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لكتابة ا ينبه ديريدا أن مجيع خصائص الكتابة. مثل غياب املتكلم، ومن مث غياب وعيه، تضاف للمعين، اعتبارا من أن
هتب نصها استعالء وحرية عن املؤلف األصلي، ومن مث متنحه مزيدا من امكانات التفسري، واعادة التفسري، حبكم 
قابليتها لك فتقال اىل سلسلة جديدة من املعلومات وقدرهتا على التنافذ من مرجع حاضر اىل آخر غائب، وتلك مسات 

 . لكهاخاصة بالكتابة، ال ميكن للكالم أن ميت
 

لكن دراسة الكتابة لديه ال تعين استبدال الكالم بالكتابة، واال يكون استبدل مركزا بأخر، وهو القائل برفض 
 التمركز حول العقل، امنا حياول أن يؤسس لكتابة تقوم على االختالف، عن طريق كشف االختالف الدائم يف الكتابة. 

 
ن مية، من كوهنا حدثا ثانويا يأيت بعد الفعل، وليس له مذلك أن اجلملة يف هذه الدراسة تتجاوز حالتها القد

وظيفة اال أن يدل على النطق وحييل اليه. إهنا تتجاوز هذه احلال لتلفي النطق وحتل حمله، وبذلك تسبق حىت اللغة، 
ومتجاوزة  ةوتكون اللغة نفسها توالدا ينتج عن النص، وبذا تدخل الكتابة يف حماورة مع اللغة، فتظهر سابقة على اللغ

هلا، ومن مث فهي تستوعب اللغة، فتأيت كخلفية هلا، بدال من كوهنا افصاحا ثانويا متأخرا، مبا يشي أن الكتابة لدى 
ديريدا هي "جوهر التعبري"، اعتبارا من أهنا ال تشري ايل جمرد نقش املعىن بواسطة احلروف على بياض الصفحات، بل 

فاظ أو الكلمات املتقاربة أو املتشاهبة يف النطق، مع أن هلا يف اآلن نفسه هي اليت تكشف من االختالف بني األل
مدلوالت خمتلفة. وألن ديريدا وهو يقدم رؤيته، ال يلوذ بالتنظري، بل باألمثلة أو احلاالت، فانه يورد كلمات فرنسية، 

يف كلميت:  ، هو اتفاق النطقمتشاهبة الصوت خمتلفة املعىن، كي تتسع رقعة الدهشة. واملثال األشهر الذي يقدمه
Différence  وDifféran  رغم اختالف مدلوليهما، حيث الكلمة األوىل تعين االختالف، والثانية تعين التأجيل

أو االرجاء، أو االخالف، لو شئنا أن نعدى من ديريدا، فننحى حرف الثاء، وذاك التباس ال ميكن ادراكه اال من خالل 
 الكتابة. 

 
وهكذا تتزاهى دراسة الكتابة عند ديريدا، مع اعادة النظر اجلدية يف دورها، ال بوصفها غطاء للكالم املنطوق. 
امنا حبسباهنا فعل اجتياز حدود النص. ولكن ما جدوى متسكه بالكتابة اىل هذا احلد؟ ألن العالمة املكتوبة، لديه، 



ضاء وأهنا ثانيا، قادرة على حتطيم سياقها احلقيقي، كي تقرأ ف تتميز بأهنا أوال، ميكن أن تتكرر رغم غياب سياقها.
، اضر اىل آخرنتقال من مرجع حللمعين بوجهني: قابليتها لالنتقال اىل سلسلة جديدة من العالقات، وقدرهتا على اال

كس ترتيبها ععلى أن هذا األمر مل يتوقف لدى ديريدا عند هذه احليثيات، بل تعداها اىل اللعب بتدوين الكتابة، ب
األفقي التقليدي، اىل أعمدة رأسية متقابلة ومتقاطعة، حيل أحدها ازاء األخرى يف نسق تصاعدي يكشف عن تفاوهتا، 

 . فاهتا، وهو ما جربه ذات مرةيف حماولـة منه حنـو مزيد من توضيح شروحها واختال
 

 المعنى والعالمة 
موز، ختتلف من بعضها، وال يتضح معناها اال من خالل هذا ان الدوال عنده، وهي العالمات أو الكلمات أو الر 

االختالف، الذي يتخذ من النص عادة شكل التقابل أو التضاد. "فالطبيعة ختتلف عن الثقافة، واللون األمحر يف 
وقف عن تاشارات املرور خيتلف، األخضر، والعالقة دائما بني الدال )الضوء األمحر يف هذه االشارات مثال( واملدلول )ال

 . ز بني األشياء"ريف يف التمييالسري يف هذا املثال( تقليدية وليست منطقية، وذلك ألهنا استقرت عن طريق نظام ع
من هنا ال يقدم لنا الدال مدلوله املباشر، مثلما تقدم املرأة الصورة. فالدال واملدلول يف انفصال مستمر، 

عن عدم مالءمة منوذج العالمة اليت نظر اليها فردينان دوصوسري  ويتصالن مرة أخرى يف توافقات جديدة، مما يكشف
ي ال ذباعتبار أن هلا وجهني مرتابطني مها الدال واملدلول، مبا يفسح اجملال لوجود ما يدعوه ديريدا "املدلول املتعايل" ال

ينها وبني نفسه الذي حيول بوهذا االختالف، وذاك االنفصال، هو ما جيمل للرموز معىن، وهو  يقبل الرجوع اال لذاته.
 أن يكون هلا معىن حمدد، فضال أن يكون هلا معىن ناجز. 

ختتلف العالمة عن مثيالهتا لديه، حبسب السياق الذي ترد فيه، ولكنها يف كل سياق تطل  ومن جهة أخرى،
ا نضاعف يف كتب امنحاملة ألثار من أصباغ السياقات األخرى اليت وردت فيها قبال. ويرتتب على ذلك، أننا حني ن

احلقيقة من ألوان االختالف بني الدوال واملدلوالت، ومن مث نضيف اىل ألوان الغموض يف النص، وحنول دون وضوحه، 
 الذي هو هدف الكتابة. 

 
ل القراءات املمكنة واملختلفة والالحمدودة، ال حيصل اال التأثري اخلادع للمعاين. فاملعىن ال يكمن يف ذلك أنه من خال

الدال فيما تأويل املعاين مبثابة حركة ال تنتهي، ومن مث ال ميكن التوصل اىل مدلول هنائي ومطلق، ألن حركة املعىن ال 
هناية هلا. ان العملية ليست ال هنائية، ولكنها وبطريقة ما، دائرية، فالدوال تبقى متحولة اىل مدلوالت وبالعكس، وال 

 حد ذاته.  تصل أبدا اىل مدلول أخري ليس داال يف



وديريدا هنا حياجج بأن املعىن ليس حاضرا مباشرة يف العالمة، مما يرتتب عليه أنه ال ميكن أن يكون واحدا أو 
حمددا أو واضحا، وذلك خلضوعه دوما لنوع من التخالف ال التوافق، والتفكيك ال التجميع. واستتباعا، فعلى نقيض 

 للفة، بوصفها متوالية من اختالفات املعىن.  التمركز حول العقل، كانت دعوته اىل دور حر
 

 حوارات 
ان أعمال ديريدا ال ترتك تارخيا خلطية معينة، تسمح بضبط النقاط والفواصل. فها هي االشارة اىل التفكيك والنص 

ف الوعي. ياألخر والكتابة واختالفات املعىن تلح عليه، تقويضا لكل مبدأ يعيد األشياء اىل ما هو ثابت ومستقر يف تالف
مث انه يرفض أن يضمن أفكاره مفاهيم أو مصطلحات، هي لديه مفردات. انه يريد أن يتحرر من ذاكرة املفهوم 
واملصطلح، برسم اسرتاتيجية للتسمية تقع خارج املنطوق واخلاضع سلفا للشائع والثابت واملعاد. من منا تبدو أعماله 

ثاره ىل مد امهتها للقناعة والتمركز، واكتنازها باقتصاد لفري تتكثف أصعبة القراءة، وعصية على االقتحام، بالنظر ا
 بانفالت التصميم وحفرية الراقات واحلس اجملبول على املغامرة. 

ورغم تبين أفكاره من قبل عديد من املفكرين الغربيني والعرب، اال أهنا تعرضت هلجوم قاس، وخباصة يف 
الواليات املتحدة، مع بلوغ ممارسة التفكيك حدود مغامراهتا أوائل الثمانينات، وهي حاليا بصدد البحث عن موطئ 

،اليت تشمل نقادا مثل بول Yaleعند مدرسة ييل نظري جديد، وان بدا تأثريها األجلى يف نظرية األدب األمريكية 
 .H، وهيلني ميلر J. Hartmanوجيوفري هارمثان   H. Bloomوهارولد بلوم  P. De Manدومان 

Miller .ممن متيزت أعماهلم باحلضور واهليمنة على النقد األمريكي فرتة السبعينات ، 
 .Jوألن ديريدا صاحب أعمال صعبة، فقد هتيأ هلا استقبال متعارض: مؤيدون من مثل جوناثان كولر 

Culler ورادولف جاشيه ،R. Gasché  وكرستوفر نوريسCh. Norris ومنتقدون من مثل يورجني هابرماس ،
J. Habermas  ولوك فرييL. Ferry  وريتشارد روريتRorty وجون اليس ،J. Ellis  ملمارسة التفكيك نظروا

لديه كمجرد صياغة جديدة تتميز باالثارة ملقول قدمي، على حني اهتمه آخرون بالعدمية ومعاداة النزعة االنسانية. ولعل 
أشهر حواراته، أو باحلري منازالته، كانت مع معلمه هيدجر، وهو القائل عنه: "ان ديين هليدجر من الكرب، حبيث 

لقد وصم أعماله بالنازية، مذكرا أن جراثيمها األيديولوجية، كصيغة للميتافيزيقا يصعب جرده، أو التحدث عنه". ف
الغربية، وكحاضنة لنزعة التمركز األورويب، موجودة يف فكره، حىت عندما كان ميارس تفكيك امليتافيزيقا، وتدمري 

 األنطولوجيا التقليدية. 
سو، وروسو يف تصحيح ما مساه، "عمى" رو لقد سبق لديريدا أن استخدم دوصوسري يف تفكيك دوصوسري، 

وكذلك األمر مع نيتشه وفرويد وهيجل والكان وجادامري وغريهم، وها هو يستخدم هيدجر يف تفكيك هيدجر، واملفارقة 
أن ديريدا، املتهم بأنه هيدجري من ألفه اىل يائه، سواء يف اهتماماته أو منهجيته، يستخدم سالح التفكيك الذي أخذه 



آخر يتمرد عشى معلمه، على ما بني االثنني  S.Kierkegaard، فيوجهه ضده. هو هنا أشبه بكريجيارد من معلمه
 من متايز. 

عن قانون "االنتقال الذهين"،  H. Waihingerومبثل ما حتدث به املفكر األملاين هانز فاينجر 
Ideational Shift   ية، استخدم حتويرها ايل عقائد يقينالقائم على حتويل بعض من مفردات الرتاث اىل فروض، مث

اليت استعارها منه، وتعين كتابة كلمة مث شطبها،  saus ratureديريدا يف هجومه على معلمه، مفردة "ما حتت احملو" 
مبا جيعلها تطبع كال من تلك الكلمة واألخرى املشطوبة، كي تبدر ضرورية فيحال كتابتها، وغري مالئمة يف شطبها 

 وعدم وجودها. 
باالملانية( ومشتقاهتا يف كل أعمال هيدجر،  Geist) Expritوعرب هذا املسلك، طارد ديريدا كلمة "الروح" 

وتتبع مسارها يف هذه األعمال، لكي يدلل على أن ظهورها فيها مث اختفاءها، دليل على نازيته، اذ الحظ ديريدا أن 
، مث عاد الستخدامها 1927عام  Etre et Tenps هيدجر جتنب هذه الكلمة يف كتابه األول )الكينونة والزمن(
، يف فرتة صعود احلركة النازية، ال مبعىن 1935 -933هي ومشتقاهتا بشكل صريح وواضح بعد ذلك بني عامي 

الروحانية الذاتية على طريقة ديكارت، ولكن مبعىن الرسالة الروحية اليت هتب القوة وحتقيق الذات للشعب األملاين، وهو 
خلع نوع من الروحانية على العقيدة النازية، مرتاجعا بذلك عن موقفه السابق عندما كان يعتربها مغموسة  ما يعين

 بامليتافيزيقا، مث يعود مطلع اخلمسينات فيدعو اىل جتنبها. 
ويستنتج ديريدا من ذلك، أن هيدجر الذي نصح بتجنب كلمة "الروح" قبل النازية، قد نكص كلى اعقابه 

 ي يلتحق باحلركة النازية، ويتخلى عن مهمته األساسية يف تفكيك امليتافيزيقا الغربية، مث رجع بعدئذ اىللك 1933عام 
املهمة بعد فشل النازية وسقوطها. على أن هجوم ديريدا مل يقتصر على معلمه، بل طال كذلك، وبنفس املسلك الذي 

 كز األورويب، واالنغماس يف األيديولوجيا العنصرية،حني اهتمه بالتواطؤ مع نزعة التمر  E. Husserlاتبعه، هوسرل 
 حني رآه مأخوذا P. Valeryمستدال مبا كتبه من كالم عنصري عن الفجر. كذلك طالت اهتاماته الشاعر بول فالريي 

 . أيضا بفكرة التفوق األورويب
 C. Lévi-Straussكذلك فانه، واستتباعا ملهامجته البنيوية، رأى ديريدا يف أعمال كلود ليفي سرتوس 

عة نوعا من االرجتال حيسن جتاوزه أو تصحيحا منتقدا التعارضات الثنائية اليت كرسها يف حتليله البنيوي للقرابة بني الطبي
والثقافة، وفكرته حول "االسطورة املرجعية"، حيث ال وجود لدى ديريدا لوحدة أو ملصدر مطلق لألسطورة، بالنظر اىل 

يظالن دوما امكانيتني يتعذر االمساك هبما، وان اعرتف بأن ليفي سرتوس قد أعطى قدرا كبريا من أن البؤرة أو املصدر 
العناية واالهتمام اىل نقد املعرفة، والبحث عن احلقيقة، والتمسك باملوضوعية، وأنه أفلح يف تقدمي حتليل رائع "للمنتجات 

 النص رى مشهورة دارت بني ديريدا وهابرماس حول العالقة بنيالثقافية"، وملختلف أوجه النشاط االنساين ومثة منازلة أخ
الفلسفي والنص االديب. ذلك أن ديريدا يلوذ دائما باجلماليات. كسرا الطالقية النص الفلسفي. فليس من تعارض لديه 



سطورة، بني املتخيل واحلقيقة، وال تصادم بني االستعارة واملفهوم، وحيث أضحى النص الفلسفي يشمل الصورة واأل
احلكي واالستعارة، املفهوم والفكرة، التخييل واالستدالل، واالستيهام واحلجاج. ولعل هذا ما دفه هابرماس اىل اهتامه 
بتحويل احلجاج املنطقي اىل بالغة وبيان، وحتويل املفاهيم الفلسفية اىل جمرد تضاريس من استعارات، ومن مث اقحام 

أدبيا  أن ديريدا يتربأ من هذه التهم. "فلم أعمد أبدا اىل املماثلة بني النص املنعوتاألدب فيحتل التأمل الفلسفي. على 
ه مع ذلك يقر بتجاوز . لكنلفا اختالفا كبريا عن األخر"والنص املوسوم فلسفيا، وكال النمطني من النصوص يبدو يل خمت

ر تعقيدا مما ثبني الضربني من النصوص أك النص األديب الدائم حلدوده االصطالحية املكونة له، وان احلدود الفاصلة
. ويدعم ديريدا هذه األطروحة بقوله: "إن امليتافيزيقا قد حميت فيها املسرحية اخلرافية اليت أنتجتها، خيطر على البال

  .م المرئي ومقنع يف األوراق"ولكنها مع ذلك ستبقى حية، متحركة، مدونة باملداد األبيض، كرس
ها ترتبط لديه مبحاولة تفكيك كل االدعاءات التأملية لفكر خالص ومطلق، وجتنب ن املسألة يف حمصلتإ

التقاطبات بني الشعري واملنطقي، ولدى املؤسسة األكادميية باحتكار أحقية حتديد طبيعة النص وقيمته، لذلك يدعو 
نصوص االددبية على الاىل تنوع متشظ وخمتلف للنصوص، على قاعدة تفكيك آلية هذه النظرة الرتاتبية املسلطة 

والفلسفية، وهو ما حدا بالبعض اىل احلديث عن "شعرية ديريدا"، الكامنة يف لغتها الضاربة يف خصوصيتها، بكل ثرائها 
االمياين، ووعيها االخاذ، وأفاقها امللبدة واذا كان ما سبق ميثل أشهر حواراته أو منازالته، فماذا عن موقفه بالنسبة جملريات 

 العامل؟  األمور يف
ان ديريدا مل يتخذ مواقف سياسية علنية، وان شدد على التزامه النضايل داخل جمموعة "جريف". فقبل استقالل 
اجلزائر، انتقد سياسة فرنسا االستعمارية، لكنه متىن أن يستمر التعايش بني الفرنسيني واجلزائريني بالرغم من حركة 

ود. واختذ افريقيا، لكنه متىن كذلك أن يستمر التعايش بني البيض والس االستقالل. وشجب التمييز العنصري يف جنوب
موقفا حمايدا من قضية "الشرق االوسط" يرضي كافة شعوب املنطقة. وأعلن ابتعاده بوضوح عن املختفني بزوال املاركسية 

ة مشهورة للعوملة، مات عشر بعد اهنيار "االحتاد السوفيييت"، موضحا بأنه: "ليس مثة مستقبل بدون ماركس". ووجه اهتا
حتت مسمى "كوارث النظام العاملي املعاصر"، حني رآه: "يروم تنبيت خلل جديد، جديد بالضرورة، وذلك بانشاء 
شكل من أشكال اهليمنة مل يسبق هلا مثيل". وحدد هذه االهتامات يف: البطالة اجلديدة، واالقصاء اجلماعي ملواطنني 

حلياة الدميقراطية، واملنافسة االقتصادية، وعجز السيطرة على تناقضات السوق احلرة، بال مأوى من كل مشاركة يف ا
وتفاقم الديون اخلارجية لبلدان اجلنوب، وصنع األسلحة واالجتار هبا، وتوسع نشر االسلحة النووية، واملنازعات االثنية 

لى تفسري وتطبيق عالت املخدرات وهيمنة الغرب الداخلية، وتبلور االمرباطوريات الشبحية للرأمسالية مثل املافيا ووكا
 . القانون الدويل

كذلك فضح ديريدا منطق ما يعرف بـ "شبكات ما وراء احلدود القومية"، اليت ختلقت يف اطار الشركات 
الكونية وبعض من املنظمات غري احلكومية املهتمة حبقوق االنسان، مذكرا بأن: "اخلطاب املتعلق هبذه احلقوق، سيبقى 



ري منطقي مع نفسه، مادام قانون السوق والدين غري مالئم، ومنافقا يف أحيان، وشكليا على كل حال، كما سيظل غ
اخلارجي، والتفاوت التكنولوجي والعسكري واالقتصادي حيافظ على متايز فعلي، يساوي يف بشاعته ما يرجح اليوم، 

 . ت مضى يف التاريخ االنساين"بأكثر من أي وق
 


