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إن النقد العربي الحدیث حقق الكثیر من اإلنجازات عبر عالقاتھ الطویلة بالنقد الغربي، ولكنھ أیضا واجھ من اإلخفاق والمآزق ما قد 
بتعبیر آخر كیفیة االستقبال التي یفوق ما حققھ من نجاح، وھو ما یمكن تصنیفھ ضمن مشكالت المثاقفة مع اآلخر بشكل عام، أو 

وھل كان . حصلت للثقافة الغربیة من طرف النقاد العرب، وما أحدثتھ ھذه الثقافة أو األعمال في األدب العربي عموًما والنقد خصوًصا
.ھذا االستقبال محاًطا بالتقدیس وإضفاء الھالة واإلعجاب؟

إعجاب كبیر بأوروبا، ولعل المثال األقرب لذلك ما قالھ طھ حسین في كتابھ وھوالذي نكاد نالحظھ على النقد العربي الذي أخذه 
سواء رضینا أو كرھنا فالبد لنا من أن نتأثر بـھذا المنھج في بحثنا العلمي واألدبي كما تأثر بھ من قبلنا '': الشھیر في الشعر الجاھلي 

ومثال . ''صبح غربیة، أو قل أقرب إلى الغربیة منھا إلى الشرقیةذلك أن عقلیتنا قد أخذت منذ عشرات السنین تتغیر وت..أھل الغرب
البد من اللجوء إلى نظام فكري متكامل یجمع بین األقسام المتعددة، والماركسیة ھي ذلك النظام '': آخر نجده في قول عبد هللا العروي 

.)1('' المنشود الذي یزودنا بمنطق العالم الحدیث

لحیاة األدبیة خصوًصا یجد أن حتمیة االتجاه نحو الغرب ھو ما ال یكاد یختلف علیھ أحد، فالغرب حاضر الناظر في حیاتنا عموما وا
في ثقافتنا، وسیظل حاضًرا لوقت قد یطول، لكن اإلشكال أن یكون ھذا الحضور َغْیَر ُمْقلِْق، وھذا الذي قد نخالف فیھ كل من یدعو إلى 

والقلق البد أن یكون، وھذا ال یعني الرغبة في عدم استقبال اآلخر أو العزلة الثقافیة، وإنما عدم الخوف واستبعاد القلق، فالخوف مبرر
ناتج عن شعور بأن ھذا التھالك على الموروث الغربي یؤدي إلى ضمورالقدرة اإلبداعیة، وأن المستقبل من اآلخر یحوي ما یوجب 

.الرفض، وما یجب القبول في الوقت نفسھ

إن إعادة مثل ھذا الكالم، ھو وجود من ال یزال یھّون : یث مستھلكا، وأن زمن طھ حسین قد ولى ولكن أقول وقد یبدو ھذا الحد
.العالقة، والمثاقـفة مع المعطى الغربي الجاھز

.وكلنا یعلم أن ھذا المعطى یتعلق بخصوصیات قومیة عمیقة ھذه الخصوصیة التي أشار إلیھا نقاد ومفكرون غربیون

إّن النظریة حین تطرح لتفسیر ظاھرة أدبیة معینة، '': األمریكي ھلس ملر بشأن قابلیة النظریة لالنتقال من ثقافة إلى أخرىیقول الناقد 
فإنما تطرح ضمن شروط تاریخیة وثقافیة محددة تجعل من الصعب نقلھا كما ھي على الرغم أن النظریة قد تبدو عالمیة مثل أي 

ویقول في . )2('' ألمر تنمو في مكان وزمان وثقافة و لغة محددة، وتبقى مربوطة إلى ذلك المكان واللغةاختراع تقني، فإنـھا في حقیقة ا
ضمن ..فإنني ترجمتھا إلى طریقتین في التعبیر'': مع أنني قرأت لُبولیھ ودریدا بلغتھما األصلیة الفرنسیة '': معرض القصة نفسھا 

ق شدید االختالف عن السیاقین الفكریین األوروبیین اللذین كتب بولیھ ودریدا من وھذا الّسیا. سیاقي الخاص في جامعة أمریكیة
.)3('' خاللھما

إذن نحن إزاء إشكالیة حقھ تواجھ نقدنا العربي ونحن ملزمون بمواجھة ھذا الواقع، ال االلتفاف واالستقبال غیر الواعي والناقص 
إلى غیر ذلك من المبررات السھلة التي یتیح ".. الموروث اإلنساني المشترك"أو " عالمیة النظریات"محتًجا بمقوالت فضفاضة مثل 

.الھروب من واقع االختالف، وصعوبة أقلمة تلك النظریات وذلك المعطى العربي

:المصطلحات الغربیة وإشكالیة التفاعل العربي 

وخاصة إذا قدرنا أّن مصطلحات النقد األدبي تشغل مساحة أول ما یواجھ الثقافة العربیة حین استقبالھا للمعطى الغربي قضیة الترجمة، 
كبیرة من مساحات االستقبال، وھي مسألة لیست بالمھمة البسیطة أو العمل الساذج، خاصة إذا وافقنا على أن العلوم اإلنسانیة تعتریھا 

ت والمشكالت الناتجة عنھا، فإنھ حِريٌّ حاالت عدم الصفاء، وإذا أضفنا إلى ذلك العالمیة التي تحمل في طیاتـھا اختالف الثقافا
یستحوذ '': ومن الذین توقفوا أمام ما یعتري المعرفة اإلنسانیة من تغّیر الفیلسوف األلماني ھایدغر، یقول . بالمعوقات أن تتضاعف

الیوناني، وبتلك الترجمة یبدأ الفكر الروماني على المفردات الیونانیة دون معایشة أصلیة مماثلة لما تقولھ المفردات، أي بدون العالم 
.)4('' انقطاع الفكر الغربي عن جذوره

مة فھذه الترجمة حسب نظرة ھایدغر انتقال لألسماء الیونانیة إلى الالتینیة، لیست العملیة البریئة التي تبدو حتى وقتنا ھذا، فتحت الترج
وعلیھ فالكثرة التي تعج بـھا الساحة النقدیة . یقة مختلفة في التفكیرالحرفیة ـ ومن ثم األمینة ـ تختبئ ترجمة للتجربة الیونانیة إلى طر

من مصطلحات ونظریات ال تعني بالضرورة الفھم الصحیح لھذه المصطلحات، یقول طھ عبد الرحمن عن الذي امتلك ھذه 
ـھا والتحكم فیھا، حتى إذا تعطلت المصطلحات وحاكى فیھا أھلھا أنھ یتوھم بسبب قدرتھ على استعمالھا، أنھ مساو لصانعھا في إدارت

.)5(في یده ظھر لھ َجْھلُھ، وتحقق من حاجتھ إلى غیره 

در ففي ھذه الظروف التي یعیشھا العالم والساحة الثقافیة األدبیة العربیة من حتمیة االستقبال، استقبال الغرب في الثقافة العربیة، یتبا
كیف فھمت البنیویة والتفویض؟، وكیف . فكر الغربي، وخاصة في العقود األخیرة؟كیف استقبل ھذا ال: إلى أذھاننا السؤال اآلتي 

.وظفت بناء على ھذا االستقبال، وما نتج عنھ من فھم ؟

وسنخلص إلى مالحظة سوء الفھم ـ في كثیر من األحیان ـ لدینا ولدى طلبتنا في جامعاتنا، وھذا راجع ـ كما وصفھ النقاد ـ إلى ضعف 
ولنوضح ذلك بطرح . )6(النص المقروء، أو االعتماد على المترجمات، أو النقل عن مصادر ثانویة ال تعرف باألصولالمعرفة بلغة 

.البازغي قضیة استقبال التفكیك في الساحة النقدیة العربیة

:استقبال التفكیك ـ عبد هللا الغّذامي أنموذجا 
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یة بشكل واسع، وألني شغلت منذ فترة بالبحث في ھذا الـمصطلح رغم أنھ لیس اخترُت التفكیك ألنھ المنتشر في األوساط النقدیة العرب
كما یلفظ بالفرنسیة ـ ھذا المصطلح الذي شاع في الغرب وفي أمریكا خاصة منذ La déconstructionفـ . من مجال تخصصي

ك للبعد المیتافیزیقي الذي رأى دریدا أنھ ما یزال في عملیة نقد وتفكی" جاك دریدا"أوائل السبعینیات ـ یشیر إلى منھج في القراءة طوره 
.یھیمن على الفلسفة الغربیة رغم ادعائھا العقالنیة

توحي بالتحلیل والتفصیل، إال أن األصل أوالمصطلح الفرنسي ) التفكیك(، فرغم أن الترجمة "التفویض"و" بالتفكیك"عربیا ُعرف 
ى توحي إلى فعل مسالم ودراسة نقدیة تقلیدیة، أي تفكیك النص للكشف عن أعماقھ وما یعني في الحقیقة نقض البنیة وھدمھا، ألن األول

یخفیھ، ثم إعادة بنائھ، وأحسب أن السبب راجع إلى ترجمة الكلمة ذاتـھا وفھمنا لھا وعزلھا عن مسارھا الفلسفي، وإلى ھذا 
ء الكلمة ال الكلمة ذاتـھا فقط، وھذه إشكالیة حقیقیة تواجھ وذلك إن أردنا ترجمة المفھوم الكامن ورا'': یشیرالباحث المسیري فیقول

المترجم العربي من اللغات األوروبیة، حیث یتبدى من خالل المفردات نموذج حضاري متكامل تعجز الترجمة الحرفیة عن نقلھ، بل 
.)7('' إنـھا تطمس معالمھ أحیاًنا وتفصل المصطلح عن النموذج الحضاري الكامن وراءه

.نقول أن التفكیكیة ھي المنھج الذي اتخذتھ ما بعد الحداثة لتفكیك النصوص، لكن كیف یتم تفكیك النصوص یا ترى؟دعنا 

: التفكیك ـ كفلسفة إستراتیجیة و براعة أو دھاء في فحص النصوص والموضوعات ـ یسعى إلى كسر منطق الثنائیات المیتافیزیقي 
، والتفكیك الذي یمارسھ دریدا ال یعني مطلقا "ال ھذا وال ذاك"متردد الالیقیني في عبارة إلقرارال..شر/مدلول، خیر/خارج، دال/داخل

De-construction. )8(الھدم، فھو متضمن لفعل البناء، بناء بنمط مختلف، فالتفكیك یقتضي التعدد والتشتت بإزاحة المركزیة 
)De (إلشارة وتشابكھا، فالّنص نسیج مرّكب من إشارات و تعبیرات نص، لعبة المعنى والتعبیر وا/احتمال، نسیج/السابقة لعبة

.ودالالت متداخلة تستدعي التفكیك لفحص بنیتھا وجذورھا المتضاربة

فكر، /ھامش، مادة/نقض مبدأ الثنائیات جعل دریدا یبني منطق الالیقیني لیتردد المعنى بین اإلیجاب والسلب، فاإلزدواجیات مركز
ھي ثنائیات أسطوریة في نظر التفكیــك تتـــجاوزھـا حلقات االختــالف التي تنــاھض .. ھامش/ َسْیَطر، مركزم/ مدلول، مَسْیِطر/دال

فإنھ ..) الخرافة، الغیاب، الجنون، التشتت (الذي یلغي و یقصي الھامش ..) اللوغوس، الحضور، النظام (مبدأ التـطــابق والتمـاھي 
، و في اللحظة ذاتـھا ال )ھامش/ مركز (یر إلى ھامش، فھو ھـامش ومـركز في آٍن واحـد یجعل الھــــامش مركزا ویتحـول األخ

.مركز وال ھامش

یتحّدث التفكیك عن استقالل المكتوب عن الكاتب، لیس ألن المكتوب نسق من نصوص مترسبة وملتحمة، ولكن أیضا ألن الكاتب 
ھو أّن الكاتب قارئ، ففي الوقت الذي یكتب فیھ یقرأ كتابتھ فلیس منطق التفكیك. صورة متشّظیة، أصداء لصوت نصوص متالحمة

والقارئ ھو قارئ . فھو المنتج والمستھلك في آٍن، المركز والھامش في الوقت نفسھ). قارئ/كاتب(ھناك شخص واحد بل شخصان 
تب والقارئ معا، فال كاتب وال قارئ، ویصبح یغیب الكامجھول، وعلى اعتبار أّن كّل قراءة ھي تأویل ال تلّم بالمعنى الّشامل للّنصّ 

.النص نسیج عنكبوت یلف في ثنایاه كال من الكاتب والقارئ معا

، كما أّنھا تبحث عن "المسكوت عنھ"تحاول التفكیكیة البحث عّما لم یقلھ النص بشكل صریح، وما یشار إلیھ إن صح التعبیر بذلك 
الذكر / الّنص أو اللغة تشبھ المرأة اللعوب التي توھم المتكلم. )9(لمعاییرالتي اّدعاھا لنفسھالنقطة التي یتجاوز النص فیھا القوانین وا

.الذي یرید تطویعھا بأنـھا تطیع أمره، و لكّنھا في واقع األمر تفعل عكس ما یرید

التقلیدي، وإنما یحاول أن یكشف التوترات إّن التفكیك ال یفّك الّنص ثم یعید تركیبھ وبناءه لیبّین المعنى الكامن فیھ، فذلك دیدن النقد 
والتناقضات الكامنة داخل النص، وتعّددیة المعنى و االنفتاح الكامل بحیث یفقد الّنص حدوده الثابتة و یصبح جزًءا من الّصیرورة 

تعبیر باربرا جونسن في مقدمتھا إن التفكیكیة على حد.ولعب الّدوال، ومن ثّم تختفي الّثنائیات واألصول الثابتة والحقیقة والمیتافیزیقا
مرادفا للتدمیر، إنھ في الحقیقة ) de construction(لیس التفویض '' : االنتشار لجاك دریدا تقول) Dissémination(لكتاب 

ى أن نمطا وإذا كانت القراءة التفویضیة تدمر شیئا، فإنـھا ال تدمر المعنى، وإنما تدمر دعو.. أقرب إلى المعنى األصلي لكلمة تحلیل
.فھذا التعریف یدني منا معنى التدمیر والنقض على معنى التفكیك. )10(من أنماط الداللة یھیمن على نمط آخر

إن التفكیكیة التي یمارسھا دریدا وغیره تتجاوز المفھوم البسیط إلى الكشف عن تناقضات النص، عن انزالق اللغة والوقوف على 
تفكیكیة تحاول أن تبحث داخل النص عما لم یقلھ بشكل صریح واضح، وھي تعارض منطق النص ال. معنى معاكس لما یریده الكاتب

.)11(الواضح المعلن وادعاءاتھ الظاھرة، فھي عملیة تعریة النص 

:وتتم عملیة التفكیك على مرحلتین 

التي یستند إلیھا وأساسھ المیتافیزیقي یقوم الناقد بالتعمق في النص حتى یصل إلى االفتراضات الكامنة فیھ والمنظومات : ـ أوال 
.الكامن

أما المرحلة الثانیة فھي حین یبدأ الناقد في اكتشاف تفصیالت ھامشیة فیأخذھا ویحملھا بالمعاني حتى یبّین ما لم یقلھ الكاتب : ـ ثانیا 
.وما ینقض ثباتھ وتجاوزه

التناقضات داخل النص وتعددیة المعنى واالنفتاح الكامل بحیث یفقد إن التفكیكي ال یفك النص ثم یعید بناءه، وإنما یحاول أن یكشف 
.النص حدوده الثابتة، ویصبح جزءا من لعبة الدوال
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ولكن بعض نقادنا فھموا التفكیكیة فھما مغایرا تقلیدیا، لیس تقلیال من قدرتـھم وال طعنا في تمكنھم، ولكن ربما لتأثرھم بایدولوجیا 
احترت '': غي، ولنوضح ذلك نورد ما وصف بھ الغذامي التفكیك، یقول الغذامي في كتابھ الخطیئة والتكفیرمعینة كما وصف ذلك الباز

ولكن ) الفك/ التقویض(في تعریب ھذا المصطلح ولم أرأحدا من العرب تعّرض لھ من قبل على حد إطالعي، وفكرت لھ بكلمات مثل 
رأیي أخیرا على كلمة التشریحیة أو تشریح النص، المقصود بـھذا االتجاه ھو واستقر ..وجدتـھما یحمالن دالالت تسيء إلى الفكرة 

وإذا ما كانت عملیة الكتابة النقدیة ھي حیاكة، حبك ھذه الخیوط '': ویقول عبد النبي اصطیف.)12('' ..تفكیك النص من أجل إعادة بنائھ
و فكا، تفكیكا لھذا النسیج حتى تستبین خیوطھ التي حددت طبیعتھ على نحو یحقق وظیفة ھامة تبدو للناقد، فإن وظیفة دارس النقد تغد

.)13('' وتأثرت إلى حد بعید بالوظیفة التي یؤدیھا

المشكلة ھنا ـ في كال التعریفین عند الغذامي واصطیف ـ ھو في استخدام مفردة أجنبیة و محاولة فھمھا، والتي ال یتأتى استنطاق 
فالناقد العربي ھنا یحّول التفكیك إلى عملیة بریئة بناءة ألنـھا تبدأ بالتحلیل وتنتھي بإعادة . ا الفلسفيمدلوالتـھا إال إذا عرفنا مھادھ

البناء، وھنا تكمن المشكلة، ففھم الغذامي واستعمال اصطیف للمصطلح ألغى أھم أسس منھج التفكیك، أال وھوالكشف عن تناقضات 
.لتوّجھات التفكیك كما بینتھ باربارا جونسن من قبلثم إّن إعادة البناء مناقض النص وخبایاه، 

ومن خالل قراءتنا المتواضعة عن التفكیك تمخضت لدینا فكرة أن التفكیك ھو اإلستراتیجیة التي تمثلھا أوربا في عصر ما بعد الحداثة 
بت في حیاتھ وكسر كل شكل في جمیع مناحي الحیاة، ولیس على مستوى النصوص فقط، ولذا رأینا المجتمع الغربي قّوض كل ثا

.نمطي مھیمن على باقي األنماط

وأوضح مثال على ذلك ما یعیشھ اإلنسان الغربي ویفھمھ عن األسرة، ذلك النمط المعھود الثابت الذي یشـیر إلى رجل وامرأة وأطفال، 
إّنھ عین .. ، رجالن وامرأة وأطفالقوض وفكك فوجـد أسرا تتكون من رجل وأطفال وامرأة وأطفال، رجالن وأطفال، امرأتان وأطفال

.التفكیك، تعدد المعاني واألنماط وال نھائیة المعنى

:األثــــر 

الجمالیة التي تجري وراءھا النصوص ویتصیدھا كل قّراء األدب، واألثر ھو القیمة'':كیف فھم الغذامي األثر وكیف وصفھ ؟، یقول 
.)14('' النبوي الشریفالذي أشار إلیھ القول) سحرالبیان(وأحسبھ ھو 

فاألثر یعّبر عن فكرة أنھ ال یوجد . إن األثر عند دریدا لیس بالبساطة التي عرضھا الغذامي لألثر بالنظر إلى مفھوم واستعمال دریدا لھ
الل األثر معنى واحد فحسب، األثر إشارة أو كلمة تتضمن أثرا إلشارات أخرى تختلف عنھا، فكل إشارة ال تقود إال إلى أخرى من خ

والمرمى من األثر یتعلّق أساسا بتعّقب آثاروخلخلة تراث ومفھوم عن الّتاریخ كّرستھ الفلسفات الجدلیة، حیث فرضت . إلى ما ال نـھایة
.مفھوما خّطیا للزمن

أن یدرك إال كمحٍو إن دریدا یعتقد أّن في كّل أثر وشما یحیلنا إلى نّص آخر حاضر بغیابھ، وإّن وشم ھذا األثر على النص ال یمكن
ففي ھذا المثال یتجلى لنا مقدارالمشكلة التي یعاني منھا النقد العربي وھو یستقبل النظریات . )15(لألثر نفسھ، فیصبح أثر محو األثر

وإن ھذا السیاق . )16(الغربیة لتوظیفھا في سیاق عربي، فالناقد أو المفكر یظل محكوما إلى حد ـ قد یكبر أو یصغر ـ بسیاقھ الثقافي 
.یؤثر في تناولنا لما في الثقافات األخرى، مما یعرضنا لتغییر المفاھیم والنظریات
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