة
وبالتالي ف ّ
توجياتيـ األصولية ،وخوفيـ عمى اليوية العربية اإلسبلمية خوؼ غير مبرر .وىذا الموقؼ مف
التفكيؾ ىو ما يمكف تسميتو عند عمي حرب ،بحالة الخوؼ غير الطبيعية مف التفكيؾ ،أو فوبيا
 -1حرب عمي ،ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ ،ص .25
 -2حرب عمي ،الماىية والعبلقة ،ص .86 -85
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التفكيؾ ،في حيف ّأنيـ يدمروف اليوية والمعنى والقيـ ،دونما شعور منيـ "إذ ال يدمر المعنى والقيـ
1
أف التقوقع وراء القيـ واليوية ،يؤدي نوع الجمود المعرفي
أكثر مف حراسو واألمناء عميو"  ،ذلؾ ّ
أو الفكر األحادي ،كما يولد نوعاً مف الخوؼ عمى اليوية ،وىو خوؼ يخفي رغبةً في الييمنة
عمى المعنى ،وممارسة الديكتاتورية ،ديكتاتورية المعنى وامبريالية الحقيقة ،ليذا "فالتفكيؾ ليس

تيمة إالّ عند حراس العقائد ،المدافعيف عف إمبريالية المعنى وديكتاتورية الحقيقة".2

أف عمي حرب ،في ىذا الجانب يمجأ إلى نمط معيف مف المراوغة أو األالعيب
والحقيقة ّ
المغوية ،بدؿ أف يناقش مدى سبلمة األدلة والمقوالت ،التي يقدميا النقاد العرب ،الذيف رفضوا
التفكيؾ ،يمجأ إلى اتياميـ باألصولية والتمركز حوؿ اليوية ،في حيف يمعب ىو دور المحرر أو

دور البطؿ الخارؽ الذي استطاع التحرر مف كؿ القيود ،يستعمؿ خطاباً تحررياً وىو سبلح ناقد

أف عمي حرب يمارس اإلقصائية بطريقة أخرى ،فكؿ
في عصر يقدس مثؿ ىذه القيـ ،والنتيجة ّ
خطاب يحجب بداىات ويسكت عنيا ،وىذا ما ينطبؽ عمى خطاب عمي حرب ذاتو ،وىذا ما يمكف
تسميتو" ،إمبريالية التحرير".

 -1عمي حرب ،اإلنساف األدنى أمراض الديف وأعطاؿ الحداثة ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط،2010 ،2

ص .58

 -2عمي حرب ،نقد الحقيقة ،ص .133

أف
أف ىذا المصطمح ليس مقتبساً مف أعماؿ أحد المفكريف أو النقاد ،واّنما ىو اجتياد خاص ،إذ رأينا ّ
 -تجب اإلشارة إلى ّ
عمي حرب ،يتحدث عف إمبريالية المعنى وديكتاتورية الحقيقة ،الناتجتيف عف التمركز عمى العقائد واليوية ،والتمترس خمؼ
أف كؿ خطاب يمارس الحجب ،وىذا يشمؿ خطابو التحرري
األصوؿ ،ويقدـ خطابو عمى أنو خطاب تحرري ،في حيف يرى ّ
الذي ،يعيد إنتاج اإلمبريالية بصورة أو بأخرى ،وىذا ما يمكف عده " إمبريالية تحرير".
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التراث وعولمة اليوية:
إف البحث في ىاتو المفردات الثبلث ،ال يمكف أبداً أستنفاذه في بضع صفحاتّ ،إنما ىي
ّ
مواضيع تستحؽ التفرغ والتخصص ،وايبلئيا عظيـ االىتماـ بؿ وتحتاج إلى مشاريع فكرية متفردة،
وال تخمو الساحة الثقافية العربية مف الكتب المتخصصة في ىذا الموضوع سواء مف وجية فمسفية

أف ىذه الموضوعات استنفذت طاقاتيا فالمطمع عمى ما
أف ىذا ال يعني ّ
أو أدبية أو دينية ،غير ّ
كتب في الموضوع يبلحظ التبايف في اآلراء الذي يصؿ حد التعارض في طبيعة النظرة ومنيج
الدراسة ،واالختبلؼ في تحديد مفاىيـ لمصطمحات كاليوية واألصالة والمعاصرة ،والتجديد .يرجع

سبب االختبلؼ إلى تبايف المشارب الفكرية ،لممتعامميف مع الموضوع واختبلؼ تحيزاتيـ الفكرية
وتمايز طاقاتيـ المعرفية وقدراتيـ التحميمية كاختبلؼ برىاف غميوف وحسف حنفي ومحمد عمارة
والجابري وآركوف.

إف عمي حرب سواء كاف يرقى إلى مصاؼ أصحاب المشاريع الكبرى عمى شاكمة طو عبد
ّ
الرحمف والجابري أو ال ،إالّ ّانو يبقى مفك ار عربيا لو حضوره في الساحة الثقافية العربية ،وتحتؿ

مقوالت التراث العربي واليوية والعولمة حي اًز ىاماً في كتبو ،وىو الذي يصنؼ كؿ أعمالو في إطار
1
أف عمي حرب ينبثؽ
نقد ّ
النص أو نقد المشاريع الكبرى المتخصصة في نقد العقؿ العربي  ،وبما ّ
عف سياؽ فكري ما بعد حداثي وتفكيكي عمى وجو الخصوص والتفكيؾ كما سبؽ وأف أشرنا ييدؼ

إلى إشاعة ثقافة االختبلؼ و السيرورة بتقويض اليوية المتمركزة وتحطيـ كؿ الموروثات ذات
الطابع المقدس .وعمى ىذا األساس يكوف التراث محؿ اشتغاؿ تفكيكية عمي حرب ،ومف ثـ اليوية

لتفرض العولمة نفسيا كنتيجة ال مفر منيا ،وواقع يجب االنخراط فيو أو البقاء في تيويمات
إيديولوجية ،ال تترجـ إالّ الى تخمؼ وانحطاط ،لكف المشكمة التي تعترض توجياً مثؿ ىذا ىو

كيفية التخمص مف مركزية التراث واليوية ،المذيف يفرضاف حضورىما عمى المستوى اليومي ،بشكؿ

ال يمكف إنكاره ،ومف ثـ ال يمكف إنكار حضورىا عمى المستوى الفكري كوف وظيفة المفكر ىي
صناعة بالتعامؿ مع األحداث والوقائع التي يشكؿ كؿ مف التراث واليوية والعولمة أحد أىـ أجزائيا

وكيؼ يمكف تحقيؽ معادلة عمي حرب القائمة "األفكار الخالدة ىي األفكار التي ال ىوية ليا".2
1
النص ،ص .7
 ينظر :عمي حرب ،نقد ّ -2عمي حرب ،الماىية والعبلقة ،ص .92
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 -1التراث بيف المفيوـ والقراءة:
ّإننا إذ نفتتح كبلمنا حوؿ التراث في كتابات عمي حرب بمثؿ ىذا العنواف التراث بيف
المفيوـ والقراءة ،ف ّإننا نسعى إلى أف نميز بيف مستوييف اثنيف لممسألة ،األوؿ ىو المفيوـ ،ونقصد
بو الماىية والجواب عمى السؤاؿ ما ىو التراث ،والثاني ىو القراءة ،أي اإلستراتيجية التي يتناوؿ

بيا التراث كمادة لمقراءة .وعمي حرب كما ىو ظاىر مف خبلؿ كتابو (الحقيقة والتأويؿ) ،يقسـ

التراث إلى مستويات ومياديف معرفية ،واف لـ يتحدث نظرياً عمى مثؿ ىذا التقسيـ ،إالّ ّأنو يظير
مف خبلؿ الفصوؿ واألجزاء التي تؤلؼ الكتاب .وىذه المستويات ىي التراث الفمسفي والتراث
الببلغي والتراث الصوفي ،ويتناوؿ كؿ ىذه األجزاء الثبلثة بالنقد ،سواء بقراءات لنصوص أو
بالتنظير إلستراتيجية التعامؿ معو أو بنقد النصوص التي تناولت التراث ،فيما يعرؼ عنده بنقد

النقد وقبؿ أف نخوض في تحميؿ ىذا الجانب عمينا أف نحدد مفيوماً مبدئياً لمتراث ،عمى الرغـ مف

أف مفردة التراث تعد مف أكثر المفردات تداوال في ميداف العموـ اإلنسانية ،لكف سعة تداولو ال تعني
ّ
أف المفردة قد استنفذت بالدرس والتحميؿ ،سواء عمى مستوى تحميؿ النصوص و الخطابات ،حيث
ّ

ال يزاؿ مصطمح التراث يثير العديد مف التساؤالت و يثير الكثير مف الجداالت ،كما يتخذ عدة

مستويات منيا ما ىو مادي كالكتب والتفاسير و الحواشي ما ىو مخطوط منيا وما ىو مطبوع

سواء قرء أو لـ يقرأ ،ومنيا ما ىو نفسي أو روحاني كالمعتقدات و الشعائر ،إذا فالتراث ال يتجمى
في موروثات مادية فقط و ال قيـ نفسية فحسب و ال ىو معطيات وليدة المحظة ّإنو" :ليس
مخزونا مادياً في المكتبات و ليس كيانا نظريا مستقبل بذاتو ،فاألوؿ وجود عمى المستوى
المادي ،و الثاني وجود عمى المستوى الصوري ،إف التراث في الحقيقة مخزوف نفسي عند

الجماىير و ىو ليس قضية دراسة لمماضي العتيؽ فحسب الذي ولى و طواه الزمف ...بؿ ىو
أيضا جزء مف الحاضر و مكوناتو "

1

إذا ال يمكننا االقتصار عمى الجانب المادي في النظر لمتراث و ال االقتصار عمى الجانب
النفسي ،فالمفيوـ الفعمي لمتراث يقع بيف ىذا و ذاؾ ،كما ما ال يمكننا وصؼ التراث بالقديـ بمعني

ولى و انقضى ،إذا كاف تأثيره ما يزاؿ واقعا إلى اليوـ ،لذاؾ ال يمكف أف يسمـ أي نظر في التراث
 -1حسف حنفي ،التراث والتجديد موقفنا مف التراث القديـ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر ،ط ،5بيروت،2002 ،
ص .15
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أف أي تعريؼ يعطى
دوف مراعاة ىذه الجوانب مف النظرة التجزيئية و المقاربة االنتقائية ،مثمما ّ
لمفردة التراث يجب أف يكوف مراعيا لكؿ مستوياتو .و عمى ىذا أمكننا القوؿ اقتباساً مف طو عبد
الرحمف "التراث عبارة عف جممة مف المضاميف و الوسائؿ الخطابية و السموكية التي تحدد

الوجود اإلنتاجي لممسمـ العربي في أخذه بمجموعة مخصوصة مف القيـ القومية و اإلنسانية
حية كانت أـ ميتة "

1

لكف ما ييـ اآلف لطبيعة البحث ،ليس تحديد المفيوـ الدقيؽ لمتراث بقدر االىتماـ بالطرائؽ

المثمى لقراءتو و التعامؿ معو .و يتجو الباحثوف العرب في ىذا الغرض غالباً اتجاىيف اثنيف:

األوؿ :ييدؼ إلى إحياء المقوالت التراثية و تحريرىا و التحرر بيا مف ىيمنة األخر ،و

بأف التراث يعني عند ىؤالء "البداية باألنا في مقابؿ األخر " 2و ينتظـ في ىذا السياؽ
يمكف القوؿ ّ
باحثوف أمثاؿ حسف حنفي و طو عبد الرحمف ،مع االختبلؼ المنيجي بينيما ويمكف وصؼ مثؿ

ىذا االتجاه بخطاب التأصيؿ .

الثاني  :غرضو مف قراءة التراث التخمص مف االنغبلؽ عمى الذات و التمركز حوؿ

الثوابت الموروثة ،و االنفتاح عمى األخر و االنغماس في أفؽ الحداثة ،و ما بعد الحداثة ،مثمما
ىو الحاؿ مع نصر حامد أبو زيد و أركوف ،الذي يمكف تحديد اليدؼ مف قراءتو لمتراث العربي
اإلسبلمي عند الكثير مف المتحمسيف لفكره ،في الخروج مف محيط التأخر و عوامؿ االنشداد إلى

معطيات الماضي ،التي تظير التأثر في توجيو الحاضر المنتمي إلييا .و ىي رغبة في أف تتقاسـ
الوجود العربي االسبلمي الوجود الحضاري مع غيره في الصعد كافة.3

يقوـ مشروع آركوف عمى استثمار المناىج الغربية مف السيميائية إلى التفكيكية ،لمتخمص

النص
مف الرواسب البلّىوتية والتفسيرات الثيولوجية واليرطقية ،التي أحاطت بالواقع العربي و ّ
بأنو منفتح عمى كؿ تجميات ىذا الفكر ،وعمى منتجاتو ،التي تتخطى
المقدس ،ليذا يصؼ مشروعو ّ
الحدود والحواجز التي فرضتيا األدبيات الثيولوجية واليرطقية ،ومنفتح بالدرجة نفسيا عمى عموـ
اإلنساف والمجتمع وتساؤالتيا ،كما ىي ممارسة اليوـ في الغرب ،4ويمكف أف نسمي ىذا التوجو

الفكري والنقدي بػ"خطاب المعاصرة" أو "خطاب التفكيؾ".
 -1عبد الرحمف طو ،حوارات مف أجؿ المستقبؿ ،دار اليادي ،ط  ،1بغداد ،2003 ،ص .17
2

 -حسف حنفي و محمد عابد الجابري ،حوار المشرؽ و المغرب ،ص .76

 -3ينظر :فايز الشرع ،مراسـ استقباؿ الحقيقة قراءة في االستراتيجية المنيجية في مشروع محمد آركوف لقراءة الفكر
اإلسبلمي ،مقاؿ في مجمة المعرفة ،العدد ،479 ،و ازرة الثقافة السورية ،دمشؽ ،أوت  ،2003ص .59

 -4ينظر :آركوف محمد ،تارخية الفكر العربي ،ص .12
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يندرج عمي حرب في االتجاه الثاني ،حيث ينطمؽ مبدئياً مف أرضية تفكيكية ترفض كؿ

الثوابت والمقدسات ،أو كما يحمو لو وصفيا بالمقوالت المتعالية التي فقدت شروط إمكانيا ،ما
يجعمو ينظر بعيف الضدية إلى كؿ مشروع إحيائي ،أو التعامؿ مع التراث بعقمية التقديس ،التي
تؤدي إلى الفكر األحادي والحجر عمى المعنى والحقيقة ،وتقتؿ التعدد واالختبلؼ ،وىذا بالتحديد ما

كاف يقصده عمي حرب ،بمنطؽ حراسة المعنى والقيـ أو اليوية .ليذا يجيد في الكشؼ عف
أف
تمظيرات الفكر األحادي وأسبابو ،سواء في التراث أو العصر الحديث ،ذلؾ يرجع حسبو إلى " ّ
مقدساتنا وثوابتنا ىي مصانع أزماتنا ،بقدر ما ىي مادة انتياكنا المتواصمة والفاضحة" .1ومعنى

أف كؿ مآزقنا اليوـ ترجع إلى تشبثنا بمقوالت التراث ،التي فقدت شروط وجودىا ،لذلؾ إعادة
ىذا ّ
النظر في التراث بطريقة التقديس ،والعمؿ عمى ذلؾ بعيداً عف فكرة المعنى الثابت والحقيقة
أف منيجية عمي حرب ومشروعو كامبل ،يتمخص في تحميؿ
المطمقة ،ىذا ما يجيز لنا القوؿ ّ
األزمات المعاصرة بردىا إلى أصوليا التراثية في محاولة لمقضاء عمييا ،بالتخمص مف منطؽ
التقديس والفكر األحادي.

وبما ّأننا مبدئيا نفرؽ بيف الظاىرة في ذاتيا و مناىج دراستيا و أوجو النظر فييا ،أو خمفية
أف عمي ال يفرؽ بيف ىذا و ذاؾ ،فيو يخمط أمور مقدسة كاليوية
تمؾ القراءةّ ،
فإننا نمحظ ّ

والنصوص الدينية و بيف إتباعيا ،ما يوقعو في الحكـ المسبؽ عمى الظواىر و الدخوؿ في فكر
إيديولوجي بامتياز يحكـ بالبلّحقيقة بدؿ الحقيقة في دراسة شتى الظواىر ،و البلّمعنى بدؿ المعنى

في تحميؿ النصوص .و ىذا ما يؤكد أف عمي حرب سميؿ التفكيكية التي دعت إلى فمسفة الغياب
بدؿ فمسفة الحضور .و ينسى عمي حرب انتماءه اإليديولوجي و يمعف في إرجاع أسباب األزمات

كأنما ينبثؽ مف العدـ يقوؿ في ىذا الصدد" :غالباً ما يؤوؿ طمب الحقيقة
العربية إلى التمذىبّ ،
إلى نفييا عند ذوي العقائد و األدياف و المذاىب ،يستوي في ذلؾ القدماء والمحدثوف و
البلىيتيوف و العممانيوف ،و ذاؾ أف كؿ فريؽ منيـ ينطمؽ مف موقؼ مسبؽ".2

يواصؿ عمي حرب ىذا النسؽ في كتاباتو كميا ،بمغة الفاتح الذي جاء لتحريرنا مف

االصطفاء و داء االستثناء ،باألحرى لعبلج نظرتنا لتراثنا و ىويتنا ،و عبلج أوىاـ النخبة أو

 -1عمي حرب ،تواطؤ األضداد اآللية الجدد وخراب العالـ ،منشورات االختبلؼ  ،والدار العربية لمعموـ ،ط ،1بيروت
الجزائر ،2008 ،ص .81
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تحريرنا مف "األسطورة المؤسسة لوعي مسمـ بأصوليا المتعددة معتقد اصطفائي يقيف دغمائي و

فكر أحادي ،مبدأ سكوني منطؽ تطابقي ،عقؿ إقصائي".1

ىذه المصطمحات التي يسوقيا عمي حربّ ،إنما تعبر مف فكرة واحدة وأصيمة في كؿ
كتاباتو يمكف أف نعبر عنيا مبدئيا و باختصار شديد عبادة األصؿ "ىذا األصؿ الذي عمؿ عمى
تمغيـ المجتمعات اإلسبلمية ألف الثابت و المطمؽ و المتعالي و الكامؿ و الواحد ال يمكف ترجمتو
إال إلى انتياكات و فضائح أو مآسي و كوارث عمى أرض الواقع الحي حيث ال يوجد إالّ النسبي

و المتعدد و الناقص و المتحوؿ أو الزائؿ".2

وال شيء يعد أكثر تأثي اًر في نفوس البشر عمى اختبلؼ ثقافاتيـ مف الديف ،أو ما يحبذ

فاف ما يقصده بشكؿ أو بآخر
عمي حرب تسميتو بالبلىوت ،أي عبلقتنا بالذات اإلليية؛ وبالتاليّ ،
بأف أصؿ الداء يتعمؽ بالعقيدة اإلسبلمية ،التي ولّدت الخبلؼ و االصطفاء ،و الحؿ في
ّ
"االستيقاظ مف السبات البلىوتي و االىتماـ برعاية األرض بدالً مف التوجو إلى السماء

فاالصطفاء يسمـ العبلقات بيف البشر ،و القداسة تترجـ عمى سبيؿ االنتياؾ و الفضيحة ،و
األحادية تصنع أعمى أشكاؿ االستبداد ،و الثبات ينتج ىوية فقيرة و خاوية و األصالة تتحوؿ

إلى عرض أو مرض و التراث يمسي عبئاً و عائقاً".3

ّإنو بيذا يحاوؿ القوؿ انو يتوجب عمينا التخمي عف عبادة األصوؿ و التمسؾ بيا جعؿ
أف ىذا يعني االستبداؿ
تراثنا عبئاً عمينا ،تترجمو خبلفاتنا المذىبية و طوائفنا اإلرىابية ،غير ّ
بمعنى إحبلؿ نمط فكري أو وجودي محؿ آخر ،و ىو إحبلؿ تراث غربي محؿ التراث العربي

اإلسبلمي ،فمف يدع االىتماـ بتراثو األصمي يمزـ ذلؾ ّأنو يتجو إلى االىتماـ بتراث غيره ،الفتقاره
4
إلى مستند لذاتو .

النظر إلى السماء برعاية األرض ،و ىذا استبداؿ لمبدأ عربي إسبلمي بمبدأ غربي
استبداؿ ّ
وىو ما يؤكده مالؾ بف نبي في حديثو حوؿ اإلجابتيف عف الفراغ الكوني .فاإلنساف إذا ما اختمى
بنفسو ال يحتمؿ الفراغ و يسعى إلى مؤل ذلؾ الفراغ ،و طريقتو في ذلؾ ىي التي تحدد طرز ثقافتو

بالنظر إلى السماء وبناء األفكار فينتج حضارة عقدية دينية و غيبية ىي الحضارة
فإف مؤلىا ّ

1

عمي حرب ،المصالح والمصائر،ص.35

 -2المرجع نفسو ،ص .34

 -3المرجع نفسو ،ص .44-34
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بالنظر إلى األرض ،و الطموح إلى امتبلؾ كؿ ما
إما أف يمؤل ذلؾ ّ
الشرقية و العربية اإلسبلمية ،و ّ
حولو وىذا ما ينتج حضارة سيطرة ذات جذور مادية و تقنية ىي الحضارة الغربية .1
و ال يكتفي مالؾ بف نبي بمجرد اإلشارة النظرية ذات الطابع الفرضي ،بؿ يدلؿ عمى ذلؾ

أف األدب معبر بامتياز عف طبيعة الثقافة التي
اإلجراء مقارنة بيف نصيف أدبييف ،عمى أساس ّ
النصاف ىما "حي بف يقضاف "البف طفيؿ و "روبنسوف كروزو" لمكاتب البريطاني
أنتجتو و ىذاف ّ

دانياؿ دي فو ،فيما اشتغؿ حي بف يقضاف في فراغو بالبحث عف إجابة و اكتشاؼ الروح ثـ
التدرج حتى الوصوؿ إلى اكتشاؼ وجود الخالؽ ،اشتغؿ رونسوف كروزو في صناعة طاولة

2
أف عمي حرب في ادعائو تحريرنا مف األوىاـ أو عبادة
و الصيد و تنظيـ الوقت  .وىذا ما يؤكد ّ
أف التمسؾ بالتراث ال يعني
األصوؿ لـ يكف ذلؾ إلى دعوة إلى استبداؿ تراثنا بتراث غيرنا .ذلؾ ّ

االنغبلؽ بقدر ما يعني "البداية باألنا في مقابؿ اآلخر واحياء الثقافة المحمية وليس استبداليا

وغرس أخرى محميا".3

أف أزماتنا ترجع باألساس إلى أفكارنا الموروثة ،التي
ال يمؿ عمي حرب مف التأكيد عمى ّ
آمنا بيا واعتبرناىا مصدر المعنى والحقيقة ،مما أدى إلى إقصاء اآلخر واالنتقاـ منو ،أو حتى
ّ
وىذا ما ترجمتو الحروب الطائفية والفكر السمفي اإلقصائي في التاريخ اإلسبلمي وىذه ىي حصيمة
" التمترس وراء الثوابت المقدسة وعبادة األصؿ والسمؼ ،إ ّنيا إقامة عبلقة زيؼ وادعاء...مع

القضايا بالتعامؿ معيا بمنطؽ إيماني ثبوتي قدسي فردوسي بصورة تجعميا تنقمب عمى
أصحابيا".4

ىذه العقمية االصطفائية و الفكر األحادي الذي يتحدث عنو عمي حرب و التي يعبر عنيا

بعدة مصطمحات ،كامبريالية المعنى .و يمكف أف يتحدث عنيا بمصطمح آخر امبريالية "األصوؿ"،

النص المركزي و األصمي في الحضارة اإلسبلمية العربية ،و عميو مدار جؿ عموـ
أف ّ
و معروؼ ّ
العربية مف نحو و ببلغة و أصوؿ ،ىو القرآف.

إف القرآف الكريـ ىو كبلـ اهلل ومعجزة اإلسبلـ ،التي تختمؼ عف معجزات األمـ السابقة
ّ
ّإنو توكيد عمى المقاـ الرفيع الذي كانت تحتمو الببلغة عند عرب الجاىمية ،و عمى ما كاف لمقوؿ
مف تأثير بالغ في صوغ حياتيـ .دليؿ عمى خصوصية المغة عند العرب ،وعمى ّأنيا العبلمة
 -1ينظر :بف نبي مالؾ ،مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمي ،دار الفكر ،ط، 6دمشؽ ،2005 ،ص. 18-17
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص.34-26

 -3ينظر :حنفي حسف ومحمد عمبد الجابري ،حوار المشرؽ والمغرب ،ص .76
 -4عمي حرب ،تواطؤ األضداد ،ص .81
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1
النص القرآني فقط
المميزة لثقافة العرب ،ومعجزتيـ الحقيقية "  .و ليس ىذا تأكيد عمى ببلغة ّ
بقدر توكيد بيانية الثقافة العربية ،وىنا نممس روح الجابري ظاىرةً كونو ركز عمى الطبيعة البيانية
أف التقسيـ الثبلثي الذي
لمعقؿ العربي ،وىذا ما يشتير بو مشروع الجابري و يرى طو عبد الرحمف ّ

قدمو الجابري في مشروعو العربي ال يسمـ مف النظرة التجزئية التفاضمية التي طغت عمى
ّ
مشروعو ،فبدؿ أف يثبت وحدة ىذا التراث و كميتو ،راح يشرح المضاميف بعيدا عف واقعيا العممي
مغفبلً الوسائؿ و اآلليات ،التي عممت في توليد تمؾ المضاميف و تشكيؿ صورىا.2

فالجابري ركز في قراءتو لمتراث عمى محتويات النصوص و مضامينيا ،وىذا ما دفعو إلى

تقسيـ ىذه المضاميف التراثية قطاعات متمايزة فيما بينيا ،و منيا ما يكوف مقبوالً يستحؽ الدرس

بحجة ّأنو حي يحتمؿ أف تربط أسباب الحياة فيو بالحاضر ،و أف نتوجو بيا الى المستقبؿ .و منيا
ما يعد بالعكس مف ذلؾ مردوداً ال يستحؽ الدرس ،بحجة أّنو ميت يجب قطع صبلتو بالحاضر

حتى ال يضر بآفاقو المستقبمية ،و مف ثـ وجب المفاضمة بيف قطاعاتو ما أوقعو في النزعة
التجزيئية.

3

وكحؿ لمنزعة التجزيئية والمفاضمة بيف قطاعات التراث ،يقترح طو عبد الرحمف "التوجو

الشمولي" أو مراعاة المجاؿ التداولي في قراءة التراث ،و يقوؿ في ىذا الصدد" :يجب تقبؿ التراث
بوصفو كبل متكامبل و وحدة متناسقة مف غير انتقاص ألحد مف أجزائو أو التقميؿ مف وظيفتو،

فحتى لو سمّمنا بوجود ثغرات في ىذا القطاع أو ذلؾ مف التراث ،ما كاف يننغي لمقارئ أف يعدؿ
عف تقويمو ،متوسبل في ذلؾ بأقصى ما يمكف مف األدوات حتى تظير كؿ جوانبو ،فمربما كاف

الخطأ في اجتياد السمؼ أقوـ و أنفع مف الصواب في اجتياد الخمؼ مف المعاصريف لو أ ّننا

وضعنا في االعتبار ما كاف عميو السمؼ مف اتساع العقؿ و تماـ العمـ باإلضافة الى عصره و
ما عميو المعاصروف مف تفاوت عقمي و عممي مع زمانيـ "

4

وقد يوقعنا مثؿ ىذا الكبلـ عف الجابري في مواجية مع ما يصرح بو ىو نفسو ،إذ يؤكد

عمى ضرورة النظرة الشمولية التي تربط األجزاء بالكؿ الذي تنتمي اليو .5كما أبدى كذلؾ معارضتو

 -1عمي حرب ،الحقيقة و التأويؿ ،ص.25

 _2ينظر :عبد الرحمف طو ،تجديد المنيج في تقويـ التراث ،ص  23و .29
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الشديدة لمرؤية التجزيئية البلعممية في دراسة التراث العربي .1ويؤكد الجابري في تكويف العقؿ

العربي أ ّف موضوع االىتماـ في مشروع نقؿ العقؿ العربي ليس األفكار ذاتيا بؿ اآلداة المنتجة ليذه
األفكار .2ىذا ما أوقعو كامبلً في تناقضيف اثنيف حسب طو عبد الرحمف ،األوؿ بيف الدعوة الى

النظر في اآلليات و العمؿ عمى النظر في المضاميف و ىذا تفاوت بيف القصد والفعؿ فإف ظير
ّ
في منطمقو مستيدفاً األخذ بالنظرة الشمولية وطمب النظر في اآلليات فانو لـ يمبث أف اشتغؿ
بأسباب الرؤية التجزيئية و منيج االجتزاء بالمضاميف التراثية .3وىذا التقسيـ و التجزئة لقطاعات

التراث التي جاء بيا الجابري ،ىي مايعتمد عميو عمي حرب في رؤيتو لمتراث عمى الرغـ مف كونو
يصنؼ كؿ أعمالو في إطار نقد العقؿ عموماً و العربي خصوصاً و نقد األعماؿ اىتمت بنقد

4
النظر في قضايا
العقؿ أي " نقد النقد"  ،إالّ ّأنو يسمـ بنموذج الجابري جاى اًز و يشرع بوساطتة في ّ
التراث دوف نقد ليا و ال تمحيص ،و ىذا ما يوقعو في خطأ مزدوج خطأ الجابري نفسو وخطأ

االعتماد عمى أنموذجو دونما نقد وال مساءلة*.

ال يكتفي عمي حرب بيذا بؿ ال يسمـ مف الفكر المسبؽ في نظرتو لمتراث ،فالرجؿ يقصد

موضوع دراستو مزوداً بترسانة مفاىيمية تفكيكية ضخمة ،يحاوؿ تطبيقيا عمى نصوص التراث و

أف مفيومو عف المغة يعد مفيوماً
منيا نظرتو الى ّ
النص القرآنى بوصفو نصاً لغوياً .مع العمـ ّ
ىيدجيرياً وديريدياً بامتياز .فالمغة في مفيومو "بما ىي نطؽ الكينونة ،انفتاح عمى الكائف و إمكاف

لموجود يبني الحقيقة بقدر ما يكشؼ عنيا ،ويصنع اإلنساف بقدر ما ينطؽ بو ،فالمغة الخالقة

5
أف المغة مجاز وارتحاؿ
أو المبدعة ىي في النياية مجاز واجتياز و ىجرة و ارتحاؿ"  .و بما ّ
فحري بالكينونة و الوجود أف يكونا كذلؾ دائما في حالة ارتحاؿ ،وىذه الرؤية لمغة ىي ما جعمت

حرب ينظر الى القرآف الكريـ عمى ّأنو مركز االختبلؼ في التراث العربي االسبلمي" ،برغـ الدعوة
فإف الحدث القرآني ىو نص بامتياز
الى التوحيد باسـ اهلل الواحد األحد المفارؽ الغائبّ ،
 -1الجابري ،نحف و التراث ،ص .58

 -2الجابري ،تكويف العقؿ ،ص.12-11

 -3طو عبد الرحمف ،تجديد المنيج .ص.39
 -4عمي حرب ،نقد النص ،ص.8

قدـ قراءةً نقدية مطولة لمشروع الجابري في كتابو نقد
أف ىذا الحكـ ال أساس لو ،كوف عمي حرب قد ّ
* -قد يرى القاريء ّ
أف نقد عمي حرب لمشروع الجابري ،كاف نقداً لمخمفيات التي تبناىا الجابري ،ولـ يكف نقداً آلليات
ّ
النص ،إالّ ّأننا نؤكد ّ
النص ،ص  115إلى
االشتغاؿ .إذ يعنوف دراستو ب " محمد عابد الجابري مركزية العقؿ العربي" ،ينظر ،عمي حرب ،نقد ّ

ص .129

 -5عمي حرب ،الحقيقة و التأويؿ ،ص .24
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وال ّنص ينطوي عمى التعدد ،إ ّنو تعددي مف حيث التعريؼ ،و كونو تعددياً ال يعني فقط انطوائو
عمى تعدد المعاني بقدر ما يعني أ ّنو بنية أصمية لبلختبلؼ و المغايرة ،بقدر ما ينتج التشابو و

المماثمة ،إ ّنو ّنص مفتوح و احتماؿ ال يتوقؼ عف التأويؿ لذا كؿ واحد يستعيد ال ّنص بقراءتو
لو".1

يميد عمي حرب في ىذا الباب الى إعادة أسباب الخبلؼ في التراث العربي اإلسبلمي الى

القرآف ذاتو ،كونو أصؿ الخبلؼ ،الذي يعد مف بيف دعائـ الديف االسبلمي ،مستدالً ببعض

الخبلفات البسيطة كأحكاـ الوضوء ،و مسمطاً الضوء عمى بعض المراحؿ التاريخية ،التي شيدت

حروباً مذىبية .2والمبلحظ ّأنو ال يستعمؿ لفظ االختبلؼ ىنا ،بؿ الخبلؼ بمعنى التعصب لمرأي
النص الذي
واحتكار لمحقيقة ونفي اآلخر ،والمصطمح الثاني الذي يمكف اإلشارة اليو ىو مصطمح ّ
النص القرآني ،الذي
يعد في المفيوـ التفكيكي ،كياناً مستقبلً منفصبلً عف مؤلفو ،وىنا ينطبؽ عمى ّ
يصبح ممكاً لجماىير القراء .وتزحزح مكانة الذات االليية ويحؿ محميا القراء ،و يصبح معنى

إف ىذا الضرب مف الكبلـ واف كاف ثورياً في
ّ
النص القرآني تبعاّ ألحواليـ ومتغي اًر حسب أىوائيـّ .
النص ذاتو ،إذ ال يقر لو
ظاىره ويسمح بفضاء مف االختبلؼ ،إالّ ّأنو مدعاة إلى القضاء عمى ّ

أف مثؿ ىذا الكبلـ ليس مف وضع عمي حربّ ،إنو وليد شرط حضاري غربي بعد أف
معنى كما ّ
انفصؿ الغرب عف اإللو جعؿ االنساف ثـ المادة محمو ،و عمي حرب يحاوؿ اف يقدـ ىذا القالب

كونو عصى موسى ،وبدونو ال سبيؿ لنا لمتحرر والتطور ،كما يقدـ مثؿ ىذه المسائؿ كحؿ دونما

عودة إلى الواقع الحضاري العربي ومعاينتو .وىو بيذا يقدـ مفاىيمو كقواعد عامةّ ،إنو بيذا يقدـ
فك اًر فوقياً متعالياً عف أسباب وجودىا وشروط إمكانيا.
فإنو أمر يتفؽ عميو الجميع ،لكف ما ال
لمنص القرآنيّ ،
أما بخصوص التعددية الداللية ّ
النص القرآني .فعمي حرب يخمط بيف المفيوميف و
يمكف االتفاؽ عميو ىو ال نيائية الداللة في ّ

إف التعدد يسمح بإمكاف
ّ
أف التعدد مآلو البلّنيائية و البوف بينيما شاسعّ ،
كأنو ال فرؽ بينيما أو ّ
ٍ
ألنو تبقى ىناؾ مرجعية يمكف االعتماد عمييا في
الحكـ عمى
بأنو -عمى األقؿ -خاطئّ ،
تأويؿ ما ّ
بأنو خاطئ ،ذلؾ ّأنو ال أرضية
أما الّبلنيائية فبل يمكف الحكـ في ظميا ،عمى أي تأويؿ ّ
الحكـّ ،
أف عمي حرب يستعيض عف
عممية وال أخبلقية ،يمكف االعتماد عمييا في الحكـ .و ىذا يعني ّ
الجمود األصولي ،الذي يؤدي إلى قتؿ المعنى و الداللة ،بفكر تفكيكي يؤمف بالتغير الدائـ لممعنى

 -1حرب عمي ،نقد الحقيقة، ،ص.34

2
النص ،ص .35-34
 -ينظر ،حرب عمي ،نقد ّ
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أف ما يتوىمو
بحيث ال يمكف التوقؼ عند معنى محدد ،ما يعني عمميا ّأنو ال يوجد معنى .والنتيجة ّ
عمي مف انقاذ لممعنى و تحريره مف الوأد عمى يد األصولييف ،ال يعدو أف يكوف قتبلً لممعنى بطريقة

أف كؿ قاعدة عامة
أخرى ربما تكوف أكثر وحشية .ويمكف ّ
النظر إلى المسألة بوجو آخر فالواقع ّ
أف المعنى في
تقصي بعض األطراؼ مف القضية ،وال يمكنيا اجتناب ذلؾ ،فإذا نظرنا إلى مقولة ّ

حالة سيرورة دائمة ،فيي قاعدة عامة فوقية ،منفصمة عف الواقع ،فالواقع يقوؿ إ ّف المعنى مرتبط
بالقاريء .وىناؾ قراء يؤمنوف بالثبات ،وال أد ّؿ عمى ذلؾ ما أثارتو قضية المجاز في الشعر قديماً

مع أبي تماـ ،وما تثيره اليوـ مع القصيدة الحرة ذات الصور الببلغية الغامضة ،وبيذا يكوف مثؿ
ىذا التقعيد قد أقصى جانباً ميماً مف القضية ومارس اإلقصاء والتيميش ،وىذا ما لـ ينتبو لو عمي

حرب في رحمة ىيامو وافتتانو بمقوالت التفكيؾ.

مف األشياء التي سكت عنيا في اعتقاد عمي حرب بفعؿ إرادة الحقيقة ،ىو الجانب

المجازي في المغة العربية ،عمى الرغـ مف

البحوث الرائدة في المجاز كدراسة عبد القاىر

الجرجاني ،و مفيوـ المجاز عند عمي حرب ىو اجتياز داللي مف الشاىد الى الغائب ،ومف
الواقعي إلى الرمزي و مف الداؿ إلى المدلوؿّ ،إنو ارتحاؿ في عالـ الدالالت و المعاني. 1
ومثؿ ىذا الكبلـ قد يكوف أقرب إلى مفيوـ التأويؿ إذا ما عد التأويؿ ،محاولة البحث عف

معنى باطف ومجاوزةً لممعنى الظاىر ،منو إلى مفيوـ المجاز بوصفو خاصية لغوية يعرفو
عما يوجبو أصؿ
الجرجاني بقولو":المجاز مفعؿ مف جاز الشيء يجوزه إذا تعداه ،واذا عدؿ بالمفظ ّ

المغة ،وصؼ بأ ّنو مجاز ،عمى أ ّنيـ جازوا بو موضعو األصمي ،أو جاز مكانو الذي وضع فيو
أوالً" .2وىذا المفيوـ عف المجاز يؤدي إلى مفيوـ آخر عف التأويؿ ،يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفيوـ
المجاز ،بكونو خاضعاً لسنف العرب في كبلميا فالتأويؿ بوصفو بحثاً عف معنى غير ظاىر يمكف

3
أف ىذا
وصفو عند عبد القاىر الجرجانيّ ،
بأنو انتقاؿ مف "الحضور إلى الغياب"  .وعمى الرغـ مف ّ
المفيوـ أقرب الى االنفتاح البلمشروط لممعنى كما يذىب الى ذلؾ عمي حرب في قولو ":كؿ لفظ

يتحوؿ بواسطة المجاز الى تاريخ مف التفسير والى طبقات متراكمة مف التأويبلت ،ويخمؽ

بالتالي عالما مف االيحاءات ال نياية لو".4
 -1ينظر :عمي حرب ،الحقيقة و التأويؿ ،ص- .26

 -2عبد القاىر الجرجاني ،أسرار الببلغة ،دار ابف الجوزي ،القاىرة ،ط ،2010 ،1ص .209

 -3سالـ سعد اهلل محمد ،ما وراء النص دراسات في النقد المعرفي المعاصر،عالـ الكتاب الحديث ،إربد ،ط،1،2008
ص.189
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لكف مفيوـ عبد القاىر عف المجاز ال يمكف ربطو بالّبلنيائية ،وال أدؿ عمى ذلؾ مف مراعاتو

لعادة العرب في كبلميا ،سواء عنده أو عند جميع عمماء العربية ،وىذا ماكاف يقصده بالتحديد
إف عمي حرب قد
أف أصؿ الكبلـ غير المجاز ّإنو الحقيقةّ .
بقولو جازوا بو موضعو األصمي ،أي ّ
انساؽ وراء األىداؼ ،التي رسميا لنفسو مسبقاً ،وىي البحث عف البلنيائية واالختبلؼ المتضمف

أف
لئلرجاء المستمر لمداللة ،واثبات فرضية المسكوت عنو في الحضارة اإلسبلمية ،لكف األرجح ّ
مفيوـ عبد القاىر عف المجاز والتأويؿ أقرب الى مفيوـ إمبرتو إيكو عف "حدود التأويؿ" أو نظرية

1
أف مف يؤمف بوجود مرجعية ثابتة ومفارقة دينية أو
حضارة ال ّنص عند كؿ منيما  .فالمعروؼ ّ
عممية أو عقمية تفرض عميو ىذه الخمفيات وضع حدود لمتاويؿ ،ومباحث عمـ المعاني التي كانت

اليـ األكبر لمجرجاني في دالئؿ اإلعجاز قد كتبت ألغراض دينية واضحة ،2وال أدؿ عمى ذلؾ وال

أحسف مثبلً ،مف قضية المجاز العقمي عند عبد القاىر والذي كاف يقع مف ذلؾ بالمجاز االسنادي،

3
أف
وىو إسناد فعؿ الى غير فاعمو عمى نحو غير مقبوؿ ،مف ناحية االعتقاد أو التجربة  .ويبدو ّ
الجرجاني وضع ىذا المبدأ نتيجةً لتحرجو الديني ،قصد إثبات الحدود بيف الفاعمية اإلليية والفاعمية

البشرية .4كأف يقوؿ مثبلً "أىمكتو الميالي" ،مجاز عقمي أل ّف مف ييمؾ حقيقةً ىو اهلل ،وىذا نتاج
خبلؼ مع المعتزلة الذيف يؤمنوف بالسنف الكونية ،ويروف أف مثؿ الكبلـ حقيقة ال مجاز فيو.5
ومثمو قوؿ الشاعر:

يػػر كر الغداة ومر العشي.

أشاب الصغير وأفنى الكبػػ

بأنو مجاز عقمي يعتمد كذلؾ عمى قائمو فإف كاف مؤمناً يكوف مجا اًز عقمياً ،واف كاف
فالحكـ ّ
6
أف مثؿ ىذا الكبلـ عف المجاز ينـ عف مراعاة لثبلثة
دىرياً كاف كبلمو حقيقةً ال مجا اًز  .ونمحظ ّ
النص والمتكمـ والمتمقي .وىي القصديات الثبلث
عناصر في العممية الخطابية الكبلـ في ذاتو أي ّ
التي تحدث عنيا إمبرتو إيكو" قصدية المؤلؼ ،وال ّنص ،والمتمقي" .7ولسنا نحكـ ىنا بتطابؽ أقواؿ

أقواؿ الجرجاني مع إيكو وال باختبلفيما ،واّنما القصد مف إيراد ىذا الكبلـ ىو إثبات عدـ سبلمة
1

 -ينظر :محمد سعد اهلل سالـ  ،ما وراء النص ،ص.185-184

 -2ينظر :محمد الوالي ،االستعارة في محطات يونانية وغربية وعربية ،دار االماف ،الرباط ،ص .287
 -3المرجع نفسو ،ص.297
4

 -المرجع نفسو ،ص.298
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 -ينظر :المرجع نفسو ،ص.284
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 -ينظر :امبيرتو ايكو ،التاويؿ بيف السيميائية والتفكيكية ،ص. 53

 -6ينظر :المرجع نفسو ،ص .286
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طروحات عمي حرب في حديثو عف المجاز عند عمماء العربية كعبد القاىر الجرجاني والجاحظ

أف مثؿ ىذا التأويؿ الذي يعطى لمنصوص
وتحوير أقواليـ عمى حسب مذىبو في ّ
النظر .والحقيقة ّ
النقدية ويجتثيا مف سياقيا المعرفي العاـ ،ليس ميزة عمي حرب بؿ ىو موروث عف دريدا .ىذا ما

فعمو مع نصوص مثؿ مفيوـ االختبلؼ عند دي سوسور والسيميوزيس عند بيرس ،عمى نحو ما
ذكرنا سابقاً.
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 2عولمة اليوية :
ليس مفيوـ اليوية بالمفيوـ الذي يمكف أف يدرس بمعزؿ عف التراث وطرائؽ التعامؿ معو

أف التراث ىو ما يضمف اختبلفنا عف اآلخر .وكذلؾ مفيوـ العولمة ال يمكف عزلو
وقراءتو ،ذلؾ ّ
عف قضايا التراث اذ كيؼ يمكف مسايرة النسؽ العولمي و المحافظة عمى تراثنا وىويتنا في وقت
واحد؟.

ليس مصطمح اليوية مصطمحاً عربياً أصبلً .يقوؿ ابف رشد" :لقد اضطر إليو بعض

المترجميف ،فاشتؽ ىذا االسـ مف حرؼ الرباط ،أعني بو الحرؼ الذي يدؿ عند العرب عمى

ارتباط المحموؿ بالموضوع في جوىره ،وىو حرؼ [ىو] في قوليـ زيد انساف" .1ومفيوـ اليوية
وفقاً ليذا ،أف يكوف اإلنساف ىو ىو بالمحافظة عمى أصولو وتراثو أي ما يميزه عف اآلخر
والتراث معطى دائـ وال يمكف التخمص منو ،وىذا باعتراؼ عمي حرب حيث يقوؿ" :اليمكف فصمنا
عف تراثنا الذي يشكؿ ذاكرتنا ويتخمؿ مسامنا ".2

أف عمي حرب يدعو إلى التمسؾ بمقوالت التراث ،دفاعاً عف اليوية الثقافية
ال يعني ىذا ّ
بؿ عمى العكس مف ذلؾ تماما ،فاليوية كجوىر ثابت تتعارض مع طروحاتو التي تدعو إلى

السيرورة و االختبلؼ ،لذلؾ نجده يعطي مفاىيـ مختمفة عف اليوية ،فما يريده ،ىو ىوية " تحقؽ
3
بأنو ىوية ىجينة ومتغيرة" ،وليس ىوية تعمؽ".4
عبر العبلقة مع الغير"  .أي ما يمكف وصفو ّ
ٍ
بماض موروث قد فقد قدرتو عمى اإلبداع وتوليد األفكار .وكؿ ىذا الدفاع الذي
بمعنى التعمؽ

نسمعو عف اليوية عند مفكري العربّ ،إنما ىو وليد النرجسية الفكرية حسبو ،فاألفكار المبدعة ال
إف عقمية المحافظة وحديث االستيراد الفكري ومنطؽ التحسس في
ىوية ليا ،يقوؿ عمي حربّ ":
مجاالت الفكر كؿ ذلؾ ال معنى لو سوى أف ننصب ألنفسنا أفخاخاً نقع فييا ،ألف مف يتحدث

 -1أووده ،رسوؿ محمد رسوؿ ،محنة اليوية مسارات البناء وتحوالت الرؤية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،

بيروت،ط ،2002 ،1ص17

 -2حرب عمي ،الفكر والحدث،ص . .224

 -3حرب عمي ،أوىاـ النخبة أو نقد المثقؼ ،المركز الثقافي العربي ،بيروت والدار البيضاء ،ط ،2004 ،3ص.211

 -4المرجع نفسو ،ص ف.
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أف ىناؾ أفكار
فإف مبنى فكره ىو ّ
حديث االستيراد الفكري ،أو مف يمعب لعبة التحسس لؤلفكارّ ،
تخصنا و ال تخص غيرنا".1
أف منطؽ اليوية الخاصة عند عمي حرب ،مآلو النرجسية والتمركز
مف خبلؿ ىذا نمحظ ّ
التيميش و التخمؼ ،لذلؾ يدعو إلى ىوية متغيرة تتجدد وتحقؽ لحظة التعامؿ مع األحداث أو

ألف اليوية في حقيقتيا "أوسع
اآلخر ،و ليست ىوية نرجسية ثابتة ال مجاؿ فييا لمتعدد و التغيرّ ،
مف أف تحيط بيا فكرة أو عقيدة أو مؤسسة.2
إف المفكر وظيفتو صناعة األفكار ،وال وطف لو إال الفكر بالذات .3ولذلؾ يصعب التعامؿ
ّ
مع األفكار ميما يكف مصدرىا شرقي أو غربي أو عربي بنفس العقمية ،أي البحث عف الحقيقة
فاليوية "واف كاف ليا مشروعيتيا مف حيث تعدد الثقافات ،فإ ّنيا تفقد مشروعيتيا في المجاؿ
الفكري والمعرفي ،أي حيث يتموقع الكبلـ الذي أسوقو واألطروحة التي أطمقيا ،بيذا المعنى ليس
عمي اف أنغمؽ لكي أقيـ حواجز في عقمي بيف النصوص واألفكار".
ّ

4

كأف عمي حرب يفرؽ بيف نمطيف مف اليوية؛ ىوية ذات طابع انثروبولوجي ،وىوية فكرية
ّ
تمتبس فييا الحضارات وتتداخؿ فييا الثقافات ،ال فرؽ فييا بيف األجناس .وكؿ حديث عف

أف
خصوصية حضاريةّ ،إنما ىو وليد ّ
النرجسية والتمركز حوؿ األنا وعدـ االعتراؼ باآلخر ،كما ّ
الحديث عف ىوية حضارية خاصة حديث طوباوي ،وفكرة ال يتسنى ليا يقوؿ عمي حرب" :ال مجاؿ
لمعودة إلى الوراء بعد الدخوؿ في عالـ ما بعد الحداثة ،فالعالـ الحديث يسير منذ زمف نحو
أما العالـ القديـ فقد استنفذ طاقاتو عمى
تفككو ،وانحبللو بقدر ما يشيد تصدعو و انفجاراتو و ّ
الخمؽ والبناء منذ أزماف بعيدة ،ولذا ال تجدي اآلف مقاربة العالـ والتعامؿ معو بمفاىيـ الحداثة

وأدواتيا ،ومف باب أولى ال تجدي محاوالت فيـ العالـ وتسييره بقيـ العالـ القديـ ووسائمو".

5

 -1عمي حرب ،أوىاـ النخبة أو نقد المثقؼ ،المركز الثقافي العربي ،ط 3بيروت والدار البيضاء ،2004 ،ص.211
 -2ينظر :عمي حرب ،الماىية و العبلقة ،ص.85

 -3ينظر :عمي حرب ،أوىاـ النخبة أو نقد المثقؼ ،ص.212

 -4حرب عمي ،حيث النيايات،فتوحات العولمة ومآزؽ اليوية ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت والدار البيضاء2000 ،
ص.26

 -5المرجع نفسو ،ص.12
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إ ّف عمي حرب ييدؼ إلى تحرير عقولنا ومخيبلتنا مف سيطرة وىـ اليوية الثقافية الخاصة،
تسمى الغزو الثقافي أو صراع الحضارات ويرى ّأنو "ال
كما نبو إلى عدـ الدفاع عنيا بحجة واىية ّ
أف ىناؾ
مجاؿ إلقامة حواجز بيف الثقافات والحضارات فالّبلىوتي أو العقائدي ىو الذي يعتبر ّ
أما العامؿ في حقؿ الفمسفة فيو ينتمي إلى التراث الفمسفي،
تراثاً يخصو وال يخص غيرهّ ،
بصفتو تراثاً يخترؽ الحواجز المغوية والدينية والجغرافية".1
يستمر عمي حرب في إنكار مقولة الغزو الثقافي إلى درجة االستيتار بأصحاب ىذه المقولة

أف
مستغرباً كيؼ تكوف قراءة كتاب لمشيؿ فوكو مثبلً غزواً ثقافياً ،ويتناسى في الوقت نفسو ّ
المقصود بمقولة الغزو الثقافي وما يدخؿ تحت لوائيا مف مقوالت كمقولة اإلستشراؽ ال تعني قراءة
كتاب ،واّنما تعني تدمير الوجود العربي اإلسبلمي مف أجؿ تدعيـ المركزية الغربية فاالستشراؽ
مثبل يعد "منيجاً ش ّغمو المستشرقوف عمى مادة معرفتيـ التي ىي الشرؽ بتحويمو إلى موضوع

مما جعؿ االستشراؼ يبدع عمى صعيد التصور ،شرقاً متخيبلً ال صمة لو
لمدراسة والبحثّ ،
بالشرؽ الحقيقي ،يحوؿ الشرؽ إلى مرآة يق أر فييا ذاتو كغرب ،عبر نظرتو إلى الشرؽ
المتخمؼ".2

أف مفيوـ حرب حوؿ اليوية يقوـ عمى تيميش ألحد جوانب الموضوع ،فاليوية تتجمى
كما ّ
عمى ميدانيف اثنيف األوؿ الجانب األنثموبولوجي ،والذي يتجمى في تعدد الثقافات ،و الثاني فكري

أف األوؿ ،أي الجانب
يتجمى في األفكار و الفمسفات ،وحرب ال يركز عمى الجانب الثاني م اً
قدر ّ
األنثربولوجي ال يعني وجود اختبلؼ و تمايز عمى مستوى األفكار ،كما ال يصوغ وجود ىوية
ثقافية خاصة ،بؿ ىناؾ تداخؿ وتمايز بيف جميع األفكار غربية كانت أو شرقية وىذا ما يجعمنا

أماـ ىوية ىجينة ممتبسة ومتوترة ىجينة ومركبة.3

لذلؾ ليس مفيومنا عف اليوية سوى فخ ووىـ ،أوقعتنا فيو أفكارنا البلىوتية واألصولية

أف اليوية ليست ىكذا مجرد فكرة ،عمى العكس إ ّنيا وجود جوىري في
متناسياً في الوقت ذاتو " ّ

 -1عمي حرب ،الفكر والحدث،ص .221

 -2سالـ يفوت ،االستشراؽ وعي بالذات مف خبلؿ الوعي باآلخر ،مقاؿ في مجمة آيس ،العدد ،1و ازرة الثقافة الجزائر2007
ص.42

 -3ينظر :عمي حرب ،المصالح والمصائر ،ص.44
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فكر اإلنساف وعقيدتو وانتمائو ،ووصاية المثقؼ عمى ىويتو ىي وصايتو عمى جوىره
الموضوعي".1

أف السؤاؿ ،الذي يمكف أف يطرح حوؿ الموضوع ،ىو كيؼ يوجد تعدد الثقافات بحيث
كما ّ
ثـ ال يكوف لكؿ ثقافة ىويتيا
يكوف لكؿ ثقافة ما يميزىا مف األخرى مف حيث الرؤية و الممارسةّ ،
الخاصة؟.

إ ّف الثقافات المتعددة في فكر عمي حرب تتعمؽ فقط بالجانب المادي والجغرافي ،وىو بيذا
"يغفؿ اإلجماع الذي حصؿ عمى اليوية لدى مثقفي العالـ كونيا ثابتا في المصير البشري وال
يمكف النأي عنيا بأي شكؿ مف األشكاؿ" .2فمفيوـ كيذا عف اليوية ال يمكف أف يقود إالّ إلى
نتيجة واحدة ال ثانية ليا وىي العولمة ،أو عولمة الثقافة بوصفيا فضاء لمتعدد و االختبلؼ

والتمازج الثقافي ،وال تشكؿ العولمة خط اًر عمى اليوية الثقافية ،إالّ عند األصولييف الذيف يتمسكوف

أف
بأفكارىـ القديمة التي لـ تعد صالحة لمواجية المستجدات وكؿ ىذا لمواجية الغزو الثقافي ،ذلؾ ّ
اليوية ال تشكؿ مجموعة مف القيـ و الرموز الثابتة بؿ ٍ
معاف ودالالت متجددة بتجدد األحواؿ.3
ىذا الفضاء ىو ما يفرض عمينا اليوـ أف نكؼ عف الحديث "بعقمية التيمة والمؤامرة

واإلدانة ،وأف نعمؿ لكسر ثنائية الداخؿ والخارج ،فبل انفصاؿ بصورة حاسمة بعد اآلف بيف األنا
أف ما ييمنا
أف ما يعني الغير يقع في صمب اىتماماتنا ،و ّ
واآلخر أو بيف المحمي والكوني بدليؿ ّ
يستأثر باىتماـ العالـ األكبر".4
يقدـ عمي حرب العولمة عمى ّأنيا مصير محتوـ ونتيجة ال مفر منيا ،وال يتحتـ النظر إلييا
عمى ّأنيا استعمار أو إمبريالية معاصرة ،واألحرى التعامؿ معيا مفردة وظاىرة بوصفيا "ثمرة

الطفرات واالنفجارات والتحوالت المتسارعة والكاسحة التي تصنع المجتمعات البشرية أماـ

التحديات الحاسمة والخطيرة فإف لـ نحسف التعامؿ معيا استحالت أزمات ومآزؽ".5

 -1رسوؿ محمد رسوؿ ،محنة اليوية ،ص.92

 -2رسوؿ محمد رسوؿ ،محنة اليوية  ،ص .92

 -3ينظر ،حرب عمي ،حديث النيايات ،ص.53 - 50
 -4ينظر ،حرب عمي ،أزمنة الحداثة،الخاتمة ،ص .37
 -5المرجع نفسو ،ص .200
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النظر إذ طالما كاف ينظر كاف
أف عمي حرب في نظره إلى العولمة وفياً لمذىبو في ّ
يظؿ ّ
ينظر إلى جانب مف المسالة وييمؿ الجانب اآلخر ،وفي نظره إلى العولمة يركز عمى زاوية واحدة
فحسب ،إّنو يعرفيا عمى ّأنيا "جممة عمميات متداخمة تتجسد في تحريؾ المعمومات و األفكار
األمواؿ واألشياء وحتى األشخاص بصورة ال سابؽ ليا مف السيولة واآلنية والشمولية
والديمومة ،إ ّنيا قفزة حضارية تتمثؿ في تعميـ التبادالت اإلقتصادية واالجتماعية يجعؿ العالـ
واحداً ،أكثر مف أي يوـ مضى مف حيث كونو سوقا لمتبادؿ أو مجاالً لمتداوؿ أو افقاً لمتواصؿ".1

أف العولمة في جانبيا اآلخر قتؿ لكؿ خصوصية ثقافية ،وتدمير لكؿ
في حيف ينسى ّ
خصوصية حضارية ،وزرع لثقافة السوؽ والبلىوت األرضي محميا ،وىي ثقافة أمريكية بامتياز
ألف الثقافة األمريكية حالياً ىي األقوى وال مجاؿ إلنكار ذلؾ ،و العولمة في ىذا الجانب ىي أمركة
ّ
2
العالـ وىي تيدؼ إلى تحويؿ اإلنساف إلى "منظومة مف الوقائع و الوسائؿ"  ،وبالتالي ليست
أف شعار حوار الثقافات
العولمة فتحاً لمجاؿ يسمح بتعدد اليويات في ظؿ التجاور والتحاور ،مع ّ
والحضارات ذاتو ،شعار ظرفي فالتبلقح الثقافي يتـ بشكؿ ال إرادي وال يعني الذوباف في الثقافة

األخرى وال يخطط لو عبر األبحاث والندوات ،3بؿ ىي مجاؿ تمارس فيو اإلمبريالية بشكؿ واضح
عبر تحويؿ كؿ الثقافات إالّ ثقافة واحدة ،4وال يكتفى بيذا بؿ ىي تدمير لجوىر اإلنساف في حد

أف العولمة معطى يفرض نفسو عمينا ،وال يمكننا
ذاتو عبر حوسمتو وال يمكننا أف ننكر مبدئياً ّ
تجاىمو وتناسيو ،بؿ نحف ندخؿ غمار العولمة شئنا ذلؾ أـ أبينا ،لكف ىؿ يجب عمينا تقديـ ضريبة
الدخوؿ ،واالستسبلـ والتخمي عف ىويتنا وجوىر وجودنا كما يقترح عمي حرب؟ أويمكننا التعامؿ مع
القضية بوجو آخر؟.

يمكف النظر في قضية العولمة مف وجية نظر أخرى ،أي بوصفيا ظاىرةً حضارية طالما
تكررت عبر التاريخ .فكمما وجدت حضارة قوية ومسيطرة ،إالّ وحاولت نشر أساليبيا وطرز ثقافتيا

 -1عمي حرب ،حديث النيايات ،ص .29

 -2طو عبد الرحمف ،حوارات مف اجؿ المستقبؿ ،ص.154

 -3ينظر :الجابري محمد عابد ،ليس في ثقافتنا مفيوـ لآلخر وحوار الثقافات شعار ظرفي ،مجمة أيس ،ص .66
 -4المرجع نفسو ،ص .65

 -مصطمح مف نحت عبد الوىاب المسيري ،وىو دمج لمصطمحيف اثنينيما تحويؿ ووسمة ،ينظر ،عبد الوىاب المسيري،
رحمتي الفكرية ،ص.320
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1
عمى غيرىا مف األمـ  .وعمى الرغـ مف كوف العولمة في محاولتيا لحوسمة اإلنساف وجعمو كائناً

اقتصادياً ،تتكئ عمى العمبلؽ اإلقتصادي األمريكي ،ومدعومة بترسانة ىائمة مف وسائؿ اإلعبلـ

أف ىذا ال يجيز االستسبلـ بؿ نقدـ مبدأ الفكر
بؿ و تشف الحروب وتباد الشعوب مف أجميا ،إالّ ّ
ألف االنساف قادر عمى أف يبدع قيماً أقوى مف القيـ التي تفرزىا العولمة
في مقابؿ االقتصادّ " ،
وىو ال يضعؼ حيث تضعؼ ،إذ قد تتعثر حيث ال يتعثر" .2وىنا يشير طو عبد الرحمف إلى
المأزؽ الوحودي الذي وقعت فيو العولمة االقتصادية ،وىو التركيز عمى جانب واحد مف التركيبة

البشرية ،وىو الجانب الفيزيقي المادي ميممةً بذلؾ الجانب الروحي والفكري في التركيبة البشرية.

 -1ينظر :عبد الرحمف طو ،حوارات مف أجؿ المستقبؿ ،ص .152
 -2المرجع نفسو ،ص .156
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فػػي نقػػد النقػػػػد:
تحتؿ مقولة " نقد النقد" مكانة مركزية في فكر وأعماؿ عمي حرب ،إلى درجة ّأنو يصنؼ
كؿ أعمالو في ىذا اإلطار ،كونيا تنصب في نقد النصوص ،التي تناولت بالنقد و التحميؿ قضايا
فإف
العقؿ عموماً ،أو باألحرى نقد النصوص ،التي تناولت بالنقد و التحميؿ قضايا العقؿ ،وبالتالي ّ
أعماؿ عمي حرب تتموقع في ميداف (نقد النقد) وىناؾ في فكر حرب مقولة طالما تتكرر وىي
اإلمبريالية "إمبريالية المعنى" وديكتاتورية الحقيقة ،وىي التي سيطرت عمى عقؿ الغنساف العربي
جر عميو
مما ّ
المسمـ وجعمتو يدخؿ في دوامة مف الصراعات ،بحجة ّأنو المالؾ األوحد لمحقيقةّ ،
الدمار والتخمؼ ،وحتى نخبة العالـ العربي لـ تستطع التخمص مف ىذا اإلشكاؿ وكانت
ويبلت ّ
ضحية ذلؾ الوىـ .وعمى ذلؾ األساس عنوف أحد كتبو " أوىاـ النخبة" ،ومف ىنا يمكف سحب

مقولة اإلمبريالية عمى المفكريف العرب ومشاريعيـ النقدية ،وتصبح بدؿ إمبريالية المعنى "إمبريالية
المشاريع".
فالنقاد الذيف يتحدث عنيـ عمي حرب يعدوف مف كبار المفكريف العرب ،ومف أصحاب

المشاريع الكبرى ،أمثاؿ حسف حنفي و صادؽ جبلؿ العظـ ومحمد عابد الجابري ومحمد آركوف

وطو عبد الرحمف ،إالّ ّأنيـ يقعوف ضحية األصولية و اإلمبريالية ،ويروف في مشاريعيـ وفقط عيف
الحقيقة .يقوؿ عمي حرب في ىذا الصدد "لع ّؿ ما نحتاج إليو ىو تفكيؾ مقولة المشروع بالذات

ندعي ّأننا أصحاب مشاريع ثقافية شاممة نمارس االختزاؿ والتبسيط أو اإلستبعاد و
فنحف بقدر ما ّ
اإلرىاب".1
بأنو نقد لػ "نقد النقد" بقدر ما ىو قراءةَ لنقد عمي
وما سنقوـ بو ىنا ال يمكف أف يوصؼ ّ
حرب لبعض المشاريع النقدية .ىدفنا مف خبلليا ىو اكتشاؼ ما مدى سبلمة طروحات عمي حرب

في ىذا الجانب ،بمعني مدى تخمص عمي حرب مف العيوب والينات التي يأخذىا عمى أصحاب
المشاريع ،التي يسعى إلى نقدىا و تفكيكيا.

 -1عمي حرب ،الماىية والعبلقة ،ص.188
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 -1نقد طو عبد الرحمف:
يكوف مف اإلجحاؼ في حؽ طو عبد الرحماف ،أف نعرؼ بو وبأعمالو الفكرية في مثؿ ىذا
المقاـ ،وىو الباحث و المفكر الذي شغؿ الساحة الثقافية العربية بأعمالو الرائدة .و اشتير
بمشروعيف اثنيف ميميف ،مشروع تجديد المنيج في تقويـ المنيج في تقويـ التراث ،و الذي عني

النظر فيو والذي كاف ييدؼ مف خبللو إلى "الكشؼ عف خفي األوىاـ
فيو بقضايا التراث وطرؽ ّ
ودقيؽ التمبيسات التي انبنى عمية التقويـ السيء لمتراث" .1كما اشتير أيضاً بمشروع "فقو
الفمسفة" ،والذي كاف ييدؼ مف خبللو إلى "تمكيف المتمقي العربي مف الممارسة الفكرية".2

ىذا المشروع بالتحديد ما ينبري لو عمي حرب بالنقد والتفكييؾ ،ويفرد لو جزءاً خاصاً مف

كتابو "الماىية والعبلقة" ،ويعنونو بقولو " طو عبد الرحمف ومشروعو العممي فقو الفمسفة لمحو

الفمسفة" .3ويمكف أف نقؼ عند ىذا العنواف ،محاوليف إكتشاؼ ما ينبني عميو ىذا العنواف وما
إف عمي حرب يصؼ مشروع طو بالعممية .والعممية تعني الدقة وتتعمؽ أكثر بعموـ
يسكت عنوّ ،
الطبيعة والمادة ،عمى عكس الفمسفة التي تقوـ عمى التأمؿ والفكر المجرد .وىو بيذا ينفي الطابع

وكأنو ييدؼ
الفمسفي عف مشروع عبد الر حمف ،كما ّأنو يسبؽ إسـ عبد الرحمف عمى المشروعّ ،
مف خبلؿ ما كتبو إلى نقد صاحب المشروع ،وليس المشروع ذاتو .ىذا ما ينافي شروط
بالنص وال شيء
الموضوعية العممية ،كما ّأنو ينافي مباديء القراءة التفكيكية ،التي ال تؤمف إالّ ّ
أف عمي
خارج ّ
النص ،إذا عدنا إلى الشطر الثاني مف العنواف" ،فقو الفمسفة لمحو الفمسفة" ،سنجد ّ

حرب يواصؿ نفي المقدرة عمى التفمسؼ لدى طو عبد الرحمف ،كوف كممة فقو تعود إلى خمفية دينية
إسبلمية بمعنى المعرفة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية وامتبلؾ سمطة الفتوى الشرعية ،وليا عبلقة
بالسمطة المعرفية والثيولوجية أو األكاديمية السائدة فيما قبؿ العصور الحديثة ،4ىذا ما يجعؿ عمي

أف مف لو خمفية
حرب في كؿ مرة ،يذكر طو عبد الرحمف بصفة فقيو الفمسفة .ويشير بدىاء إلى ّ
وكأف حؽ التفمسؼ قد منح ألمثالو مف
دينية أو متمسؾ بأصوؿ عربية إسبلمية ال يمكنو التفمسؼّ .
التفكيكييف أو ما بعد الحداثييف ،الذيف استطاعوا أف يتحرروا مف سيطرة األصوؿ ،في حيف ّأنيـ ال
 -1ينظر :طو عبد الرحماف ،تجديد المنيج ،ص.61
 -2طو عبد الرحمف ،الفمسفة والترجمة ،ص.405
 -3عمي حرب ،الماىية والعبلقة ،ص .145
 -4ينظر :المرجع نفسو ،ص .148
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يدركوف ّأنيـ قد صنعوا ألنفسيـ أصناماً جديدة يظموف ليا عاكفيف ،وىي مقوالتيـ الرّنانة كالحرية
واالختبلؼ والتفكيؾ .وبيذا يكوف قد وقع في شر محاذيره ومارس الحجر عمى الفمسفة في الوقت
نفسو الذي يتيـ فيو عبد الرحمف ،باالصطفاء أو بالتخمؼ وعدـ القدرة عمى التفمسؼ.
واذا تركنا العنواف وعدنا إلى المتف نجد عمي حرب يركز عمى كتاب الفمسفة والترجمة لطو

عبد الرحمف ،وبالتحديد الجزء الرابع منو ،الذي اىتـ فيو بالترجمات العربية لمكوجيتو الديكارتيje ( ،
 )pense donc je suisوىو الجزء التطبيقي الذي يقدـ فيو عبد الرحمف النتيجة الفعمية واألنموذج

العممي لما يسميو بالترجمة التأصيمية .1وما يأخذه عمي حرب عمى ترجمة عبد الرحمف " ،أنظر

تجد" مأخذاف إثناف أألوؿ إستبعاد الفكر .2والثاني استعماؿ األمر بدالً مف العقؿ.

3

يقصد باستبعاد الفكر تغيير الصيغة ،مف أنا أفكر إلى أنظر ،وتحويؿ القضية مف الفكر

إلى النظر .يقوؿ عف ىذا التغيير ":لقد استبعد عبد الرحمف مصطمح الفكر ليضع مكانو مصطمح
أف أدنى تأمؿ يبيف لنا أف الفكر ىو
أف النظر أوسع معنى وأكثر استعماالً ،ىذا مع ّ
النظر ،بحجة ّ
أكثر أصالة و أوسع معنى وأقوى مفيوماً ومف ثـ أوفى مقصداً ،فالنظر صناعة يختص بيا أىؿ
أف الفكر ىو خاصية اإلنساف".4
العمـ والفكر في حيف ّ

أف عمي حرب يأخذ عمى عبد الرحمف مأخذيف :األوؿ تبديؿ
مف خبلؿ ىذا الكبلـ نمحظ ّ
الصيغة مف الفكر إلى النظر ،والثاني تمميحو إلى محاولة طو عبد الرحمف احتكار الممارسة

وكأف صاحب
الفمسفية ،حيف قاؿ النظر خاص بأىؿ الفكر ،والفكر خاصية إنسانية عامة،
ّ
أف الفمسفة ممارسة تجريدية ال تؤتى إالّ لذوي
الكوجيتو ،قد كاف يمقي خطاباً جماىيرياً ،ومعروؼ ّ

االرتياض والتمرس في المجاؿ ،وينسى عمي حرب ّأنو قد صادر حؽ المتفمسؼ مف عبد الرحمف
أف الفرؽ بيف النظر والفكر ،ال يرجع
منذ البداية ،عندما وصؼ مشروعو بالعممي ،باإلضافة إلى ّ
إف كبلً منيما يرمز إلى طريقة معينة في
أف األوؿ عاـ واآلخر خاص بطائفة مف الناس ،بؿ ّ
إلى ّ
إعماؿ الفكر وتدبر األشياء ،وليذا ترجـ العرب ( )THEORIEبالنظرية .واألرجح إذا ما عدنا
النظر طريقة ،في الفكر والتدبر في الشيء ،في الوقت نفسو يتيح
أف ّ
إلى أصؿ مصطمح ّ
النظرّ ،
 -1ينظر :عمي حرب ،الماىية والعبلقة ،ص .146
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص .148
 -3ينظر :المرجع نفسو.150 ،
 -4المرجع نفسو ،ص .148
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النظر ىو "الفكر في الشيء
أف ّ
ىذا ّ
النمط وجود رأي آخر في المسألة ،إذ جاء في لساف العربّ ،
تقدره وتقيسو منؾ" .1وتحميؿ مثؿ ىذا الكبلـ وبالتحديد تقيسو منؾ ال يعني االحتكار ،بقدر ما
النظر .وليذا -في اعتقادنا -سمت
يعني الحرية في التدبر ،واتاحة المجاؿ لآلخر في التدبر و ّ
النظر في الموضوع مف جيات
العرب جداالتيا الفكرية بالمناظرات ،بحيث يتاح في المناظرة ّ

متعددة تتيح إيضاح الموضوع قيد الدرس بشكؿ أفضؿ ،يقوؿ طو عبد الرحمف في ىذا الصدد ":ال
يزاؿ المرؤ فيمسوفاً ما ناظر غيره أو ناظره غيره ،فإذا سار إلى إنكار مناظره ونظر بمفرده

وبرىف ،قصر عف غرضو واغتصب ما لسواه أي ذىب مذىب الرياضي والمنطقي" .2وىذا مفاده

3

النظر متعمؽ بالممارسة الفمسفية السميمة ،وىو ما يسمح فمسفة تداولية تسمح بتداوؿ المعارؼ
أف ّ
ّ
أف السبب في ارتباط المعرفة
ويرى الباحث المغربي عبد السبلـ بنعبد العالي في ىذا الصددّ ،
أف لمعيف القدرة عمى االنفصاؿ عف الموضوع واالقتراب واالبتعاد ،وىذا ما
السميمة بالنظر ىو ّ
4
أف مصطمح الفكر ىو ما قد يتضمف
يجعميا أقوـ في الحكـ وليذا قالت العرب عيف العقؿ  ،كما ّ

مفيوـ التعصب لمرأي وعدـ اعتبار الرأي اآلخر ،وليذا ترجـ طو عبد الرحمف مصطمح إيديولوجيا
5
النص بفكرة مسبقة .ىي عدـ قدرة عبد الرحمف عمى
إف عمي حرب يدخؿ إلى ّ
بمصطمح فكرانية ّ ،
النظر إلى
التفمسؼ ،ويريد إثباتيا بأي وجو مف الوجوه ليذا يعمد مباشرةً غمى نسبة مصطمح ّ

احتكار الممارسة الفكرية ،دونما ٍ
النظر
نظر في أصؿ معنى المصطمحيف معاً سواء الفكر أو ّ
ولسنا ىنا في سياؽ المفاضمة بيف مصطمحي الفكر والنظر ،واّنما في سياؽ تأكيد سبلمة اختيار
أف
مصطمح النظر ،ونفي تضمنو احتكار الممارسة الفكرية عمى طبقة دوف أخرى ،باإلضافة إلى ّ

أف عبد الرحمف لـ يقدـ مصطمح النظر
ىناؾ جانباً آخر في القضية في غاية األىمية ،وىو ّ
النظر كترجمة لػ ،"pense ":فيو إذاً اختيار في الترجمة وىذا
كمقابؿ لمصطمح الفكر ،واّنما قدـ ّ
 -1محمد بت مكرـ إبف منظور ،لساف العرب،مادة نظر ،دار المعارؼ ،القاىرة ،د.ت ،ص .4466
2

 -عبد الرحمف طو  ،في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكبلـ ،المركز الثقافي العربي ،،ط 2بيروت والدار البيضاء

 ،2000ص .67

 -3ينظر المجع نفسو ،ص .66

 -4ينظر ،عبد السبلـ بنعبد العالي ،ثقافة العيف وثقافة األذف ،دار توبقاؿ ،ط ،2الدار البيضاء ،2008 ،ص .8 -7
 -5ينظر عبد الرحمف طو  ،حوارات مف أجؿ المستقبؿ ،ص .68

أف لطو عبد الرحمف الحؽ
 ال نقصد بسبلمة االختيار ىنا صحتو ،بحيث يكوف كؿ اختيار ما عداه خاطئاً ،واّنما نقصد ّ
أما الحكـ بالصحة أوالخطأ ،فبل
في االجتياد وفؽ ما استقاـ معو مف األدلة وىذا حقو وليس ألحد الحؽ في أف يسمبو منوّ ،
ىذا مقامو وال نحف أىؿ لو.
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ما لـ يشر إليو عمي حرب ،وكاف مف المفروض أف ّينبو القراء إليو ،فإف كاف قد نسيو فيذا ما ال
يميؽ بو ،واف تجاىمو فيذا تحايؿ عمى الموضوع والقراء.
والجانب الثاني الذي أخطأ فيو طو عبد الرحمف حسب عمي حرب ،ىو استعماؿ األمر بدالً

أف الصيغة األصمية بمجيئيا عمى صيغة المتكمـ ،تحمؿ عمى حث العقؿ عمى
مف العقؿ ،أي ّ
التفكير عمى عكس الصيغة األمرية ،التي اختارىا عبد الرحمف ليقؼ بيا موقؼ معمـ الحقيقة
إف الصيغة التي يختارىا عبد الرحمف أنظر تجد تستبعد
الديكتاتور ويقوؿ عمي حرب في ذلؾّ ":
الضمير بعد استبعاد الفكر ،وتجري تغيي ارً في تركيب العبارة يحيميا مف لغة المتكمـ إلى لغة
المخاطب ،ومف صيغة الشرط إلى صيغة األمر ،بذلؾ يجري تحويؿ الكوجيتو مف قوؿ مركب
يفتح الحداثة الفمسفية ،إلى موعظة حسنة بؿ إلى مجرد أمر يحتاج إلى التنفيذ ال إلى التفكير
أف ممارسة التفمسؼ إعماالً لمعقؿ في مواجية األمر ،وتحري ارً لمفكر مكف اآلراء
ىذا في حيف ّ
المسبقة واالعتقادات الراسخة".1
النظر
وينظر عمي حرب إلى المسألة بعيف واحدة ،أي بالنظر إلى األصؿ الفرنسي دوف ّ

إلى المجاؿ التداولي لمغة المنقوؿ إلييا ،وىو الذي يموـ عبد الرحمف عمى مقولة المجاؿ التداولي،
ويستغرب مقولتو إخراج المنقوؿ عف صفاتو بؿ محوىا بالمرة ،وىذا حسبو ما يخؿ بشروط الترجمة
2
أف اليدؼ مف الترجمة أصبلً ليس الترجمة ذاتيا ،بمعنى نقؿ
الفمسفية الصحيحة  .دوف أف ينتبو ّ
المعمومات ،واّنما تمكيف الذات المتمقية مف شروط التفمسؼ ،أي ما قالو طو عبد الرحمف ،تمكيف

فإف عمي حرب قد
الذات مف الممارسة الفكرية .فإف كاف طو عبد الرحمف قد غمّب المنقوؿ إليو ّ
المنقوؿ.
إ ّف الفرؽ بيف عمي حرب وعبد الرحمف ،في مسألة اختيار صيغة األمر بدالً مف العقؿ ،ىذا
أف صيغة المتكمـ توحي بالعقؿ أو بتواضع صاحب الكوجيتو ،كما يذىب إلى ذلؾ
إذا ما اقتنعنا ّ
عمي حرب .*3يرجع أساساً إلى المعرفة بعموـ المغة العربية والمعارؼ المتعمقة بيا وبالتراث العربي

1
2
3
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أف ّنص الكوجيتو األصمي ال يتضمف مصطمح
*ّ -إننا ىنا نبدي تحفظاً عمى مقولة عمي حرب األمر بدالً مف العقؿ ،ذلؾ ّ
أف مفيوـ العقؿ واسع وتصحبو عدة جداالت ونقاشات ،وىذا ما لـ يتطرؽ لو عمي حرب ،ويقدـ العقؿ ىنا
العقؿ ،كما ّ

كمقابؿ لحرية الفكر.
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اإلسبلمي عموماً .فعبد الرحمف يبدو أعرؼ مف عمي حرب وأقوى عريكةً منو في ىذا المجاؿ ،وىذا

إف عبد الرحمف يممؾ ما أحسده عميو مف المقدرة عمى االحتجاج
باعتراؼ عمي حرب ذاتوّ " :
والبرىنة ،ويستخدـ عدةً منطقية ضخمة بكؿ أجيزتيا وآلياتيا ،فضبلً عف كونو يحشد ترسانة
معرفية ال نظير ليا عند سواه".1

فإف عمي لـ ينتبو إلى داللة األمر في المغة العربية ،ونسبيا مباشرةً إلى أصولية عبد
لذا ّ
الرحمف وديكتاتوريتو .يظير ىذا الجانب مدى سيطرة المرجعية التفكيكية لعمي حرب عمى أحكامو

فيو يأتي بعدتو النظرية ويبحث ليا عف اإلسقاط المناسب ،وىذا ما يؤدي بو إلى قولبة النصوص
حسب معتقده ،فاألمر في المغة العربية وفي مثؿ ىذا المقاـ ،داؿ عمى تواضع المتكمـ وعد نفسو
ضمف الجميور المخاطب ،و ّأنو يقع في مرتبتيـ نفسيا ،فعبد الرحمف أخرج الصيغة مف المتكمـ
وليس العقؿ ،إلى األمر مراعاةً لطبيعة المتكمـ العربي الذي" يخرج الكبلـ في معرض مخاطبتو

لغيره و ىو يريد مخاطبة نفسو تأديباً ليا أو تبييناً ألمر ألـ بيا ،كقوؿ القائؿ إف أنت لـ تتفرغ
لمعمـ ذىبت أيامؾ سدى ،و ىو يقصد إف لـ أتفرغ لمعمـ ذىبت أيامي سدى".2

أف حذؼ الضمائر ،أي ضمير المتكمـ في الكبلـ ،يرجع كذلؾ إلى طبيعة المتكمـ
كما ّ
العربي .فعمى حرب إذ يرد ذلؾ إلى ال ىوتية طو عبد الرحماف ،يؤكد عمى حداثية ديكارت و

تجربتو في مقابمة رجعية و أصولية طو عبد الرحماف .3في حيف أف صيغة أنا " في المغة العربية
أف "ترجمة
تعني اإلحتكار و تعني مقامات مخالفة لما أراده ديكارت أصبل" يقوؿ طو عبد الرحماف ّ
صدر الكوجيتو " "je penseبالعبارة "أنا أفكر" يخرجيا مف مقاميا التداولي األصمي الذي ىو
مقاـ اإلخبار إبتداءاً ،إلى مقاـ البناء عمى السؤاؿ فتصير دالة عمى تأكيد الذات كما لو كانت

صيغتيا األصمية ) (c’est moi qui penseأو يخرجيا إلى مقاـ البناء عمى دفع التحير فتدؿ
عمى نفي الغيرية ،كما لو كانت صيغتيا األصمية c’est mois qui pense, non pas un
 autreأو يخرجيا إلى مقاـ البناء عمى اإلنكار فتدؿ عمى إثبات الوحدانية كما لو كانت صيغتيا
األصمية ىي.4 c’est moi qui pense et aucun autre :

ألف ذلؾ مستحيؿ ،الستحالة التطابؽ
إف الترجمة ال تتطمب المطابقة في نقؿ المعمومة ّ
ثـ ّ
النص المترجـ فمسفة ،إذ يكوف القصد مف الترجمة ليس فيـ
التاـ بيف المغات ،بخاصة إذا ما كاف ّ

 -1حرب عمي ،الماىية والعبلقة ،ص .158

 -2ينظر :عبد الرحمف طو  ،الفمسفة و الترجمة ،ص.476

 -3ينظر :حرب عمي ،الماىية و العبلقة ،ص .150-149

 -4ينظر :عبد الرحمف طو  ،الفمسفة و الترجمة ،ص .418
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النص األصمي ،بقدر ما ىو تمكيف المتمقي مف التفمسؼ ،فضبلً عمى أف الفمسفة ذاتيا ليست
ّ
مجوعة معمومات محددة ينبغي أف نحفظيا عف الغير حفظاً كما تحفظ المعرفة العممية ،و ّإنما
"ىي طريقة يتحقؽ معيا اإلرتياض في الفكر و اإلتساع في العقؿ ،و مالـ نحصؿ بغيتنا مف ىذا

فإف ضرر المنقوؿ عمى التفمسؼ يكوف
اإلرتياض الفكري و اإلتساع العقمي فيما ننقؿ عف الغيرّ ،
أكثر مف نفعو ،و أقؿ مظاىر ىذا الضرر ،الجمود عميو و الشاىد عمى ذلؾ ما نحف فيو مف

حاؿ التخبط الفكري و الضيؽ العقمي التي ال نحسد عمييا و ال نعرؼ الخروج منيا.1

ونقد عمي حرب لطو عبد الرحماف ينصب في اتجاه واحد ىو إثبات أصوليتو .و ىذا ما

يجعمو غير قادر عمى الممارسة الفمسفية السميمة ،كما ّأنو يسبؽ نقده أحياناً لطو عبد الرحماف قبؿ
ّنص مشروعو ،و يخالؼ مبادئ القراءة التفكيكية ،و يدخؿ عمى مشروع فقو الفمسفة بعدة نظرية
تفكيكية و ما بعد حداثية ،يبدو ّأنيا سيطرت عميو و ممكت زماـ أمره و جعمتو يحكـ بعدـ قدرة عبد
فإف ما
الرحماف عمى التفمسؼ ،كونو مسمـ محافظ يبحث عف التأصيؿ و ليس التغريب ،و ليذا ّ

كاف يأخذه عمي حرب عمى طو عبد الرحماف وقع فيو ىو ،فيو دخؿ عمى مشروع فقو الفمسفة بفكرة
مبدئية و مسبقة أف طو عبد الرحماف لـ يستطع التفمسؼ ،بينما ىو قد تخمص مف األصولية ،في

أف
حيف لـ يدرؾ ّأنو لـ يتخمص منيا و إنما إستبدليا بأصوؿ تفكيكية ما بعد حداثية و النتيجة ّ
بأنيا قراءة تفكيكية.
أحكاـ عمي حرب أحكاـ قيمة مسبقة جعمت قراءتو ال ترقى ألف توصؼ حتى ّ

 -1عبد الرحمف طو ،الفمسفة و الترجمة ،ص467
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 -2نقد نصر حػامد أبو زيػػػد:
ال نيدؼ ىنا إلى التعريؼ بنصر حامد أبو زيد و أعمالو .فيذا الرجؿ يصدؽ عميو المثؿ
القائؿ "أشير مف نار عمى عمـ" .إرتبط بالتراث العربي اإلسبلمي وباألخص ما يعرؼ اآلف بنقد

الخطاب الديني وما يتعمؽ بالنص القرآني و التفاسير أو ما يسميو عمي حرب "بالقرآنيات" .1ىدفو
مف خبلؿ كؿ أعمالو .ىي إعادة قراءة النص القرآني ،قراءة جديدة ،أي قراءة القرآف بوصفو نصاً
لغوياً .لكف ما طبيعة ىذه القراءة؟.

لمنص القرآني في منظور عمي حرب ،قراءة طبقا آلليات العقؿ
الواقع أف ىناؾ قراءتيف ّ
الغيبي الغارؽ في األسطورة والخرافة وىي قراءة القدماء واإلسبلمييف المعاصريف ،وقراءة طبقاً

آلليات العقؿ التاريخي اإلنساني ،و ىي قراءة المحدثيف مف عممانييف تنويرييف وأبو زيد يتبنى

الخيار الثاني.2

أف ما ييدؼ لو أبو زيد ىو التخمص مف ىالة القدسية و الخرافة و األسطورة المضفاة
أي ّ
النص اإلليي ليس
أف ّ
النظر إلى ّ
عمى النص القرآني ،و ّ
النص القرآني بوصفو نتاجاً لواقع ،أي ّ

منعزالً بؿ يقيـ عبلقات مع الظروؼ اإلجتماعية و اإلقتصادية التي تحيط بو ،في إطار تفاعمي

3
أف ما ييدؼ إليو أبو زيد ىو قراءة النص البلىوتي قراءةً ناسوتية.4
جدلي  .أي بالمختصر المفيد ّ
أي قراءتو قراءة عممية عممانية تنويرية ،عمى عكس القدماء الذيف كانوا ضحية الجيؿ وظممات

الخرافة عمى ما كانوا عميو مف التطور واالتساع في شتى العموـ ،نصر حامد ومف سار عمى
طريقتو يريد القضاء عمى ىذه الظممات بأنوار اليقيف المستوردة مف الغرب .وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ
أف
نر نتائج فعمية ألعماليـ إال بعض الخطابات الرنانة الداعية إلى الحرية واالختبلؼ ،في مقابؿ ّ
القدماء ىـ مف يمارسوف األسطرة ،واستعماؿ سمطة الديف والغيب إلقصاء كؿ خطاب مخالؼ
بدعوى الوصاية عمى المعنى أو امتبلؾ الحقيقة.

إف دراسة أبو زيد حوؿ مفيوـ النص ىي ما ينصب ليا عمي حرب بالنقد في كتابو( ،نقد
ّ
النص) ىي قراءة ييدؼ مف خبلليا إلى النظر في المقوالت واألدوات المفيومية ،التي يستعمميا
الناقد ،محاوالً الكشؼ عف البداىات التي يتأسس عمييا خطابو و "مستنطقاً عباراتو عما تسكت
 -1حرب عمي ،نقد النص ،ص 199
 -2المرجع نفسو ،ص 205

 -3نظر :يوبي عبد السبلـ ،المسكوت عنو في فكر نصر حامد أبو زيد ،ص 63
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عنو و ال تقولو" .1و يعنوف ىذه الدراسة بقولو "نصر حامد أبو زيد ،خطاب يناىض األصولية و

لك ّنو يقؼ عمى أرضيا" .2نبلحظ أف العنواف مقسـ جزأيف األوؿ مناىضة األصولية و الثاني
الوقوؼ عمى أرض األصولية ،أي أف أبو زيد يحاوؿ التخمص مف أعباء األصولية ،و التراث
البلىوتي ،لكنو لـ ينجح في ما ييدؼ إليو و بقي حبيس األصولية ،و مف ىنا نستنتج أف قراءة

عمي حرب تنقسـ قسميف األوؿّ :أنو يوافقو في المبدأ و المنطمؽ و الثاني :أنو يخالفو في المنيج و
الممارسة و لذلؾ يصفو بػ" :التمفيؽ المنيجي". 3
ما يوافقو فيو ىو طموحو لمتخمص مف التراث البلىوتي والقضاء عمى مباديء الفكر

النص القرآني أي "قراءة مف يبحث في النص عف حقائؽ نيائية أو عف
القائمة عمى استعادة ّ
أجوبة حاسمة ،أو عف معمومات جاىزة أو عف معارؼ ثابتة ،قراءة مف ىاجسو أف يعرؼ ما
يقولو النص وأف يكشؼ عف مراد الكبلـ و معناه األصمي ،و تتجسد ىذه القراءة في الشروح
والتفاسير القديمة.

4

و كأف كؿ التراث اإلسبلمي تراث ميت ال قيمة لو ،عمى الرغـ م ّما كاف عميو المسمموف مف
أما القراءة الحية "فمحركيا الكشؼ و اإلستقصاء والخمؽ
التطور العممي والتفوؽ المعرفي .و ّ

التجديد ،مف ىنا فيي ال تتوقؼ عند المقوؿ و المحموؿ و ال تكتفي بشرح المعموـ أو إيضاح
المصرح بو ،بؿ تعني بالقبمي والمحتمؿ" .5وىي قراءة العممانييف ما بعد الحداثيف والتفكيكييف وىي

النص دونما قيد أو شرط.
قراءة خبلّقة ومبدعة ال لشيء ،إالّ ّأنيا تمفؽ أىواء القارئ عمى ّ
يبدو عمي حرب في ىذا الجانب مف النقد الذي يقدمو لمشروع أبو زيد ،موافقا لكؿ أىداؼ

بأنو تعاطؼ مع أبو زيد بدعوى أنو "وقع اآلف
المشروع ،بؿ يصؿ إلى حد يمكف أف يوصؼ ّ
6
ضحية قضية يجد نفسو ميتما بو كؿ مف يحرص عمى ممارسة حريتو في التفكير والتعبير"
ويقصد بالقضية ذلؾ "القرار الذي صدر عف محكمة االستئناؼ بالقاىرة و الذي قضى بإرادة بربرية
بالتفريؽ بيف أبو زيد و زوجتو ،بدعوى االرتداد عف اإلسبلـ.7

1
2
3
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و ىذا الموقؼ الذي يبديو عمي حرب ال يمكف الطعف فيو مف حيث مشروعية القرار مف

عدميا فالمسألة قانونية بالدرجة األولى ،لكف إذا نظرنا إلييا مف منظار آخر ،سنجد أف مفكريف مف
فإف كؿ
أمثاؿ حرب و أبو زيد قد قاموا عمى التخمص مف كؿ األصوؿ و المرجعيات و بالتالي ّ
ألنو ال مرجعية ثابتة لو ،و أي معارضة آلرائيـ ىي آراء أصولية
موقؼ يتخذ ّ
ضدىـ يمكف نقضو ّ

ثـ رجعية ال مشروعية ليا ،و ىـ بيذا دائما يمعبوف دور الضحية و يمبسوف ثوب البراءة ،في
ومف ّ
حيف ىـ ركف في القضية ،كونيـ يمارسوف ىيمنة فكرية ،بحيث يجردوف كؿ مخالؼ مف أسمحتو
إف آراء عمي حرب أو نصر حامد أبو زيد ،تستمد مشروعية وجودىا
الفكرية كونو ال مرجعية لوّ ،
وبقائيا مف وجود اآلراء األصولية المتطرفة ،التي تمنح مصداقية آلراء تغريبية مثؿ ىذه ،وىكذا
تستمر في الوجود كبل النزعتيف ،وليس ىذاالكبلـ إسقاطاً أو ادعاءاً ،ولنرى كيؼ يستغؿ عمي حرب

التطرؼ إلضفاء المصداقية عمى نفسو وعمى أبو زيد.1

أما الجانب المنيجي فنجد عمي حرب أكثر تجرداً مف الذاتية .و يبدأ بموـ أبو زيد عمى عدـ
ّ
التنويع في المنيجيات التي يستعمميا في التحميؿ ،كما كاف يفعؿ آركوف ،مثمما يؤكد عمى نجاعة

المنيج األركيولوجي الذي لـ يستعف بو أبو زيد. 2

ثـ يعرج إلى مفيوـ القرآف الكريـ عند أبو زيد الذي يرى ّأنو "نص لغوي" مؤكداً أف مقولة
لغوي فييا الكثير مف التبسيط واإلختزاؿ .وىي عبارة في غير محميا بؿ ىي ممتبسة مف فرط
عموميتيا و ليذا ال يمكف أف تنطبؽ عمى مختمؼ أنواع النصوص و الخطابات ،3و معنى عبارة

عامة ّأنيا ال تقدـ إجابة واضحة؛ أ ىو ّنص مقدس أو أدنى أو قانوني أو ما شابو ذلؾ ،و ىذه
العبارة تقوـ عمى المراوغة و الحجب و التعمية.
لمنص القرآني بحجة "أف
مما يشير إليو حرب كذلؾ ىو إيماف أبو زيد بالمصدر اإلليي ّ
و ّ
اإليماف بوجود ميتافيزيقي سابؽ لمنص ال ينفي إمكانية الفيـ العممي لطاىرة النص القرآني".4
و بالتالي فإف أبو زيد ال يختمؼ إختبلفا جذريا عف عمماء العربية القدامى ،الذيف آمنوا بقداسة
النص ،و مع ذلؾ لـ يثنيـ عف ذلؾ التعامؿ معو ،بمنطؽ العمـ و المنطؽ و التحميؿ .فما الذي
يختمؼ فيو أبو زيد عف القدامى؟ و ما صحة دعواه القائمة "بمورة مفيوـ جديد لمنص يقوـ عمى

1
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أنقاض المفيوـ األسطوري الذي كاف شغاالً في الخطاب الديني قديماً ،و ال يزاؿ شغاالً إلى

اليوـ".1

عمى الرغـ مف ذلؾ يعيد إنتاج منيجيتيـ في قوالب جديدة .وىذا ما كاف يقصده مف قولو

"خطاب يناىض األصولية و لكنو يقؼ فوؽ عمى أرضيا" ،ثـ ينتقؿ عمي حرب إلى مقولة ميمة
في فكر أبو زيد وىي العممانية ،ويستغرب كيؼ يمكف أف يجمع بيف اإليماف والعممانية في صيغة
مستحيمة .2والحؽ أف ىذا موقؼ يحسب لعمي حرب ،فالرجؿ لـ ينافؽ ولـ يداىف و يطمب مف أبو
زيد أف يكوف صريحاً واضحاً ،إما أف تكوف مسمماً محافظاً أو تكوف عممانيا ممحداً وأف يبتعد عف
إما أف تكوف مسمماً أو أف تكوف
الخمطة السحرية التي يقترحيا اإلسبلـ و العممانية معاً ،أي ّ
عممانياً.3

أف عمي حرب واقع في
نمحظ مف خبلؿ األنموذجيف المذيف تحدثنا عنيما في نقد النقدّ ،
تناقض واضح ،بيف ما يصرح بو عمى مستوى الشعار وما يمارسو في حاؿ التطبيؽ ،فما كاف
يصرح بو ىو استنطاؽ الخطابات النقدية ،وفضح بداىاتو وكشؼ المسكوت عنو خمؼ ما تنطؽ بو

أف ىذا لـ يحدث بشكؿ واضح عمى مستوى التطبيؽ ،فما كاف عمي حرب يحاوؿ إثباتو ىو
غير ّ
النص المنقود.
كفاءة منيجو ،عمى حساب ّ

1
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إ ّف أحد األسباب الرئيسة ،التي دفعتنا الختيار ىذا البحث ،ىو اىتمامنا الدائـ بإشكالية
فإف المتصفح لمبحث ال يجد ذك اًر ليذا المصطمح ،ولو عمى
األصالة والمعاصرة ،لكف مع ذلؾ ّ

أف ىذا ال يخرج بحثنا مف حيز ىاتو اإلشكالية ،فبحثنا
سبيؿ اإلشارة إالّ في مقدمة البحث ،غير ّ
يتعرض إلى منيج غربي في الفكر والنقد وىو التفكيكية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببنية الحضارة
الغربية ،كما يتطرؽ في الوقت نفسو إلى مبلبسات انتقاؿ ىذا المنيج إلى الثقافة العربية ،وما
يصحب ذلؾ مف جداالت حوؿ طبيعة المنيج وفاعمية تطبيقو عمى النصوص العربية.

تطرقنا في الجزء األوؿ مف البحث إلى األصوؿ المعرفية لمتفكيكية ،والنتيجة التي أمكننا

الوصوؿ إليياّ ،أنو عمى الرغـ مف قيامو عمى مباديء ثورية بؿ وكاف ىدؼ التفكيكية باألساس
تقويض الميتافيزيقا الغربية مف سقراط إلى اليوـ ،والمقصود ىنا بالميتافيزيقا ليس الجانب الديني

وحسب ،فالميتافيزيقا في المفيوـ التفكيكي ،يقصد بيا كؿ فكرة متعالية عف واقعيا ،ومنفصمة عف

أف ىذا ال يعني انفصاليا عف ىذا النسؽ الحضاري ،بؿ ىي
شروط إمكانيا بتعبير عمي حرب .إالّ ّ
أف
تتجدر فيو إلى أبعد الحدود .فإذا عدنا إلى النماذج التي تحدثنا عنيا في أصوؿ التفكيكية ،نجد ّ
الفيمسوؼ األلماني فريدريؾ نيتشو ،يعد أىـ مرجعية ،يرتبط نيتشو كذلؾ ارتباطاً وثيقاً ببنية

الحضارة ،إذ كاف ييدؼ إلى القضاء عمى النسؽ الفمسفي المسيطر والموروث عف الفمسفة
اإلغريقية ،وىذا يعني في الوقت نفسو ارتباط دريدا بيذا النسؽ الفمسفي ،حتى واف كانت طبيعة ىذا

النص الفمسفي إالّ فمسفياً ،وفي النياية عبلقة التفكيكية
االرتباط نقدية ،فبل يمكف أف تنقد ّ
تسنى
بالميتافيزيقا الغربية ىي عبلقة بقاء ،إذ لو لـ توجد مباديء الميتافيزيقا والتمركز ،لما ّ
لمتفكيكية الوجود أصبلً ،وىذا ما تؤكده طبيعة العبلقة التي تربط دريدا ببقية النماذج التي ذكرناىا

في البحث ،مثؿ ىيدغر الذي حاوؿ مثؿ سمفو نيتشو ،تقويض مباديء التفكير الفمسفي الموروثة
وبالتحديد ما يسميو تدمير أنطولوجيا البلىوت ،أي رؤيتنا لموجود القائمة عمى أساس غيبي ،وىذا

ما يستغمو دريدا في التأسيس لمباديء التفكي ػ ػ ػ ػ ػ ػؾ حتى مصطمح ( ،)déconstructionاستقاه
دريدا مف بحوث ىيدجر حوؿ أنطولوجيا البلىوت ،باإلضافة إلى ىذا ال يمكننا تعدية طبيعة
العبلقة التي تربط التفكيكية بكؿ مف فرديناند دي سوسور وشارؿ سندرس بيرس ،فاألوؿ تعد
مفاىيمو عف االختبلؼ المغوي ،األساس الذي بنى عميو دريدا تصوره المركزي في التفكيكية ،وىو

أف كؿ لفظة في النسؽ المغوي
مفيوـ االختبلؼ المرجيء ،فإف كاف دي سوسور يقصد باالختبلؼ ّ
أف إحالة
أف دريدا يرى ّ
ال تكسب معناىا مف ذاتيا ،بؿ باختبلفيا مع غيرىا في النسؽ المغوي ،غير ّ
معنى المفظة إلى غيرىا ،ىي إحالة مستمرة .وليس ىناؾ ما يوقفيا ،ليذا ما كا ف يقصده دريدا
049
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باالختبلؼ ىو اإلرجاء المستمر لمداللة ،األمر نفسو بالنسبة لمفيوـ السيميوزيس البيرسية إذ يقدميا

دريدا عمى ّأنيا انفتاح ال مشروط لمداللة ،دونما أي اعتبار لمخمفية الفمسفية ،التي يتكئ عمييا
بيرس ،وال إلى مفيوـ المؤوؿ النيائي الذي يقدمو بيرس بوصفو الحد ،الذي تقؼ عنده آلة
السيميوزيس أو المؤوؿ الحركي(الدينامي).

فإف ما ييمنا
بغض النظر عف طبيعة القراءة ،التي يقدميا دريدا لكؿ مف سوسور وبيرسّ ،
ىو ارتباط التفكيؾ بالنسؽ الفمسفي الغربي ،وما يؤكد ذلؾ ىو طبيعة العبلقة التي تربط دريدا
بمعاصريو مف الفبلسفة والنقاد الغربييف ،مف أمثاؿ روالف بارث وميشيؿ فوكو ،أو لنكوف أكثر

عبلقة التفكيكية بفمسفة ما بعد الحداثة كاممةً ،إذ نبلحظ الشبو الشديد بيف فكر دريدا وبارث في

مرحمتو الفكرية المتأخرة ،التي توصؼ عند بعض النقاد بالتفكيكية ،واف اختمفا في العمؽ الفمسفي
إذ إ ّف كبلً منيما ييدؼ إلى إحبلؿ السيرورة محؿ الثبات في المفاىيـ المتعمقة بالداؿ والمدلوؿ
والتأويؿ والمعنى والقراءة .واألمر نفسو بالنسبة لميشيؿ فوكو فالرجبلف واف اختمفا في

فإف مفاىيميما متقاربة ،حتى نستطيع القوؿ ّأننا وحسب اطبلعنا ال نكاد نجد فرقاً
المصطمحاتّ ،
واضحاً بيف دريدا وفوكو ،ولننظر قميبلً إلى مفيوـ الجينالوجيا عند فوكو ،الذي يعرفو كما سبؽ

بأنو بحث في المناطؽ المعتمة مف الذاكرةّ ،إنو بحث في الميمش في الحضارة الغربية
الذكرّ ،
نتيجة إرادة الحقيقة .وىذا ما كاف ييدؼ إليو دريدا مف إحياء اليامش وتقويض المركز .ولع ّؿ ىذا
الجانب ىو األساس ،الذي جعؿ كريستوفر نوريس في كتابو المشيور عف التفكيكية يصنؼ فوكو

إف كؿ
في إطار فبلسفة التفكيؾ ،ولعؿ ىذا كذلؾ ما كاف يقصده عبد العزيز حمودة ،بقولو ّ
المسالؾ في الفمسفة الغربية تؤدي إلى جاؾ دريدا ،وىو ما يفرض عمينا إعادة النظر في رأي عبد
أف مصطمح التفكيكية مرادؼ
الوىاب المسيري ،الذي خالؼ فيو الكثير مف الدارسيف ،إذ يرى ّ
ألف جؿ اتجاىات ما بعد الحداثة تيدؼ إلى تقويض
لمصطمح ما بعد الحداثة أو تنويع عميوّ ،
أف التفكيكية مع ادعائيا الثورية
المراكز واالحتفاء بالسيرورة ،ومف ىنا نخرج بنتيجة مفادىا ّ

والتخمص مف أعباء الفمسفة والميتافيزيقا الغربية ،إالّ ّأنيا ظمت حبيسة تمؾ الفمسفة وتدخؿ في
أف التفكيكية تعيد إنتاج مقوالت الميتافيزيقا الغربية بطريقة أخرى ،كما
لعبتيا .وىذا ما يؤكد فرضية ّ
يذىب إلى ذلؾ عدد مف النقاد الغربييف مف أمثاؿ جوف إليس .كما يمكننا القوؿ إ ّف التفكيكية لـ
تكف فقط نتيجة لمعبقرية الفمسفية لدى جاؾ دريدا ،بقدر ما كانت وليدة نسؽ فمسفي .ىذا النسؽ

الفمسفي قاـ عمى التشكيؾ في كؿ المرجعيات ،التي قامت عمييا الفمسفة الغربية ،سواء البلىوتية أو
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العقبلنية أو التجريبية .وىذا النسؽ ىو ما أشرنا إليو في متف البحث بفمسفة االرتياب ،التي يعد كؿ

مف نيتشو وكارؿ ماركس وسيجموند فرويد روادىا األوائؿ.

كما تدفعنا مثؿ ىذه النتائج إلى إعادة التظر في عبلقة التفكيكية بالمتراث الصوفي

القببلني ،وبغض النظر عف الشبو الواضح بيف مقوالت التفكيكية ومفاىيـ التأويؿ القببلنية ،إالّ ّأنو

قد ال يثبت بشكؿ قاطع عبلقتيما العضوية ،لكف ما نستطيع إثباتو ىو عبلقة التفكيؾ بالتصوؼ
أف مفاىيـ التفكيكية حوؿ القراءة وحرية القاريء
عموماً ،قببلنياً كاف أو غنوصياً أو عرفانياً ،ذلؾ ّ
وتجدد المعنى حاؿ فعؿ القراءة ،يتوافؽ إلى حد بعيد مع التأويؿ األحوالي الصوفي ،كما يؤكد ىذا
نسقية التيار التفكيكي ويجعؿ مف مبادئ ليست حديثة بؿ قد يجعميا موازية في ظيورىا لظيور قيـ
الفمسفة الغربية والتفكير العقبلني ذاتيا لدى فبلسفة اإلغريؽ ،ىذا ما يؤكده إيكو حيف يتحدث عف

"ىيرموس" وكيؼ ّأنو غامض ومتغير دائماً وموجود في كؿ ما كاف وغير موجود في الوقت نفسو
إف وضعية ىيرموس ىذا تطابؽ تماماً مفيوـ المعنى في التفكيكية ،فمطالما كانت الحضارة الغربية
ّ

دائماً مولعة بفكرة البلنيائي حسب إيكو.

إذا ماعدنا إلى آليات التفكيؾ ،فما ننبو إليو أو ما يمكننا استنتاجو ،ليس لو عبلقة بفاعمية

إف ما ييـ منيا ىو طبيعة
تمؾ المقوالت ،وال مبادئيا وال النتائج المتأمؿ حصوليا مف تطبيقياّ ،
أف مقولة مثؿ االختبلؼ المرجيء ترتبط
العبلقة التي تربط آليات التفكيؾ ببعضيا بعضاً ،ولنبلحظ ّ
ارتباطاً عضوياً بكؿ المقوالت األخرى .فمثبلً مقولة نقد الموغومركزية أو التمركز المنطقي ،مفادىا

أف النتيجة ،التي ترجى مف ورائيا ىي تدمير التمركز حوؿ المعقوالت أو المقوالت أو المعتقدات
ّ
وىذا ما يسمح ببلنيائية المعنى وبروز اآلخر ،ومايتيح االختبلؼ ولننظر كذلؾ إلى مقولة
أف الصوت يضمف حضور
الغراماتولوجيا أو عمـ الكتابة ،التي قامت عمى نقد مركزية الصوت ،أي ّ
المتكمـ ،كما يضمف الوصاية عمى المعنى وبالتالي أحاديتو ،لكف عمـ الكتابة الذي يدعو إليو دريدا
يؤدي إلى إحبلؿ الكتابة محؿ الصوت .والكتابة تستطيع االنفبلت مف سمطة القائؿ أو الكاتب ،مما

يسمح بحرية المعنى وتعدده .وىذا ما يؤدي إلى االختبلؼ واإلرجاء المستمر لممعنى ،ما يجعمنا
أف االختبلؼ المرجيء يشكؿ المقولة المركزية في التفكيكية ،.وكؿ المقوالت األخرى
نؤكد عمى ّ
إف تفكيؾ التمركزات يؤدي إلى عالـ بريء
تصب في خانتيا ،ىذا ما كاف يقصده دريدا حيف قاؿ ّ

صالح لمتأويؿ ،وما يجعؿ مقوالت التفكيكية تشكؿ نظاماً ونسقاً مغمقاً ،والتفكيكية بيذا تقع في شر

محاذيرىا .فيي قامت ضد النسقية ،والنسقية ىنا بمفيوميا السمبي ،الذي قدمو دريدا ،أي النسقية
التي تؤدي إلى التمذىب والتعصب لمرأي والحجر عمى المعنى والحقيقة.
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إذا ما عرجنا إلى ضروب تمقي التفكيكية في الحضارة الغربية ،فسنجد ّأنيا لـ تحقؽ نجاحاً
كبي اًر في ببلد النشأة فرنسا أو أوروبا عموماً كالذي حققتو في أمريكا ،إ ّف السبب وراء ذلؾ ،يعود
إلى المزاج الثقافي األمريكي ،المرتبط بالتاريخ االستيطاني لمحضارة األمريكية ،الراغبة في التخمص

أف التفكيؾ ييدؼ إلى إشاعة االختبلؼ المرجيء ،الذي يقوـ عمى
مف خمفياتيا األوروبية .كما ّ
ألف
التخمص مف كؿ اليويات .فحقيقة اآلخر الذي يتحدث عنو التفكيكيوف آخر ،ال ىوية لوّ ،
التفكيكية ال تعترؼ باليويات الخاصة ،وىذا ما يجعؿ مقولة اآلخر في المفيوـ التفكيكي لفظاً بدوف

ألنو ال ينطوي عمى ما يميزه مف الذات ،وىذا ما يتوافؽ مع أىداؼ العولمة المدعومة مف قبؿ
روح ّ
أف
القوة األمريكية ،التي تيدؼ إلى تقويض كؿ الثقافات واليويات المحمية والسيطرة عمييا .كما ّ
التفكيكية تتوافؽ مع مبادئ الديمقراطية األمريكية .فالديمقراطية األمريكية ديمقراطية إمبريقية ال
تؤمف بالمرجعيات وال الخمفيات األخبلقية ،والمرجعية الوحيدة ىي عدد األصوات .وكؿ شيء قابؿ

لمتصويت ،والتفكيكية ال تقوـ عمى أي مرجعية وال شيء ثابت إالّ االختبلؼ او المتفكيؾ ذاتو ،وىذا

ما يمكننا مف القوؿ إ ّف التفكيؾ ىو الوجو الحقيقي ألمريكا.
فإنو يتجو اتجاىات ثبلثة ،األوؿ في
أما النقد الذي يوجو لمتفكيؾ في الحضارة الغربيةّ ،
ّ
أف طبيعة اإلنساف ىي التواصؿ .وىذه ىي الوظيفة األساس لمغة والتواصؿ
قضية التواصؿ ،ذلؾ ّ
يفرض وجود سقؼ ،تتوقؼ عنده سيرورة الداللة ،الثاني يتعمؽ بنسقية التفكيكية وانضوائيا تحت

أف التفكيكية تعيد إنتاج عيوب
سقؼ الفكر الغربي ،عمى الرغـ مف ادعائيا عكس ذلؾ ،الثالث ّ
الميتافيزيقا الغربية بشكؿ آخر.
أما الفصؿ الثاني مف البحث فتطرقنا فيو إلى طبيعة التمقي العربي لمقوالت التفكيؾ ،فبداية
ّ
أف الخبلؼ في الترجمة يشكؿ واجية لخبلؼ
تطرقنا إلى الخبلفات بيف المترجميف العرب ،وكيؼ ّ

أعمؽ خبلؼ في الفيـ والتأويؿ .ثـ تعرضنا إلى نماذج مف التمقي العربي لمتفكيؾ ،عند النقاد الذيف

أف التفكيكية تيار فمسفي ونقدي في
تبنوا ىذا التوجو نفسو ،أو الذيف نقدوه ،فبدءاً يجب أف نوضح ّ
الوقت نفسو ،مزج بيف الميدانيف كمييما ،ىذا ما لـ ينتبو إليو الغذامي أو لـ يعر لو اىتماماً فنظر
إلى التفكيؾ بوصفو آليات وقوالب تطبؽ عمى النصوص ،أو تفكؾ النصوص مف أجؿ إعادة

أف البناء يفرض وجود نسؽ ونظاـ محدد ،ما يتاقض ومبادئ التفكيؾ كميةً .ولع ّؿ
بنائيا ،في حيف ّ
ىذا التحرج مف الجانب العدمي في التفكيؾ ىو ما جعمو يترجميا بالتشريحية،التي تعني في الوقت

أف الفجاري كاف أكثر وعياً بطبيعة
عينو إعادة الشيء المشرح إلى سابؽ عيده ،ورأينا كيؼ ّ
التفكيؾ ،واستغمو في محاولة نقد الفكر التأويمي المتمركز حسبو حوؿ المعنى بوصفو معطى ثابتاً
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أف التفكيؾ ذاتو يمكف النظر إليو
والتأسيس لفكر تأويمي تفكيكي منفصؿ عف كؿ المرجعيات .مع ّ
بوصفو مرجعية.
أما النقد الذي وجيو النقاد العرب لمتفكيكية فيتجو حسب ما وصمنا إليو إلى قسميف ،فمنو
ّ
ما ىو ذو طابع نقدي أدبي ،كما ىو حاؿ نقد عبد العزيز حمودة ،ومنو ما ىو ذو طابع معرفي

فمسفي كما ىو حاؿ نقد عبد الوىاب المسيري .عمى الرغـ مف إيماننا بتداخؿ الجانبيف ،ونمحظ
انتباه عبد العزيز حمودة ،إلى طبيعة العبلقة العضوية ،التي تربط التفكيؾ بتيارات الفكر الغربي

أما عبد
األخرى ،إلى جانب إشارتو إلى األالعيب المغوية ،التي يقوـ عمييا الخطاب التفكيكيّ .
الوىاب المسيري فييدؼ إلى رد التفكيكية إلى منابتيا الفسفية ،واثبات مرجعيتيا الفكرية الضاربة
أف التفكيكية ال تعدو أف تكوف محطة حتمية في مسار الفسفة
في بنية الحضارة الغربية ،بؿ يعتقد ّ
الغربية ،كما يركز عمى الجانب اإلنساني المتعمؽ أساساً بالتواصؿ ،الذي يفرض وجود حد لمتأويؿ
لذلؾ يركز عمى طبيعة العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ ،و ّأنيا في المنظومات القديمة كانت تحافظ عمى
أف
الشرط التواصمي ،وحتى واف كانت طبيعة العبلقة بيف الداؿ والمدلوؿ متذبذبة بفعؿ المجاز ،إالّ ّ

ىذا االضطراب ال يصؿ إلى حد االنفصاؿ ،الذي يؤدي إلى غياب المعنى وفقداف خاصية
أما في المنظومة التفكيكية فميست ىناؾ عبلقة أصبلً بيف الداؿ
التواصؿ في المغة البشريةّ .
أف
والمدلوؿ ،حيث ال صمة بيف العقؿ و الواقع وال بيف الخالؽ والمخموؽ .وما نستنجو مف ىذا كمو ّ
التفكيكية ليست فك اًر متعالياَ عمى النقد ،بؿ يقبؿ النقد ،الذي قد تختمؼ طبيعتو قميبلً .فالتفكيكية ال

إف أي نقد يستند إلى مرجعية ،محكوـ عميو بالفشؿ مسبقاً ،لذلؾ فأسمـ طريقة
تؤمف بأي مرجعيةّ ،
لنقد الخطاب التفكيكي ىو التفكيؾ ذاتو ،ىذا ما سميناه في البحث تفكيؾ التفكيؾ.
وفي األنموذج التحميمي ،الذي اخترناه لمبحث ،وىو الخطاب التفكيكي لعمي حرب ،حاولنا

أف نرى مدى تخمص خطابو مف العيوب التي يأخذىا عمى الخطاب الفكري العربي ،ولنبلحظ معاً

أف عمي حرب ،يرجع كؿ المشكبلت المعاصرة إلى األصولية أو إمبريالية المعنى وديكتاتورية
كيؼ ّ
أف يبحث لكؿ المشاكؿ عف أصوؿ في التراث العربي اإلسبلمي ،وىو بيذا يحذو
الحقيقة .الميـ ّ

حذو أسبلفو :نيتشو ودريدا وفوكو ،ويتناسى في سعيو لمتبياف عيوب الفكر العربي االسبلمي وردىا
إلى التفكير الديني المنغمؽ ،أو الفكر األحادي أو التفكير األصولي .إّنو ىو ذاتو يستند إلى
كأنو المنفذ الوحيد .والحؿ
أف يقدـ فكره التفكيكي أو ما بعد الحداثي ّ
مرجعية واألكدى ،مف ذلؾ ّ
األوحد وىذا ما يجعمو يشجع عمى الدخوؿ في فضاء العولمة والتخمص مف أوىاـ اليوية والنرجسية
أف العولمة ىي فضاء التعدد واالختبلؼ والتعايش ،وفضاء االختبلؼ المرجئ الذي
الفكرية ،ذلؾ ّ
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ال يعترؼ بأي ىوية .وما يمكننا قولو في حؽ عمي حرب إّنو في سعيو التخمص مف عيوب الفكر
الغربي ،التي اصطمحنا عمى تسميتيا في متف البحث بإمبريالية األصوؿ ،نسي ّأنو ال يعدو أف

يكوف استبدليا بأصولية أخرى ،أسميناه كذلؾ إلمبريالية التحرير .وال أد ّؿ عمى ذلؾ مف ّأنو يبدو
واضحاً مف خبلؿ كتاباتو إّنو يحمؿ فك اًر جاى اًز وقالباً معداً مف قبؿ ،يبحث لو عف االسقاط
أدؿ عمى ذلؾ مف كتابو األخير " ،ثورات القوة الناعمة في العالـ العربي نحو تفكيؾ
المناسب ،وال ّ

الديكتاتويات واألصوليات" الّذي يقدـ فيو قراءةً لثورات الربيع العربي ،ويرد قياـ الثورات العربية إلى
لما يتحدث عف فوز
تخمص الشعوب مف سمطة المرجعيات ،ثـ ينكص عمى عقبيو بخصوص ّ
اإلسبلمييف ،ويحذر مف عودة الديكتاتوريات عمى أيدييـ ،وكيؼ يمكف لمشعوب أف تختار

أف عمي حرب يسعى
إف ىذا يؤكد عمى ّ
اإلسبلمييف بعد أف قامت ضد الػأصوليات والمرجعياتّ ،
إلى قولبة الوقائع والنصوص حسب خمفيتو ،وىذا ما يجعنا نؤكد عمى ّأنو لوال وجود الفكر األصولي

المتطرؼ الذي يستغمو خطاب عمي حرب لصالحو ،لما تسنى لخطاب عمي حرب الوجود أصبلً،

أف ىذا يضطرنا إلى التشكيؾ في كوف عمي حرب صاحب مشروع فكري.
كما ّ
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 البازعي سعد والرويمي ميجاف ،دليؿ الناقد األدبي إضاءة ألكثر مف سبعيف تيا اًر ومصطمحاًنقدياً معاص اًر  ،المركز الثقافي العربي ،ط 2بيروت ،الدار البيضاء .2115

 بخضرة ،مونيس ،تاريخ الوعي مقاربات تاريخية حوؿ جدلية ارتقاء الوعي بالواقع ،منشوراتاالختبلؼ والدار العربية لمعموـ ناشروف ،ط ،1بيروت والجزائر.2119 ،

 بدوي عبد الرحمف ،خبلصة الفكر الغربي سمسمة الفبلسفة ،نيتشو ،وكالة المطبوعات ط5الكويت .1975 ،

 بف بوعزيز وحيد ،حدود التأويؿ قراءة في مشروع إمبرتو إيكو النقدي ،منشورات االختبلؼوالدار العربية لمعموـ ،ط ،1بيروت والجزائر.2117 ،

 البنكي محمد أحمد ،دريدا عربياً قراءة التفكيؾ في الفكر النقدي العربي ،المؤسسة العربيةلمدراسات والنشر ،ط ،1ودار الفارس ،بيروت وعماف.2115 ،

 بوعزة محمد ،استراتيجية التأويؿ بيف النصية والتفكيكية ،منشورات االختبلؼ ،ودار األماف،ط 1الرباط والجزائر.2111 ،

 الجابري محمد عابد ،تكويف العقؿ العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،11بيروت.2119

 -الجرجاني عبد القاىر ،أسرار الببلغة ،دار ابف الجوزي ،ط ،1القاىرة2111 ،

 حامد خميؿ ،المنطؽ البراغماتي عند شارؿ سندرس بيرس مؤسس البراغماتية ،دار الينابيع،دمشؽ.1996 ،

 -حرب عمي ،أسئمة الحقيقة ورىانات الفكر ،دار الطميعة ،ط ،1بيروت.1994 ،

 -اإلنساف األدنى أمراض الديف وأعطاؿ الحداثة ،المؤسسة العربية لمدراسات

والنشر ،ط ،2بيروت.2111 ،

 -أوىاـ النخبة أو نقد المثقؼ ،المركز الثقافي العربي ،بيروت والدار البيضاء،

 -الحب والفناء تأمبلت في المرأة والعشؽ والوجود ،دار المناىؿ لمطباعة والنشر

والتوزيع ،ط ،1بيروت.1991 ،

 الماىية والعبلقة نحو منطؽ تحويمي ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروتوالدار البيضاء.1998 ،

 -المصالح والمصائر صناعة الحياة المشتركة ،منشورات االختبلؼ  ،والدار

العربية لمعموـ ،ط ،1الجزائر بيروت.2111 ،

 -الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة ،المركز الثقافي العربي ،ط ،2بيروت والدار

البيضاء.2111 ،

 -تواطؤ األضداد اآللية الجدد وخراب العالـ ،منشورات االختبلؼ  ،والدار العربية

لمعموـ ،ط ،1الجزائر وبيروت.2118 ،

 -حيث النيايات ،فتوحات العولمة ومآزؽ اليوية ،المركز الثقافي العربي ،ط1

بيروت والدار البيضاء .2111 ،

 -نقد الحقيقة ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت ،الدار البيضاء.1993 ،

النص ،المركز الثقافي العربي ،ط ،4بيروت والدار البيضاء.2115 ،
 نقد ّ -ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ط ،1بيروت ودار

الفارس عماف.2115 ،

النص ،سمسمة عالـ المعرفة(،)298
 حمودة عبد العزيز ،الخروج مف التيو دراسة في سمطة ّو ازرة الثقافة ،ط ،1الكويت.2113 .
المرايا المحدبة مف البنيوية إلى التفكيؾ ،سمسمة عالـ المعرفة ،و ازرة الثقافة ،الكويت.1998، حنفي حسف والجابري محمد عابد ،حوار المشرؽ والمغربِ ،المؤسسة العربي لمدراسات والنشر،
بيروت ،دت.

 حنفي حسف ،التراث والتجديد موقفنا مف التراث القديـ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر،بيروت ،ط.2112 ،5

 الخطابي عز الديف ،أسئمة الحداثة ورىاناتيا في المجتمع والتربية والسياسة ،منشوراتاالختبلؼ الجزائر والدار العربية لمعموـ ناشروف ،ط 1بيروت.2119 ،

 سعد اهلل محمد سالـ ،األسس الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية ،دار الحوار ،ط ،1البلذقية .2118النص ،عالـ الكتاب الحديث ،ط ،1عماف.2116 ،
 أنسنة ّ -ما وراء النص دراسات في النقد المعرفي المعاصر،عالـ الكتاب الحديث ،ط ،1عماف

.2118
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 شوقي الزيف محمد ،تأويبلت وتفكيكات في الفكر العربي المعاصر ،المركز الثقافي العربي،ط ،1بيروت والدار البيضاء.2112 ،

 شوقي الزيف محمد وآخروف ،الحقيقة والتأويؿ قراءات في فكر وفمسفة عمي حرب ،منشوراتاالختبلؼ الجزائر ،والدار العربية لمعموـ ،،ط 1بيروت.2111 ،

 عبد الرحمف طو ،تجديد المنيج في تقويـ التراث ،المركز الثقافي العربي ،بيروت والدارالبيضاء ،د.ت.
 -حوارات مف أجؿ المستقبؿ ،دار اليادي ،ط  ،1بغداد.2113 ،

 في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكبلـ ،المركز الثقافي العربي ،ط ،2بيروتوالدار البيضاء.2111 ، ،

 بف عبد العالي عبد السبلـ ،ميثولوجيا الواقع ،دار توبقاؿ ،ط ،1الدار البيضاء.1999 ،-ثقافة العيف وثقافة األذف ،دار توبقاؿ ،ط ،2الدار البيضاء.2118 ،

 عبداهلل عادؿ ،التفكيكية سمطة العقؿ وارادة االختبلؼ ،دار الحصاد ،دمشؽ ،ودار الكممةدمشؽ ،ط.2111 ،1

 بف عرفة عبد العزيز ،الداؿ واالستبداؿ ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت والدار البيضاء.1993

 عناني محمد ،المصطمحات األدبية الحديثة ،دراسة ومعجـ عربي إنجميزي ،الشركة المصريةالعالمية لمنشر لونجماف ،ط ،3القاىرة.2113 ،

 عودة ناظـ ،تكويف النظرية في الفكر العربي والفكر اإلسبلمي المعاصر ،دار الكتاب الجديدالمتحدة ،ط ،1بيروت .2119

 الغذامي عبد اهلل ،الخطيئة والتكفير مف البنيوية إلى التشريحية نظرية وتطبيؽ ،المركز الثقافيالعربي ،ط ،6بيروت والدار البيضاء.2116 ،

-النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية العربية ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت،

والدار البيضاء.2115 ،
 الفجاري مختار ،الفكر العربي اإلسبلمي مف تأويمية المعنى إلى تأويمية الفيـ ،عالـ الكتابالحديث ،إربد األردف ،وجدا ار لمكتاب العالمي ،ط ،1عماف.2119 ،

 فضؿ صبلح ،مناىج النقد المعاصر ،دار إفريقيا الشرؽ ،ط ،1بيروت والدار البيضاء،.2112
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 قطوس بساـ ،استراتيجيات القراءة التأصيؿ واإلجراء النقدي ،مؤسسة حمادة ودار الكندي ،ط1إربد األردف.1998 ،

 المسيري عبد الوىاب،الفمسفة المادية وتفكيؾ اإلنساف ،دار الفكر ،ط ،2دمشؽ .2117، -المغة والمجاز بيف التوحيد ووحدة الوجود ،دار الشروؽ ط ،1القاىرة.2112 ،

 -رحمتي الفكرية في البذوروالجذور والثمر سيرة غير ذاتية غير موضوعية ،دار الشروؽ ،ط،1

القاىرة.2116 ،

 المسيري عبد الوىاب والتريكي فتحي ،الحداثة وما بعد الحداثة ،دار الفكر ،ط ،1دمشؽ،.2114

 المسيري عبد الوىاب وعزيز العظمة ،العممانية تحت المجير ،دار الفكر ،ط ،1دمشؽ.2111

 مصطفى عادؿ ،فيـ الفيـ مدخؿ إلى الييرمينوطيقا نظرية التأويؿ مف أفبلطوف إلى غادامير،دار رؤية ،ط ،1القاىرة.2117 ،

 بف نبي مالؾ ،مشكمة األفكار في العالـ اإلسبلمي ،دار الفكر ،ط ،6دمشؽ.2115 ، -نجيب محمود زكي ،ىموـ المثقفيف ،دار الشروؽ ،ط ،1القاىرة.1975 ،

 -الوالي محمد ،االستعارة في محطات يونانية وغربية وعربية ،دار االماف ،الرباط ،د.ت.

 يوسؼ أحمد ،السيميائيات الواصفة المنطؽ السيميائي وجبر العبلمات ،منشورات االختبلؼالجزائر والدار العربية لمعموـ ناشروف ،ط 1بيروت.2118 ،
الرسائل الجامعية:
عياط إيناس ،استراتيجية التمقي في الفكر النقدي المعاصر ،رسالة ماجستير ،جامعةالجزائر،
 ّ.2117

 -يوبي عبد السبلـ ،المسكوت عنو في فكر نصر حامد أبوزيد ،رسالة ماجستير ،جامعة مولود

معمري ،تيزي وزو.2111 ،

 )2المجبلت والدوريات:
 الجابري محمد عابد ،ليس في ثقافتنا مفيوـ لآلخر وحوار الحضارات شعار ظرفي ،مجمةاأليس ،و ازرة الثقافة الجزائر ،العدد.2007 ،2
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 الشرع فايز ،مراسـ استقباؿ الحقيقة قراءة في االستراتيجية المنيجية في مشروع محمد آركوفلقراءة الفكر اإلسبلمي ،مجمة المعرفة ،و ازرة الثقافة السورية ،العدد ،479 ،أوت .2003
 شرفي عبد الكريـ ،خطيئة الغذامي مف يكفر عنيا أو المسافة بيف تشريحية الغذامي وتفكيكيةدريدا ،مجمة الخطاب ،منشورات مخبر تحميؿ الخطاب ،تيزي وزو ،العدد .2010 ،7

 ريحاني األزىري ،لعنة بابؿ ومباركة اآلخر ،مجمة أيس ،و ازرة الثقافة الجزائر ،العدد.1،2007 -يفوت سالـ ،االستشراؽ وعي بالذات مف خبلؿ الوعي باآلخر،مجمة آيس.

)3المراجع المترجمة:

 إمبرتو إيكو السيميائية وفمسفة المغة ،ترجمة :أحمد الصمعي ،المنظمة العربية لمترجمة ،ط،1بيروت.2115 ،

 -التأويؿ بيف السيميائيات والتفكيكية ،ترجمة :سعيد بنكراد ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت

والدار البيضاء،2111 ،ص 24

 -بابا ىومي ،موقع الثقافة ،ترجمة :ثائر ديب ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت والدار

البيضاء.2007 ،

 -بارث روالف ،درس السيميولوجيا ،ترجمة :عبد السبلـ بنعبد العالي ،دار توبقاؿ ،ط ،3الدار

البيضاء.1993 ،

 -تشاندلر دانياؿ ،أسس السيميائية ،ترجمة :طبلؿ وىبة ،المنظمة العربية لمترجمة ،ط ،1بيروت،

.2118

 -جاكسوف ليونارد ،بؤس البنيوية ،ترجمة :ثائر ديب ،دار الفرقد ،ط ،2دمشؽ.2118 ،

 دريدا جاؾ ،أحادية اآلخر المغوية ،ترجمة وتقديـ :عمر مييبؿ ،منشورات االختبلؼ ،الجزائروالدار العربية لمعموـ ناشروف ،ط ،1بيروت.2118 ،

-الكتابة واالختبلؼ ،ترجمة كاظـ جياد ،دار توبقاؿ ،ط ،1الدار البيضاء.1988 ،

 -لغات وتفكيكات لقاء الرباط مع جاؾ دريدا ،ترجمة :عبد الكبير الشرقاوي ،دار توبقاؿ  ،ط،1

الدار البيضاء.1998 ،

 مواقع ،ترجمة :فريد الزاىي،دار توبقاؿ ،ط ،1الدار البيضاء.1992 ، -رسوؿ محمد رسوؿ ،محنة اليوية مسارات البناء وتحوالت الرؤية ،المؤسسة العربية لمدراسات

والنشر ،ط ،1بيروت.2112 ،

 زيما بيير ،التفكيكية دراسة نقدية ،ترجمة :أسامة الحاج ،دار مجد ،ط ،2بيروت.2116 ،061

 سمدف روماف ،النظرية األدبية المعاصرة ،ترجمة :سعيد الغانمي ،دار الفارابي ،ط ،1عماف.1996

نصيات بيف الييرمينوطيقا والتفكيكية ،ترجمة :حسف ناظـ وعمي حاكـ
 سيمفرماف جوف ىيو،ّ
صالح ،المركز الثقافي العربي ،ط،1بيروت والدر البيضاء.2112 ،
 -عبد الرحمف طو فقو الفمسفة ،الفمسفة والترجمة ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيروت الدار

البيضاء .1995 ،

 -فوكو ميشيؿ ،نظاـ الخطاب ،ترجمة محمد سبيبل ،دار التنوير ،بيروت ،د.ت.

 -جينيالوجيا المعرفة ،ترجمة :أحمد السطاتي وعبد السبلـ بنعبد العالي ،دار توبقاؿ ،ط ،2الدار

البيضاء .2118 ،

 -كولمر جوناثاف وآخروف ،البنيوية وما بعدىا مف ليفي شتراوس إلى دريدا ،تحرير جوف ستروؾ،

ترجمة :محمد عصفور ،سمسمة عالـ المعرفة( ،)216المجمس األعمى لمثقافة والفنوف واآلداب،

الكويت.1996 ،

 -كولمر جوناثاف ،وآخروف ،البنيوية والتفكيؾ مداخؿ نقدية ،ترجمة :حساـ نايؿ ،دار أزمنة ،ط،1

عماف.2117 ،

 -كيرني ريتشارد ،جدؿ العقؿ وحوارات آخر القرف ،ترجمة إلياس فركوح وحناف شرايخة ،المركز

الثقافي العربي ،ط ،1بيروت والدار البيضاء.2115 ،

 -ليشتو جوف ،خمسوف مفك ار أساسيا معاص ار مف البنيوية إلى ما بعد الحداثة ،ترجمة :فاتف

البستاني ،المنظمة العربية لمترجمة ،بيروت ،د.ت.

 -ىابرماسيورغف ،الفمسفة األلمانية والتصوؼ الييودي ،ترجمة نظير جاىؿ ،المركز الثقافي العربي

ط ،1بيروت والدار البيضاء.1995 ،

 -ويميؾ رينيو ،واريف أوستيف ،نظرية األدب ،ترجمة محي الديف صبحي ،مراجعة حساـ الخطيب،

المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ط ،2بيروت.1987 ،

)4المراجعاألجنبية:

- Barthes Roland. Le grain de la voix. Entretiens 1962.1980. Seuil. Paris.
1981.
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