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 التفكٌن  المفهوم واالدران

  Deconstructالتفكٌكٌة 

' ، فإن Destruktionعلى الرغم من أن التفكٌن له جذور فً مفهوم مارتن هٌدٌجر '

التفكٌن لٌس هو التدمٌر. التفكٌن دابًما حركة مزدوجة للتأكٌد والتراجع المتزامنٌن. لمد 

، لكنها  Jacques Derridaو  Heideggerبدأت كطرٌمة لمراءة تارٌخ المٌتافٌزٌمٌا فً 

سرعان ما تم تطبٌمها على تفسٌر النصوص األدبٌة والدٌنٌة والمانونٌة وكذلن النصوص 

الفلسفٌة ، وتم تبنٌها من لبل العدٌد من المنظرٌن النسوٌٌن الفرنسٌٌن لجعل أوضح التحٌز 

 Ion الذكور العمٌك جزءا ال ٌتجزأ من التمالٌد الفكرٌة األوروبٌة.

  deconstructionعرٌف 

: طرٌمة فلسفٌة أو انتمادٌة تؤكد أن المعانً ، والتراكٌب المٌتافٌزٌمٌة ، والمعارضات 1

الهرمٌة )كما بٌن المصطلحات األساسٌة فً العمل الفلسفً أو األدبً( تكون دابًما غٌر 

 مستمرة بسبب اعتمادها على الدالالت التعسفٌة فً النهاٌة 

 هل تعلم؟ 

تفكٌن ال ٌعنً فً الوالع 'هدم' ؛ بدالً من ذلن ، ٌعنً 'االنهٌار' أو تحلٌل شًء ما )خاصة ال

الكلمات فً األعمال الخٌالٌة أو غٌر الخٌالٌة( الكتشاف أهمٌتها الحمٌمٌة ، والتً من 

المفترض أنها ال تمصد أبًدا بالضبط ما لصده المؤلف. لد تفّكر النسوٌة فً رواٌة لدٌمة 

ٌف تعتمد لصة برٌبة حتى بطرٌمة ما على اضطهاد النساء. لد ٌفّكر الغربً الجدٌد إلظهار ك

أساطٌر الغرب المدٌم وٌظهر لرجال المانون كمجرمٌن ومجرمٌن معٌبٌن ولكن البمٌن. لمد 

، وإعالنات مستحضرات التجمٌل محل  Sound of Musicكانت كل من أدب المابدة ، و 

تفك الجمٌع مع التفسٌرات التفكٌكٌة ، وبعض الناس ٌرفضون تحلٌل تفكاري. بالطبع ، ال ٌ

 فكرة التفكٌن بأكملها ، لكن معظمنا دخل فً األمر حتى اآلن حتى لو لم ندرن ذلن.

 

التفكٌن هو تفكٌن النص على طول 'خطوط الصدع' الهٌكلٌة التً تنشأ عن الغموض 

ٌة من أجل الكشف عن المتأصل فً واحد أو أكثر من مفاهٌمه أو موضوعاته الربٌس

المراوغات أو التنالضات التً تجعل النص ممكنًا. على سبٌل المثال ، فً 'صٌدلٌة 

أفالطون' ، تفككت درٌدا فً انتماد سمراط للكلمة المكتوبة ، بحجة أنها ال تعانً فمط من 

كنه التنالضات الداخلٌة بسبب التشابه الذي ٌحدثه سمراط نفسه بٌن الذاكرة والكتابة ، ول
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ٌمف فً تنالض صارخ مع حمٌمة أن أفكاره تأتً إلٌنا فمط من خالل الكلمة المكتوبة التً 

(. الحركة المزدوجة هنا هً تتبع هذا التوتر فً نص أفالطون ، D 61-171استخف بها )

والمراءة التملٌدٌة لذلن النص ، مع االعتراف فً الولت نفسه بالطرق األساسٌة التً ٌعتمد 

إلى تنالضات  Derridaللعالم على مولف سمراط تجاه الكلمة المكتوبة. ٌشٌر بها فهمنا 

( وإطار G. W. F. Hegel ،D 1-69مماثلة فً المنالشات الفلسفٌة حول ممدمة )بواسطة 

( ، وهما فً نفس الولت داخل وخارج Immanuel Kant ،TP 17-147صورة )بواسطة 

 األعمال المعنٌة لٌد النظر.

مٌٌز بٌن ما بداخل النص )أو اللوحة( وما هو خارجها ٌمكن تفكٌكه وفمًا لنفس نظًرا ألن الت

، حركة تارٌخٌة تفتح نصوًصا على  Destruktionالمبادئ ، فإن فن الترمٌز ، مثل 

شروط إنتاجها ، نصوصها بمعنى واسع جًدا ، بما فً ذلن لٌس فمط الظروف والتمالٌد 

ًٌضا تمالٌد وفروق اللغة التً ُكتبوا بها وتفاصٌل حٌاة التارٌخٌة التً نشأوا عنها ، ولكن أ

مؤلفٌها. هذا ٌولد تعمٌد ال حصر له على نحو فعال فً النصوص التً تجعل أي لراءة 

 تفكٌكٌة بالضرورة جزبٌة أولٌة.

 البداٌات المبكرة 

من حٌث أنه ال ٌحتوي على نمطة  Destruktionكما ذكرنا سابمًا ، ٌختلف التفكٌن عن 

اٌة أو خرٌطة ثابتة أو متولعة ، بل هو عملٌة ال نهابٌة محتملة. على الرغم من أنه من نه

الواضح أنه أداة حاسمة ، إال أنه ٌفتمر أًٌضا إلى المعنى ، الواضح فً هاٌدجر ، أن النص 

الذي سٌتم تفكٌكه هو جزء من كٌف أن الفكر األوروبً لد خاطا بطرٌمة ما وٌحتاج إلى 

ن التفكٌن ٌرفض فكرة وجود سلسلة ثابتة من العصور )المدٌمة والعصور تصحٌح. ذلن أل

الوسطى والحدٌثة( فً التارٌخ األوروبً والتً تشٌر إلى المسار الهابط ، وفكرة أن هنان 

بعض الطرق المحددة لعكس هذا المسار ، من خالل إعادة تفسٌر الفلسفة الٌونانٌة المبكرة. 

( وهً جزء EO 87ى أن ما ٌحلله هو نصوص 'ٌحبها' )بدالً من ذلن ، ٌصر درٌدا عل

حٌوي من عالمنا الفكري ، بهدف الكشف عن تعمٌداتها الكامنة والتنالضات الخفٌة. إنه ال 

، على سبٌل المثال ، أو تفسٌر كتاباته بطرق ألرب إلى رؤٌة  Kantٌسعى إلى التراجع عن 

Derrida  لنا الطرق التً ٌغٌر بها لما ٌجب أن تكون علٌه الفلسفة ، بل ٌوضحKant 

وٌواصل التمالٌد المٌتافٌزٌمٌة ، وكذلن الطرق فً نصوص كانت كانت تتخلى عن نفسها 

 على نفس 'خطوط الصدع' التً لوضت هذا التملٌد طوال تارٌخها.

 ، لدم درٌدا هذا التعرٌف:  1691فً عام 
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 -األكثر المؤمنٌن ، والداخلٌة  فً الطرٌمة -لفلسفة 'تفكٌن' ، وبالتالً ، سٌكون للتفكٌر 

من الخارج الخارجً  -علم األنساب منظم لمفاهٌم الفلسفة ، ولكن فً الولت نفسه لتحدٌد 

ما تمكن هذا التارٌخ من تشوٌهه أو حظره ، وجعل  -هذا غٌر مؤهل أو غٌر لابل للفلسفة 

 (.9نفسه فً تارٌخ من خالل هذا. . . لمع دوافع )ف 

أشكال التحلٌل الفلسفً واألدبً ، والمستمدة أساسا من العمل الذي بدأ  التفكٌن ، شكل من

من لبل الفٌلسوف الفرنسً جان درٌدا ، الذي ٌشكن فً الفروق المفاهٌمٌة  1691sفً 

األساسٌة ، أو 'المعارضات' ، فً الفلسفة الغربٌة من خالل دراسة وثٌمة للغة والمنطك 

ٌات المرن العشرٌن ، تم تطبٌك المصطلح على عمل الفلسفً والنصوص األدبٌة. فً سبعٌن

درٌدا وبول دي مان وجً هٌلٌس مٌلر وباربرا جونسون ، من بٌن علماء آخرٌن. فً 

الثمانٌنٌات من المرن العشرٌن ، حددت مجموعة من المؤسسات النظرٌة المتطرفة بصورة 

باإلضافة  -ا فً ذلن فضفاضة فً مجاالت مختلفة من العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة ، بم

المانون ، والتحلٌل النفسً ، والهندسة المعمارٌة ، واألنثروبولوجٌا  -إلى الفلسفة واألدب 

، والالهوت ، والنسوٌة ، والدراسات المثلٌّة والسحالٌة ، والدراسات السٌاسٌة النظرٌة 

فً أواخر المرن والتارٌخ ونظرٌة السٌنما. فً المنالشات الجدلٌة حول االتجاهات الفكرٌة 

العشرٌن ، كان ٌتم أحٌانًا استخدام التفكٌن لإلزدراء اللتراح العدمٌة والشن التافه. فً 

االستخدام الشعبً ، أصبح هذا المصطلح ٌعنً تفكًٌكا حرًجا للتمالٌد وأسالٌب التفكٌر 

 التملٌدٌة.

 Deconstruction In Philosophyالتفكٌن فً الفلسفة  

ً تم تحدٌها عن طرٌك التفكٌن ، والتً كانت متأصلة فً الفلسفة إن االعتراضات الت

الغربٌة منذ زمن اإلغرٌك المدماء ، هً 'ثنابٌة' و 'هرمٌة' بشكل ممٌز ، تتضمن زوًجا من 

المصطلحات التً ٌفترض فٌها أن أحد أعضاء الزوج هو أساسً أو أساسً ، اآلخر ثانوي 

والثمافة ، والكالم والكتابة ، والعمل والجسم ، أو مشتك. ومن األمثلة على ذلن الطبٌعة 

والحضور والغٌاب ، من الداخل والخارج ، الحرفً واالستعاري ، المفهوم والمعمول ، 

والشكل والمعنى ، من بٌن أشٌاء أخرى كثٌرة. 'تفكٌن' المعارضة هو استكشاف التوترات 

د صراحة( فً النص والجوانب والتنالضات بٌن الترتٌب الهرمً المفترض )وأحٌانًا التأكٌ

األخرى لمعنى النص ، ال سٌما تلن التً تكون غٌر مباشرة أو ضمنٌة أو تعتمد على 

استخدامات تصورٌة أو تنفٌذٌة اللغة. من خالل هذا التحلٌل ، تظهر المعارضة كمنتج أو 

 'بناء' للنص بدالً من شًء ُمعطى بشكل مستمل عنه.
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لفرنسً جان جان روسو ، على سبٌل المثال ، ٌوصف فً كتابات الفٌلسوف التنوٌر ا

المجتمع والثمافة كموى فاسدة ولمعٌة تتطور تدرٌجٌاً من 'حالة طبٌعٌة' مثالٌة ٌعٌش فٌها 

البشر فً عزلة مكتفٌة ذاتٌاً وسلمٌة عن واحد اخر. بالنسبة لروسو ، فالطبٌعة لبل الثمافة. 

لبل الطبٌعة: من المؤكد أن فكرة الطبٌعة  ومع ذلن ، هنان إحساس آخر تكمن فٌه الثمافة

هً نتاج للثمافة ، وما ٌختلف عن 'الطبٌعة' أو 'الطبٌعٌة' فً أي لحظة تارٌخٌة معٌنة 

سوف ٌختلف تبعًا لثمافة العصر. ما تظهره هذه الحمٌمة لٌس أنه ٌجب للب شروط معارضة 

بل أن العاللة بٌن المصطلحات  -أن الثمافة سابمة بالفعل على الطبٌعة  -الطبٌعة / الثمافة 

لٌست من جانب واحد وغٌر أحادٌة االتجاه ، كما افترض روسو وآخرون. الهدف من 

 التحلٌل التفكٌكً هو إعادة هٌكلة المعارضة أو 'إزاحتها' ولٌس مجرد عكسها. 

ٌعتمد 'امتٌاز' الكالم على الكتابة على ما ٌعتبره درٌدا صورة مشوهة )وإن كانت منتشرة 

ًدا( للمعنى فً اللغة الطبٌعٌة ، صورة تحدد معانً الكلمات بأفكار أو نواٌا معٌنة فً ذهن ج

المتحدث أو المؤلف. حجة درٌدا ضد هذه الصورة هً امتداد لنظرة ثالبة من لبل اللغوي 

، فإن المفاهٌم التً نربطها  Saussureالسوٌسري فردٌناند دي سوسور. بالنسبة إلى 

ة )'معانٌها'( ترتبط فمط بشكل تعسفً بالوالع ، بمعنى أن الطرق التً باإلشارات اللغوٌ

ٌمسمون بها وٌجمعون العالم لٌست طبٌعٌة أو ضرورٌة ، مما ٌعكس الفبات الموجودة 

موضوعًٌا ، ولكن متغٌر )من حٌث المبدأ( من لغة إلى أخرى. وبالتالً ، ٌمكن فهم المعانً 

ت واالختالفات المحددة التً تعرضها مع المعانً بشكل كاف فمط بالرجوع إلى التباٌنا

، بالمثل ، ٌتم تحدٌد المعنى اللغوي من خالل  Derridaاألخرى ذات الصلة. بالنسبة إلى 

مسرحٌة 'ال حدود لها' و 'غٌر منتهٌة' و 'غٌر محددة'  -'مسرحٌة' االختالفات بٌن الكلمات 

لغة وخارجها . صاغ درٌدا مصطلح ولٌس عن طرٌك فكرة أو نٌة أصلٌة موجودة لبل ال -

'االختالف' ، بمعنى الفرق وفعل التأجٌل ، لتوصٌف الطرٌمة التً ٌتم بها إنشاء المعنى من 

خالل لعب االختالفات بٌن الكلمات. نظًرا ألن معنى الكلمة هو دابًما وظٌفة التنالضات مع 

على التنالضات مع معانً  معانً الكلمات األخرى ، وألن معانً هذه الكلمات تعتمد بدورها

الكلمات األخرى الثابتة )وما إلى ذلن( ، فإن هذا ٌعنً أن المعنى الكلمة لٌست شٌبًا حاضًرا 

لنا تماًما ؛ ٌتم تأجٌله إلى ما ال نهاٌة فً سلسلة طوٌلة من المعانً ، والتً ٌحتوي كل 

 منها على 'آثار' المعانً التً ٌعتمد علٌها.

ضة بٌن الكالم والكتابة هً مظهر من مظاهر 'الالمركزٌة' للثمافة تدعً درٌدا أن المعار

الغربٌة ، أي االفتراض العام بوجود عالم من 'الحمٌمة' موجود لبل تمثٌله عن طرٌك 

عالمات لغوٌة ومستمل عن تمثٌله. تشجعنا اللوغارٌتمٌة على التعامل مع العالمات اللغوٌة 

ها وغٌر ضرورٌة لها ، ولٌس ارتباًطا وثٌمًا بها. إن على أنها ممٌزة عن الظواهر التً تمثل
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المفهوم الالمركزي للحمٌمة والوالع كأنه لغة خارجٌة موجودة ٌستمد بدوره من التحٌز 

المتأصل فً الفلسفة الغربٌة ، والذي وصفه درٌدا بأنه 'المٌتافٌزٌمٌا من الوجود'. هذا هو 

حمٌمة والوالع ، وكونها من حٌث األفكار المٌل إلى تصور مفاهٌم فلسفٌة أساسٌة مثل ال

وفً عملٌة لتجاهل الدور الحاسم للغٌاب  -مثل الوجود والجوهر والهوٌة واألصل 

 واالختالف.

 

 مرحباً ومرحباً بكم مرة أخرى ، ما زلنا نتحدث عن النمد األدبً و 

 الٌوم نتحدث عن تفكٌن 

 كما كنا نتحدث عن النظرٌة التً تحدثنا عنها 

 حٌث نتحدث عن المعنى الذي ٌوجد فٌه 

 هل ٌمع فً المؤلف؟ 

 إنه موجود فً النص نفسه ، إنه موجود فً المارئ ، وهنان الكثٌر من أماكن 

 حٌث لد ٌكون موجوًدا اآلن 

 حٌث ٌحدد مولع التفكٌن المعنى 

 ال ٌموم فمط بتدمٌر كل المعنى 

 نعم نعم التفكٌن مهتم 

 إذا فً فكرة أن المعنى ٌنفصل 

 نظرت عن كثب إلى أي نص لم ٌعد 

 ٌحمل معنى أنه نوع من االنهٌار 

 وتفكٌكه مهتم 

 فً تلن العملٌة دعونا نرى كٌف ٌعمل 

 حسنًا لذلن نتحدث عن 

deconstruction  حٌث تموت النصوص ولكن 

 لماذا تدمر النص لماذا تمتله فً الممام األول 
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 تفكٌن الببر ٌأتً بعد 

 ان حركة كبٌرة البنٌوٌة كانت هن

 للتركٌز على بنٌة النص 

 الطرٌمة التً توفر بها هذه البنٌة معنى 

 لد العثور على بعض هذا فً 

 ربما مثل رحلة البطل وأشٌاء مثل 

 ، لكن التفكٌن مهتم بـ 

 حمٌمة أنه على الرغم من أننا ندرن 

 معنى فً نص فإننا ننظر عن كثب ونمول 

 هنان معنى فً بعض األحٌان إذا نظرت 

 عن كثب المعنى لم ٌعد 

 حمًا ٌحمل تفكٌن 

 ٌعتمد أن اللغة هً فً الوالع 

 غٌر مدركة بكلمات أخرى ال أستطٌع 

 أن ألوم بتوصٌل ما ٌجب أن ألوله 

 تماًما باستخدام اللغة لذلن بغض النظر عن ممدار 

 سأحاول أن أفشل وبالتالً 

 أي شًء تم التواصل معه بالنسبة لنا هو فً جوهر الفشل ، لذلن دعنا نمول أننً كنت 

 أللول كلمة كلب وكنت تتخٌل فً عملن كلب وفكرتً 

 كلب كان هذا واحد ولكن فكرتن عن الكلب 

 كان هذا الشخص الملتوي أنت سعٌد جًدا وغامض ألن الكلب 

word  الحٌوانات ال ٌحمل على الرغم من أنه ٌرتبط بنوع معٌن من 

 كل معنى من معنى عن هذا الحٌوان 
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 اآلن إذا أردت أن ألول الكلب األصفر ما زلنا 

wouldn  لدٌن بالضرورة نفس الصورة 

 فً أذهاننا ح لد ٌكون ألرب إلى 

 

 

 جان درٌدا الذي بدأ بالفعل 

 تفكٌن كامل شًء ٌتحدث 

 حول كٌفٌة علٌنا باستمرار تعدٌل 

 لغتنا إلى وتعدٌل وتعدٌل 

 االلتراب وألرب إلى المعنى ولكن ال 

 مهما كٌف 

 المالبس التً نحصل علٌها لن تحصل فعلًٌا على 

 

 حٌث ٌمكننا فمط أن نبذل لصارى جهدنا ، لذا فإن نظرٌة 

deconstruction  هً فً الحمٌمة 

 حول متعة اإلشارة إلى العٌوب و 

 نوع من مثل  deconstructionأخرى تعمل أعمال 

 تلن اللعبة االرتجالٌة عن الصدٌك الالمع 

 واحد سٌكون الشخص هو الشخص العادي 

 والشخص اآلخر سٌكون صدٌك 

 الحساس والشخص العادي سٌتحدث 

 مع الصدٌك الالمس وسٌتم إهانة صدٌك 

 الالمس بواسطة 
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 كل شًء ٌموله الشخص تماًما 

 

 الشخص العادي سٌمول بعض الشًء 

 مثل ٌا تبدو لطٌفة الٌوم 

 والصدٌك حساس سٌكون مثل ما 

 ال أنا عادة تبدو لطٌفة أنت 

 تحاول أن ألول أننً عادة لبٌحة هً 

 أنت تمول أنا بغٌض بدال من أخذ 

 ٌمول الشخص األول  whaمعنى 

 إنه ٌشٌر إلى أن الفشل فً 

 

 تفكٌن المعنى هو نظرٌة رابعة 

بالنسبة لألشخاص الساخرٌن حمًا ، والمفرط فً الحمٌمة اآلن ولد تكون لد الحظت وجود 

 عٌب فً تفكٌن 

 وهذه هً الحمٌمة إذا 

 بناء على النمد  dإذا اكتب 

 ستستخدم لغة و 

 لذلن وفمًا لـ 

deconstructivist  ستفشل 

  dبسبب هذا النمد البناء 

 عموما ال ٌأخذ نفسه 

 د كل شًء إذا أثار كل ذلن على محمل الجد بع

 هذه ثموب فً األعمال العظٌمة لألدب 
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 كٌف ال ٌمكن أن ٌحمل نفسه 

 لنفس المعٌار بسبب هذا 

 تفكٌن ٌمٌل إلى أن ٌكون لهجة 

 كومٌدي أنها تسخر من النص ولكن 

 أٌضا ٌستمتع فً حد ذاته هنان الكثٌر 

 من التالعب بالكلمات والتملٌد وأشٌاء مثل 

 بحٌث فكٌف نفّكر النص بشكل جٌد 

 من أجل تفكٌن نص أول شًء 

 علٌن المٌام به والشًء األكثر أهمٌة هو إٌجاد معنى أنن 

 ال ٌمكن أن تفصل المعنى إذا أنت لٌس لدى 

 معنى لالنفصال و 

 ٌتم ذلن بنفس الطرٌمة مثل النمد الجدٌد ، لذا إذا كنت ترغب فً العودة 

 الجدٌد للنمد ومشاهدة ممطع الفٌدٌو 

 فهو موجود هنا تماًما كما هو الحال مع النمد الجدٌد 

 عادة ما تبدأ من خالل تحدٌد توترات 

 فً النص ، وبعد ذلن بعد العثور على تلن التوترات ومنالشة 

 تلن التوترات التً تشٌر إلٌها بالطرٌمة 

 أن هذه التوترات تبدو موّحدة 

 لكلمات بمعنى مع ذلن تستخدم دابًما نوع ا

 تلن التً ال تدل على المعنى 

 بدالً من لول المعنى هنا 

 واضح أو المعنى هو الذي ٌكشفه 

 بدالً من ذلن ، ستمول أشٌاء مثل 
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 ٌبدو أنها ذات معنى أو ٌبدو أنها ستجد المعنى هنا الذي تتركه دابًما 

 غامضة وغامضة ، ثم تسمط 

 المطرلة بالطرٌمة التً نفعل بها ذلن عن طرٌك 

 تمزٌك ما رأٌناه فً األصل 

 توتر ٌبدو أنه سٌكون فً معارضة 

 لكن إذا أظهرنا كٌف أن هذه اإلشارة هً حما 

 جدا على غرار هذا الجانب ثم فجأة 

  sالتوتر لدٌنا ٌنهار سموط وحدتنا 

 بصرف النظر عن أنه ال ٌعنً أي شًء 

 بعد اآلن ، من السهل التوضٌح أكثر من 

 ، إنه شرح المثال التالً البسٌط 

  Stephenالذي سحبته من نص 

Lin  فً السٌاق ، إشارة على باب المصعد 

 لد تمرأ رؤٌة عٌون الكالب 

 fairlفمط وهو 

 

 

 

 األستاذ: إذن ، على أي حال ، للبدء فً موضوع 

 من الشخصٌات األكثر روعة الٌوم ، من الواضح أننا نواجه واحًدا 

على منهجنا الدراسً ، وهو الشخص الذي توفً مؤخًرا والذي توفً فً سنواته األخٌرة 

وحتى الولت الحالً. الحٌاة الثانٌة كشخص لم ٌنبذ فً عمله الالحك على اإلطالق أفكاره 
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ة من السابمة أو بالفعل أسلوبه السابك ، لكن مع ذلن بدأ فً تطبٌك الجوانب المركزٌ

 تفكٌره على المضاٌا األخاللٌة والسٌاسٌة. 

 هو وعدد من الكتاب اآلخرٌن ، على سبٌل المثال ، الفٌلسوف اإلٌطالً جورجٌو 

 أغامبٌن ، هً الشخصٌات التً نحددها مع ما ٌسمى 'المنعطف األخاللً' 

 فً التفكٌر فً النصوص واألدب والمسابل األخرى 

 الحالً.  التً هً غاٌة الكثٌر من الولت

ومن هنا ، فإن سمعة درٌدا ومٌل الناس المهتمٌن بالنظرٌة إلى لراءته ما زالوا على لٌد 

 الحٌاة وبصحة جٌدة الٌوم ، لكن المواد التً نمرأها من أجل هذا التسلسل من المحاضرات 

 تعود إلى ولت مبكر. 

 تم تسلٌم الممال الذي لرأته بالكامل لهذا الٌوم ، 

 لٌع واللعب باللغة 'البنٌة والتو

 العلوم اإلنسانٌة' ، فً مناسبة 

 لمؤتمر حول 'علوم اإلنسان' 

 . 1699فً جامعة جونز هوبكنز فً عام 

 كان حدثًا كان من المفترض حمًا أن ٌكون نوًعا من التتوٌج 

 لكلود لٌفً شتراوس ، الذي انفجر عمله على المشهد األمرٌكً 

 لبل بضع سنوات فمط. 

 كان لٌفً شتراوس هنان. 

  -ألمى حدٌثًا ، وكان فً الحضور ، وممال درٌدا مأخوذ على نطاق واسع 

  --Levi-Straussبعًٌدا عن كونه تتوًٌجا لـ 

 . Levi-Straussكنوع من التخلص من 

ًّ أن أخبركم أن لٌفً شتراوس ، الذي ال ٌزال حٌاً ، وهو رجل كبٌر السن ، ٌعبّر عن  عل

 مرارة كبٌرة فً كبر سنه حول ما ٌأخذ 
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 لٌكون إزاحة ألهمٌة عمله من خالل 

 ما حدث بعد ذلن. 

 ما حدث بعد ذلن ، على ما أعتمد ، ٌمكن تتبعه فً محاضرة درٌدا. 

 كٌر فً واحدة من ملٌون تعمٌد من التف

  -هذه المحاضرة وحول عمل درٌدا بشكل عام 

  -، وبالنسبة لهذه المسألة ، حول تفكٌن 

 هو فً الوالع إلى أي مدى هو حما 

 خروج كبٌر عن أعمال البنٌوٌة. 

 هنان وعً ذاتً فً التفكٌر حول البنٌة 

 التً نجدها فً العدٌد من األماكن فً لٌفً شتراوس ٌعترف بها درٌدا بحرٌة 

 فً مماله. 

 مراًرا وتكراًرا ، ٌمتبس من لٌفً شتراوس تأكًٌدا لحججه الخاصة ، 

 فمط عند ذلن بطرٌمة إلدارته من خالل اإلشارة إلى أن هنان 

 هو شًء حتى فً ما ٌموله هنان أنه لم ٌفعل ذلن. ٌعتمد من خالل. 

بالجملة أو حتى  لذا ، فلٌس مثل أي شًء ، حتى عندما ٌمرأه المرء فً الماضً ، استنكار

. أعتمد أن درٌدا ٌعترف بحرٌة فً هذا الممال بالدرجة Levi-Straussنمد مدمر للغاٌة لـ 

 التً ٌمف بها على أكتاف لٌفً شتراوس. 

 على أي حال ، فإن هذا الحدث االستثنابً فً تصورات 

بٌن ألشخاص ٌفكرون فً النظرٌة فً الغرب لد فعل ، مع ذلن ، ٌمٌل إلى إحداث ثورة 

 عشٌة وضحاها تمرٌبًا 

 من االنشغال الذي كان لدٌنا فً منتصف الستٌنٌات مع البنٌوٌة إلى االنشغال الالحك 

 كان لدٌنا طوال السبعٌنات وحتى أوابل الثمانٌنات مع 

 تفكٌن. كان 

Derrida  ًبالطبع ، شخصٌة مركزٌة ف ، 
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this . 

 كزابر فً الربٌع لعدة سنوات  كان هنا فً جامعة ٌٌل

 . 

لمد أثر على العدٌد من األشخاص الذٌن ال ٌزال عملهم الحالً فً جمٌع أنحاء الوالٌات 

 المتحدة وأماكن أخرى. 

 كان لدٌه ترتٌب مشابه مع  -بعد ذلن  -هو 

University of California  ًفIrvine  وتأثٌره هنان 

 كوجود حفز.  Yaleر منا من فترة عمله فً جامعة تابع ، شخصٌة ربٌسٌة ٌتذكرها الكثٌ

 نشأت فكرة أنه كان هنان ما كان ٌسمى من لبل أحد النالدٌن بـ 'مافٌا التأوٌل' فً 

Yale  إلى حد كبٌر من وجود 

Derrida  مع ملكناPaul de Man  و 

 و  Geoffrey Hartmanبشكل أكثر ارتباًطا بهم ، 

Harold Bloom -  وأًٌضا باحثًا ٌدعىJ . 

Hillis Miller  أدت رحٌله إلى جامعة ،University of California  ،Irvine  أًٌضا إلى

 لرار 

Derrida  بالذهاب إلى هنان والتواجد معMiller  بدالً من 

 لمواصلة البماء هنا. 

، ولكن ، بما كان هذا ما ٌسمى مدرسة ٌٌل. لمد أحدثت تأثٌراً غٌر عادي فً بعض الدوابر 

 ٌتجاوز تأثٌرها ، أجواء من العداء 

 والتً كان لها فً العدٌد من الطرق ما ٌمكن المٌام به ، على ما أعتمد ، بما ٌمكن أن ٌسمى 

 'األزمة فً العلوم اإلنسانٌة' 

 كما هً مفهومة على نطاق واسع من لبل مشرعً الوالٌات ومجالس أمناء 

 اج إلى التغلب علٌه ، وتراجع عنه ، بأنها بطرٌمة أو بأخرى شًء ٌحت
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  u003eونساه

 فً تطور العلوم اإلنسانٌة فً األوساط األكادٌمٌة. 

 أسباب ذلن ال ٌمكننا ضمنا ، 

 أعتمد ، على األرجح ، فً سٌاق مسار 

 هذه الطبٌعة ، ولكن مع ذلن 

 رابعة وستتكرر عندما نفكر لٌس فمط فً تفكٌن 

 لتفكٌر أنه لد أثر نفسه ولكن أًٌضا حول أنواع ا

 . 

 . Derridaاآلن لرأت اآلن بعض 

 لمد لرأت ممااًل واحًدا وكنت لد لرأت جزًءا من ممال آخر ، 

Différance  ، ووجدته صعبًا للغاٌة. فً الوالع ، باإلضافة إلى العثور علٌه صعب للغاٌة ،

 ربما للت 

 ، 'لماذا علٌه أن ٌكتب 

 هكذا؟' 

 بعبارة أخرى ، نعم ، حسنًا. 

 إنه صعب ، لكن أال ٌجعله أكثر صعوبة مما ٌجب أن ٌكون؟ 

 أنت تمول لن

 


