
 جاك ديريدا ومغامرة االختالف
   

 محمد حافظ دياب 
 حممد حافظ دياب، جاك دريدا، احلداثة، ما بعد احلداثة، البنيوية، الوجودية. الكلمات المفتاحية:

سه؟ وهل ىل جتاوز وحدته املزعومة وتطابقه مع هوية ثابتة يطلقها على نفإىل قراءة حرة للنص، تدفع به إكيف السبيل 
اءة، فتشارف ما مكان أن تفتح هذه القر طالقيته، فيعرض ملفارقاته وتناقضاته؟ وملاذا باإلإيتحدى اتساقه و من مدخل 

 مل يقله أو يبح به، لكنه البد فيه؟ 
اليت ال  ا لكل عالقات الغيابا ومتأني  ا دؤوب  ، وفرضت عليه رصد  "جاك ديريدا"تلك األسئلة وخمارجها أرقت 

ض ضمن دراك املتعجل حني يظن أنه أمسك هبا، لتفوته مداراهتا. حسبه البعفال يستوعبها اإل ،حتضر بوضوح يف النص
عشرية ما بعد احلداثة، مع انتقاده املشروع احلداثي القائم على ميتافيزيقا الذات كمركز للكون ومصدر للمعرفة، وعلى 

لنسق، حني ا من مركزية العلة وانغالق ااملتضمنة نوع  العقالنية اليت أعلت من النزعة العلمية املفرطة، والنظرة الشاملة 
 للتاريخ واجملتمع.  يتزعم قدرهتا على التفسري الكل

، اكر  مكانات البنيوية، وطرح رأيه فيها مبإوصنفه آخرون كأحد أعالم تيار ما بعد البنيوية، حني شكك يف 
حالة إوجود مركز  اأهنا حني تبدأ من البنية، تفرتض سلف  ا أهنا تعيش حالة انقسام بني ما تعد به وبني ما أجنزته، و مذكر  

كها. فليس مثة لديه بنية بتمزيق البنية وتفكي "ديريدا"من نوع ما، ميكن هذه البنية من حتقيق الداللة وتثبيتها، وهلذا عىن 
 خوم. نه اللعبة املتواصلة بني املركز والتأأو مركز، ألن املركز عنده خارج النص، أي نص، وداخله، 

. ال متتلك أمتعته نه عابر سبيلأ ،ا على التصنيفحرى يف كل احلاالت عصي  يف احلالني، أو باأل "ديريدا"يبدو 
د، بل له مغامرة ملعىن الوحياملعرفية قناعة األجوبة، أو وضوح احلدود أو قرارة الطمأنينة، أو وثوق الصيغ، أو امربيالية ا

من هامشها وومهها،  اعرب الطواف حوهلا وتطبيقها، وبدء   – ية مسألةأ –ىل املسألة إسائل وتنتقد، تشري وتومئ ة، ت  حمري 
 . ا"ا هلا متام  ابق  ومط ،ا معهامتطابق   يا من احلقيقة، بل أنه متجذر فيها بالدرجة اليت يضحطاملا أن: "الوهم أشد رسوخ  

نا أو هناك، أو وجهة حمددة مبتغاة التجوال ه ،اا معين  وألنه عابر سبيل، فهو يف ترحال دائم، ال يروم عربه أفق  
وعدم الرضا على ما سطره اليوم أو سيفعله يف الغد. فلقد: "كان علي أن أكتب بكل ما أوتيت من قدرة على الدقة، 

رغبتك أنت، أي تلك  ،اوأعين بذلك رغبتنا مجيع   ،ما هو يف تعارض كلي مع رغبيت، أو ما أزعم معرفته على أنه رغبيت
ة لدى لنتسق مع دوران الفكر  .مة احلية، ذلك احلضور الكاذب، ذياك التحديد املباشر، وذينك احلفاظ القاتل"الكل

 ، فنحوم حوله، وجنوس عرب سريته، لكي نتعرف على وعوده. "ديريدا"
  بطاقة تعريف



هودية يف حي "األبيار" ة ي، ولد لعائل"مريلو بونيت"و "سارتر"هو فيلسوف فرنسي من جيل "فكر القطيعة"، التايل جليل 
 "روسو"، وقضى هبا سنوات تكوينه األوىل، يقرض الشعر بالفرنسية وينشره، ويطالع مؤلفات 1930مبدينة اجلزائر عام 

الرسوب ا من املدرسة، و ضه للطرد عام  . وميارس الرياضة، ويهمل الدراسة، مما عر  "فالريي"و "كامو"و "نيتشه"و "جيد"و
ية، وثقافة ا بني ثقافتني متصارعتني: ثقافة اجلماعة اجلزائرية العربيا. وكيهودي، عاش هناك مغرتب  يف امتحان البكالور 

نسية. ومل يتمكن من ا سادت فيه الفر ا استعماري  املستعمر الفرنسي. هلذا مل يستطع تعلم اللغة العربية، ألنه عاش وضع  
 ىل فرنسا. إا ال بعد نزوحه شاب  إاحلصول على اجلنسية الفرنسية، 

، حىت فالت من العنف والرعبا أنه: "مل يكن مبستطاعه اإليتحدث عن غربة هذه السنوات اجلزائرية، مذكر  
ولو كان على مسافة منهما. فمن خالل هذه التجربة، كنت أحس باخلناجر مشهرة أمامي يف أية حلظة، سواء عند 

أو  ،ايهود   ا كانوا أووالعنصرية اليت مل ينج منها أحد، عرب   جراميف امللعب، أو يف صخب أعمال اإل مغادرة املدرسة أو
 .أو كورسيكيني" ،يطالينيإأو  ،أو مالطيني ،سبانإ

ىل إ اأو ذاتية "محقاء" سينقله الحق   ،ىل هوية "مطمئنة"إالشعور بعدم االنتماء  "ديريدا"من يومها، عرف 
يقي مشايل بقدر فر إريه: "يهودي ال يهودي، يهودي جزائري، دامت جذوره "معلقة يف اهلواء". فهو بتعب اهتماماته، ما
 اجلزائري.  ا"ديريد"الفرنسي، و "ديريدا"نه إ ،ما أنا فرنسي"

ة بباريس، حدى املدارس الثانويإىل فرنسا، وتابع دراسته ملدة ثالث سنوات يف إرحل يف سن التاسعة عشرة 
 "M.Aucouturierأوكتورييه "و "P.Bourdieuبيري بورديو "ليتعرف خالهلا على أصدقاء كثريين، منهم 

يكور بول ر ـ"ويواصل بعدها الدراسة بدار املعلمني العليا، زميال ل "M.Monoryمونوري "و "M.Beguyبيجي "و
P. Ricceur" لويس التوسري"و L. Altusser" ويشارك يف مجاعة "تيل كيل Tel Quel"  اليت ضمت يساريني

من جامعة السوربون،  1953وحيصل على شهاديت الليسانس يف الفلسفة والليسانس يف األداب عام  "هيدجر"من أتباع 
ىل دبلوم الدراسات العليا حول "مشكلة تطور فلسفة هوسرل"، ويعمل بعد خترجه إ ضافة  إثنولوجيا، وشهادة يف اإل

 بتدريس الفلسفة. 
وهي أعلى رتبة عند املدرسني بفرنسا،  Agrégation، فاز يف مسابقة "االجرجياسيون"، 1956ويف عام 

للغتني ىل اجلزائر لتدريس اإمريكية. ولدى رجوعه من الواليات املتحدة، عاد وحصل على منحة يف جامعة هارفارد األ
ز اا جبامعة السوربون ودار املعلمني. وفىل فرنسا معيد  إ، لريجع بعدها 1959-1957جنليزية بني عامي الفرنسية واإل

 .لى دراسة كتاب أصل الهندسةإمدخل لرتمجته وتقدميه كتاب هوسرل  Cavaillés جبائزة "جان كافييه" 1962عام 
، ليواجه سوء فهم، بل ومعارضة من قبل املسؤولني اجلامعيني 1967حصل على دكتوراة احللقة الثالثة يف الفلسفة عام و 

عات وخارجها، ألقى خالهلا العديد من احملاضرات يف اجلام وروباداخل أىل القيام برحالت عديدة إيف فرنسا، مما حدا به 
  "GREPH جريفجمموعة " 1975ملانية. وشكل عام واأل ،والسويسرية ،والربيطانية ،واجلزائرية ،والكندية ،األمريكية



اة ، وحصل على درجة الدكتور 1980اليت تقوم ببحوث حول تعليم الفلسفة، ونال شهادة الدكتوراة يف اآلداب عام 
بإدارة معهد الفلسفة، وعضوية العديد من اللجان  1987ليه عام إالفخرية من ثالث عشرة جامعة أجنبية، وعهد 

عام يف جامعة  ا كلالعلمية واملعاهد واجملموعات والدوريات وحيازة ثالثة أومسة. وهو منذ سنوات، يقوم بالتدريس شهر  
غري متفرغ لتاريخ الفلسفة مبدرسة الدراسات العليا للعلوم  بالواليات املتحدة، جبانب عمله كأستاذ Yaleييل 

 االجتماعية بباريس. 
ورغم تصنيفه يف فرنسا كفيلسوف، ويف الواليات املتحدة كناقد أديب، فهو يرى أن أعماله ال تنتمي للفلسفة 

يعة مع التقسيم ارست القطهنا تتواصل مع نصوص أخرى، مل تعد تنعت بأهنا فلسفية أو أدبية، ألهنا مإأو اجلماليات. 
 العرفية.  ا للتسميةال تبع  إالكالسيكي للنصوص، فلم تعد حتتفظ بنعرهتا تلك 

ا أنه قارئ. لكنه ا، ما ينطبق عليه حق  يعد ناقد  ا باملعىن املتداول، كما )فيلسوف   "ديريدا"من هنا ال ميكن اعتبار 
ذي تنضوي فيه فهي يف الوقت الن استحال تصنيفها وفق املتعارف. إقارئ خمتلف، مسلح برؤية دوارة ميزت أعماله، و 

ة، متتد وص قدميا من احلوار مع نصا من األسئلة عن اللغة واهلوية واملعاش، ومزيد  حتت ظل الفلسفة، ال تربح تلقي مزيد  
 من أفالطون حىت الراهن. 

م عليها صرحه، ائصه أو مكوناته اليت يقين يف خصإواألمر هنا يتعلق بنتاج يشكل قراءة شاملة للفكر الغريب، 
ءة تبادئ عادة من موقع تساؤل معني، ليكن الكتابة أو األثر أو االسم الشخصي اهنا قر إا منها. لريمي بامتداداته انطالق  

ختالف من مث لالو  ا للنص،عادة القراءة، وفضاء فعلي  ا إلا ممكن  والتوقيع أو السرية الذاتية، من اهلامش لتجعل منه موقع  
والتفكيك، كي تبدأ رقعة الرتابطات كتم وتنسه، فتتبدى معها مساحة أن حب للتفكري، ال تتمثل يف الرفض القاطع، 
ألن هذا الرفض يفقد النص تعدديته وينفي عنه صفة التواصل، بل اليت تقوض مقوالت النص املتطابق مع ذاته، ومع 

 ت احلضور والغياب فيه. صد مقابالىل مناطق صمته، بر إمحوالته، لتدفع به 
كر شكايل هو، هلذا مل يقتصر تأثريه على الفإقامة ضمن أطر املقوالت املوروثة. مفكر ن ديريدا يرفض اإلإ

روبولوجيا والالهوت نثىل النقد األديب وعلم االجتماع والنظرية السياسية والتحليل النفسي واألإمنا امتد إالفلسفي، و 
شي بأن أحد لبيانه، وهو ما ي ا واملوسيقى. بيد أن الفلسفة كانت أكثر من غريها، مالءمة  والعمارة والنحت واجلغرافي

رمجة جنازاته متثلت يف متزيقه للتصنيفات اليت هنض عليها الفكر الغريب، ويفسر الدور البارز الذي لعبه وخباصة مع تإأهم 
 ،واليونانية ،والصربية ،يةوالربتغال ،سبانيةواإل ،واليابانية ،ملانيةواإل ،يطاليةواإل ،جنليزيةىل العديد من اللغات )اإلإأعمال له 

 والعربية(.  ،والفنلندية ،والصينية ،واجملرية


