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عناه، فإن ىل تقدمي براهني متماسكة لدراسة النص، أو حتديد مإذا كانت املناهج التقليدية، مبا فيها البنيوية، تطمح إف

الشك يف مثل هذه الرباهني، ويقوض من أركاهنا، ويرفض كال من املعاين الالمتناهية، أو املعىن الواحد، التفكيك يبذر 
ىل إدعائم الشك فيها، هبدف كشف االفرتاضات امليتافيزيقية اليت تتلبس النص، حني تنظر  ويرسي، على النقيض،

جتاوز امليتافيزيقا من  "F. Nietzscheريك نيتشه فرد"ذلك حماولة  ا يفاألشياء والظواهر على أهنا سرمدية، حمتذي  
تحطيم عن  "M. Heideggerمارتن هيدجر "خالل العمل على هدمها ومقولة معلمه الفيلسوف األملاين 

ق الراسخة. ، تلك اليت هيمنت على التفكري الغريب، فانشغلت بالتعرف على اجلوهر واهليوىل واحلقائالميتافيزيقا الغربية
والنشر عليه،  براز تضليله الذايت، وتأثريات الزيادة واالختالف واملرجعيةإما يظن أنه بنية النص، و  قلك تصديسبيله اىل ذ

 مع ذاته.  ن بدا يف خالف أو تعارضإواستيضاح ما خيفيه من شبكة داللية، كي ينبعث "فينيق" النص من جديد، و 
ا، فيقتفي اجهه عاري  العالقة به، ليو  عوائقال تفكيك كل يتصدى لبنية النظام الناجز يف النص، حماوال   "ديريدا"ن إ

. هكذا يبدو منطق اآثاره، ليس يف نتاجه النصي فحسب، بل يف آلته اليت تصنع وتربر وختفي هذا النتاج يف اآلن مع  
أو لطة ىل كشف ميتافيزيقيا احلضور اليت ينطوي عليها وجود سإ يالتفكيك لديه: ليس جمرد قردة للنصوص، بل سع

مركز خارجي يعطي هذه النصوص معناها ويؤسس كذب "مصداقيتها". وهذه السلطة أو املركز اخلارجي، يتمثل لديه 
ومتركزها حول العقل ورفضها ملا خيالفه  Europeocentrismeيف متركز الذات األوروبية ورفضها لآلخر 

Logocentrisme حرف ومتركزها حول الذكر وهتميشها لألنثى واخلنثى واملنPhallogocentrisme  ومتركزها
 بعادها للكتابة، حبجة أهنا شكل غري صاف من الكالم. أو  Phonocentrismeحول الصوت 

ىل معارضة هذه املراكز )الذات، العقل، الذكر، والصوت( مبراكز أخرى، إمل يتوجه  "ديريدا"غري أن مسعى 
ابتة، ويقينها ثارهتا، قصد جتنب حبائلها وتفادي معاطبها امليتافيزيقية، الكافية يف معيارية مقاييسها الثإليها و إمنا التنبيه إو 

 نص.تأسيس قوة التشظي من خارطة الىل ممارسة التفكيك، كفعالية لإاملكلف، وسكونيتها، مبا حدا به أن يلجأ 
، واستبدله مبفردة "هيدجر"لدى  Destructionويف حماولة منه لصوغ ممارسته، قام بتطوير مفهوم "اهلدم" 

ىل تطبيقه على العديد من آثار الثقافة الغربية، سواء  إا(، وعمد )ال يسميه مفهوم   Déconstruction"التفكيك" 
 أو مجالية.  ،أو تربوية ،ا فلسفيةكانت نصوص  



 
  سؤال التفكيك

تفكيك  نأو عجزها ع ،امليتافيزيقا، وقدرة متوهناثار، عن حضور ألمن ذلك، هو الكشف، داخل هذه ا "ديريدا"وغرض 
يمها طاحة بالتفاوتات الرتاتبية اليت أقامتها هذه امليتافيزيقيا، ودحض مزدوجاهتا ومفاههذا احلضور أو هدمه، من طريق اإل

الشعور، اجلد لنثى، احلياة واملوت، الكالم والكتابة، الشعور واالثنائية )الصحة واخلطأ، السبب والنتيجة، الذكر واأل
دال واملدلول، ، الروح واملادة، النقي واملخلوط، اليءواهلزل، القبلي والبعدي، اخلري والشر، املعقول واحملسوس، اجليد والرد

ة، جيايب والسليب، الداخل واخلارج، اجلوهر واملظهر، املركز واهلامش، الوجود واملاهياحلضور والغياب، القبيح واجلميل، اإل
 نسان واخلالق...(. لنهاية، الغاية والوعي، اإلالبداية وا

لتبسيطي. لذلك خر، أو قلبها اىل مغالبة أحد قطيب هذه الرتاتبية على اآلإذ يفعل ذلك، يتحاشى اجلنوح إوهو 
مسعاه يف اعتماد ما يقع خارج هذه املزدوجات كلها، تلك اليت عملت النصوص على تأكيدها وتثبيت أسسها  أبد

 . اتبها وتعارضها أي تفكيكهاحمو تر بواسطة 
تبدو مهمة الفيلسوف هنا هي الطواف بني النصوص، وتعرية بنيتها املخفية، وتبيان الالمقال والالمفكر فيه 

ال يقيم احلدود بني املقروء أ. كما يتوجب عليه "هيدجر"وهدمية  "هوسرل"وفينومينولوجيا  "نيتشه" يجينالوجيا هبا، توسال  
وس، وكلودليفي سرت  ،وفرويد، روسو ،وماالرميه، ديكارت ،وآرتو، هوسرل ،جابيس، لوفيناس ،دمونأو  ،فالطونأ)

 وفيليب سولرز...(.  ،ه وبالنشو، دوصوسري،نيتش
منها،  أوهلا: أن النصوص، حىت الفلسفية ،ابط التفكيك على منطلقات متضافرة، تقوم ضو "ديريدا"ولدى 

ليست بسيطة أو واحدية املعىن، مبا يعين عدم التعامل معها كأنساق مغلقة، بل مفتوحة، تتضمن قوى متناقضة 
ا به  مسلم  صال  غفال كل ما يعترب أإومرجعيات متعددة تعرضت لتوجيه صاحبها. وثانيها، وبناء عليه، فمن الضروري 

ا بني دالالهتا الظاهرة هنا هبذا حتمل يف طياهتا تعارض  أبذا يفقد األصل امتيازه امليتافيزيقي. وثالثها، يف هذه النصوص، و 
ىل دالالت جديدة تتجاوز سياقها األصلي. ورابعها، أن هذا إواملسترتة، مبا يساعد على استنطاقها، والوصول هبا 

 ا هو مسة مرتبطـة بالنـص. منإالتعارض ليس مسألـة عارضـة، أو حدث عن طريق اخلطأ، و 
ل ىل النص على أنه وحدة مركبة، تتألف من نصوص أخرى خمتلفة بإواألمر يف هذه املنطلقات يتصل بالنظر 

ا ألصله، مبا يفيد أن التفكيك ليس جمرد نشاط نقدي أو تأويلي يستحضره القارئ من خارجه، قد تكون مغايرة متام  
 األخري عن خطأ وزيف االعتقاد بوجود عامية ثابتة أو معىن ناجز له.  ولكن مبسلك معني من داخله، يكشف يف

زدوج" أو هنا تقوم على ما يسميه "الفقد املإهذا فيما خيص ضوابط التفكيك، أما فيما يتعلق مبمارسته، ف
كة بمحولة النص امليتافيزيقية، بواسطة حل ش Renversement"الكتابة باليدين"، عرب حركتني متكاملتني: قلب 

ما مت قلبه، حىت ال ختله  Déplacementالتعارضات والرتاتبيات اليت أقامتها بني املفاهيم وتبيان زيفها، مث زحزحة 



ومناطقه املطمورة،  واحلجج التناقضية اليت تنطوي عليها ألفاظه وفرضياته امليتافيزيقيا من جديد، وذلك بتطوير التصورات،
 ا به. مفردات جديدة لتطعيمه Greffeوزرع 

و أ ،عمال خطة أو صوغ برنامج موحدأىل أن استخدام هذه املمارسة، ميكن أن يتم دون إ "ديريدا"وينبه 
ىل قاموس البحث، طاملا ليس هناك جمال حمدد للمعرفة والدراية: "فبني املعرفة من جهة، والعطاء إمنهجية صارمة متت 

الجتيازه". بل ودون أية حماولة منه لتعريف جامع منه للتفكيك، يف من جهة أخرى، بون شاسع، ال حدود وال جمال 
 ا من أن هذا التفكيك أكرب من أن يكون جمرد طريقة أو تقنية لتحليل النصوص. ألفاظ وحدود قاطعة وحمددة، انطالق  

ا أم منهج  ذا كان إن اشتعل السجال حوله فيما إهبذه الكيفية، ميثل التفكيك ثورة على الوصفية البنيوية، و 
 غري متفقني يف هذا الصدد، رغم أنه دأب على التحرز يف استعماله، وأوضح "ديريدا"ذ ما يزال مريدو إ. حبثية   طريقة  

ا بأنه ليس سوى ممارسة تقوم مبراجعة وتطوير األسس البنيوية، ال منهج حمدد ميكن وصفه باعتباره نزعة فلسفية مرار  
 .ناجزة


