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تقديم
الطيب بوعزة ــ يوسف بن عدي

ترجع التأويلية (الهرمينوطيقا) يف أصلها االشتقاقي إىل هرمس الذي قدمته امليثولوجيا اإلغريقية بوصفه يتقنُ لغ َة
ُ
ويعمل عىل ترجمة مقاصدها ونقلها إىل الكائنات البرشية .فكانت وظيفة هرمس االطالع عىل الخفي عن األعني
اآللهة،
واألبصار ،واجتياز املسافة بني املريئ واملحجوب ،بني عامل األلوهية وعامل البرش.
وخالل لحظة التأسيس ارتبطت التأويلية (الهرمينوطيقا) بالنص الديني ،ثم تطورت بعد ذلك لتصري دالة عىل منط
خاص يف قراءة النصوص بشكل عام ،وليس النص الديني وحده ،مقدمة موقفاً خاصاً من إشكالية الحقيقة.
فصار املشكل يف قراءة النص ليس الخلوص إىل معنى موضوعي وحقيقة أحادية ،بل املوقف التأوييل هو مناداة
بانفتاح القراءة عىل تعددية املعنى .ولعل اختالف الناس يف قراءة النصوص الفلسفية والدينية والجاملية وما أشبه ذلك،
يق ّر بحقيقة مفادُها ّأن النص ال يستبطن حقيقة أحادية ،وإمنا هو مكمن استخراج املعنى/املعاين .وبهذا كانت التأويلية
تقدم تعدد القراءات دلي ًال عىل انفتاح إمكانية داللة النص.
لطاملا أشهر املؤولون والخائضون يف التأويليات إشكاالت مركبة من معطيات نظرية ومذهبية تاريخية هائلة من
قبيل :ما هو النص؟ وما معنى فهم النص؟ هل يوجد املعنى يف الذات القارئة أو هو من لواحق النص ومكوناته؟
ومماّ ال يخفى عىل املطلع عىل املشهد التأوييل الغريب ّأن شاليرماخر قد ر ّكز يف دراساته وفهمه للنصوص عىل فهم
الحياة ذاتها وفهم الوجود ،من منظور ّأن النص يف تصوره يحتوي عىل جانبني :الجانب اللغوي والجانب الذايت .هذا األخري
الذي هو طريق فهم النص عند دلتاي .وينجم عن هذا ّأن مشكلة تعدد املعاين يف النص الواحد بتعدد القراء واألشخاص
أسفرت عن ظهور تعددية يف نظريات املعنى ،فكان بعضها يدافع من جهة عن تاريخيانية املعنى ،وكان بعض آخر يقول
ّإن املسبقات واألحكام القبلية هي جزء من قراءة املقروء (غادامري) .كام انساق أهل الفينومينولوجيا نحو القول ّإن
التأويل ال ميكن عزله البت َة عن تجربة الوجود اإلنساين.
وإذا كنا قد أرشنا سابقاً إىل ّأن الهرمينوطيقا كانت يف العرص الوسيط قد تقدمت كتعيني لداللة النص الديني ،فإنها
صارت يف زمننا املعارص مع هايدغر وغادامري وروريت وريكور ممثلة ملوقف فلسفي كيل من إشكالية الحقيقة وماهية
املعنى.
وقد عُ ِّر َف التأويل قدمياً بوصفه تحصيل املعنى والداللة مبا يجاوز ظاهر النص وحرفيات ملفوظاته ،لكنّ الهرمينوطيقا
كحمولة فلسفية حاضنة ملختلف تيارات الفكر املنشغلة بإشكالية املعنى ،سعت نحو تقديم الكائن من خالل أفعاله
وسلوكاته وسامته لفهم الوجود مرتكزة عىل فكرة الداللة بدل فكرة الحقيقة.
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والستبيان إشكالية القراءة الهرمينوطيقية للنص نقدّم هذا امللف الذي توزعت مواده عىل جوانب متعددة:
ففي باب دراسات وأبحاث :تناولت الباحثة التونسية فوزية ضيف الله يف دراستها“ :هرمينوطيقا الفنّ عند غادامار:
يف الداللة التأويلية للمعارصة الجامل ّية” مشرية إىل ّأن العالقة بني الفنّ والهرمينوطيقا عند غادامري هي من الغرابة ،ورمبا
تكون غرابتها يف أنهام تكشفان معاً حقيقية املعيش اإلنسا ّين ،وعالقة الذات بالعامل وطريقة فهمها له.
وال يبعد هذا عن أفق التفكري الفينومينولوجي والتأوييل عند غادامري ،بحيث نجد الباحثة التونسية سلمى بالحاج
مربوك تتصدى يف دراستها« :منزلة الهرمينوطيقا يف آثار ليفيناس :من هرمينوطيقا املعنى إىل هرمينوطيقا الوجه» ،إىل
رصد معامل تطوير ليفيناس نظرية الداللة واملعنى «خارج الهرمينوطيقا» لتجاوزها نحو أفق مخالف ،مرماه بناء عالقة
ُ
تتمثل يف الـ «إيتيقا» مبا هي «فلسفة أوىل».
تأويلية تفهمية
أ ّما الباحث التونيس زهري الخويلدي فقد حرص يف دراسته« :األثر الفني عند بول ريكور بني قابلية التبليغ والتعددية
املتصفح لها ،ورمبا كام
الداللية» عىل تجميع معطيات رؤية بول ريكور لألثر الفني املنترشة يف مؤلفاته ومكتوباته .إذ
ُ
يقول الباحث ،مل يرتك لنا ولو كتاباً واحداً يتناول فيه قضايا الجامل ،ومل يقدم مداخلة مستقلة حول الفن واإلستيطيقا،
بالرغم من تفكريه يف الدين واألدب والعلوم اإلنسانية واألسطورة واألنرثبولوجيا والبيولوجيا.
كام ّأن ورقة الباحث املغريب توفيق فائزي« :مناذج التأويل :الكاتب والكتاب والقارئ» تسعى إىل بيان سبب رئيس
من األسباب التي أوجبت الخالف بني املؤولني أو النظار يف التأويل .إنها املثاالت التي ُينطلق منها لتُجعل منوذجاً قد يكون
الكاتب أو الكتاب أو القارئ.
أ ّما يف باب قراءات ،فقد قام ذ .محمد فوزي بقراءة كتاب« :تحوالت الفينومينولوجيا املعارصة مرلوبونتي يف
مناظرة هورسل وهايدغر» للمؤلف محمد بن سباع ،من خالل النظر يف سؤالني مهمني :هل متكن مرلوبونتي من تجاوز
الفصل التقليدي الذي أقامته الفينومينولوجيا بني املعرفة والوجود؟ وبعبارة أخرى هل عالقة فينومينولوجيا مرلوبونتي
بفينومينولوجيا هورسل وهيدغر عالقة استئناف أم تجاوز؟.
ويف باب حوارات جاء الحوار مع الدكتور قاسم شعيب« :يف تحرير العقل اإلسالمي العريب...ونظام الحداثة والدين»،
منكباً عىل مقاربة الكثري من القضايا الفكرية واملذهبية والدينية من قبيل كيفية تحرير العقل اإلسالمي العريب من
ركام تأوييل اختلط فيه العقالين بالالعقالين .وداللة فلسفة الدين ،وهل هي تأويل أو طريق مليك لتحصيل هذه الغاية
القصوى عىل حد كالم املتقدمني من الفالسفة؟
أ ّما يف باب ترجامت :فقد نقل إىل العربية ّ
كل من الباحثني املغربيني املرتجمني منري الزكري وعبد العزيز زيوان مقالة
فرنسوا دوس« :التطعيم التأوييل» .التي هي رصد لبيبلوغرافيا السرية الفلسفية لبول ريكور وكيفية انتقاله من الدفاع
عن نرش كتاب غادامري للجمهور الفرنيس وتورطه يف الجدل معه يف قضايا التأويلية والتاريخيانية ،...ضداً عىل السائد يف
فرنسا آنئذ من مناهج الوضعانية السوسيولوجية.
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كام أدرجنا ترجمة الباحث واملرتجم املرصي عبد السالم حيدر ملقال هانس ألربت« :هيدجر والتحول التأوييل» .وهو
نص يتعقب نقد االتجاه الفلسفي الذي مي ّثله ّ
كل من مارتن هيدجر وتلميذه غادامري.
ٌ
ونحسب ّأن هذا امللف بتنوع أبحاثه وتفرعها يعطي صورة متكاملة عن املسألة الهرمينوطيقية.
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الفن عند غادامار:
هرمينوطيقا ّ

في الداللة التأويلية للمعاصرة الجمال ّية
فوزية ضيف اهلل

امللخص التنفيذي
ّمثة قرابة غريبة بني الفنّ والهرمينوطيقا عند غادامار ،إذ تلتقي التجربة الفن ّية مع التجربة الهرمنيوطيق ّية يف كونهام
تكشفان عن حقيقة املعيش اإلنسا ّينّ .
ولعل ارتباط الفنّ بالهرمينوطيقا قد صار من األمور التي ينبغي توضيحها وفهمها
قبل االنتقال إىل االهتامم بهرمينوطيقا الفنّ يف ح ّد ذاتها ومساهمتها يف فهم العامل واآلخر والذات عىل ح ّد السواء .تسعى
هرينيوطيقا الفنّ إىل تجاوز مشكلة “اغرتاب الفنّ ” إمياناً منها ّ
بأن العمل الفنّي هو من أكرث األشياء التي تبدو أكرث
توسط ،ويلتقي بنا كام لو أننّا نلتقي مع أنفسنا.
حميمية وألفة بالنسبة إىل اإلنسان ،أل ّنه يخاطبنا مبارشة دون ّ
تنظر هذه ال ّدراسة يف هرمينوطيقا الفنّ عند غادامار من خالل ثالث لحظات:
اللحظة األوىل :تبحث يف مفهوم املعارصة الجامل ّيةّ :إن ال ّلغز الذي تثريه قض ّية الفنّ يف تقدير غادامار لغز يعارص
املايض والحارض دون استباق أو تو ّقع ،لذلك يتساءل عماّ ميكن أن يحافظ عىل دميومته يف الزمانّ .
يوضح غادامار ّأن
معارصة الوجود الجام ّيل تعني بوجه عا ّم حضوره الالزما ّين .بيد أ ّنه ُيشدّد عىل رضورة تواجد الزمانية ضمن هذه
الالزمان ّية نفسها ،فالزما ّين هو األصل الذي ينشأ عنه الالزما ّين ،فهام من األضداد لكنّهام ينتميان إىل جوهر واحد هو
الفني حضوراً أقىص مهام كان أصله نائياً
الزمان .يقصد غادامار باملعارصة الجامل ّية أن ُينجز أمامنا الحضور الجزيئ للعمل ّ
يف الزمان.
اللحظة الثانية :تنظر يف مفهوم اللعب الجاميل من جهة كونه قهراً للزمان :تصيرّ املعارصة الجامل ّية ماه ّية الذات
املتفرجة منتمية ملاه ّية العمل ،فيصبح كالهام داالً عىل اآلخر دون تح ّيز أو متييز ألحد املاه ّيتني عن األخرى .غري ّأن
يدل عىل نقص يف الوجود الجام ّيل لألثر ،وال ّ
انعطاء الذات لدى العمل الفني ال ّ
يدل عىل افتقار للذات عىل معنى من
الفني من جهة “اللعب” الجام ّيلّ .إن محور هذا اللعب ليس “من يلعب” ،بل هو حركة
املعاين ،ولكنّ الذات تقصد العمل ّ
اللعب نفسها مراوحة بني الجيئة والذهاب ،سواء كانت لعباً لأللوان ،أو لألشكال ،أو لجسد راقص.
الفني :الهو ّية الهرمنيوطيق ّية هي ما يؤسس وحدة العملّ .إن العمل
اللحظة الثالثة :الهو ّية الهرمنيوطيقية للعمل ّ
الفني ينجز م ّرة واحدة لتبقى هو ّيته حارضة إىل األبد كام هي ،ويلتقي مبشاهديه دوماً ممتلئاً امتالء الحارض الذي
ّ
الفني هو تع ّهد الفنّان
يسكنهّ ،
ليتم إدراكه فيام بعد وفقاً للمعنى الذي تتش ّبع به وتحدثه فيناّ .إن ما يضمن هو ّية العمل ّ
مبه ّمة إنجاز العمل.
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 -1اعتبارات تمهيد ّية:

الفلسفي عا ّمة ،فإ ّنها ا ّتسعت
لنئ ارتبطت الهرمينوطيقا عا ّمة ارتباطاً وثيقاً بالفلسفة من خالل جدلها مع تاريخ الفكر
ّ
مع غادامار لتشمل ّ
كل ما هو قابل للفهم والتأويل ،إال ّأن الفنّ شغل ح ّيزاً كبرياً من مجال اهتامماته ،وإن كان الفنّ
منوذجاً من مناذج “الحقيقة” -إىل جانب الفلسفة والتاريخ -التي ميكن أن تجعلنا متهيئني لفهم ما نعنيه بالهرمينوطيقا
يف ح ّد ذاتها .غري ّأن فكرة ربط أمناط الهرمينوطيقا املختلفة بالفنّ هي فكرة يؤ ّكد ألفونس دي فالنس (Alphonse De
الروحي للهرمينوطيقا شاليرماخر ( .1)Schleiermacherكام تجدر اإلشارة إىل ّأن
 )Walhensنشوءها األ ّويل مع األب
ّ
اهتم هو اآلخر بربط الهرمينوطيقا بالفنّ  ،من خالل محاولته «أصل العمل الفنّي»
هيدغر نفسه ،أستاذ غادامار ،كان قد ّ
خاصة الواردة ضمن مؤ ّلفه شعاب ( ،)Cheminsإىل جانب محارضات أخرى
(»ّ )«L’origine de l’œuvre d’art 
النص كام كتبه صاحبه وفق وضع ّيتني اثنتني :أي قراءة ّ
الكل من خالل الجزء ،مبا
واردة .2لقد عينّ شاليرماخر قاعدة فهم ّ
نصاً ما ال ُيفهم إال من خالل التم ّعن يف شذراته الجزئ ّية ،وقراءة الجزء من خالل ّ
للنص
الكل ،أي من خالل املقصد العا ّم ّ
ّأن ّ
ّ
والكل ،وهو ما ُيوقعنا ال محالة يف الدور الهرمنيوطيقي (Le cercle
ولصاحبه .فتكون القراءة «جيئة وذهاباً» بني الجزء
.)herméneutique
يبدو ّأن هذه القاعدة التأويل ّية تنطبق كذلك عىل هرمينوطيقا الفنّ لدى غادامار ،ملّا جعل فهم األثر الفنّي وارداً
ضمن عالقة تحاور ّية وتفاع ّيلة بني املتف ّرج واألثر ،يف رضب من اللعب الح ّر الذي يجعل من املتف ّرج حارضاً حضوراً كل ّياً

خاصة .عند ئذ تتح ّول هذه املشاركة وهذا االنبهار أو االنجذاب إىل العمل الفنّي إىل
ضمن الفرجة عا ّمة وضمن األثر ّ
رضب من «املعارصة الجامل ّية» التي يحرض فيها األثر واملتف ّرج والجامعة الفن ّية حضوراً كل ّياً ومطلقاً ،يدّعي الزمان ّية الفنّ ،
والزمان ّية الفرجة ،والزمان ّية التواجد الجام ّيل.
يحتل الفنّ ضمن هرمينوطيقا غادامار موقعاً أساس ّياً ،إذ مل يع ّينه مج ّرد موضوع تأوي ّ
ّ
يل ،بل جعله مساه ًام يف قيام
امله ّمة التأويل ّية يف ح ّد ذاتها .فيم ّثل وجهاً من وجوه النشاط التأوي ّ
يل الذي تتح ّقق ضمنه أبرز معاين التواصل التاريخي
الفني
تجاوزاً الغرتاب الوعي الجام ّيل واغرتاب الوعي التاريخي عىل ح ّد السواء ،ذلك ّأن تأويل ّية الفنّ ُتصيرّ الرتاث
ّ
والتاريخي مألوفاً إلينا وحارضاً يف عاملنا ،كام لو ّأن الفنّ يحدث رضباً آخر من اللغة التي تتصالح مع الزمان املايض وتسعى
ّ
إىل جعله معارصاً لنا ضمن الزمان ّية الفنّ والجامل .إذ ملّا كان الفهم منذ هيدغر رضباً من «املشاركة الوجود ّية»ّ ،
فإن
غادامار -الذي يقتفي أثر أستاذه هيدغر -ال يرتدّد يف جعل هرمينوطيقا الفنّ قامئة عىل جعل هذه املشاركة يف الوجود
النص
مشاركة يف الزمان كذلك .فالفهم يقوم عىل أساس الحوار بني
النص ،وإن كان ّ
الفني أو ّ
املتلقي أو القارئ والعمل ّ
ّ
أو األثر الفنّي هو الذي يجعل حدوث الفهم ممكناً .ميكن القول ّإن ّمثة قرابة فريدة يقيمها غادامار ومن قبله هيدغر
بني «خربة الفنّ » و»الخربة الهرمنيوطيق ّية» ،إذ ينبغي أن ُيفهم ّ
نص يتط ّلب فه ًام ،ويشدّد غادامار
كل عمل فنّي مثل أيّ ّ
1 Alphonse De Waelhens, « Sur une herméneutique de l’herméneutique », Revue Philosophique de Louvain, troisième série,
Tome 60, N° 68, 1962, 573-591, p.581.
 2يمكن أن نذكر مثال،)Essais et Conférences(»L’homme habite en poètes« ،)Nietzsche 1( »La volonté de puissance en tant qu’art« :
«.»Approches de Hölderlin et les hymnes de Hölderlin: La Germanie et le Rhin« ،)Questions III et IV( »L’art et l’espace
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الفن عند غادامار
هرمينوطيقا ّ

عىل رضورة اكتساب «فنّ الهرمينوطيقا» لبناء «هرمينوطيقا الفنّ » )...(« :وهذا الرضب من الفهم يجب اكتسابه .مينح
هذا الوضع الوعي التأوي ّ
يل شمول ّية تفوق حتّى شمول ّية الوعي الجام ّيل ،إذ ال ب ّد لعلم الجامل من أن يكون ُم ّ
ترشباً من
التأويل ّية».3
ّمثة قرابة غريبة بني الفنّ والهرمينوطيقا عند غادامار ،إذ تلتقي التجربة الفن ّية مع التجربة الهرمنيوطيق ّية يف كونهام
تكشفان عن حقيقة املعيش اإلنسا ّينّ .إن الفنّ هو مبدع الحقيقة التاريخ ّية التي ميكن أن ّ
تدل علينا وعىل زماننا وتعكس
رؤيتنا للعرص ولذواتنا .لذلك يقدّم لنا مثاالً ح ّياً عن حقيقة خصبة ونابضة بالحياة ،فيحدّثنا عن تجربتنا يف الحياة ويربز لنا
أفهاماً مختلفة للعامل .فالفنّ هو منط من اللغة التي تجعلنا يف تواصل ممتلئ مع الحياةّ .
ولعل ارتباط الفنّ بالهرمينوطيقا
قد صار من األمور التي ينبغي توضيحها وفهمها قبل االنتقال إىل االهتامم بهرمينوطيقا الفنّ يف ح ّد ذاتها ومساهمتها
يف فهم العامل واآلخر والذات عىل ح ّد السواء .فقد صار الفنّ عند غادامار من جهة كونه إحدى املوضوعات التاريخ ّية،
خاصة بعد تنامي درجة الشعور باالغرتاب إزاء الفنّ
يفسها ويفهمهاّ ،
ظاهرة من الظواهر التي ينبغي عىل املؤ ّول أن رّ
عا ّمة وإزاء الفنّ املعارص عىل وجه الخصوص.4
تصبح تجربة الفنّ موضوعاً للهرمينوطيقا ،فإن كانت الهرمينوطيقا هي فنّ فهم وتفسري ّ
كل ما يقالّ ،
فإن الفنّ هو
رضب من اللغة التي تستدعي هي األخرى تد ّبراً وإيضاحاً .إذ تفيد الهرمينوطيقا يف أصولها األوىل أمر تد ّبر الحدث ال ّلغوي
ونقله ترجمة وفه ًام من لغة إىل أخرى .لذلك كان عىل غادامار أن يعينّ التجربة الفن ّية عىل أ ّنها منذ منشئها تجربة لغو ّية.
وهكذا يراوح غادامار بني «فنّ الفهم» ( )L’art de comprendreوفهم الفنّ » ( ،)Comprendre l’artإال ّأن العمل الفنّي
الهرمنيوطيقي ،أل ّنه «ال يقول لنا ما يقوله
له من الخصوص ّية ما يجعله متم ّيزاً عن أيّ موضوع آخر من موضوعات الفهم
ّ
أيّ موضوع آخر من الرتاث».5
لقد تراجعت مكانة الفنّ نظراً الغرتاب الوعي الجام ّيل :فإن كان املقصود بـ»الوعي الجام ّيل» منطاً من الوعي الذي
الفني ،إ ّما منبهرين بشكله وألوانه وتفاصيله املضيئة واملش ّعة ،وإ ّما ممتعضني منه ورافضني
يجعلنا منشدّين إىل العمل ّ
لهّ ،
فإن االغرتاب يف الفنّ يعود إىل كوننا قد رصنا نحكم عليه جامل ّياً استناداً ملقولة «الوعي» ومن خالل خاص ّيته الجامل ّية،
فال ننظر إليه عىل أ ّنه رضب من اإلبداع الذي يخاطبنا ويحمل رسالة يو ّد تبليغها ،وأ ّنه ال ينتظر رفضاً أو قبوالً ،بل تفاع ًال
الفني ،ا ّتسعت ال ُه ّوة التي تفصلنا عنه وصار
وتحاوراً .ك ّلام تراجعت درجة انفتاحنا عىل الحقيقة التي يحملها العمل ّ
مغرتباً أكرث فأكرث .فمن مظاهر هذا االغرتاب تراجع مكانة الفنّ يف عاملنا ،كام لو أ ّنه قد صار شيئاً من املايض (هيغل) ،ال
يعبرّ عنّا وال ّ
يدل عىل راهن ّيتنا وال مي ّثل الحقيقة التي نتشارك فيها وته ّمنا بالقدر نفسه .وقد كانت مسألة «اغرتاب الوعي
 3غادامار ،الحقيقة والمنهج ،الخطوط األساسيّة لتأويليّة فلسفيّة ،ترجمة د .حسن ناظم ود .علي حاكم صالح ،راجعه عن األلمانيّة ،د .جورج كتوره ،طرابلس،
دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافيّة ،2007 ،ص 249
 4غادامار ،تجلّي الجميل ومقاالت أخرى ،تحرير روبرت برناسكوني ،ترجمة سعيد توفيق ،المشروع القومي للترجمة ،المجلس األعلى للثقافة ،1997 ،مق ّدمة
المحرّ ر ،ص ص 15-16
 5غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص 21
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الجام ّيل» إحدى املسائل الها ّمة التي ح ّركت غادامار لكتابة الحقيقة واملنهج .6ويشري روبرت برناسكوين مح ّرر كتاب تج ّ
يل
الجميل ،يف تقدميه لهذا الكتابّ ،إن مسألة تقييم العمل الفنّي من خالل خاص ّيته الشكل ّية والجامل ّية قد طرحت طرحاً
السيايس الشيوعي إىل إثارتها من خالل توجيه النقد للنزعة الشكل ّية( ( aLe form
إيديولوجياً مش ّوهاً ،ملّا سعى التنظري
ّ
 )lismeإقراراً برضورة ارتباط الفنّ بالشعب.7
الفني حام ًال ملعناه يف باطنهّ ،
ألن
يستنكر غادامار أن تكون الخاص ّية الشكل ّية هي امليزة الوحيدة التي تجعل العمل ّ
لكل األزمان ،ولكونه يتم ّيز بحضور مطلق ّ
يظل معارصاً ّ
الفنّ يستم ّد ق ّوته أساساً من قدرته عىل أن ّ
لكل حارض جز ّيئ ،وإن
كان متهيئاً دوماً ّ
لكل زمان مقبل .غري ّأن اغرتاب الوعي التاريخي هو السبب املبارش يف غربة الفنّ من جهة اعتبارنا له
شيئاً من املايض ال يعبرّ عن حارضنا وال يفهم مشاكل عرصنا .فعندما يعجز الوعي التاريخي عن فهم حوادث املايض وعن
اتساع اله ّوة بيننا وبني العمل
تقييمها يف سياق عرصها بدعوى املحافظة عىل املوضوع ّية التاريخ ّية ،فإ ّننا نساهم حينئذ يف ّ
الفنّي .لذلك تتع ّهد هرمينوطيقا الفنّ بتجاوز هذه الغربة وتحويلها إىل ألفة حميمة .فاألعامل الفن ّية تصبح مغرتبة بفعل
التباعد يف الزمن ،مثلها مثل النصوص ،وكذلك األشخاص أنفسهم.8
ّإن املشكل الذي يواجهه غادامار بشكل متواتر ضمن أثره «الحقيقة واملنهج» هو مشكل اغرتاب الفنّ يف الوعي
الجام ّيل املعارص ،الذي أدّى إىل طمس حقيقة العمل الفنّي .وقد بينّ ّأن كانط كان مساه ًام أساس ّياً يف هذا االغرتاب ملّا ربط
الحكم الجام ّيل بحاالت الذات ،وجعل الذوق الجام ّيل منش ّداً إىل ما تستشعره هذه الذات من ل ّذة إزاء املوضوع يف غياب
الوسائط املفهوم ّية .لذلك يتعينّ عىل غادامار أن يستعيد مكانة العمل الفنّي ويسرتجع حقيقته ويحدّد منهجاً لقراءته
يرصح غادامار ضمن الفصل الثاين من الحقيقة واملنهج أ ّنه يواجه «مه ّمة تأويل العمل
وتأويله حسب إيقاع الزمن .لذلك ّ
كل م ّرة ويف ّ
الفنّي حسب إيقاع الزمن» .9معنى ذلك ّأن هو ّية العمل الفنّي التي ندركها يف ّ
كل عرص عىل نحو مختلف،
تنحل إىل وجوه متغيرّ ة وال تتالىش ،وال تتغيرّ بتغيرّ الظروف ،لذلك ّ
هي هُ و ّية ال ّ
تظل هذه الهو ّية هي نفسها ،محافظة
فكل هذه الوجوه التي تبدو متباينة يف الظاهر تكون قامئة قياماً معارصاً
عىل هو ّيتها يف جميع الوجوه التي تظهر لنا فيهاّ .
ضمن هو ّية جذر ّية.
تسعى هرمينوطيقا الفنّ إىل تجاوز مشكلة «اغرتاب الفنّ » إمياناً منها ّ
بأن العمل الفنّي هو من أكرث األشياء التي
توسط ،ويلتقي بنا كام لو أ ّننا نلتقي مع أنفسنا.
تبدو أكرث حميمية وألفة بالنسبة إىل اإلنسان ،أل ّنه يخاطبنا مبارشة دون ّ
فال ينبغي أن نختزل ما يقوله العمل الفنّي يف ما يظهر عليه من خاص ّيات شكل ّية أو جامل ّية تريض متعتنا الحس ّية .لذلك
ينبغي تجاوز هذه الغربة التي ساهم فيها ّ
كل من الوعي الجام ّيل والوعي التاريخي -باسم النزاهة الجامل ّية واملوضوع ّية
6 Gadamer, « On the Problemati of Character of Aesthetic consciousness », Trans by E. Kelly, Graduate Faculty, Philosophy,
Journal, IX, N° 1, 1982, P.33.
 7غادامار ،تجلّ ّي الجميل ،مق ّدمة المحرّ ر ،ص 18
 8المصدر نفسه ،ص 19
 9غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص 195
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التاريخ ّية ،-وهو ما يقتيض إعادة فهم التاريخ استناداً إىل مفهوم «التاريخ الف ّعال» ،أو ما ُيس ّميه روبرت برناسكوين
«التاريخ املتواصل التأثري» ،الذي يقصد به استحالة تعايل اإلنسان عن التاريخ.10
ّإن ال ّلغز الذي تثريه قض ّية الفنّ يف تقدير غادامار هو لغز تعارص املايض والحارض دون استباق أو تو ّقع ،لذلك
الوثائقي أو إىل
يتساءل عماّ ميكن أن يحافظ عىل دميومته يف الزمان .11غري ّأن دميومة العمل الفنّي ال تعود إىل طابعه
ّ
كونه موضوعاً من الرتاث الذي تسرتجعه الذاكرة ،ولكن إىل «طابعه التعارصيّ » ( )contemporanéitéالذي يجعل صداه
الفني ،وتسعى جاهدة إىل
مرتدّداً لدى وعي األجيال املقبلة .بيد أ ّنه ال ب ّد من تو ّفر رشط اإلرادة التي تريد أن تفهم العمل ّ
حفظ هذا الفهم ّ
ليظل متواص ًال ومعارصاً لألجيال عىل م ّر الزمان .لذلك يكتب برناسكوين« :نحن ال ميكن أن نفهم إال إذا
كنّا نريد أن نفهم ،أي ال ميكن أن نفهم دون أن نتيح ليشء ما أن يقال لنا .وعندئذ فقط ينفتح أمامنا عامل العمل الفنّي،
الفني؟ هل هي زمانية تاريخ ّية
وتصبح حقيقته التاريخ ّية متواصلة يف عاملنا» .12فام نوع الزمان ّية املنتمية إىل العمل ّ
أم فوق تاريخ ّية؟ هل هي زمانية الصريورة والكينونة أم زمان ّية «املعارصة الجامل ّية»؟ وبأيّ حال تنتمي «املعارصة» إىل
العمل الفنّي؟ وما معنى أن يكون الفنّ قهراً للزمان؟ وما الذي يجعله محافظاً عن استمرار ّيته؟
الداللة التأويل ّية للمعاصرة الجمال ّية
 -2العمل
ّ
الفني بين الزمانية والالزمان ّية :في ّ

ّإن الزمانية املنتمية إىل الوجود الجام ّيل هي زمان ّية املعارصة ،ذلك ّأن األعامل الفن ّية التي ّ
تظل دوماً مح ّققة لوظيفتها
لكل عرص ومعارصة ّ
هي أعامل مواتية ّ
لكل زمان .إ ّنها ال توجد يف املتاحف عىل أ ّنها تحف فن ّية تنتسب إىل املايض ،بل عىل
أ ّنها آفاق فن ّية تثري يف املشاهد إحساس التع ّلق بالخلود والخروج من منطق األزمنة املنقضية أو التي ستنقيض .غري ّأن ذلك
التاريخي واستبداله بوعي جام ّيل تأوي ّ
يل .13يعني ذلك أ ّنه ينبغي عىل
ال ميكن حصوله إال بالتخليّ عن منط الوعي الجام ّيل
ّ
الفني ضمن حدوث املعنى الذي يتح ّقق ضمن حدث الفهم
علم الجامل أن ينخرط يف سياق التأويل ّية ،وأن ُيدرك األثر ّ
الفني عىل أ ّنه يشء من املايض ،أو عىل أ ّنه تابع لعلم اآلثار والتاريخ ،فالفنّ حدث غري
نفسه .ال ينبغي النظر إىل العمل ّ
تاريخي ،وغري زما ّين أص ًال ،أل ّنه دائم الحضور من جهة انطوائه عىل املعنى ومبوجب حضوره املتم ّيز باملعنى .14فكيف
ّ
ميكن للتأويل ّية أن تنصف تجربة الفنّ ؟ وأيّ داللة تأويل ّية ُيسندها غادامار ملفهوم “املعارصة الجامل ّية”؟
مل يتحدّث غادامار يف كتابه الحقيقة واملنهج ( )1960وكذلك يف تج ّ
يل الجميل ( )1986بإسهاب عن مفهوم “املعارصة
الجامل ّية” ،فباستثناء عنوان صغري نعرث عليه تابعاً للفصل الثاين من القسم األ ّول من الكتاب ،فإ ّننا ال نراه يطيل التحدّث
عن هذا املفهوم الذي يع ّينه باسمه يف مواضع قليلة ،لكنّه ما فتئ يشري إىل معاين املعارصة والالزمانية املم ّيزة للعمل
تجلي الجميل ،مق ّدمة المحرّ ر ،ص 19
 10غادامار،
ّ
 11المصدر نفسه ،ص 136
 12غادامار ،المصدر نفسه ،ص ص 23-22
 13غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص 195
 14المصدر نفسه ،ص 250
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يسخر لهذا املفهوم مساحة كبرية من كتبه لكنّه مل ّ
الفني ضمن هذين الكتابني .لذلك نالحظ ّأن غادامار مل ّ
يتخل عنه،
ّ
ّ
فظل حارضاً ،وإن كان حضوره متناثراً بني ثنايا كتبه.
ّ
يوضح غادامار ّأن معارصة الوجود الجام ّيل تعني بوجه عا ّم حضوره الالزما ّين .بيد أ ّنه ُيشدّد عىل رضورة تواجد
الزمانية ضمن هذه الالزمان ّية نفسها ،فالزما ّين هو األصل الذي ينشأ عنه الالزما ّين ،فهام من األضداد لكنّهام ينتميان إىل
جوهر واحد هو الزمان ،سواء كان هذا الزمان ثابتاً يف حضوره أو متح ّركاً يف سريه .لذلك ُتس ّمى الزمان ّية “زمان ّية تاريخ ّية”
أو “زمان ّية فوق تاريخ ّية” ،فعندما يكون الزمان “زماناً فوق التاريخ” فهو زمان ال يكون فيه الحارض مج ّرد “لحظة زائلة”،
أل ّنه ُيصيرّ الحضور ثباتاً مقدّساً ،ويستلهم هذه القداسة من لحظة اكتامل الزمان لديه اكتامالً مرتو ّياً وبريئاً .لذلك ال يرى
التاريخي،
غادامار أي رضب من التناقض الذي ميكن أن يحصل بني الزما ّين وغري الزما ّين ،بني الزمان التاريخي والزمان غري
ّ
ّ
ألن الالزمان ّية هي يف األصل “مج ّرد ميزة تنشأ عنها وبالض ّد منها”.15
يتع ّرض غادامار لتأويلية “املعارصة الجامل ّية” ضمن “أنطولوجيا العمل الفنّي” اقتداء بهيدغر ،ذلك ّأن عمل ّية الفهم
الفني .فمن شأن “املعارصة” أن تنتمي إىل وجود
هي عمل ّية مشاركة وجود ّية تقوم عىل الحوار بني
املتلقي والعمل ّ
ّ
العمل الفنّي ،لذلك تش ّكل جوهر “الحضور” ،وإن كان “التعارص” مختلفاً عن الوجود .يقصد غادامار باملعارصة الجامل ّية
الفني حضوراً أقىص ،مهام كان أصله نائياً يف الزمان ،فنستحرض معاً لحظتني غري
أن ُينجز أمامنا الحضور الجزيئ للعمل ّ
متزامنتني دون تح ّيز أو تفضيل لواحدة عىل األخرى ،فكلتاهام لها من املرشوع ّية ما يجعلها متأهّ لة للحدوث ضمن جوهر
“الحضور” .فتك ّونان رضباً من “املعارصة الجامل ّية” التي ال تع ّد يف نظر غادامار مج ّرد شكل من أشكال املعطى يف الوعي،
يحل فيه ّ
بل تتعينّ “حضوراً كل ّياً” ّ
توسط و ُيحتفظ فيه بحضور اليشء الجزيئ حتّى يصبح “ ُمعارصاً” ضمنه.16
كل ّ
ُيشري غادامار إىل ّأن مفهوم “التعارص” هو مفهوم يعود إىل كريكغارد ،وال يعني بالنسبة إليه “الوجود يف الوقت
نفسه” (شذرات فلسف ّية ،الفصل الرابع) .لكنّ كريكغارد مزجه بطابع الهويت ،فيحرض “التعارص” و”املعارصة” يف الطقوس
الدين ّية عىل وجه الخصوص (الوعظ ،إعالن كلمة الله) .لذلك ُي نَّ
عي التعارص عىل أ ّنه مه ّمة يواجهها املؤمن عندما يستحرض
يف الوقت نفسه لحظة حضوره يف الزمان ولحظة الفداء لدى املسيح ،فال ُينظر إىل لحظة الفداء عىل أ ّنها أمر ولىّ وانقىض
يف املايض ،بل عىل أ ّنها لحظة حارضة ُيشارك فيها املؤمن مشاركة أصل ّية .غري ّأن والدة الفنّ ضمن املعبد قد تجعل
“املعارصة الجامل ّية” ناشئة ضمن جامل ّية الشعائر والطقوس واملواعظ .فامله ّمة التي ُيق ّررها التعارص هي جعل املشاهد
منجذباً إىل الحدث الفنّي ،مشاركاً يف ما يعرض أمامه (من لوحات ،طقوس ،متاثيل ،مرسح) مشاركة أصيلةُ ،منسجمة مع
الفني يف األصل .17قد تعني “املعارصة”
استمرار ّية حدوث املعنى إىل ح ّد نسيان ذاته ونسيان الزمان الذي ينتمي إليه األثر ّ
السري ّ
املطرد للزمان ،ليجد املتف ّرج نفسه عند لحظة ثابتة تحول دون رجوعه إىل املايض أو استباقه
إذن رضباً من تو ّقف ّ

 15المصدر نفسه ،ص 196
 16المصدر نفسه ،ص 203
 17المصدر نفسه ،ص 204
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للمستقبل ،ليكون يف وضع يسمح له بإدراك استمرار ّية املعنى يف الزمان ويف الوجود .فهل يعني ذلك ّأن التعارص هو
تعارص يف الزمان ويف املكان فينخرط الوجود الجام ّيل يف حضور مطلق للزمان؟
ّإن لحظة “املعارصة الجامل ّية” هي ،عىل ح ّد تعبري غادامار نفسه“ ،اللحظة املطلقة التي يقف فيها املتف ّرج ،هي
ويتوسط معها .فام ينتزعه من ذاته ُيعيد إليه يف الوقت نفسه ُوجوده ّ
لحظة ينىس فيها ذاته
ككل” .18معنى ذلك ّأن
ّ
الفني انسجاماً يجعله منتمياً إليه وتابعاً له ،إىل الح ّد الذي يجعله غري قادر عىل التمييز
املتف ّرج يصبح منسج ًام مع العمل ّ
بني ما يراه يف العمل وما يراه يف ذاتهّ .
الفني وتنعطي انعطاء كل ّياً لهذا
ألن ذاته التي ترى وتتأمل
ّ
وتحس وتفهم العمل ّ
العملُ ،تسرت ّد يف الوقت نفسه ُمح ّملة بكل ّية املعنى .فمن شأن هذا الطابع التعارصيّ للفنّ أن مي ّيز لغة العمل الفنّي الذي
ّ
ويظل حارضاً حضوراً مطلقاً بالنسبة إىل أيّ زمان .لذلك فإ ّنه يصبح قادراً عىل
ال يخاطبنا كأيّ موضوع آخر من املايض،
التج ّ
يل والتواصل معنا تواص ًال حمي ًام ،متجاوزاً ّ
التاريخي .غري
كل أشكال االغرتاب التي كان يعانيها الوعي الجام ّيل والوعي
ّ
ّأن هذه القدرة عىل تجاوز االغرتاب تحتاج يف تح ّققها إىل مساندة الهرمينوطيقا التي تتك ّفل بفهم الفنّ وتحديد ما ّ
يدل
عليه وما يقصده أ ّوالً ،لتتع ّهد ثانياً “هرمينوطيقا الفنّ ” بالكشف عن حقيقة العمل الفنّي املغرتبة يف التاريخ ،فيصبح
ملحة .وإن كانت مشكلة اغرتاب الوعي هي مشكلة حديثة إىل ح ّد
قيام هرمينوطيقا الفنّ بالنسبة إىل غادامار رضورة ّ
ماّ ،
فإن غادامار يعترب كانط املسؤول املبارش عنها إىل جانب مساهمة ق ّرائه وأتباعه يف تعميقها.19
فليك يتجاوز غادامار جميع مآزق الوعي الجام ّيل ،عليه أن يشدّد عىل رضورة تع ّلق االستمرار ّية ّ
بكل فهم للزمان،
تاريخي” وآخر “فوق
الفني نفسه .ذلك ّأن مج ّرد اإلشارة إىل التناقض بني “زمان
ّ
وإن كان هذا الزمان هو زمان األثر ّ
الحقيقي” يتجلىّ يف “الزمان الظاهريّ ” ويف “الزمان
تاريخي” ال تكفي لفهم زمان ّية الفنّ  .إذ يكشف غادامار ّأن “الزمان
ّ
ّ
التاريخي” ،لكنّ هذا النمط من الزمان ال يكون هو اآلخر دون استمرار ّية .وهنا يثأر غادامار ألستاذه هيدغر،
الوجوديّ
ّ
األنطولوجي للزمان .يكتب غادامار ّ
موضحاً هذا األمر قائ ًال“ :يأخذ العرض
رغبة منه يف توضيح ما يقصده بالعرض
ّ
األنطولوجي الهيدغريّ ألفق الزمان الذي أيسء فهمه بثأره .فالناس بدالً من أن يلتزموا بالدّاللة املنهاج ّية للتحليل
ّ
الهم والحركة تجاه املوت -أي التناهي
الوجوديّ للدازين ،تعاملوا مع زمان ّية الدازين الوجود ّية والتاريخ ّية ـ التي ُيحدّدها ّ
الجذري ،كطريقة من بني طرق عديدة ممكنة لفهم الوجود ،ونسوا ّأن هذا هو منط وجود الفهم نفسه الذي يتجلىّ هنا
بوصفه زمان ّية”.20
نص،
لقد رفض غادامار  -احتذاء بأستاذه  -أن يختزل الهرمينوطيقا يف جملة من األدوات التقن ّية بحثاً عن معنى يّ
لريتفع بالفهم ( )Verstehenنحو البنية األنطولوج ّية لنمط وجود املوجود يف العامل ويف التاريخ .إذ ليس الفهم عند هيدغر
منطاً من سلوك الوجود اإلنسا ّين ،ولكنّه „رضب وجود الدازين نفسه“ الذي يتح ّقق وجوده ضمن الفهم نفسه .21لقد عالج
 18المصدر نفسه ،ص 205
 19غادامار ،تجلّي الجميل ،ص 24
 20غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص 196
21 Amar Djaballah, «L’herméneutique selon Hans-Georg Gadamer», Revue Théologie évangélique, Vol, 5, N° 1, 2006,
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الفني
هيدغر من جديد راهن ّية سؤال الفنّ يف ارتباطه بسؤال الوجود ،ضمن تأويل ّية أنطولوج ّية لألثر الفنّي ،فيفهم األثر ّ
الفني قد كان يسء الطرح يف نظر هيدغر ،أل ّننا مل
عىل أ ّنه رضب وجود „الوجود ـ يف -العامل“ .غري ّأن السؤال عن األثر ّ
نبحث عن األثر ولكن بحثنا من جهة أوىل عن „يشء“ ( ،)une choseومن الجهة الثانية عن «منتوج» (.)un produit
وير ّد هيدغر مسؤولية وقوعنا يف مثل هذا الخطأ إىل اإلستيطيقا من جهة اكتفائها بالتأويل التقليديّ للموجود.22
لقد انتقد هيدغر اإلستيطيقا وبينّ حدودها وعجزها عن االهتامم بسؤال الوجود وباألنطولوجيا األساس ّية التي
ش ّيد عليها مجمل فكره .فمن شأن األثر الفنّي أن يحمل الدازين نحو «الوجود -يف -العامل» ( )l’être-au-mondeمن
جهة التساؤل عن أساس املوجود ،سالكاً «شعاب» سؤال الوجود نفسه .لذلك ينكشف األثر عىل أ ّنه رضب متم ّيز ّ
يدل
عىل أصالة الدازين وينبئ بقدوم حقيقة الوجود ،فيكون األثر الفنّي املوضع الذي تش ّيد فيه الحقيقة عىل أ ّنها «أليثيا»
( .)aletheiaويف مقابل ذلك ،تعمد اإلستيطيقا إىل ر ّد الفنّ إىل جملة من املثريات املؤ ّثرة يف ذات من الذوات.23
يتجلىّ لدينا إذن ّأن املعارصة الجامل ّية تصيرّ ماه ّية الذات املتفرجة منتمية ملاه ّية العمل ،فتصبح كلتاهام دالة
عىل األخرى دون تح ّيز أو متييز إلحدى املاه ّيتني عن األخرى .غري ّأن انعطاء الذات لدى العمل الفني ال ّ
يدل عىل نقص
يف الوجود الجام ّيل لألثر ،وال ّ
الفني من جهة
يدل عىل افتقار للذات عىل معنى من املعاين ،ولكنّ الذات تقصد العمل ّ
«اللعب» الجام ّيل .24يبحث غادامار عن أسس أنرثوبولوج ّية للفنّ من خالل ظاهرة اللعب بوصفها فائضاً من النشاط الذي
يجعل الفنّ قهراً للزمان من جهة محافظته عىل االستمرار ّية .فام هو «اللعب الجام ّيل»؟
 -3ظاهرة اللعب الف ّني من جهة ما هي قهر للزمان:

يع ّرف غادامار اللعب كام ييل :نجد ّأن الكلمة ( )Spielتعني يف األصل «رقص» ،وهي مازالت موجودة يف كلامت
«املغني أو الشاعر الج ّوال ( .)jongleur, Spielmannفليس لحركة ال ّلعب هدف ُيوصلها إىل نهاية ما،
كثرية (مثل كلمة
ّ
إنمّ ا ُيجدّد ال ّلعب نفسه يف تكرار دائم .وواضح ّأن الحركة إىل األمام وإىل الخلف ذات مكانة مركز ّية يف تعريف ال ّلعب من
صح التعبري .فال ّلعبة هي التي تلعب
دون اعتبار ملن (أو ملا) ُينجز الحركة .فحركة ال ّلعب بح ّد ذاتها ليس لها قوام ،إن ّ
برصف النظر عماّ إذا كانت هناك ذات تلعبها أم مل تكن .فال ّلعب هو حدوث الحركة بح ّد ذاتها».25
(pp.31-68), p.32.
22 Heidegger, «L’origine de l’œuvre d’art », Chemins, Paris, Gallimard, 1962, p.40: « La façon même dont nous posons la
question de l’œuvre [d’art] se trouve ébranlé, parce que nous n’avons pas cherché l’œuvre, mais en partie une chose et en
partie un produit. Mais cette manière de poser la question, ce n’est pas nous qui l’avons développée: c’est l’esthétique. La
façon dont elle considère à l’avance l’œuvre d’art ne sort pas du domaine de l’interprétation traditionnelle de l’étant».
23 Frédérik Bruneault, « L’art et l’œuvre d’art compris à la lumière de l’analytique existentielle de l’être-au-monde chez
Heidegger », Horizons Philosophiques, Printemps 2004, Vol 14, N° 2, (pp37-56), p.49-50.
 24غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص 205
 25غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص 174
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تتجه الهرمينوطيقا األنطولوج ّية نحو اعتامد مفاهيم دارجة ضمن التجربة اإلستيطيق ّية ،عىل غرار مفهوم «اللعب».
ّ
النفعي أو منطاً من النشاط النظريّ  ،فإ ّنه نشاط «لعوب» (ّ .)ludiqueإن محور هذا
فإن مل يكن الفنّ منطاً من النشاط
ّ
ال ّلعب ليس «من يلعب» بل هو حركة ال ّلعب نفسها مراوحة بني الجيئة والذهاب ،سواء كانت لعباً لأللوان ،أو لعباً
الفني الذي يتجلىّ لنا سمع ّياً (املوسيقى) أو مرئ ّياً (املرسح
لألشكال ،أو لعباً لجسد راقص .يحيلنا ال ّلعب مبارشة عىل األثر ّ
والرسم) أو لفظ ّياً (الشعر) .فتحويل األثر إىل «صورة» أو إىل «صوت» أو إىل «قول» ،يسرت ّد للعب عقالن ّيته ،وماه ّيته كأثر
فني ،وكذلك دميومته يف الزمان.26
ّ
يستند غادامار إىل موقف أ ّو ّيل مفاده ّأن ماه ّية العمل الفنّي تتحدّد عىل أ ّنها لعب .معنى ذلك ّأن وجوده الفع ّ
يل
متزامن ومواكب دوماً لعمل ّية عرضه .فتنكشف وتتجلىّ وحدته وهو ّيته ضمن تعينّ وقيام العرض نفسه .ومهام تك ّرر
فإن العمل الفنّي ّ
العرض أو طرأ عليه تحريف أو تحوير ماّ ،
يظل محافظاً عىل حقيقته وماه ّيته األصل ّية .فيستم ّد دوام
املاه ّية ولو من خالل تكرار ّية العرض املش ّوهّ ،
ألن التكرار يصبح تابعاً ملفهوم اللعب نفسه ،ومحي ًال عىل أصالة العمل يف
ح ّد ذاته .تلك هي «الزمان ّية املربكة» التي مت ّيز العمل الفنّي ،وذلك هو الحضور امللزم الذي يجعل ّ
كل عرض لعباً بالفنّ
وانبثاقاً ألصالة «املعارصة الجامل ّية» املم ّيزة للفنّ .27
يذكر غادامار «األعياد» كشكل من أشكال العروض أو االحتفاالت املتك ّررة تكراراً مربكاً ،فالعيد الذي يعود يف ّ
كل
م ّرة ليس العيد الذي كان .لكن رغم ما يطرأ عليه من تغيري ،فإ ّنه هو نفسه ،ويف ّ
كل م ّرة يحتفل به بطريقة قد تختلف
عن سابقتها .يكتب غادامار« :ونحن ندعو ذلك بعودة العيد .ولكنّ العيد الذي يحدث م ّرة أخرى ليس عيداً آخر ،وليس
مج ّرد تذكار لذلك العيد السابق .فالطبيعة املقدّسة األصل ّية لجميع األعياد تستثني ،بجالء ،التمييز املألوف يف الخربة
الزمان ّية بني الحارض ،والذاكرة ،والتو ّقع .فالتجربة الزمان ّية للعيد هي يف الحقيقة االحتفال به ،زمانه الحارض الفريد».28
تتحد يف كونه مختلفاً
فاالحتفال بالعيد ال يعرتف بالزمان ّية التاريخ ّية ،وال ميكن أن تكون له هو ّية تاريخ ّيةّ ،
ألن هو ّيته ّ
مهم هو حضور ال ّلحظة
ومعارصاً لجامل ّية الحدث خارج اإلحساس بوطأة املايض والذاكرة ،وخارج تو ّقع ما س ُيق ِبل .فام هو ّ
التي يعود فيها العيد حضوراً عىل جهة الصريورة واالختالف ضمن كل ّية الزمان وإطالق ّيته« ،فهو كيان زمان ّية عىل نحو أكرث
جذر ّية من أيّ يشء ينتمي إىل التاريخ .فوجوده مرتهن بالصريورة والعودة».29
وإن كان كانط م ّيا ًال إىل ربط الفنّ مبفهوم «اللعب الح ّر» ملّا اعترب املتعة الجامل ّية حالة ذهن ّية من الحساس ّية تتزامن
ضمنها ملكتا الذهن والخيال يف منط من التالعب الح ّرّ ،
فإن غادامار يتناول مفهوم «ال ّلعب» يف عالقته بتجربة الفنّ ،
من جهة رغبته يف إفراغه من املعنى الذايت الذي ألصقه به ّ
كل من كانط وماكس شيلر ،كام أ ّنه يجعله مفتاحاً للتفسري
26 Alphonse De Waelhense, « Sur une herméneutique de l’herméneutique », Revue Philosophique de Louvain, Troisième
série, Tome 60, N° 68, 1962, pp.579-580.
 27غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص ص 198-197
 28غادامار ،المصدر نفسه ،ص 198
 29غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص 198
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يخصصه للمبحث األ ّول من الفصل الثاين لكتاب الحقيقة واملنهج.30
األنطولوجي لتجربة الفنّ  ،كام يظهر يف العنوان الذي ّ
يشمل «ال ّلعب» مفهوم املشاركة واالنجذاب واالحتفال ،وهو ما يعني ّأن اإلحساس بجامل ّية العمل الفنّي هو أمر ينشأ
عند الذات ،وإن كان يشمل املجموعة املشاركة يف اللعب ّ
املرسحي ال يوجد يف غياب ذات ّية املتف ّرج،
ككل .فالعرض
ّ
وال ّدراما نفسها ال تعرض دون جمهور ،وكذلك العيد ال ُيك ّون حدثاً احتفال ّياً يف غياب ذات تحتفل بهّ .
يدل حضور املتف ّرج
الفني مشاركة ذات ّية ،وعىل فعل االنتباه الذا ّيت إىل يشء ما خارج عن الذات،
يف هذه العروض عىل املشاركة يف اللعب ّ
فيم ّثل فعل املشاهدة صيغة أصيلة من املشاركة .31يعود غادامار هنا إىل العبارة اإلغريق ّية ( )theorosالتي تعني املتف ّرج
املشارك يف الفعل املقدّس من خالل حضوره ومشاركته يف الوفد ،فالسمة املم ّيزة لهذا «التيوروس» هو كونه حارضاً أو
اإلغريقي األصل
موجوداًُ .يش ّدد غادامار إذن من خالل العودة إىل هذا املفهوم ( )theorosاملجاور ملفهوم «النظر ّية»
ّ
واقعي حضوراً خالصاً  -عىل قداسة فعل املشاركة .فالنظر العق ّ
( - ،)theoriaالذي ّ
يل و»النظر ّية»
يدل عىل حضور ما هو
ّ
الخاصة ،رغم أ ّنها ال ّ
تدل
الحد الذي تنىس فيه شؤونها
ّ
يدلاّ ن عىل انهامك الذات عىل أمر ما انهامكاً ذات ّياً وصادقاً ،إىل ّ
عىل يشء فاعل ،بل عىل ما هو منفعل إزاء ما ُيرى ويحدث ويتح ّقق يف الواقع عىل نحو خالص .قد ّ
تدل هذه األمور عىل
الخلف ّية الدينية ملفهوم العقل و»التيوريا» ( )theoriaعند اإلغريق ،كام ميكن أن تحيل عىل رضب من القرابة بني الدين
والفنّ  ،أي بني املشاركة يف الفرجة الفن ّية واملشاركة الخالصة يف االحتفال بالطقوس الدين ّية.32
ّإن «العيد» هو االحتفال باليوم الذي يتك ّرر يف سياق يحتوي الجامعة كل ّياً يف حضور راهن ومطلق ،فام مي ّيزه
هو كونه يجمع بني الوحدة ومشاركة الجميع فيه .تحيل صورة العيد عىل «نظر ّية املشاركة األفالطون ّية» كام جاءت يف
محاورة بارمنيدس .إذ يشري غادامار إىل وجود تقارب بني «املشاركة يف العيد و»املشاركة يف املثل» ،فكالهام مي ّثالن رضباً
من «الحضور الالمر ّيئ لليشء الذي ّ
فيتم إثبات عالقة الفكرة (فكرة العيد ،فكرة املثل) باألشياء مبوجب
يظل هو نفسه»ّ ،
طبيعة اليوم املوجود لكليهام .يقع متثيل «نظر ّية املثل» يف املقطع 131ب من محاورة بارمنيدس بـ «اليوم» الذي ينبثق
ويظل محافظاً عىل وحدته ،أو بـ «الوشاح» الذي ّ
ّ
يغطي الجميع دون أن ينقسم إىل
يف أكرث من مكان عىل هذه األرض
أجزاء.33
غري ّأن انغامس الذات يف ال ّلعب ينبغي أن يكون تجربة جد ّية ،فال ّلعب ال يح ّقق هدفه إال إذا أخذ عىل مأخذ الجدّ.
فالجد ّية يف ال ّلعب هي أمر رضوريّ لضامن شمول ّيته وتح ّقق املشاركة الكل ّية ،لذلك فـ «الشخص الذي ال يحمل ال ّلعبة عىل
محمل الج ّد ُيفسد متعة اآلخرين» .34يرى غادامار ّأن ال ّلعب تجربة طبيع ّية ،فاإلنسان يلعب بقدر ما يكون جزءاً منتمياً
 30غادامار ،المصدر نفسه ،ص 171
 31غادامار ،المصدر نفسه ،ص 199
 32غادامار ،المصدر نفسه ،ص 200
 33غادامار ،المصدر نفسه ،ص  ،199هامش عدد  .225يذكر غادامار المناقشة األرسطية لوجود األبيرون ( ،)apeironأي الالمحدود فيما يتعلّق بـ «وجود
ّ
ويؤكد على شكله المتميّز .يرى أرسطو عودة العيد على أنّها عودة لشيء
اليوم» و»العيد» و»األلعاب األولمبيّة» ضمن الكتاب الثالث من الفيزيس (،)Physics
كل مرّ ة ،لذلك يعتبره كياناً زمانيّاً ،يجمع بين الكينونة والصيرورة .في حين ّ
وأن العيد الذي يتغيّر في ّ
تاريخي فقطّ ،
يظل حضور اإلله وحده هو «الوجود األعظم
ّ
أصالة» (كتاب الميتافيزيقا.)7 ،XII ،
 34غادامار ،المصدر نفسه ،ص 171
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إىل الطبيعة .وك ّلام كان هذا ال ّلعب -رغم ج ّديته -دون غرض أو هدف ،صار متجدّداً باستمرار ،حتّى يكون منوذجاً للفنّ .
أال يبدو ّأن جميع ألعاب الفنّ هي ألعاب مقدّسة تستم ّد قداستها من محاكاتها الدامئة للعب العامل الالمتناهي وألبد ّية
العمل الفنّي املبدع ذات ّياً عىل ح ّد تعبري فريديريك شليغل35؟
يبدو ّأن عمل ّية ال ّلعب تحدث يف «املابني» ( ،)l’entre-deuxأي بني املتف ّرج واألثر أو العرض الفرجويّ  .ف ُي ّجرب الالعب
الديني مث ًال يف مشهد من مشاهد املرسح ّية
ال ّلعبة من جهة ما هي أمر خارج عن ذاته ،أو واقع يفوقه ليشمل الطقس
ّ
الجامعية ك ّلها .لذلك تح ّقق املرسح ّية يف انفتاحها عىل الجمهور داللة أنطولوج ّية كل ّية ،وتجمعهم يف لحظة «املعارصة
الجامل ّية» عندما يستغرقون كل ّياً يف ال ّلعب املعروض .يعني ذلك ّأن اللعب الذي ُيصيرّ الجامعة منتمني إىل وجود واحد
وزمان واحد ،ال يكتسب وجوده وال معارصته الجامل ّية يف وعي الالعب بل يف نسيانه لذاته واستغراقه يف النسيان إىل
جانب ذوات أخرىّ .
يحتل املتف ّرج حينئذ مكان الالعب ،وهو ما يرفع االختالف بني الالعب واملتف ّرج .36فال ّلعب إذن هو
حدوث للحركة من أجل أن تلعب ال ّلعبة الفن ّية« ،وهكذا ،نحن نقول ّإن شيئاً ما «يلعب» يف مكان ما ،أو يف وقت ماّ ،
وإن
شيئاً ما يجري ،أو ّإن شيئاً ما يحدث».37
ينتمي املتف ّرج أنطولوج ّياً إىل لعبة الفنّ  ،بيد ّأن وجوده ال ُيفهم يف نظر غادامار إال استناداً إىل مفهوم الذات ّية من
فني ما هو يف واقع األمر وجود «خارج
جهة ما هي طريقة يعتمدها الوعي الجاميل لفهم ذاته .فحضور املتف ّرج أمام أثر ّ
الذات» ،وهذا األمر ال يع ّد منطاً من أمناط الجنون ،بل هو «إمكان ّية للوجود الك ّ
يل مع يشء آخر» .يحتاج هذا النوع من
الحضور إىل رضورة استسالم املتف ّرج أمام عمل ّية «نسيان الذات» التي يوقعه فيها تفاعله مع األثر ،فيتواجد مع األثر
الفنّي خارج الذات نفسها .ال يعترب غادامار منط وجود الذات خارج نفسها وانسياقها يف تجربة نسيانها لذاتها من األمور
السيئة ،ويساند التأويل األفالطوين اإليجايب لحالة االنجذاب خارج الذات ضمن محاورة الفيدروس التي يسم ّيها «الجنون
اليسء» .وقد عبرّ إيجن فينك عن معنى هذا االنجذاب الذي يحدث للذات بعبارة «الجذل
الج ّيد» يف مقابل «الجنون ّ
اإلنسا ّين املحض» الذي يقصد به أن يكون املرء خارج نفسه وبعيداً عنها ،مستغرقاً يف يشء يستب ّد به دون أن يكون
مؤهّ ًال له .ويضع فينك هذه العبارة يف مقابل «الحامسة الدين ّية» التي ّ
تدل عىل وجود اإلنسان يف الله .غري ّأن غادامار
ال يستحسن هذا الفهم الذي ُيقدّمه فينك هاهُ نا ،بل يعتربه غري كاف للغرض ،فأشكال «الجذل اإلنسا ّين املحض» التي
يصفها فينك تتجلىّ يف نظر غادامار عىل أ ّنها أشكال «لتعايل الذات املتناهية عىل تناهيها» ،38لذلك ال ّ
يدل هذا التواجد
خارج الذات عىل جنون صاحبه بل عىل «تواجده الك ّ
يل مع يشء آخر» .39فنلحظ هنا م ّرة أخرى ّأن املعارصة الجام ّية هي
35 Friedrich Schlegel, « Gespräch über die Poesie », Friedrich Schlegels Jugendschriften, ed. J. Minor, 1882, II, 364, [in the
critical edition of Schlegel. Ed. E. Behler, See part I, Vol, 2. 2, ed. Hans Eichner, PP. 284-351, and P. 324 for this citation].
ذكره غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص .171
 36غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص 183
 37غادامار ،المصدر نفسه ،ص 174
 38غادامار ،الحقيقة والمنهج ،هامش عدد  ،230ص  .202يعود غادامار إلى مؤلّف إيجن فينك ،في ماهيّة الحماسة (Eugen Fink, Vom Wessen des
.)Enthusiamus, Freiburg, 1947, pp.22-25.
 39غادامار ،المصدر نفسه ،ص 202
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تواجد يف الزمان ذاته وكذلك يف املكان ذاته ،إذ يعمد املتف ّرج إىل تت ّبع األثر -موضوع االنجذاب -يف ح ّله وترحاله ،ويف
زمانه ومكانه.
الفني،
لقد راهن الفنّ الحديث عىل الرغبة يف تقويض املسافة التي تفصل املشاهد أو الجمهور عن العرض أو العمل ّ
الفني .يذكر غادامار مرسح بريخت ()Brecht
وقد ناضل فنّانو القرن التاسع عرش ألجل جعل املتف ّرج مساه ًام يف العرض ّ
املرسحي وجميع آل ّيات الفرجة املعتادة ناسجاً هو ّية جديدة للعمل
امللمحي كمثال عىل ذلك ،فقد ق ّوض واقع ّية املشهد
ّ
املرسحي .40غري ّأن لعبة الفنّ بوصفها منطاً من الحضور الكليّ الذي يجمع املتف ّرج بالعرض الفرجويّ ال يستنفد نفسه عند
ّ
انتشائه ،فهو حضور ك ّ
يل يف املكان ومطلق يف الزمان .يعتمد غادامار للتأكيد عىل هذه املعارصة الدامئة للنشوة مفهوماً
ّ
استهل به كريكغارد «التأ ّمل الالهو ّيت» هو مفهوم «االدّعاء» ( .)claimويذكر غادامار ّأن هذا املفهوم يو ّفر لنا إمكان ّية
ّ
ويظل .لذلك ال يعترب غادامار لعب
قيام التفسري الالهويت ملا يسم ّيه كريكغارد «املعارصة» ،فاالدّعاء هو األمر الذي يبقى
الفنّ مج ّرد «نشوة لحظ ّية»« ،بل ّإن له ادّعاء الدّميومة ودميومة االدّعاء» .41فكيف ّ
وظف غادامار مفهوم «االدّعاء» يف
تأويل ّية املعارصة الجامل ّية؟
يتم ّيز االدّعاء بأمرين :األمر األ ّول هو كونه ّ
يظل باقياً ،واألمر الثاين هو كونه ميكن تقويته وتعزيزه يف أيّ وقت
توسل بني شخصني تلبية لال ّتفاق،
نظراً بالعودة إىل مس ّوغه
األسايس الذي يرفعه ض ّد شخص ما .يعني ذلك ّأن االدّعاء ُي ّ
ّ
لكنّه ينبغي ّأن ّ
يتوسط االدعاء بني
تتجسد يف مطالبه» .42فكام ّ
يتخذ شكل املطالبة لتعزيزه« ،فدميومة االدّعاء ينبغي أن ّ
شخصني مختلفني تلبية للتوافقّ ،
التوسط
يتوسل
للتوسط بني الالعب واملتف ّرج ،وكلامت املوعظة تنجز ّ
ّ
فإن «ال ّلعب» ّ
الك ّ
يل بني املايض والحارض لتقوم بدورها يف مجال التأويل ّية .فعندما صار «االدّعاء» وعظاً مع اإلعالن عن البشارة ،تك ّفلت
كل م ّرة ،ويجعل املرء يف حضور ك ّ
كلامت املوعظة بإنجاز الطقس الديني الذي يعزّز مطلب ادّعاء اإلميان يف ّ
يل ومعارص
للجامعة الدين ّية التي ُيح ّركها القدّاس.43
لذلك ّ
فإن رؤية الزمان من طرف الهوت الكتاب املقدّس استناداً إىل الوحي اإللهي ،هي وحدها التي تقدر عىل
إضفاء الرشع ّية ال ّالهوت ّية عىل التقابل الحاصل بني «ال زمان ّية أو زمان ّية العمل الفنّي» وهذا «الزمان املقدّس» زمان
مفساً هذا األمر قائ ًال« :فمن دون هذا التسويغ الالهويت سيحجب الكالم عن «الزمان املقدّس»
الالهوت .يكتب غادامار رّ
املشكلة الحقيقية ،التي ال تكمن يف وجود العمل الفنّي النائية عن الزمان ،إنمّ ا تكمن يف زمان ّية هذا الوجود .وبهذا
الفني هي زمان ّية مقدّسة أل ّنها «فوق تاريخ ّية»،
نستأنف سؤالنا م ّرة أخرى ،ما نوع هذه الزمان ّية»44؟ ّإن زمان ّية العمل ّ
تتعاىل عن التاريخ وعن ّ
كل ما هو زائل لتعانق الحضور املطلق يف كل ّيته .غري ّأن النظر إىل قداسة زمان ّية العمل الفنّي ال
تجلي الجميل ،ص ص 102-101
 40غادامار،
ّ
 41غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص 202
 42غادامار ،المصدر نفسه ،ص 203
 43غادامار ،المصدر نفسه ،ص 203
 44غادامار ،المصدر نفسه ،ص 197
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تكون ممكنة خارج التسويغ الالهو ّيتّ ،
ألن الجمع بني «الزماين» و»املقدّس» ال يبدو من األمور البديه ّية ،فاملقدّس عادة
هو ما يتجاوز حدود الزمان.
لقد أظهرت لنا قراءة غادامار مفهوم الجام ّيل عىل أ ّنه «لعب» و»حضور» ُيراوح بني «زمان ّية تاريخ ّية» وأخرى «فوق
تاريخ ّية ،وب ّينت لنا كيف يصبح هذا الحضور يف كل ّيته وإطالق ّيته مشاركة جامع ّية إلحساس «املعارصة الجامل ّية» .مي ّر
غادامار إىل مساءلة الرتاجيديا من جهة عالقتها بامليدان الجام ّيل ،واستناداً إىل كتاب فنّ الشعر ألرسطو ،حيث يكون
للمتف ّرج دور
أسايس يف تحديد طبيعة الرتاجيديا وجوهرها .45فكيف يكون «الرتاجيديّ » ( )le tragiqueظاهرة أساس ّية
ّ
للجام ّيل؟
ُيض ّمن أرسطو يف تعريفه للرتاجيديا تأثريها عىل املتف ّرج ،ويف ذلك إشارة إىل دوره يف تحديد جوهر الرتاجيديا نفسها،
فانتامؤه إليها ال يكون اعتباطاً ،بل هو رضوريّ وجوهريّ  .معنى ذلك ّأن وجود الجام ّيل يف الرتاجيديا يحدّده املتف ّرج
نفسه من جهة مشاركته يف ما هو معروض ،أي من خالل تق ّلص املسافة التي تفصله عماّ يعرض يف املرسح ّية .لذلك ال
ميكن للمتف ّرج أن ّ
يظل منعزالً عن العرض ،فاملشاركة يف الرتاجيديا ليست أمراً اختيار ّياً بل رضور ّية وملزمة للمتف ّرج .ال
ميكن اختزال الدور التأثريي للرتاجيديا عىل املتف ّرج يف مج ّرد اإلثارة العاطف ّية الظرف ّية ،بل ّإن انفعاالته العميقة تواصل
قصة
قصته هوّ ،
استمرار ّيتها ضمن تأ ّمل املتف ّرج لذاته« ،فيجد نفسه م ّرة أخرى يف الفعل الرتاجيديّ أل ّنه يكون يف مواجهة ّ
الديني أو التاريخي ،وحتّى لو ّأن هذا الرتاث مل يعد يفرض لزوم ّيته عىل وعي الحق (ّ )...
فإن التأثري
يألفها من الرتاث
ّ
املستم ّر الذي تنطوي عليه هذه األعامل واملوضوعات الرتاجيد ّية هو أكرث من التأثري املستم ّر الذي يرتكه منوذج أد ّيب
القصة ما تزال يف متناوله.
القصة ،إنمّ ا يفرتض أيضاً ّأن لغة ّ
ما .فهذا التأثري ال يفرتض فقط ّأن املتف ّرج ما يزال متآلفاً مع ّ
وحينذاك فقط ميكن أن تصبح مواجهة املتف ّرج مع املوضوعة الرتاجيد ّية ومع العمل الرتاجيديّ مواجهة للذات ،»46ويف
ذلك إحالة عىل الطابع التطهريي للرتاجيديا.
الفني عىل أ ّنه جزء من الرتاث ،أو عىل أ ّنه «يشء من املايض» (هيغل)ّ ،
ألن ذلك س ُيفيض
ال ينبغي االهتامم بالعمل ّ
رضورة إىل البحث عن تربير له حاملا ينتهي هذا العرص القديم للفنّ  .47فقد تبينّ من خالل مناقشة غادامار وقراءته للتجليّ
املتواصل لتجربة اإلغريق القدامى يف االحتفاالت الدينية ويف املرسح الرتاجيديّ ّ ،أن العودة إىل املايض وإىل الرتاث تكون
الفني ّ
ككل .فال يتع ّلق األمر ها هنا مبج ّرد اإلحساس بتعايش الفنّ
لغاية فهم «الهو ّية الهرمينوطيقية» املم ّيزة للعمل ّ
املايض إىل جانب الفنّ الحارض داخل قاعات متحف للعروض الفن ّية ،بل يف حصول الوحدة بني ما هو ماض وما هو حارض
وماض ال يقبل
ضمن حركة الروح« .فامه ّية ما ُيس ّمى بالروح تكمن يف القدرة عىل التح ّرك داخل أفق مستقبل مفتوح ٍ
اإلعادةّ .
املختصة بالذاكرة واالسرتجاع -تسيطر هنا بوصفها ر ّبة الحر ّية الروح ّية.
فإن منيموسني  Mnémosyneـ الر ّبة
ّ

 45غادامار ،المصدر نفسه ،ص 205
 46غادامار ،المصدر نفسه ،ص 210
 47غادامار ،تجلّي الجميل ومقاالت أخرى ،ص 70
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جسد فنّ املايض جنباً إىل جنب مع تقليدنا الفنّي
وحركة الروح ذاتها تعبرّ عن نفسها يف مجال الذاكرة واالسرتجاع الذي ُي ّ
الخاص ،مثلام تعبرّ عن نفسها التجارب الجريئة الحديثة بتشويهها غري املسبوق للشكل».48
ّ
الفني ينجز م ّرة واحدة لتبقى هو ّيته حارضة إىل األبد كام هي ،ويك ّون مجاالً شاسعاً للتع ّرف والفهم .لكنّ
ّإن العمل ّ
هذه الهو ّية التي يسم ّيها غادامار «الهو ّية الهرمنيوطيق ّية» تختلف من شخص إىل آخر ،لكونها مرتبطة بتباين القراءات
الفني؟
واختالفها .ما الذي يقصده غادامار بـ «الهو ّية الهرمنيوطيق ّية» للعمل ّ
 -4في الهو ّية الهرمينوطيق ّية للعمل الف ّني:

ؤسس وحدة العمل .فليك أفهم شيئاً ما،
ُيع ّرف غادامار «الهو ّية الهرمينوطيقية» للعمل الفنّي عىل أ ّنها «( )...ما ُي ّ
فإنيّ يجب أن أكون قادراً عىل معرفة هو ّيته .فقد كان هناك يشء ما سقت عنه أحكاماً وفهمته .فأنا أعرف شيئاً ما عىل
تؤسس معنى العمل» .49ال ميكن اختزال هذه
النحو الذي كان عليه أو عىل النحو الذي يكون عليه ،وهذه الهو ّية وحدها ّ
املرسحي مث ًال إىل مشارك فيه ،مثلام يحدث يف التجريب الحديث للفنون .إذ
«الهو ّية» يف مج ّرد تحويل املشاهد للعمل
ّ
تتجلىّ الهو ّية عىل نحو أعمق وأبلغ من ذلك ،فتكون ّ
كل التجارب الفن ّية املتم ّيزة وحتّى العابرة منشغلة مبسألة الهو ّية
الذات ّية التي تظهر يف العمل الفنّي وتق ّيم عىل أ ّنها منط من الخربة الجامل ّية .فعندما يقدم عازف عىل ارتجال العزف عىل
آلة األورغن مث ًال ،فإ ّنه لن يكون قادراً عىل تكرار هذا العزف املرتجل م ّرة أخرىّ ،
وكل من استمع إىل العرض املرتجل لن
يرىض بعزف آخر بعده ،رغم ّأن هذا االرتجال مل يقع تسجيله .فالطابع أو الهو ّية الهرمنيوطيقية املم ّيزة لهذه القطعة
املوسيقية املرتجلة تتق ّوم بذاتها وال تضاهيها أ ّية محاولة أخرى يف تقليدها ومحاكاتها .فإن كان االرتجال األ ّول مفع ًام
باإلحساس ،مليئاً بروح عازفه ومؤثراً يف املنصتني إليهّ ،
فإن محاكاته ستكون عدمية اإلحساس .ليس العزف مج ّرد مترين
الروحي النابض بالحياة.50
لألصابع ،لكنّه جملة من األحاسيس التي تتجسد ومتتثل أمامنا عىل جهة االمتالء
ّ
الفني ينجز م ّرة واحدة لتبقى هو ّيته حارضة إىل األبد كام هي ،ويلتقي مبشاهديه دوماً ممتلئاً
معنى ذلك ّأن العمل ّ
ليتم إدراكه فيام بعد وفقاً للمعنى الذي تتش ّبع به وتحدثه فيناّ .إن ما يضمن هو ّية العمل
امتالء الحارض الذي يسكنهّ ،
الفني هو تع ّهد الفنّان مبه ّمة إنجاز العملُ .يس ّمي غادامار مرور العمل وانتقاله من لحظة التخطيط له إىل لحظة إبداعه
ّ
بـ «الوثبة» ،ويس ّميها والتز لحظة «االنبثاق
الفني» .51غري ّأن التط ّلع إىل هذه الهو ّية ال يكون باعتامد معايري
الخفي للعمل ّ
ّ
الفني قراءة ّ
متفطنة ومتأ ّملة يف املعنى الذي ّ
تدل عليه .وال ينبغي
كالسيك ّية تتع ّلق بالشكل أو بال ّلون ،بل بقراءة العمل ّ
الفني ّأن املشاركة
االعتقاد يف ّأن هذا األثر يحيل عىل ٍ
ماض ميكننا االستمتاع به وحارض نشارك فيه ،إذ يبينّ مفهوم ال ّلعب ّ
 48غادامار ،المصدر نفسه ،ص ص  .79-78يبيّن غادامار في هامش الصفحة ّ
أن Mnémosyneهي« ابنة كويلوس  Coelusوتيرا(  Terraاألرض ،وأمّ
ربّات الفنون التسعة من جوبيتر الذي انتحل هيئة راع كي يستمتع بصحبتها ،وتعني الذاكرة ،فإن ّالشعراء قد أطلقوا على الذاكرة لقب« أم ّربّات الفنون »هي التي
تدين لها اإلنسانيّة بتقدّمها في العلم والمعرفة والفنّ)».
 49غادامار ،المصدر نفسه ،ص 103
 50غادامار ،المصدر نفسه ،ص ص 103-102
 51غادامار ،المصدر نفسه ،ص 117
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الفن عند غادامار
هرمينوطيقا ّ

الفني إذن مجاالً
تكون جامع ّية ،مح ّولة منط حضور األثر إىل حضور مطلق خارج حدود الزمان ّية التاريخ ّية .يصبح العمل ّ
شاسعاً للتع ّرف والفهم ،الذي يختلف من شخص إىل آخر .لذلك ترتبط الهو ّية الهرمينوطيق ّية بتباين القراءات واختالفها،
ّ
«فكل عمل يرتك للشخص الذي يستجيب له منطقة ح ّرة مع ّينة ،مساحة ميلؤها بنفسه» .52فكيف تتعينّ املسافة بني
الهو ّية واالختالف ،بني الهو ّية الهرمينوطيق ّية واختالف القراءات أو زوايا النظر؟
الصوت ،فهو
الصورة أو يف ّ
ّإن الذي يخاطبنا يف العمل الفنّي بطريقة ذات داللة هو «الرمز» الذي يتش ّكل أمامنا يف ّ
الذي يسمح لنا بالتع ّرف عىل هو ّية العمل «عىل نحو ما كان املض ّيف يتع ّرف عىل ضيفه بواسطة عالمة الضيافة».53
الخاصة والعميقة .فالرمزيّ ليس
يقتفي غادامار بتع ّمق مفهوم الرمزي يف الفنّ كام تبنّاه شيلر ،محاوالً إظهار حقيقته
ّ
الذي يحيلنا إىل املعنى ّ
بكل بساطة ،بل هو ما يسمح بتجليّ املعنى وتقدميه لذاته .يبدو ّأن الفنّ يح ّقق ماهو أبلغ من
مج ّرد ّ
تجل للمعنى ،فيقوم باحتوائه «يك ال يف ّر أو يهرب منّا ،وإنمّ ا ليبقى آمناً ومحتمياً داخل السكينة املنتظمة لإلبداع».54
ّ
ولعل أهم ّية الرمزيّ يف الفنّ راجعة إىل كونه ال يرتبط مبعنى نها ّيئ ميكن مراجعته واحتواؤه نظر ّياً ضمن مفاهيم عقالن ّية
(هيغل) ،بل يف قدرته عىل االحتفاظ مبعناه يف باطنه .لذلك نشعر بالخيبة أمام هذا الفنّ العظيم املمتلئ باملعنى ،والذي
ال منتلك له عدّة مفهوم ّية وال ميكن فهمه اعتامداً عىل تقنيات علم الجامل املثا ّيل .لقد أخفق هيغل عندما ع ّرف الجميل
ونتحد
يف الفنّ عىل أ ّنه املظهر املحسوس للفكرة ،وأخفق علم الجامل يف فهم حقيقة الفنّ ملّا مل يتبينّ أ ّننا نلتقي بالفنّ ّ
معه يف منوذجه املم ّثل له ،عىل أ ّنه ٍّ
تجل متم ّيز للحقيقة.55
إ ّننا نحتفل ألننّا اجتمعنا ألجل يشء ما هو املعنى الذي ّ
يدل عليه الرمز نفسه ،ال لكوننا كنّا يف املكان نفسه .ذلك هو
وخاصة .هكذا يخلق
متوحدين يف زمان واحد ،منغمسني يف تجارب ذات ّية ّ
القصد الذي يجعلنا نعيش «جامل ّية املعارصة» ّ
الفنّان جامعته
الخاصة التي متت ّد لتشمل العامل بأرسه.56
ّ
الباطني الذي
يقع تأويل العمل الفنّي اعتامداً عىل «األذن الباطن ّية» التي تتم ّكن من التع ّرف عىل األثر يف معناه
ّ
الحي الذي يتق ّوم ببنية
الفني بالكيان العضوي ّ
يختلف عماّ يبدو عليه أمامنا يف الواقع .فإن كان غادامار يش ّبه العمل ّ
باطن ّيةّ ،
فإن ذلك ال يعني ّأن وجوده يتحدّد كم ّياً بفرتة زمان ّية محدودة (شباب ،نضج ،شيخوخة) ،بل يكشف عن زمان ّية
الفني إىل مستوى الوجود املثا ّيل ،لذلك ال ميكن ألحد أن يدّعي
مستق ّلة بذاتها .ترتفع «األذن الباطن ّية» املدركة بالعمل ّ
موسيقي بطريقة مقنعة إقناعاً تا ّماً ،وال ميكن أليّ قراءة أن تبلغ الوجود املثا ّيل
قراءته لقصيدة مشهورة أو عزفه ملقطع
ّ
لنص شعري .فتعمد ّ
بالنص الشعريّ يف هو ّيته
كل قراءة إىل إضفاء وإضافة طابع ّ
الصوت ال يتع ّلق ّ
خاص وذايت يف مستوى ّ
ّ
الهرمينوطيق ّيةّ .
بالنص الشعريّ املقروء أو بالعزف ميكن أن تصبح مصدر قلق
لعل العوارض العا ّمة التي قد تلتصق
ّ
 52غادامار ،المصدر نفسه ،ص 105
 53غادامار ،المصدر نفسه ،ص 137
 54غادامار ،المصدر نفسه ،ص ص 118-117
 55غادامار ،المصدر نفسه ،ص 122
 56غادامار ،المصدر نفسه ،ص ص 128-125
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وانزعاج لدى آذاننا الباطن ّية .إذ ميكننا أن من ّيز بيرس بني أصل العمل وما ميكن أن يطرأ عليه من تغيريات أثناء محاولة
الخاصة ّ
الروحي
فني من خالل التذ ّوق
محاكاته .يتعينّ عىل قارئ العمل أن يكتشف هذه «الزمان ّية املستق ّلة» ّ
ّ
بكل عمل ّ
ّ
امني ،معارص لنشوء
لكل إلقاء شعريّ أو أداء
مرسحي أو لوحة فن ّية ،فالدّور الذي يقوم به املشارك يف اللعب هو دور تز ّ
ّ
الفني ،ومعارص كذلك للحظات تواصله وانتشاره لدى من يريدون تقليده .لذلك ّ
فإن املحاكاة ال
الجامل ّية لدى العمل ّ
الفني ومثال ّيته.57
ميكن لها أن تبلغ أصالة العمل ّ
غري ّأن غادامار يعترب املحاكاة ( )mimesisمن طبيعة العمل الفنّي وينترص للقول السائد ّإن «الفنّ يكون دامئاً
محاكاة» ،نظراً لكونه مي ّثل دوماً شيئاً ما .لذلك يؤ ّكد أ ّنه قد نعرث دوماً يف ّ
كل عمل فنّي عىل يشء شبيه باملحاكاة ،لكن ال
ميكن اختزال املحاكاة يف مج ّرد التقليد ليشء اعتدنا عليه وألفناهّ .
اإلغريقي
فإن لفظة امليميزيس ( )mimesisيف أصلها
ّ
السامء» ،أي ّأن النجوم مت ّثل انتظاماً لألشكال والنسب الرياض ّية املك ّونة للنظام السامويّ ّ ،
فإن املحاكاة يف
من «رقصة نجم ّ
الفني شك ًال
الفنّ بهذا املعنى تصبح «متثي ًال ليشء ما» ،فالتمثيل متض ّمن ضمن املحاكاة يف ح ّد ذاتها .58وقد يكون ال ّلعب ّ
من أشكال التمثيل الذا ّيت ،الذي يعبرّ عنه ضمن املاه ّية املم ّيزة ملفهوم التمثيل ( .)la représentationفعندما يقع متثيل
يشء ما ،فإ ّنه يكتسب زيادة يف الوجود من خالل كونه يصبح مم ّث ًال ،ولن يكتفي الفنّان بالتحدّث إىل الجامعة الض ّيقة
الخاصّ ،
املتم ّثلة يف جمهوره
ألن الدائرة تتسع لتشمل العامل بأرسه.59
ّ
ُي ّ
توصل إليها البحث السيكولوجي فيام
وضح غادامار معنى «الزمان ّية املستق ّلة» للعمل الفنّي من خالل النتائج التي ّ
يخص تجربة اإليقاع .إذ يبدو ّأن له بالغ التأثري يف السمع والفهم عىل ح ّد السواء« :فلو أدخلنا سلسلة من أصوات أو
ّ
نغامت متك ّررة يف مقاطع منتظمة ،فإ ّننا نجد ّأن املستمع يقوم بطريقة ال إراد ّية بإدخال إيقاع عىل سلسلة النغامت».60
لكن هل اإليقاع هو أمر معطى أم أمر محدث وداخل عىل النغامت؟
ميكن لإليقاع أن يكون أصل ّياً يف صورة معطاة ،لكننّا نحن من يجعل هذا املعطى ب ّيناً بإدخالنا لإليقاع فعل ّياً عىل
الفني ،فيقوم ال إراد ّياً بإدخال اإليقاع عىل العمل
العمل ،وذلك عندما ّ
يتوحد املستمع بنفسه ويستغرق بها متأ ّم ًال األثر ّ
مساه ًام يف قيام بنيته الصوت ّية .ال يتع ّلق اإليقاع بالفنون الصوت ّية مثل املوسيقى والرقص ،بل يتع ّلق كذلك بالفنون
الخاصة.
الصامتة مثل الرسم والنحت ،إذ تتم ّيز ك ّلها برضب من اإليقاع ّية ،وبرضب من الزمان ّية
ّ
ّ
متجسدة يف «معارصة جامل ّية» قاهرة للزمان وللتح ّول وللتغيرّ  .إ ّنه
تكون الهو ّية الهرمنيوطيق ّية للعمل الفنّي هو ّية
ّ
لغز الفنّ  ،لغز تعارص املايض والحارض ،عىل النحو الذي ّ
يعطل ّ
كل اشتغال للذاكرة وللخيال ،فال حصول لتذ ّكر أو لتو ّقع.
الفني يف عالقته باللعب من جهة ما هو فائض من
يبينّ غادامار شكل التعارص بني املايض والحارض املم ّيز لهو ّية العمل ّ
تجلي الجميل ،ص ص 134-133
 57غادامار،
ّ
 58غادامار ،المصدر نفسه ،ص 119
 59غادامار ،المصدر نفسه ،ص 125
 60غادامار ،المصدر نفسه ،ص 134
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كل العصور الفن ّية ّ
النشاط الح ّر ،هي خاص ّية إنسان ّية مم ّيزة لوجودنا ،تجعل من ّ
وكل األساليب واألجناس الفن ّية حارضة يف
«اليوم» نفسه غري آبهة بتد ّفق الزمان .فمن شأن االحتفال ّية واملشاركة يف الطقوس الدين ّية أن تصيرّ اللعب نشاطاً يضفي
عىل االحتفال طابع الخلود ،حتّى لو كانت املراسم التي نشارك فيها هي مراسم للفنّ الجنائزيّ أو احتفاالت للنذور .إذ
الخاص للعب الفنّي هو الذي يجعله
ُتضفي مث ًال مراسم دفن امل ّيت عالمات الخلود عىل ما هو زائل وعابرّ .إن هذا الطابع
ّ
متم ّيزاً عن أشكال اللعب األخرى يف مجال الطبيعة.61
اليومي للسم ّو بهم
رس العمل الفنّي يف قدرته عىل تعليق الزمان وانتشال املشاركني يف اللعب من وجودهم
يكمن ّ
ّ
الخاصة والحضور الك ّ
يل .فاالحتفال باألعياد مث ًال ّ
كل عام يكون ُمتعارصاً مع الحارض البعيد لالحتفاالت
نحو الزمان ّية
ّ
املتأصلة يف طبيعة
السابقة .أ ّما يف املرسح فنكون جميعاً مساهمني ومشاهدين للحدث نفسه .يبينّ غادامار ّأن «الخاص ّية ّ
ّ
خاص يسمو به فوق صريورة الزمان .وهو يف نوع من اإليقاع الكوين يؤ ّكد أ ّنه
كل مهرجان هي أ ّنه يتم ّيز بتكرار
إيقاعي ّ
ّ
ليست ّ
كل األزمنة مت ّر مرور الكرام عىل وترية واحدة لها الطبيعة نفسها .فعىل العكس من ذلك ،نجد يف مسار الزمان
االحتفا ّيل ّأن ما يعود هو ال ّلحظة املتسامية» .62لذلك ّ
املرسحي ال ميكن أن يصبح شيئاً من املايض ،هو مج ّرد
فإن العمل
ّ
تاريخي ،وإن كان يعرض حدثاً من أحداث التاريخ ،فهو ال مي ّثل شيئاً آخر غري الحضور .وهكذا ُيصبح املرسح عىل
يشء
ّ
اختالف مصادره حدثاً معارصاً ّ
لكل حارض» .63يتم ّيز املرسح بقدرة هائلة عىل جعل الحارض ملتح ًام ويتف ّوق دوماً يف
السم ّو باملايض إىل مستوى الحضور الك ّ
يل الذي يتشارك فيه العارض واملشاهد .يبدو املرسح يف ماه ّيته الهرمنيوطيق ّية
قريباً ّجداً من القول األفالطوين يف مه ّمة الفلسفة الذي يض ّمنه غادامار نفسه لإلشارة إىل حصول التقارب املمكن بني
امله ّمة الفلسف ّية وامله ّمة املرسح ّية« :أن نرى األشياء معاً من جهة الواحد» (أفالطون ،الفيدروس265 ،د) .64غري ّأن التج ّ
يل
األكرث أصالة لهذه املعارصة الجامل ّية يكون يف االحتفاالت التعبد ّية من جهة تعبريها عن اكتامل اللحظة وتعليق الزمان،
وانتشاء الروح وسم ّوها بذاتها .إذ يتجلىّ اإلله يف حضور مطلق ،يلتقي فيه املايض والحارض يف وحدة اآلن.65
يكون الفنّان يف لحظة الحضور املطلق منغمساً يف لحظة حاملة ،هي لحظة الثاملة العاطف ّية .قد يبدو غادامار ها هنا
متحدّثاً متأ ّثراً بفلسفة نيتشه من خالل أثره والدة الرتاجيديا ،أو متأثراً بقراءة هيدغر لنيتشه ،أي تأويله ملفهوم النشوة
( )Der Rauschيف الفنّ  .يحدث اإلحساس بالنشوة ويصبح ممكناً من خالل الرؤية الفن ّية ،غري ّأن هذا اإلحساس ال
يحدث للمشاهد أو للمتق ّبل لألثر الفنّي فحسب ،بل إ ّنه يحدث لدى الفنّان أيضاً :فالفنّان يشعر بالنشوة أثناء خلقه لألثر
الفنّي وعند اكتامله أيضاً .لقد كانت النشوة ضمن والدة الرتاجيديا الق ّوة الفن ّية الديونيزوس ّية املتع ّلقة بفنّ املوسيقى
وتقابلها الق ّوة الفن ّية األبولينية املتع ّلقة بفنّ النحت.

 61غادامار ،المصدر نفسه ،ص 137
 62غادامار ،المصدر نفسه ،ص 153
 63غادامار ،المصدر نفسه ،ص 157
 64غادامار ،المصدر نفسه ،ص 189
 65غادامار ،المصدر نفسه ،ص 152
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فام هو ديونيزويس ( )le dionysiaqueوما هو أبولوين ( )l’apollinienمي ّثالن ق ّوتني طبيع ّيتني يرجع إليهام التط ّور
املتواصل للفنّ  ،إذ أ ّنه من شأن االتحاد املمكن بني الق ّوتني ،بني الحلم ( )das Traumوالنشوة أن يخلق أثراً فن ّياً متم ّيزاً
هو الرتاجيديا اإلغريق ّية .66مي ّكن ديونيزوس اإلنسان من مغادرة عامل الظواهر ،وتجاوز آالمه وفردان ّيته ،فيسمو بنفسه
بعيداً عن ّ
إلهي ومطلق ،ويبتعد عن الزمان ّية التاريخ ّية التي مي ّثلها أبولون نحو زمانية أبد ّية
كل ما هو إنسا ّين نحو ما هو ّ
هي زمان ّية العود األبديّ  .غري ّأن غادامار مل يجعل اإلحساس باملعارصة الجامل ّية مرتبطاً بقوى خف ّية متسك مبصري اإلنسان،
يخص مشاركة املتف ّرج للعبة املعارصة الفن ّية ،فإ ّنه مل يورد الرتاجيديا النيتشوية
وإن اعتمد عىل الرتاجيديا األرسطية فيام ّ
يف والدتها الجديدة مح ّملة برموز األساطري اإلغريق ّية القدمية .ذلك ّأن اإلنسان يف والدة الرتاجيديا يكون محكوماً عليه أن
يعيش الرصاع بني الق ّوتني الفنيتني :ديونيزوس وأبولون ،األ ّول يحمله إىل األبد ّية والسعادة والثاين يعود به إىل األمل والزمان
التاريخي .فك ّلام تذ ّكر فردان ّيته عاد من حيث أىت ،ويكون عليه يف ّ
كل م ّرة أن يستم ّر يف مثالته الديونيزوسية حتى ال يعود
ّ
له الوعي بكونه «فرداً» تعيساً يحيا يف عامل الظواهر الزائلة.67
ّإن العمل الفنّي ال ُيفهم إال ضمن األصول األوىل لنشأته ،فهو يفقد معناه إذا اقتلع من البيئة التي نشأ فيها .لذلك
ّ
الفني مرتبطة مبنشئه،
فإن إعادة بناء الظروف
ّ
الخاصة به ال يبدو أمراً مهماّ ً يف نظر غادامار .فإذا كانت حقيقة العمل ّ
فإ ّننا نتساءل مع غادامار عن «حقيقة املعنى» الذي ندركه من مالحظتنا للعمل الفنّي ومشاركتنا فيه .فهل يع ّد الفهم
إبداعاً ثانياً ،أي معاودة إنتاج لإلنتاج األص ّ
يل؟ هل هو استدراك واسرتجاع للحياة املاضية أي إرجاع لألعامل الفن ّية إىل
األصل الذي جاءت منه؟ أم إعادة بناء لألصل ال تتجاوز أن تكون مج ّرد نقل ملعنى مندثر68؟
ال ميكن إعادة الفنّ إىل أصلهّ ،
ألن اللوحة التي تخرج من املتحف ال تعود إليه بالحالة نفسها التي كانت عليها أ ّول
األمر ،لذلك ّ
فإن فهم الفنّ هو حامية للفنّ من سوء الفهم الذي قد يتع ّلق باألثر الفنّي .يبدو غادامار من هذه الناحية
الخاصة ،لكنّه ّ
يوضح ّأن مفهوم هيغل
الفني من تربته
ّ
وف ّياً لشاليرماخر الذي يق ّر هو اآلخر برضورة عدم اقتالع العمل ّ
للتأويل ّية أكرث قيمة من تأويل ّية شالير ماخر .يرتفع هيغل بالبعد الك ّ
يل الذي أدرك فيه شاليرماخر مشكلة الفهم ،نحو
أسمى أشكال العقل املطلق ،حيث يبلغ الوعي الذايت الروح املطلق القادر عىل استيعاب حقيقة الفنّ والفلسفة .فتنجز
الفلسفة مه ّمتها التأويل ّية من جهة تعبريها عن الروح املطلق .حيث يق ّرر هيغل ّأن عالقة الروح املطلق بالتاريخ ال تكمن
تأسس بعد حصول الواقعة
يف اسرتجاع املايض ،بل تكمن يف
«التوسط الفكريّ » ،فالتاريخ له عالقة خارجة عن الواقع ،أل ّنه ّ
ّ
عىل نحو فع ّ
يل ،ويجعلها يف املستوى نفسه الذي تكون عليه حقيقة الفنّ نفسها.69

 66فوزيّة ضيف هللا ،أطروحة الدكتوراه« ،كلمات نيتشه األساسيّة ضمن القراءة الهيدغريّة» ،إشراف محمّد محجوب  ،2011كليّة العلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة
 9أفريل ،تونس ،مارس  ،2011ص 106
67 Cornélius Hein, présentation de La Naissance de la Tragédie, Genève, Méditation, Editions Gohier, S A, 1964, P.8.
 68غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص ص 251-252
 69غادامار ،الحقيقة والمنهج ،ص 254
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الفني قادراً عىل التجليّ والتواصل مع عاملناّ ،
الفني
فإن العمل ّ
إذا كان الطابع التعارصيّ هو الذي يجعل العمل ّ
ملحاً ومتزايد
نفسه ال ميكن أن يواصل دوره إزاء وعي جام ّيل متزايد االغرتاب ،وهو ما يجعل تواجد هرمينوطيقا الفنّ أمراً ّ
األهم ّية يوماً بعد يوم .إذ تلزمنا حقيقة الفنّ أن نرشع مجدّداً يف نقد الوعي الجام ّيل والوعي التاريخي عىل قدر بحثنا يف
الحقيقة املتجل ّية يف الفنّ ويف التاريخ.
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منزلة الهيرمينوطيقا في آثار ليفيناس:

من هيرمينوطيقا المعنى إلى هيرمينوطيقا الوجه
سلمى بالحاج مبروك

الملخص التنفيذي:

يطور ليفيناس نظرية يف الداللة واملعنى “خارج الهريمينوطيقا” ،لكنها تسمح فيام بعد أن تعيد استثامر نظرية
الهريمينوطيقا وتخصيبها بطريقة أكرث أصالة ،متجاوزاً بذلك أفق “املنعرج الهريمينوطيقي” لفلسفة هيدجر التي تعتمد
عىل فهم اآلخر  Verstehenور ّد عالقتنا به إىل مج ّرد فهم .وهو ما أثار حفيظة ليفيناس الذي اعترب ّأن مثل هذا النموذج
من العالقة باآلخر يستمد جذوره من تاريخ الفلسفة ونظرية املعرفة التي مل تت َ
نب سوى قراءة هريمينوطيقية مغرتبة
لآلخر بردّه إىل مجرد موضوع لألنا سالبة منه ّ
كل أبعاده اإليتيقية .األمر الذي دفع بليفيناس إىل تجديد الفلسفة عرب
تحويلها من مجرد نظرية يف املعرفة والوجود واملعنى الذي يجد أصله يف الفهم إىل «إيتيقا» مبا هي «فلسفة أوىل» .مماّ
يجعلنا نالحظ ّأن اإلضافة التي يقدّمها ليفيناس بتجاوز الهريمينوطيقا بهريمينوطيقا أخرى يثبت أنه بني اإليتيقا «كفلسفة
أوىل» و»الفلسفة الهريمينوطيقية» ميكن أن يحدث نوع من التقاطع سماّ ه البعض «األخالق التأويلية».
تمهيد

حني يفكر الفيلسوف فإنه ال يفكر مطلقاً مبفرده ،ولكن دامئاً يكون تفكريه مع أو ضد فكر آخر بوصفه الجهة
املقابلة لفلسفته ،ولعل من أكرث األفكار التي تحاور معها ليفيناس هي أفكار هيدجر ونظرته الهريمينوطيقية للوجود.
ففي سنة  1927أعلن هيدجر مرشوعه الفلسفي الذي كان محل حامس الشاب ليفيناس يف بدايته حول ما اعتربه من
ّأن «الفلسفة هي أنطولوجيا فينومينولوجية كل ّية ،تنطلق من هريمينوطيقا الدازين ،والتي مبا هي تحليل للوجود قامت
بتثبيت عبارة الخيط الناظم ّ
لكل سؤال فلسفي حيث ينبع ويتجدد منبعه» ،1وهو ما جعل هيدجر يويل اهتامماً للمقاربة
الهريمينوطقية للمعنى التي تجعل من الفهم الشكل األول لعالقة اإلنسان بذاته وبالعامل وباآلخر وخاصة بالوجود.
فسؤال الوجود يطرح عىل اإلنسان وعىل الفيلسوف من خالل وساطة الهريمينوطيقا .غري ّأن حامسة ليفيناس ملرشوع
الهريمينوطيقا الهيدجرية مل تدم طوي ًال .إذ خالفاً لهيدجر يرفض ليفيناس فكرة وجود عالقة بني املعنى والفهم ،ويعترب ّأن
«الوجود والزمان» مل يدعم تقريباً سوى أطروحة واحدة هي :الوجود ال ينفصل عن فهم الوجود» ،2فام يقوم به ليفيناس
يف عمله ميكن فهمه كمحاولة للتفكري يف جينيالوجيا إيتيقية للمفاهيم الرئيسة التابعة للتقليد الفلسفي ،بطريقة تجعل
1 Heidegger, Être et Temps, trad. Martineau, édition hors-commerce, p. 49.
2 Levinas, Totalité et Infini, Le livre de poche, Paris, 2003, p. 36.
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كل معنى ،أو باألحرى الحدث الذي من خالله يأيت املعنى ،وذلك بطريقة ال ّ
من العالقة بالغري منبع ّ
يقل فيها الفهم
اآلخر عن الوجود اآلخر .لذلك تبدو فلسفة ليفيناس الهريمينوطقية بداية كحركة سلبية ،مبعنى نقد للهريمينوطيقا مبا هي
فلسفة تقوم عىل مجرد ر ّد املعنى إىل الفهم ،أو بعبارة أخرى اختزال املعنى يف الفهم ،حيث يعتقد ليفيناس ّأن املعنى
يهم الهريمينوطيقا يجب أن يكون تابعاً ملعنى متعالٍ يعمل عىل خرق النظام الظاهري للعامل حتى يتسنى قوله يف
الذي ّ
شكل العالقة اإليتيقية .لكن يف أثناء ذلك مل متنع هذه الحركة النقدية لليفيناس من اقرتاح هريمينوطيقا فلسفية أصلية
عمل عىل تطويرها عرب قراءته التلمودية ،حيث استعمل نظرية التأويل املوجودة يف تقليد التفسري اليهودي للكتاب
املقدّس جنباً إىل جنب مع املقوالت الفلسفية املطبقة يف الوجود اآلخر أو ما وراء الجوهر ،ويف كتابه الكل ّية والالتناهي.
فإذا كان املنهج التأوييل باملعنى الذي يختزل التأويل إىل الفهم هو يف حد ذاته غري صالح يف نظر ليفيناس الذي دامئاً ما
كل تفسري وفهم ،وحتى ّ
يضع اآلخرين «خارج السياق» وخارج ّ
كل تأويل ،فهل معنى ذلك ّأن الهريمينوطيقا ال منزلة لها
داخل فلسفة ليفيناس ،ولذلك يويل أولوية قصوى لفلسفة يطلق عليها «اإليتيقا» ،أم أنه ميكن الحديث عن أنه يوجد
لدى ليفيناس بني «اإليتيقا كفلسفة أوىل» وفلسفة الهريمينوطيقا نوع من االلتقاء الذي ميكن تسميته «الهريمينوطيقا
اإليتيقية»؟ 3بعبارة أخرى هل ّمثة انسجام بني الخطاب الفلسفي لليفيناس ومامرسته الهريمينوطيقية؟ وهل ّمثة رضورة
للمرور من اإليتيقا إىل الهريمينوطيقا؟ وهل عمل ليفيناس عىل تطوير نظرية يف الداللة واملعنى «خارج الهريمينوطيقا»
ولكن يف الوقت نفسه تعيد تأسيس الهريمينوطيقا وإثراءها بطريقة أكرث أصالة؟ مبعنى آخر ،هل كان ليفيناس يهدف
بفلسفته اإليتيقية تطعيم اإليتيقا بالهريمينوطيقا أم تطعيم الهريمينوطيقا باإليتيقا؟ لعل ما نراهن عليه حقاً يف هذا
البحث هو مدى قدرة ليفيناس عىل مغادرة األفق الهيدجريي املفتوح بواسطة «املنعرج الهريمينوطيقي» الذي أسسه
هيدجر ،وبالتايل رفضه أن يأخذ كنموذج معقولية كل ّية عالقة الفهم التي يرتبط من خاللها اإلنسان بالنص ،واالتجاه
بفلسفته من «إيتيقا الوجه» إىل «الهريمينوطيقا اإليتيقية» ،مقدّماً بذلك حلوالً أصيلة ملشاكل أساسية للفكر الفلسفي،
خاصة تلك املتعلقة بعالقتنا بالنص ،سواء من خالل كتاباته الفلسفية الخالصة أو عرب سلسلة قراءاته التلمودية .لذلك
سيكون بحثنا مك ّرساً لعرض معنى الوجه والقيام بتحليل بعض مالمحه األكرث أساسية ،دون أن ندّعي يف هذا العرض
الكامل ،وال نزعم تقديم تأويل جديد لداللة الوجه عند ليفيناس ،واتباع عرض يهدف إىل تحقيق ما ييل :أوالً تقديم
خصائص للوجه تكون واسعة مبا فيه الكفاية الستعاملها كمرجع يف القسم املوايل من التحليل ،ومن ّمثة يف مرحلة ثانية
موضعة سؤال الهريمينوطيقا يف «إيتيقا الوجه لوجه» داخل الفلسفة األخالقية لليفيناس ،األمر الذي يتطلب منا تفسري
أسلوب داللة الوجه .كام سنويل اهتامماً خاصاً لكيفية تربئة الوجه من ّ
كل عالقة تختزل يف مج ّرد الفهم وفقاً لليفيناس،
ألنه هنا يكمن حسب رأيه متركز الفئات والتوجهات الهريمينوطيقية الكربى .فأصالة الهريمينوطيقا عند ليفيناس تكون يف
نقد هذا الفهم كأسلوب خاص وحرصي لبلوغ املعنى ،وهو ادّعاء سوف ينكره الوجه وسيجرب ليفيناس عىل تطوير تص ّور
مختلف للكيفية التي يأيت بها املعنى من خالل الذي يعنيه هو.

3 Dubost, Matthieu, Emmanuel Levinas et la littérature, dans Revue philosophique de Louvain, vol. 104, 2, mai, 2006, p.
288-311.
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 1ـ من الوجه إلى التأويل

أ) الوجه داللة ال ترد إىل سياق
ُيع ّد الوجه املفهوم األكرث رمزية يف األثر الليفينايس .فخلف هذا املصطلح يختفي حدث تفكري ال مثيل له يف تاريخ
الفلسفة الغربية.
وكام سيالحظ ّ
كل من يقرأ أعامل ليفيناس ّأن املعنى الدقيق الذي سيعطيه ملفهوم الوجه ليس من السهل فهمه
وإدراك معناه أو داللته يف الحال .فمن خالل أسلوبه التحلييل املقتضبّ ،
فإن مؤلف «الكل ّية والالنهايئ» يجعل من
الصعب ،حتى ال نقول من املستحيل ،تحديد تعريف من شأنه أن يقدّم لنا مالمح الوجه التي ميكننا من خاللها استنتاج
بطريقة أو بأخرى خصائص الوجه .غري ّأن هذه الصعوبة ليست بسبب تأثري أسلوب ليفيناس نفسه ،وإمنا ملفهوم الوجه
نفسه املستعيص عىل أن ينتج يف شكل تعريف أو مفهوم تقوم اللغة الفلسفية بصياغته وفقاً للنمط الكالسييك للجنس
تتم مقاربة الوجه داخل أعامل
والنوع .وبفعل جهد الكتابة التي تتم ّيز باستخدام متك ّرر لتعبريات تفضيلية وصيغ مجازية ّ
ليفيناس .فاملعنى الكيل للوجه حسب ليفيناس هو إيتيقا ،ومع ذلك يجب أن نالحظ يف الحال ّأن اإليتيقا املقصودة هنا
ليس لها عالقة كبرية مع بعض فروع الفلسفة التي تعود إىل التقليد اليوناين.
يعمل ليفيناس عىل تطبيق الهريمينوطيقا انطالقاً من «اإليتيقا كفلسفة األوىل ،التي ميكن أن تعطي يف نهاية املطاف
انطباعاً بالعمل بصفة قبلية حيث سيكون تأثريها متمث ًال يف وضع ّ
كل يشء محل تنفيذ سلس» 4بدالً من استخراج مبادئ
إيتيقية انطالقاً من التفكري حول الطبيعة الرسدية أو التأويلية يف عالقتنا بالعامل .يبني ليفيناس أنه انطالقاً من اآلخر القادم
إ ّيل يف وجهه ميكن أن تنترش اللغة ،وبالتايل يف حالة معنى يسبق العامل يتقدم ّ
كل تأويل ميكن أن تنفتح الهريمينوطيقا .مل
يعد منوذج العالقة بالنص هو الذي يقود الفكر هنا ،ولكنه انقالب مهم قد حدث إنها هريمينوطيقا النص التي يف ّكر فيها
انطالقاً من العالقة املميزة التي من خاللها ترتبط الذات باآلخر عن طريق نداء الوجه« ،فالوجه داللة ال ترد إىل سياق
( )...إنه املعنى يف ذاته».
فالوجه الذي يصفه ليفيناس هو الوجه الذي يهرب من ّ
كل محاولة تفسريية تريد اختزاله إىل جملة من األسباب
نفسه ،أل ّنه انطالقاً منه يبدأ كل تفسري» 5.بهذه الطريقة يظهر
والنتائج .حول الوجه يقول ليفيناس ما ييل« :ليس لنا أن رّ
معنى الوجه يف حركة مزدوجة تبدو للوهلة األوىل كأنها متناقضة ،ألنه ميثل يف الوقت نفسه املقاومة والدعوة وهذا يعني
ّأن العالقة األخالقية التي يدعوين إليها اآلخر يف وجهه ال تنفصل عن مقاومة أشكال أخرى من العالقات التي ستكون من
الناحية اإليتيقية قارصة ،ألنها متثل باألساس عالقات قوة وهيمنة .ومن بني تلك العالقات توجد عالقة املعرفة التي سيقوم
ليفيناس بنقدها .وهو ما يدعونا لفهم سبب رفض ليفيناس لنوع هذه العالقة مع اآلخر حيث يقولّ :
«إن الوجه ـ إضافة
4 Simhon, Ari, Sens unique: notes sur la question de l’interprétation chez Levinas, in Le Cercle herméneutique, « Emmanuel
Levinas, phénoménologie, éthique, esthétique et herméneutique », février, 2007, p225
5 Levinas Emmanuel, Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, Mechelen: Kluwer Academic (Biblio essais), p. 292.
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إىل اللغة ـ هو عنوان اإلنسانية فينا ،فأنا ال ألتقي باآلخرين إال بالوجه ،ولهذا كان هو ما مينعني من أصري مج ّرد رقم أو
6
عنرص يف جنس أو نوع ،فالوجه يعطيني فراديت وهويتي كشخص ،ومينحني ذاتية تستعيص عىل املوضعة».
ب) نقد املعرفة
يأخذ لقاء الوجه مع ليفيناس شكل الحدث واملواجهة ،هذا املصطلح يجب أخذه يف معناه األكرث واقعية ،مبعنى
يرص عىل القول ّإن مقاومة الوجه تحدث يف املقام األول
اختبار ّأن من يقاومني يتعارض مع ق ّويت ومع سلطتي .ليفيناس ّ
كرفض ألن يتح ّول إىل موضوع معرفة لوعي يبحث عن االستيالء عليه وإدراكه وفق معايري املعرفة املوضوعية وأسلوب
التفسري العلمي .فالوجه إذن ليس شيئاً ما يقدّم نفسه للوصف وفق مصطلحات علميةّ .إن الدخول يف موضوع فلسفة ما
مثل الوجه ميثل حدثاً خارقاً للعادة ،مبا ّأن معنى هذا األخري يهرب من األولوية الكالسيكية املمنوحة للمعرفة كشكل من
أشكال بلوغ العلم .فمصطلح «العلم» أو «املعرفة» ال ينبغي أن يكون مفهوماً هنا مبعناه الضيق ،ال يتعلق األمر بتعيني،
عىل سبيل املثال ،املعرفة النظرية الوحيدة الخاصة بالفكر العلمي .فنقد ليفيناس أوسع من ذلك بكثري ،إنه يهدف إىل
إرجاع ّ
كل إنتاجات املعرفة عىل م ّر التاريخ الغريب إىل قاسم مشرتك .فاملالمح األوىل التي نعرضها هنا للوجه هي مالمح
سلبية ،إنها تعود إىل نقد منوذج مقاربة غري مناسب ،لكن مع ذلك ميثل سمة أساسية مبا أنه مي ّيز بصفة مطلقة معنى
الوجه عن ّ
كل الدالالت األخرى .بل ميكن القول ّإن التعارض مع علم وسلطة الذات التي تن ّفذ وتق ّرر هو بعد تأسييس غري
قابل للنفي لنموذج الداللة الخاص بالوجه.
يف مقال عام  ،1983يحدّد ليفيناس البنية الجوهرية ّ
لكل معرفة كام ييل« :مبا هي معرفة الفكر هي الطريقة التي
توجد بها الخارجية داخل وعي ال يتوقف عن املامثلة دون الحاجة للعودة ألجل ذلك إىل أي عالمة مم ّيزة ،وهو األنا
ّ
ويظل يف غرابته .حيث يرتبط الفكر باآلخر،
عينه .املعرفة هي عالقة العني ذاته مع اآلخر أين يختزل اآلخر يف العني ذاته
لكن حيث اآلخر كآخر مل يعد كام هو  -حيث ّإن خاصيته ذاتها قبلية  -إنه سابق عىل أن يكون مجرد ملك يل»ّ 7.
كل فعل
معرفة يؤدي بالتايل إىل اجتثاث تعايل اآلخر ،واختزال للغريية ملا هو خارج عني ملعطى محايث لوعيي .غري ّأن الوجه
ميثل استثناء بالنسبة إىل هذه املقاربة ،فهو يقاوم حركة املعرفة هذه .وبدالً من الخضوع لقبضتي يهرب الوجه نحوي،
يقفز إ ّيل ّ
بكل رسعة قبل أيّ معنى مينحه له الوعي .فام يتحداه اآلخر ،يف وجهه ،هو هيمنة البنية الداللية املعرفية يف
الفلسفة الغربية التي مل تعمل يوماً عىل الشك فيها .وسيكون الوجه يف هذه الحالة هو االستثناء الذي يقاوم املعنى من
خالله أي اختزال إىل مجرد محتوى معريف .وحيث تخرتق الداللة من ورائه ّ
كل توجه يهدف ملوضعته .يتعلق األمر هنا
ليس بداللة من شأنها تعبئة شكل آخر من أشكال املعرفة املحددة من قبل التقليد الفلسفي ،وإمنا  -ولنستعمل هنا عبارة
يفضلها ليفيناس  -املعرفة األخرى .الطبيعة املفارقت ّية للوضعية التي وصفها ليفيناس ستظهر هنا للقارئ .كيف للوجه أن
يكون بالنسبة إ ّيل ذا داللة إذا كان يرفض رفضاً قاطعاً أن يكون موضوع معرفتي ،وإذا كان ينفلت من ّ
كل معرفة قصدية
لوعيي؟ لتوضيح معنى هذه التناقضات يتطلب منا األمر أوالً تعميق نقد ليفيناس للمعرفة ،سيقول ّإن املعرفة هي
6 75 Ibid, p. 73
7 Levinas, Transcendance et intelligibilité, Labor et Fides, Genève, 1996, p. 12.
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«وسيلة لالقرتاب من الكائن املعروف بكون غرييته تختفي قبالة الكائن العارف .مسار املعرفة يختلط يف هذا املستوى مع
حرية الكائن العارف الذي ال يعرتضه يشء ـ آخر بالنسبة إليه  -باستطاعته أن يح ّد من حر ّيته .هذه الطريقة يف حرمان
تم اإلشارة إليه عرب ح ّد ثالث  -ح ّد محايد  -والذي هو يف
الكائن الخاضع للمعرفة من غرييته ال ميكن أن تتحقق إال إذا ّ
ح ّد ذاته ليس كائناً» 8.يف قوله هذا ال يفعل ليفيناس سوى تكرار األطروحة األرسطية القدمية التي تقول« :ليس هناك علم
ويتم إرجاعه إىل مجرد حالة خاصة ملقولة
سوى بالكيل» 9 ،فكام هو معروف يصبح الفرد مجرداً من خصوصيته الفرديةّ ،
عامة .يف نظام املعرفة ال ميثل الفرد يف ذاته حماّ ل معنى يستم ّد معناه من سياق ما ،أو أفق يحتويه ومن خالله يصبح
ذاتاً مدركة من قبل الذات العارفة ،إنها استحالة معرفة الفرد كفرد هي التي متيز الرؤية النظرية مقارنة بالوجه لوجه،
ّ
ألن هذا األخري ال ينتمي أليّ نوع ،وفرديته ال ميكن إرجاعها أل ّية مقولة عامة دون أن تفقد داللتها الخاصة .إنها إمكانية
للحديث عن الغريية كمفهوم خاضع هنا للسؤال والتشكك .تبعية الفرد لح ّد ثالث كيل «محايد» ،كام يقول ليفيناس ،ال
تسمح بالحفاظ عىل الغريية أل ّنه بالتحديد هذا ما لديه من قواسم مشرتكة مع أفراد آخرين من املجموعة نفسها ،كام
هو معروف ،منظوراً إليه كمفهوم يتحول اآلخر إىل العني .ووجه اإلنسان الذي يقابلني وجهاً لوجه يذوب يف مالمح عامة
تخفي فرديته وتحجبه عني ،وتجعله مجهوالً يف نظري .سيكون الخطأ هنا يف االعتقاد ّ
بأن ليفيناس ييسء ،عىل املستوى
اإليتيقي ،للمعرفة التصورية لصالح الحدس الحيسّ .
وأن هذه ال تهرب من االنتقادات التي قمنا بتقدميها ،ألنها تعمل
ميتص فردية وخارجية اآلخر .إذا كان الحدس يفهم تقليدياً بالتعارض مع كل ّية املفهوم ،عىل نحو جزيئ ال
أيضاً كمحايد ّ
يحفظ يف األثناء قيمة حدث املعرفة إال حيث تبقى غري مشكلة من قبل املفهوم .بعبارة أخرى ،فهو ال يعرف الفردي إلاّ
10
بقدر معرفته الكليّ  .عىل حد قول ليفيناس «الفردي مبا هو معلوم منزوع من الحس ّية ومنقول إىل الكليّ داخل الحدس».
مرشوع ليفيناس ليس هو إذن إعادة تقييم الحساسية كطريقة معرفية بديلة للمعرفة املفاهيمية والنظريةّ .إن التميش
الذي يتبعه ليفيناس هو خروج عن نظرية املعرفة وبحث عن معنى ال يحمل داللة معروفة .ومن الواضح ّأن الوجه
اإلنساين له جلد وعينان وفم ،ميكن رؤيته وملسه .وإذا كان ليفيناس مل يركز كثرياً يف كتاب الكل ّية والالنهايئ عىل الخاصية
الحسية للوجه لوجه مشرياً بدل ذلك إىل الطابع «األناين (إيغويتيك)  »egoitiqueلإلحساس ،11فإنه قد منح مكانة مهمة
للوجه لوجه يف كتابه «الوجود اآلخر» .بهذا املعنى يعيد ليفيناس تأهيل الحساسية كبعد أسايس للقاء اآلخر مب ّيناً هشاشة
القريب املاثل أمامي يف لحمه .ميدح ليفيناس الحساسية كرشط لتمظهر قلق اإلنسان اآلخر الذي من خالل هذا القلق
نفسه والضيق الذي يشعر به يتحدّاين ويفرض ع ّ
يل أن أقبل دعوته واستغاثته.
الوجه الذي يتحدث عنه ليفيناس له عالقة مع هذا الجلد والعينني والفم الذي يظهر نفسه يل عند اآلخر ،ولكن
يجب أن نرى ّ
كل ما مييز الحساسية ،كأسلوب للوصول إىل وجه اآلخر ،عن الحدس الحيس .فهذه األخرية تقوم بتحويل
تم تخديره
املحسوس إىل علم ،ليكون شك ًال مستم ّداً من الحساسية املبارشة لعمق الجلد ـ هشاشته  -توجد كام لو أنه ّ
8 Levinas, TI, p. 32.
9 Aristote, Seconds Analytiques, I, 31, 87 b (Traduction (1939) J. Tricot) Éditions Les Échos du Maquis, v., janvier 2014
10 Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Le livre de poche, Paris, 2004, p. 102.
11 Pour la phénoménologie de la sensation comme jouissance chez Levinas, voir TI, section II, B, 4, pp. 142-149.
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يف عملية املعرفة باملقارنة مع هذه الهشاشة  -التي هي اكتشاف الكائن ذاته  -يسجل قطيعة مع املبارش ،ومبعنى ما
نوع من التجريد .12وهكذا ،دون إنكار الواقع الحيس حيث يتخذ الوجه لوجه مكانه ،داللة وجه اآلخر املقاومة للمفهوم
ترفض الخضوع واالختزال إىل املعرفة الخاصة بالحدس الحيس فالوجه ،كام الحساسية ،يرفض اختزاله إىل مجرد صورة
«بالستيكية» تشكيلية ومادية أو إىل مج ّرد خصائص حسية ،حتّى أنه بواسطة هذا التفوق الوحيد للمعنى عىل حساب
الشكل يستطيع الوجه أن ينفلت يف الوقت نفسه من قبضة معرفتي دون أن ّ
يكف عن أن يكون ذا داللة ومعنى
فإن الوجه يقاوم ّ
بالنسبة إ ّيل .وسواء تعلق بالشكل الحيس أو الشكل العقيل ّ
كل محاولة ترمي إىل تدجينه وسجنه داخل
املوجه من قبل ليفيناس للمعرفة ،والذي توصلنا من خالله إىل
معطيات معرفية نظرية .لذلك يجب أن نؤكد ّأن النقد ّ
هذا االستنتاج ،ال يهدف إىل التقليل من أهمية املعرفة النظرية ،وإمنا تحدّيها أن تكون لها األولوية املطلقة يف عالقتها بهذا
الكائن املحسوس .فالوجه هو هذا الحدث االستثنايئ ،حيث ميكن رؤية القصدية وقد أصابها العطب والفشل بواسطة
معنى يقاوم ّ
كل استحواذ قصدي ،دون أن يتوقف عىل أن يكون معنى وداللة معروفة  -حتى يف صورة عدم الكالم  -وهنا
تكمن ّ
كل جرأة أطروحة ليفيناس يف تقديم بديل هريمينوطيقي يتجاوز أهداف الوعي القصدي.
 2ـ الهيرمينوطيقا كأسلوب معرفة

أ) الفهم الهريمينوطيقي وعطب املعنى
كام قلنا سابقاً ّإن نقد ليفيناس للمعرفة ال يقترص فقط عىل املعرفة العلمية التي كانت تدّعي الكل ّية ،والتي قامت
الفلسفة الهريمينوطيقية للقرن العرشين بدورها بالطعن يف إدّعاءاتها .بل كانت لليفيناس جرأة يف ادعاء القدرة عىل
تحديد بنية مشرتكة للنامذج النظرية الخالصة أو علم الرياضيات وأولئك الذين يريدون أن يكونوا أكرث رسدية ،كام
الهريمينوطيقا ،والذين يفضلون الحديث عن الفهم أكرث مماّ يرغبون يف الحديث عن املعرفة .وكام هو الحال يف جميع
أشكال املعرفةّ ،
فإن الفهم حتى يف معناه الهريمينوطيقي األكرث دقة سيبقى طريقة إلرجاع غريية املعنى إىل الذاتية.
مصطلح الفهم هو أيضاً واحد ،حيث يرتدد فيه صدى فكرة الصنع والتملك ،يعارض ليفيناس مبدأ التخيل أو حرمان الذات
التي يفرضها عليا نداء وجه اآلخر .إذا كان الوجه يجب أن يكون وجه اآلخر ،مبعنى آخرية جذرية ال ميكن ردّها إىل وعي
محايث مشابه ألفق الح ّد الثالث ،وإذا كان من الواجب املحافظة عىل اآلخر داخل تعاليه أمام واقع ال شخيص يقوم
خاصاً له (الجوهر السيبينوزي ،الروح الهيغلية أو الكائن الهيدجريي)،
بتحييد الغريية وجعلها تابعة له وكأنها متثل متظهراً ّ
باختصار إذا كان اآلخر ،يف وجهه يجب أن يحتفظ مبعناه ويستمده من ذاته وال ينتظر أن يضفى عليه من الخارج ،فعليه
الخاص له .الطريقة التي يتجزأ بها معنى الوجه عىل كل حدث فهم سوف تكون معقولة إذا تذكرنا البنى
أن يقاوم فهمي
ّ
الشكلية للفهم التي متكنت الفلسفة الهريمينوطيقية من إخراجها خالل القرن العرشين.
إحدى مزايا التيار الفينومينولوجي هو دون شك إعطاء قيمة ملفهوم األفق كرشط لتجارب املعنى لدينا .حتى
معطيات الوعي ليست ذات معنى يف ذاتها ،لكن تصري كذلك انطالقاً من خلفية عامل الحياة ،عامل ما يحمل بصفة مسبقة
12 Levinas, Ibid, p. 104.
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داللة قبلية يف داخله ،ييضء املوجودات الخاصة ،يضفي عليها معنى ميكن للوعي أن يتوقعه ،هذا ما كان هورسل قد
ب ّينه .لكن مع هيدجر سيكون تضمني مفهوم العامل واألفق أكرث جذرية ،أو ميكننا القول أكرث أنطولوجيةّ .إن االستئناف
الهيدجريي للمرشوع الفينومينولوجي أسفر عماّ ميكن تسميته «املنعطف الهريمينوطيقي للفينومينولوجيا» 13التي تتمثل،
بالنسبة إىل مؤيديها ،يف تأكيد كل ّية عالقتنا الفهم ّية األفقية ّ
بكل كائن ،عالقة تفرتض دامئاً بعض الفهم للكائن نفسه .ذكاء
الكائن الذي أصبح بالنسبة إىل هيدجر مرشوعاً توجيهياً للفينومينولوجيا ،يقتيض أن يكون الفهم ذاته أوالً مفكراً فيه
بطريقة صحيحة .غري ّأن الفلسفة الهريمينوطيقية ترتكز عىل شكل منوذج عالقة بالنص يهدف إىل تطوير تصورها الخاص
للفهم .مفهوم األفق يتوافق هنا مع السياق الذي من خالله يكتسب نص ما أو جملة معنى .هذا السياق يختلف وفقاً
لعدة معايري (الوضع التاريخي للقارئ ،مدى املنظورية التي يف الحسبان... ،إلخ) والذي من شأنه أن يعدّل فهمنا.
براديغم النص الذي يتخذ الحدس الفينومينولوجي للطبيعة األفقية ّ
لكل فهم يرى أنه يشمل مجموع الكائنات
تم توضيحه بسياق من الدالالت التي
(األشياء ،اآلخر ،اآلثار الفنية )...الذي لن يكون بذلك ذا معنى بالنسبة إلينا إلاّ إذا ّ
تسبقه .عالوة عىل الطبيعة األفقية للفهم تضاف الدّائرية .وما استطعنا تسميته «الدائرة الهريمينوطيقية» قد اجتذب
مسبقاً انتباه ّ
منظري الهريمينوطيقا قبل االستئناف الفينيمينولوجي للمشكل.
بالنسبة إىل أولئك الذين يطمحون عىل غرار ديلتاي لتطوير هريمينوطيقا علمية ،التي ميكن أن تكون أساساً منهجياً

ملوضوعية علوم الروح ،أي عنرص من عنارص الدائرية يف تقدم الفهم أصبح ميثل عقبة أمام مرشوعهم ،وبالتايل يجب
التغلب عليهاّ .
نصاً انطالقاً من تص ّور قبيل وعدّة توقعات ملا سيكون عليه معناه ،وهذا يعني ّأن
وأن الذات تتناول دامئاً ّ
نص ما يتغ ّذى دوماً من األحكام
تتم قراءتها ،باختصار ّإن فهم ّ
تحليل جزء من النص ينبئ دامئاً بفكرة مسبقة ،حتى قبل أن ّ
املسبقةّ ،
يتم افرتاضه بصفة متبادلة ،هنا ميكن أن يظهر ما ُيس ّمى الرذيلة اإلبستيمولوجية التي
وأن تحليل وتأليف معناه ّ
تحرم الفهم ،بل ومتنعه من بلوغ درجة املوضوعية التي يطمح إليها ّ
كل علم يحرتم رشوط علميته .غري ّأن هيدجر عمل
عىل تجاوز املستوى اإلبستيمولوجي للمشكل ،متعهداً بإعادة تأهيل هذه الدائرة ،ومشدّداً عىل أنها تعبرّ عن محدودية
الوضع اإلنساين والتاريخية العميقة لإلنسان أكرث من كونها تعكس خل ًال أو رذيلة إجرائ ّية .لذلك يشري يف كتابه «الوجود
والزمان» قائ ًال« :إنه ال يشء يربر خفض الدائرة ملستوى الحلقة املفرغة ،أو حتى السامح لها لتكون عىل هذا النحو،
تم فهم التفسري عىل ّأن
ومنحها إمكانية إيجابية للمعرفة األكرث أصالة ،والتي بالطبع ال ميكن إدراكها كام ينبغي إال إذا ّ
مهمته األوىل الثابتة والنهائية ليس يف انعطاء قبيل ما قبل -استحواذي ،والتنبؤ والتوقع بواسطة حدوس أو تصورات
14
عامية ،ولكن من خالل العمل عىل تطويره ،وضامن موضوعه العلمي دامئاً انطالقاً من األشياء نفسها».

املشكل الذي تطرحه الدائرة لفهم مثايل دقيق ليس عىل اإلطالق دائريتها نفسه ،وإمنا هو تفسري التصورات املاقبلية
التي من خاللها نلج هذه الدائرة .فالذات يجب ألاّ تبحث عن مسح طاولة ما قبلياتها ،وهي مهمة بالتأكيد تبدو عسرية،
وإمنا أن تعمل عىل حملها للوعي وقياس صالحيتها مبعيار «األشياء ذاتها» .بفعل ذلك تبقى الذات مفتوحة عىل التساؤل
13 Grondin, Jean, Le tournant herméneutique de la phénoménologie, PUF, Paris, 2003.
14 Heidegger Heidegger, Être et Temps, trad. Martineau, p. 135.
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الثابت لفهمهام .املاقبلية مل تعد هنا رهن الدغامئية ،لكن بالنسبة إىل أولئك الذين يعرفون جزءاً من األحكام املسبقة
التي داخلها يتحرك فهمه ،البنية الدائرية لهذا الفهم تفرتض أيضاً عدم انغالق املعنى الذي ميكن دوماً مراجعته بطريقة
نص وعامليّ ،
فإن
مختلفة انطالقاً من توقعات جديدة .لذلك إذا كانت املقاربة الهريمينوطيقية تؤكد محايثة املعنى ألفق يّ
هذا األفق يف تلك األثناء ليس مغلقاً ،بل ميكن مراجعته بصفة مستمرة وبطريقة متجددة ،برشط أن تخضع التصورات
املسبقة للذات نفسها للسؤال.
ب) االستقاللية الهريمينوطيقية للوجه
يف نص مخصص للمظاهر املختلفة ملفهوم الكل ّية يف تاريخ الفكر ،يؤكد ليفيناس هذه الخصوصية ملا يسميه «الكل ّية
الهريمينوطيقية»« :مفهوم الكل ّية والفكر الذي يقودنا لفهم ّ
كل تجربة وتقريباً كل تفكري حول األشياء ،انطالقاً من منوذج
تأويل نص .مفهوم الكل ّية هو دامئاً يف حالة بدء ،مفهوم الكل ّية مفتوح» ،15مرونة املعنى الذي يلقي بأنواره عىل املقاربة
كل أشكال املعرفة ،وإمنا تشري إىل محدودية ّ
تخص ّ
كل فهم إنساين،
الهريمينوطيقية ال تقطع مع حركة تعميم الكل ّية التي ّ
ويؤكد عدم اكتامل كل ّية أو شمولية املعنى ،ويف الوقت نفسه ،انفتاحها الذي ال ميكن تجاوزه ،األمر الذي يجعل عالقة
دامئة ممكنة االبتداء لألعامل والعامل.
ما يجب الجدال فيه من وجهة نظر ليفيناس ،هو ادّعاء الكل ّية لهذا املنظور الهريمينوطيقي ،مبا ّأن اآلخر ،وفقاً له،
هو استثناء ،يعفى من أ ّية عالقة فهم ّية ،محدثاً ثغرة يف أفق املعنى املحايث للعامل« .ظهور اآلخر ينتج بالتأكيد ،يف البداية،
وفقاً للكيفية التي تحدث بها ّ
كل داللة .اآلخر هو حارض يف مجموعة ثقافية ،ويضاء بواسطة هذه املجموعة ،كام ينار نص
بسياقه .فظهور املجموعة يضمن حضوره .إنه ينار بضوء العامل .لذلك ّ
فإن فهم اآلخر هو الهريمينوطيقا ،وهي رضورة (،)...
لكنّ تجيل اآلخر يتضمن داللة خاصة مستقلة عن الداللة التي نتلقاها من العامل .اآلخر ال يأتينا فقط من خالل السياق،
لكن دون هذه الوساطة ،إنه داللة ومعنى يف ذاته .الدّاللة الثقافية ـ التي انكشفت -والتي تكشف -أفقياً بطريقة ما ،التي
تنكشف انطالقاً من العامل التاريخي الذي ننتمي إليه ـ الذي يكشف حسب املصطلح الفينومينولوجي آفاق هذا العامل ـ
هذا املعنى العاملي الذي يجد نفسه منزعجاً ومزاح ًام من قبل حضور آخر مج ّرد (أو بعبارة أدق مطلق) ليس مندمجاً يف
العامل .هذا الحضور يقتيض القدوم إلينا وإنجاز مدخل .وهو ما ميكن اإلعالن عنه كام ييل :الظاهرة التي هي ظهور اآلخر
هي أيضاً وجه 16».وبالتايل ّ
فإن الوجه يخفي داللة ،حيث ّإن منط املعنى سيكون شيئاً آخر غري منوذج النص.
ّإن الوساطة الهريمينوطيقية تجاه عالقتنا باملعنى تعني هنا استثناء ،إنه هذا اآلخر الذي ترضبني داللته الخاصة قبل
أي توقع ما أو قبل أي فهم مسبق .لشكل الدائرة الخاصة بالفهم يعارض ليفيناس هنا هذه الطريق ،التي تبدأ من األنا،
انطالقاً من توقعايت ،معيداً بذلك إىل األنا األشياء املفهومة ،بدالً من أن يجعل من األنا ألف باء طريق املعنى .الطريق
املرسومة من خالل الوجه ستكون مبارشة وفور ّية ،املعنى الذي هو يف أصله غريب عني والذي يأيت إ ّيل قبل أي توقع
15 Levinas, Totalité et totalisation, in Altérité et transcendance, Le livre de poche, Paris, 2006, p. 66.
16 Levinas, Sens et signification, in HAH, Fata morgana, Paris, 1972, p. 47.
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ممكن .معنى الوجه إذن واحد يف املؤسسة حيث ّإن الذات التي تقوم باستقباله ال تشارك فيه وال تقوم بتأويله .الوجه
ال يحتاج إىل تفسري ليصل إىل داللة ما ،والسؤال الذي ترسله نظرته تتحدث عن نفسها بنفسها.
إنه الوفاء ملعنى الوجه الذي سيميز الفلسفة الهريمينوطيقية لليفيناس ،والتوجه األخالقي الجذري لهذه األخرية هو
الذي يحدد أصالة ليفيناس أمام التوجهات الفينومينولوجية الهريمينوطيقية الكربى لفلسفات القرن العرشين ،سواء مع
ريكور أو خاصة مع غدامار .فليس عند هؤالء قد وجد ليفيناس ضالته الفلسفية وال املوارد الالزمة للتفكري يف مامرسة
تأويلية تكون يف مستوى االقتضاءات التي تتطلبها إيتيقاه ،ذلك أنه بالنسبة إىل فيلسوف الغريية ال يتعلق األمر بالتفكري
يف اإليتيقا انطالقاً من فلسفة هريمينوطيقية ،وإمنا تشكيل فلسفة هريمينوطيقية انطالقاً من اإليتيقا التي تجد مرشوعيتها
وتستمدها من وجه مثخن بالكالم وطافح بالتعبري.
 3ـ تعبير الوجه أو أسبقية القول على ما قيل

هذه الطريقة التي ميلكها الوجه إلحداث املعنى انطالقاً من نفسه ،متجاوزاً مقاصد وعيي ،مخرتقاً أفق العامل ،هذا
طريق املعنى الوحيد للوجه يطلق عليه ليفيناس التعبري« .الوجه يتكلم» ،والكالم يسمح له بتقديم نفسه بنفسه .هذا
ٍّ
كتجل ،وتحويل اآلخر إىل مظهر من شأنه أن يحوله إىل موضوع
العرض الذايت لآلخر يف تعبرية الوجه ال ينبغي أن يفهم
إدراك عىل صعيد املعرفة يف الوقت نفسه .التعبري يصنع من اآلخر ،ليس موضوع فهمي ،ولكن موضوع عرضه الخاص،
يرسل معناه الخاص مبنتهى السمو قبل أن أج ّهز له معنى ما .وكام يقول ليفيناس« :داخل الوجه يحرض املعبرّ عنه يف
ّ
ويظل دوماً س ّيد املعنى الذي يؤلفه 17».إنها إذن القدرة الذاتية لوجه اآلخر عىل إصدار
التعبري ،يعبرّ عن تعبريه ذاته.
داللته الخاصة به بواسطة ذاته وعدم رؤيتها كام لو كانت منحة العامل أو الوعي .باختصار ،إنها تعبرية الوجه هي التي
تسمح له أن يقرر حول بقية الظواهر األخرى حيث يتوقف املعنى عىل «نور العامل» .إنه من املهم هنا أن نحدد ّأن
التعبريية التي متيز الوجه يجب ألاّ تفهم مبعنى مجازي خالصّ .إن عبارة «تعبريات الوجه» تريد أن تشري إىل ّأن الوجه
18
كام اللغة هو داللة ،وبهذا املعنى ّ
«إن تجيل الوجه هو يف كل ّيته لغة».
ميكننا أن نتساءل هنا إذا ما كان ّ
الطابع اللغوي لداللة الوجه ال تنال من اإلرادة التي ميتلكها ليفيناس لطرح عبارة
اآلخر عىل ّ
كل فهم من نوع هريمينوطيقي .ومثلام أشار إىل ذلك غادامار ّ
فإن كل مجيء للغة كائن ما هو مواز ملجيئه
للفهم .كيف ميكن أن تكون اللغة ،يف الوقت نفسه ،ما بها كل يشء يقدم نفسه للفهم ومن خاللها يعبرّ الوجه ـ حسب
ليفيناس ـ عن معنى يتجاوز ّ
كل فهم؟ يجب أن نقبل ّأن تعبرية الوجه تكشف عن منوذج لغة مختلفة جذرياً عن الطريقة
املعتادة املستمدة من إدراك تفهمي للكائن املقال .هذا هو التمييز الذي يشري إليه ليفيناس عندما يحدد يف اللغة طبقة
أكرث أساسية من «القيل» ،ضمن سمة توضيحية ،والتي من شأنها أن تكون اللغة التعبريية األصلية كام «القول» .يف كتابه
17 Levinas, La philosophie et l’idée de l’infini, in En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris, 2006,
p. 240.
18 Ibid., p. 241.
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األسايس «الوجود اآلخر أو ما وراء الجوهر» الذي كتبه سنة ّ 1974
يحتل هذا التمييز بني «القول» و»املقول» مكانة
ها ّمة تعبرّ عام مييز املعنى «الالهريمينوطيقي» لدالالت الوجه ضمن األنطولوجيا .إذا كانت اللغة تظهر دامئاً «كمقول»
مبعنى لفظ أو مضمونّ ،
فإن داللة اللغة تبدأ قبل هذا الظهور .يتعلق األمر هنا بالقبلية ،باملعنى الرتنسندنتايل للعبارة.
«فاملقول» يشرتط «القول» ،أو عبارة انطالقاً منها يحدث لفظ مضمون محدد .يف الشكل «املقول» للغة يستمد اللفظ
قوته من زخم التعبري الذي يجعله ممكناً .هذا يجعلنا نقول قبل أن تكون خطاباً حول يشء ما ،اللغة هي بداية كالم
موجه إىل شخص ما «إىل اآلخر» أو من «أجل اآلخر» ،امللفوظ هو دامئاً خاضع للعالقة مع متقبل يناديني بلغة نداء ال
ّ
يؤدي سوى إىل وجهه .يؤكد ليفيناس ّأن «القول» مبا هو أصيل التعبري ال يستنزف يف «املقول» الذي ينشأ عنه .بالتأكيد
«عالقة القول باملقول ـ مبعنى  -تبعية القول للمقول إىل نسق ألسني وإىل األنطولوجيا هو الثمن الذي يتطلبه حدث
الظهور» .19لكن مصدر الحدث ّ
يظل بالنسبة إليه خارجياً ينسحب أو يختفي .وإذا كان «ما يقال» يقدّم نفسه دامئاً للفهم
يف كلامت مقولة دامئاً فإنه بإمكانه تحرير نفسه عن طريق تصحيح نفسه يف مقول آخر ميكن تعديله ،أل ّنه عندما نقوم
بتعديل كالمنا ميكننا قول األفضل .وهذا ما أدى بليفيناس ألن يقبل داخل الخطاب عالقة مع الفردية موضوعة خارج
موضوع الخطاب .هذه التحليالت تتحدى اختزال اللغة إىل نسق من العالمات أو ملجموعة من اللغات القومية التي ال
تعرب عن أي يشء يتجاوز املضمون الثقايف املحدد .اللغة داخل ما «تقوله» ستكون قبل ّ
كل يشء عالقة بامتياز مع اآلخرين،
يتم ابتالعها وضمها إىل كل ّية الخطاب الذي تشرتك فيه .بهذا املعنى تضمن
حيث ّإن األطراف املتصلة ببعضها بعضاً ال ّ
اللغة سيادة الفرد مقارنة بالكيل ،وتضمن تعابري الوجه كداللة ذاتية ،وهو تعبري ال يأخذ معناه من أيّ أفق سابق.
إنه «داللة دون سياق» 20.ال يتمثل التعبري ،يف الواقع ،يف تقديم عالمة لوعي تأميل ليقوم بتأويلها» ،21لذلك يرفض
الوجه أن يعرض نفسه لتأويل املعنى الذي يعنيه ،ومع ذلك ّ
فإن وجه اآلخر يجب أن يبقى كداللة ،فالوجه حني يناديني
ال يطلب مني أن أفهمه ،بل أن أشعر مبعاناته وأتحمل مسؤوليتي اإليتيقية نحوه .من هنا يفكر ليفيناس يف إمكانية
املعنى كأخالق متكننا من االنتقال من هريمينوطيقا فهمية إىل هريمينوطيقا أخالقية متثل استثناء يف بنية املعرفة الداللية
التي هيمنت عىل الفكر الغريب.

19 Levin, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, p. 17.
20 Levinas, TI, p. 8
21 Levinas, Liberté et commandement, Le livre de poche, Paris, 1994, p. 49.
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خاتمة

بعيداً عن األفق الذي فتحه «املنعرج الهريمينوطيقي» للفينومينولوجيا منذ هيدجر ،ولكن أيضاً بالقرب من تراثه
الديني اليهودي الذي اتجه ليفيناس نحوه ،فقد متكن ليفيناس من إقامة حوار نقدي مع الهريمينوطيقا الفلسفية مبيناً أنه
ال ميكن اختزالها يف مستوى الفهم .ويؤكد ّأن داللة الغري تكمن يف ما وراء آفاق الفهم ،لذا ّ
فإن االستنجاد بالهريمينوطيقا
أمر رضوري وال مف ّر منه ،نظراً لتعدد الوجوه والواجبات ،وهو ما يتطلب منا أخذ الهريمينوطيقا يف جذورها ،وإعادة
استعاملها حسب املقتضيات اإليتيقية .ولهذا ّ
فإن خطاب ليفيناس ال يرفض الهريمينوطيقا رفضاً قطعياً ،وإمنا يبحث عن
إرادة تجذيرها ومفصلتها إىل معنى أو ّيل .فإعادة التفكري يف الهريمينوطيقا انطالقاً من اإليتيقا يجعلها تابعة لها ،ويعطيها
فرصة أن تعني أكرث مماّ تعنيه ،تتعاىل نحو معنى هو ليس عىل اإلطالق موضوع تأمل .يتعلق األمر بالنسبة إىل ليفيناس
بالتفكري يف هريمينوطيقا مفتوحة عىل فائض من املعنى ومفتوحة عىل تجاوزها الخاص ،تجاوزاً ال يجعلها ّ
أقل رضورة.
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األثر الفني عند بول ريكور بين قابلية التبليغ
والتعددية الداللية
زهير الخويلدي

الملخص التنفيذي

«التفكري يف الفن أمر عىل غاية من الصعوبة»

1

منذ الوهلة األوىل ال يشء يجعل من بول ريكور فيلسوفاً إستيطيقياً ومفكراً مهت ًام بقضايا الجامل والذوق والفنون
والقيم الجاملية ،إذ ّأن معظم جهوده متمحورة حول الدين واألدب والعلوم اإلنسانية واألسطورة واألنرثبولوجيا والبيولوجيا،
وطاملا استخدمت فلسفته مناهج الفنومينولوجيا والهرمينوطيقا والتداولية والرسدية واأليتيقا واإلبستيمولوجيا ،وناقشت
املاركسية والبنيوية والهيجلية والسيميائية ،وانص ّبت حول قضايا الوجود يف العامل واملعنى والداللة واملفارقة السياسية
والحرب والالعنف والتاريخ والحق .إال أنه مل يرتك لنا ولو كتاباً واحداً يتناول فيه قضايا الجامل ،ومل يقدّم مداخلة مستقلة
حول الفن واإلستيطيقا .لكن إذا تدبرنا األمر مل ّياً واستنطقنا النصوص الريكورية جيداً فإننا نجدها مكتنزة بعنارص كثرية
تثمن الفنون وتتضمن عناية خاصة بالبرصي واألشكال وتحمل فضوالً تجاه اللغة الفنية وتحلي ًال لتعبريات االنفعاالت.
بل إننا إذا ما عدنا إىل بعض املقاالت املنشورة يف مجلة «اإلميان والرتبية» عدد ،37سنة 1957واملوجهة إىل األساتذة
الربوتستانتيني فإننا نعرث عىل مقال مهم عنوانه« :مكانة األثر الفني يف الثقافة التي تخصنا» ،وعىل حوار فلسفي منشور
يف خامتة كتابه «االنتقاد واالعتقاد» ،عنوانه «التجربة اإلستيطيقية».2
عىل هذا النحو ميكن أن نفرتض يف بداية املبحث ّأن الفكر الريكوري يتسم بانفتاح معني تجاه الفنون ،ويجوز
ّأن اللحظة األوىل للفلسفة الريكورية ميكن تسميتها باللحظة اإلستيطيقية ،وتتجىل يف ما تتميز به إنشائية الخطاب
وهرمينوطيقا الرموز من انفتاح عىل الخيال والصورة واملحاكاة واإلنشائية والشعرية والخطابة واالستعارة والنمذجة.
لقد كان ريكور حريصاً عىل االستمتاع باملوسيقى وزيارة املتاحف والنظر إىل املشاهد الطبيعية والفنية الجميلة ومتابعة
اإلنتاجات األدبية واملرسحيات واألفالم وإبداعات الهندسة املعامرية والتقنية ،وتعامل مع التجربة الفنية باعتبارها إحدى
األبعاد األساسية للتجربة اإلنسانية.
من بني األسئلة التي ميكن طرحها عىل ريكور بجد ّية نجد ما ييل :ماذا نقصد باألثر الفني؟ وما املنزلة املمنوحة له يف
الثقافة املعارصة؟ وملاذا يعجز اإلنسان اليوم عن الحياة دون االستمتاع بآثار فنية؟ وأين يتجىل البعد الديني يف األثر الفني
 1ريكور (بول) ،االنتقاد واالعتقاد ،ترجمة حسن العمراني ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،2011 ،ص 106
 2انظر ريكور (بول) ،االنتقاد واالعتقاد ،مصدر مذكور .ص ص 113-95
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عند بول ريكور؟ وكيف ع ّرف ريكور الذوق الجاميل؟ وملاذا يتحفظ ريكور عىل الفن الكالسييك ويبدي إعجابه بالرسم
التشكييل وعشقه للموسيقى الروحية؟ وما األعامل الفنية التي يجلها ويحرتمها؟ ماذا يفضل ريكور من الفنون؟ هل تراه
أقرب إىل النحت واملوسيقى من الشعر والقصة وأميل إىل التصوير واملرسح من الصورة السينامئية؟ وما األعامل التي قاوم
االقرتاب منها والتأثر بها؟ أين تظهر إبداعية الفنان وعظمة الفن حسب ريكور؟ هل يف القدرة عىل نقل التصور الكالسييك
للحقيقة باعتباره آلة ناسخة وعاكسة ألوضاع مجتمعه ،أم يف مواجهة العامل املألوف واخرتاقه وتأثيث عامل مغاير؟ وأ ّية
وظائف أساسية ميكن أن تسند إىل العمل الفني؟
تتطلب معالجة هذه اإلشكاليات مرور مسار البحث الفلسفي يف املدونة الريكورية باللحظات املنطقية التالية:
الشعرية واملحاكاة وإعادة تشكيل النص األديب.
رمزية التصوير وتثمني العمل البرصي لالستعارة.
األبعاد الدينية لآلثار الفنية ومشكل التمثيالنية والتعدد الداليل.
األثر الفني بني التعبري األسلويب والتجربة اإلبداعية.
ما يراهن عليه ريكور هو ّ
الكف عن تضخيم التجربة الفنية من قبل ما بعد الحداثة وإعادة الفن إىل منزلته التمثيلية
الحقيقية بوصفه رؤية للعامل ،ووسيطاً رمزياً يسمح بتشكل الذاتية ،والتواصل مع الغري واإلقامة يف العامل ،ونقد االفرتاض
الرسدي للرسم وتحرير النحت من الفن التصويري ،واالشتغال عىل الهرمينوطيقا النقدية لألعامل الفنية ،وتوزيع التعددية
الداللية يف التجارب الجاملية األكرث كثافة لغة ورمزاً وقصاً ونقداً.
 -1الشعرية والمحاكاة وإعادة تشكيل النص األدبي:

اهتم ريكور بالشعرية باكراً منذ  1966حينام تناول بالدرس كتاب مايكل ديفرون ،وعرفها بأ ّنها فلسفة تريد أن
لقد ّ
تكون وف ّية لصوت الطبيعة ،وتركز عىل الصور املدهشة واألشكال العجيبة وما تثريه يف الخيال وسحر يف العيون ،وتصنع
باللغة مجاالت متنوعة من التعبري خارج إطار ملكة الوعي ونظرية الحكم.3
لقد عاد ديفرون إىل شيلنغ يف فلسفة الطبيعة ذات املنحى الشعري وطبق التأمل عىل الشعر ،ليك يعبرّ عن عظمة
اللغة اإلنسانية ودفعها إىل التفتح واإلفاضة وتنبيه اإلنسان عىل العنارص واألبعاد األكرث إنسانية فيه وحاول استخراج
فلسفة لغة عىل أرضية فلسفة الطبيعة .لقد أصبحت الطبيعة آلة إنتاج وفضاءاً تعبريياً وقادرة عىل الكالم وتخاطب
اإلنسان وتحول اإلستيطيقا إىل اختصاص فلسفي ،وصارت القصيدة أثراً لغوياً ،وعربت الوضعية اإلبداعية عن الحالة
3 Ricœur (Paul), Lectures2, op.cit, p p.335-336.
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وتم
الشعرية للشاعر وعن املاه ّية الشعرية ،وأمكن إنقاذ بعض السامت املوضوعية من جهة الشاعر والشعر عىل السواءّ ،
الكشف عن املاهوي يف الكيان الشعري لكليهام ،وتوجيه النداء بغية الغوص يف األعامق وصعود القمم والتج ّذر ضمن
الحقل اإلشكايل للكينونة.
عىل هذا النحو يقدّم ريكور القصيدة عىل الشاعر وإرادته الصارمة والواضحة ،ويجعل الذاتية تذوب يف عتمة النص
الشعري ،وترسو عىل حافة تواجد الكائنات ،وتلقي بظاللها عىل األنوار املنبعثة من األشياء .وبالتايل سيتبدل السؤال
البدهي :ماذا عن ماه ّية الشعرية؟ بسؤال آخر :ماذا يوجد يف القصيدة poème؟
يتم من خاللها ّ
بث صوت بني متكلم وسامع يتقبل ،وبالتايل تظهر القدرة التعبريية ل ّلغة من خالل
عملية رسدية ّ
وساطة الوجود املقروء بني الوجود املكتوب والوجود املرسود ومتثل القصيدة الطبيعة ،حيث يلتقي املعنى باملحسوس،
وتتجسد الفكرة يف املوضوع املدرك ،ويكون الشاعر مشاركاً يف حمل رسالة الوجود.
يتوقف ريكور من خالل عمل ديفرون عند القدرة التعبريية للشعر ،ويفنّد عملية املرور عرب الطريق الزائفة الصاعدة
من باطنية الذات إىل خارجية العالمة للكشف عن املعنى ،ويقرتح طريقاً أكرث أصالة وجدّة ،وهو االلتقاء بالطبيعة
والتعلق بها بصورة حميمية ،والغوص يف حضنها واإلحساس بالوالدة فيها والتعبري عنها.
يتم
هكذا تتفرع التعبريية إىل اتجاهني :األول يعود إىل األمر الذي يريد أن يعرب عن نفسه ،والثاين هو األمر الذي ّ
من خالله التعبري ،وبالتايل نحصل عىل املعرب به وعليه يف مستوى أول واملعرب فيه أو عنه ثانياً .والحق ّأن العنارص األكرث
الجمل ،بالرغم من تضمنها لعدة صور شعرية ولوحات وجداريات تخيلية ،وإمنا هي الكلامت
تعبريية يف القصيدة ليست ُ
وبالتحديد الكلامت األصلية واملفاتيح التي تحوز عىل إمكانيات هائلة يف إنتاج املعنى والتحفيز باإلشارة والتصوير
والتشبيه واالستعارة والكناية والتورية.
تعبريية العامل ال تكمن يف االنفعالية والعاطفية والذاتية ،وإمنا تكمن يف وظيفتها الوصفية ،وترتجم بقدوم األشياء
إلينا وإفصاحها عن ذاتها ،وإعطاء الطبيعة منطاً من الوجود الذيك بحيث يلقي بداللته نحونا ،وبالتايل يسمح الشعر لبول
ريكور بأن يضع التعبري عن املعنى يف منزلة عليا باملقارنة مع الداللة.
حينام يتكلم الشعر بلسان حال العامل فإنه يفعل ذلك بشكل مغاير للعلم والتقنية واللغة املفهومية للفلسفة،
ويتخطى الحديث عن طبيعة األشياء ،ويويل اهتاممه مبعنى الكلامت ،ويظهر األمناط الشعرية للوجود .إذ ال تركز
الشعرية عىل الوظيفة الداللية للقصيدة وال عىل البنية العالئقية للكلامت واإليقاع والتناسق وترتيب الجمل ،بل يتوقف
بانتباه وإصغاء عند الطابع املوسيقي للقصيدة والبعد النغمي للكلامت وطابعها التعبريي.
العدو األول للتعبريية يف النزعة الشعرية هو الصمت ،وذلك لكونه عزوفاً عن الكالم وسقوطاً يف الالمنقال والالمعنى،
ولذلك يستدعي بول ريكور الفينومينولوجيا ،ويصعد من الشعر إىل الشاعر مدرك العامل ومسميه وقارئه ،ويقاوم ّ
كل
نزعة تختزل الشعرية يف الذاتية ،ويقرر فهم الشاعر من خالل شعره ال الشعر بالشاعر ،ويعترب وظيفة الشاعر يف منحه
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القصيدة اس ًام أو عنواناً ال غري ،بينام تتضمن القصيدة عاملاً يراد اكتشافه .هكذا تلتقي نظرية الحالة الشعرية مع نظرية
القراءة من ناحية ونظرية اإلبداع من ناحية أخرى ،وتتفادى الخلط بني الخيال واملخيال وبني الوعي املتخيل والوعي
املتصور ،وتدرك العامل وفق جملة من الصور الضخمة ودرجات ثقيلة من املعنى دون السقوط يف الالمعنى وتقليد
األشكال التقليدية للحريف وامللهمّ .إن االهتامم األول عند ريكور هو مسألة التأويلّ ،
وإن الهرمينوطيقا الريكورية تتحرك
ضمن تأويالت متصارعة ،ولكنها ذات طبيعة شعرية ومنفتحة عىل املخيال ،وترتكز صوره عىل أسس أنرثبولوجية.
 -2رمزية التصوير والعمل البصري لالستعارة:

«لطاملت حالت الوظيفة التمثيلية أو املحاكاتية ،يف فن الرسم ،دون االنبساط الكامل للوظيفة التعبريية ،ومنعت
4
العمل اإلبداعي من التشكل كعامل منافس للواقع خارج الواقع»
من املعلوم ّأن ريكور من املواظبني عىل زيارة املتاحف واملعارض وتقليب اآلثار واالستغراق يف اللوحات الجدارية
والرسوم ،وهو كذلك من املغرومني باالستامع إىل املوسيقى الروحية والسمفونيات ،ومن العاشقني لفن النحت والتلميحات
التي تجعله يقول أشياء تتجاوز الوصف وتعرب عن الفراغ وتخرتق املادة .ولذلك يحتاج الفن إىل االستعارة من أجل تصوير
التعدد الداليل بأسلوب شعري ،وتجميع مستويات كثرية ضمن لغة متينة وسبكها يف تعابري مكثفة تشتغل عىل إدماج
مستويات متنافرة ضمن وحدات منسجمة ومتآلفة.
لقد عمل ريكور عىل مغادرة الفن التصويري يف الرسم والنحت واملرسح والغناء ،وأبدى تحفظاته عىل االفرتاضات
الرسدية للمنحوتات واللوحات والتمثيليات وتصوير الحكايات الواقعية بطريقة مبتذلة وساذجة ،وازدادت ثقته يف الفن
التشكييل وما تثريه تحليالت األدب من توظيف للزمن والرسد يف إعادة تشكيل الفعل اإلنساين واستثامر الفراغات التي
يرصدها الذوق املدرب عند إبصار لعب األلوان واألضواء واألشكال واستكشاف إمكانات عالئقية ،والسامح النفعاالت
كثيفة ومألى بالخصوبة واالنتعاش بالظهور .كام نادى ريكور بتحرير فن النحت من هيمنة الفن التصويري وتجاوز
موارده الكالسيكية واستعامالته اليومية التي تعتربه مجرد أداة للتواصل ،وذلك لصعوبة امتالك القدرة عىل معرفة
يتم تصويرها ،وليك يتمكن األثر الفني من الذهاب إىل ما وراء األحداث ،ويخلط بني السخرية والتقديس
الحكايات التي ّ
والشعور باإلجالل والتعبري عن التعددية الداللية ،ويكتسب القدرة عىل تجميع القوى األكرث كثافة والحاالت املستعصية،
ويكتشف الخصائص املطمورة للغة ،ويدرك املقاصد الكل ّية ،ويصف األبطال وأدق اللحظات.
يقوم الفن بتجميع املشتت وإدماج املجاالت املتناضدة من املعنى وتكثيف الفراغات ،ويحتوي العالمات والرموز
واالستعارات املتنافرة مجتمعة ،ويرتك يف النفوس والحواس البهجة واالنرشاح وتأثريات مذهلة .غري ّأن النظر إىل اإلستيطيقا
من زاوية الرسد قد قلب املوقف الفلسفي بر ّمته تجاه اآلثار الفنية ،وز ّودها مبقدرة عجيبة عىل مامرسة التناص واإلغواء
والفتنة والسحر بالكلامت والرقص عىل األوتار املقلوبة ،وصقل الحواس وتهذيب الذوق وتدريب اليدين عىل الرسم
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والنحت والعزف ،واإلميان بقيمة املطالعة واإلصغاء والقراءة ،ومامرسة التأويل وتطييب الخواطر والقفز يف املجهول،
واالقرتاب من عني الذات.
غرض العمل الفني ههنا ليست التسلية الخالصة التي يقوم بها املنتوج املصنوع من قبل الحريف ،بل تجميع املشتت
وتدوير املربع وتنظيم املتشظي وزرع الحياة يف الصور الجوفاء ومقاومة الفراغ واالنشطار باالمتالء املعريف والثقل
الوجودي واالبتكار الداليل وتنشيط الذاكرة وتحرير الخيال ومضاعفة الهجوم عىل املألوف واالنخراط يف التجربة املضادة
للملل والكسل وبلورة املرشوع اإلنساين.
من البدهي ّأن تطعيم املقاربة اإلستيطيقية بالبعد الرسدي يسمح مبواجهة مشكل الطابع املضاعف للعالمة والتعويل
عليها من اتخاذ مسافة من األشياء واالغرتاب داخل نظام خاص وفق تناص معني وبناء جمل تتوىل عملية نقل اللغة إىل
العامل والقطع مع اللغة املتداولة واأللسن االصطناعية والتعويض بالقصص .لعل جوهر نظرية الفن عند ريكور يقوم
عىل نظرية املحاكاة وما يتفرع عنها من متييز بني عملية التشكيل وإعادة التشكيل والتشكيل املسبق ،وبالتايل ال تعني
استنساخ الواقع كام هو بل إعادة بنائه بطريقة إبداعية .عىل هذا النحو يعرف التشكيل بأ ّنه قدرة األثر الفني عىل
التشكل بذاته داخل فضاء التجربة التي ينتمي إليها ويف العامل الخاص به ،أ ّما إعادة التشكيل فهي قدرة العمل اإلبداعي
عىل زحزحة أيقونات عامل الكاتب وتوظيف املحاكاة يف توسيع حقول التجربة ،وإعادة تشكيل انتظارات القارئ وبافرتاض
عامل إبداعي جديد وإعادة االشتغال عىل الحياة اليومية باخرتاقها من الداخل وإعادة تصويرها وفق رؤية جاملية إبداعية.
عالوة عىل ذلك مل تكن املحاكاة نق ًال ساذجاً للواقع وال مجرد تصوير آيل وحريف ،وإمنا تساعد املرء عىل التعرف أكرث عىل
موضوعات الواقع والكشف عن أبعاد خفية من التجربة وابتكار املنظور الفني الخاص .ال تقدّم نظرية املحاكاة مفاتيح
لغزو الطبيعة وال تقرتح حلوالً أللغاز ،وإمنا تساعد عىل تغيري طرق الدخول إىل العامل وتجويد فن طرح األسئلة وسرب أعامق
الكينونة واإلبحار نحو الالمتوقع والالمتحيز والالمنتمي.
ال يهتم الفنان حسب ريكور بالحقيقة والواقع والتطابق ،وإمنا يرتك الذات تنكشف يف تعبريية حرة ويف تأويلية
رسدية منفتحة عىل ّ
كل القراءات ،وال يقرتح وصفة سحرية للخالص من اآلالم ،بل يقحم املتلقي يف عامله الخاص ،ويسمح
له باملشاركة يف تجربة تطهر من االنفعاالت الحادة واالنطباعات غري املالمئة.
ال ّالفت للنظر ّأن ريكور ينتبه إىل احتفاظ الفن غري التصويري ببقايا تصويرية عىل غرار التلميحات إىل الواقع يف
الرسم التشكييل والنحت ،ويؤكد عجز املوسيقى الروحية عن إعادة بناء التجربة اإلنسانية ،وذلك لوقوعها تحت تأثري
رواسب الهوتية وخدمتها لنصوص دالة شفوياً وإثارتها يف النفس أحاسيس غامضة.
ال ينبعث الفن عن األصوات املجهولة الصادرة عن األهواء والخيال املضطرب ،بل يرتجم لغة العواطف ويتعلق
باملشاعر ويتيح للفنانني موهبة منافسة اإلله يف صناعة العامل ،ويرفض أن يتح ّول إىل آلة ناسخة للواقع املعتاد ،ويجهز
العامل اإلبداعي لإلقامة والسكن عرب طالوته بكيفيات جاملية خالصة وترنيامت موسيقية ّأخاذة .لعل أبرز الوظائف
األساسية لآلثار الفنية هي جعل العامل مضيافياً ،والتنازل عن رغبة اإلنسان العارمة يف ركوب السهل والبسيط وتدريبه عىل
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ركوب املخاطر وبناء قالدة من الدرر الفريدة والجواهر اللماّ عة وتكثيف مجاالت حضور اإلنسان يف الكون واستكشاف
أغوار الوجود واكتساب القدرة عىل التأثري .املقصود ّأن الفنان يخوض تجربة االنسحاب والعودة والتخفي والظهور ويشتد
الرصاع بني عامل املؤلف وعامل املتلقي بغية محو الوظيفة التمثيلية الوصفية وتشييد وظيفة تعبريية متنح الذوات القدرة
عىل تنويع األسلوب بتغري األحوال ،وترتاوح املشاعر بني األكرث حساسية عند االفتتاح واألكرث جذرية عند االختتام .كام
يصلح الفن للحلم وإلنتاج أعامل متحركة يف العامل ولرتبية األحاسيس وتثقيف الذوق والتمكن من الظفر بالجميل الفني
وانتقاء املشاهد الخالبة من الطبيعة العمياء والنحت باأللفاظ لقصة خلود الكون ،ويجسد صوت الوعي ونداء الضمري،
ويحقق معادلة الفكرة واألثر ،ويؤطر اإلبداع ،ويصارع املعاناة.
ّإن البعد اإلستيطيقي الذي يثمنه ريكور ال يحوم حول مسار الداللة فحسب ،بل ويشمل أيضاً عملية الرتميز
واإلظهار ،وما تستلزمه العالمة من تسليط الضوء وتجديد االنتباه باملرجع واإلحالة إىل النسق الواقعي.
 -3األبعاد الدينية لآلثار الفنية ،ومشكل التمثيالنية والتعدد الداللي

“ال ميكن الحديث عن الحقيقة يف العمل الفني إال إذا كان القصد هو قدرته عىل شق طريق يف الواقع الذي يتجدد
5
بفضله”.
ينطلق ريكور من فرضية هيجلية مفادها ّأن الفن ولد بني أحضان املعبدّ ،
وأن الجامليات انتهت مبجرد إخضاع اآلثار
الفنية لعملية تأويل ال متناهية ونقد الوعي الجاميل من قبل هانز جورج غادامري وبحث هيدجر عن أصل العمل الفني
يف العنارص األربعة التي تشكل العامل وتصارع البرش الفانني مع اآللهة.
ينفتح الفن عند ريكور عىل هموم الناس ،ويتموقع داخل حركة التاريخ ،ويخلخل أفق االنتظار الذي سطرته العوملة،
ويعكس املأساة البرشية يف الحياة اليومية ،ويخلق نظاماً ال واقعياً لعامل فريد بإعادة تشكيل العامل املعتاد واتخاذ املوقف
املناسب والتقاط الحوايش ونقد املركز والحد من رغبة القوة يف التوسع واإلعالء من قيمة الحق والزيادة يف مساحة الحرية
والحياة ،ويجهز املرء ليك يبدع ويظهر ديناميته يف التحرر .لكن مل يقدر الفن املعارص عىل التحرر من تبعيته تجاه الدين،
ولذلك يعوض مراسم الخضوع للمقدّس والترضعات لآللهة بطقوس وثنية من الحرية ونوبات من التمرد وأحاسيس
بالتزامات غريبة تجاه اآلخر.
يحرض الديني ضمن العالقة التي يبنيها الفنان بالك ّ
يل ،وتعطشه نحو املطلق بالرغم من غوصه يف دائرة الخصوصية،
ّ
ويظل الفنان يف حركة سداد دين تجاه أمر فريد يرمز إىل العلو واألسبقية والالنهايئ.
يسعى ريكور إىل تبيان املدى الذي قطعه الفن املعارص يف رصاعه املرير مع نظرية املحاكاة ،ويتفطن إىل ّأن التصوير
الفوتوغرايف الفني قد اشتغل بذكاء عىل تخوم محاكاة الواقع ،وأنه نجح إىل ح ٍّد ما بالتحرر من االستنساخ واالنعكاس
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اآليل واملحاكاة ،وباغت الفجوات التي يرتكها االرتباط بالواقع ،وش ّكل عاملاً منافساً له ،وبنى موضوعه خارج إطار الوظيفة
التمثيلية ،وحاول إيجاد متحف خيايل تجتمع فيه األساليب ويفرخ فيه االختالف والتنوع ،وتصبح العالمات ممرات
افرتاضية واستعدادات الرتباطات غري مالمئة.
لقد نتج عن اإلرصار عىل إحداث قطيعة يف العمل الفني مع نظرية املحاكاة ظهور مشاكل عديدة ،أبرزها القول
بحدود الفن والوقوع يف الخلط من جديد بني البضائع املصنوعة املعدّة لالستهالك واألعامل الفنية .يف هذا الصدد يسعى
ريكور إىل إثارة هذه النقطة من أجل تحرير الفن من االستعامل العادي واألسلوب الوثائقي والعمل التأريخي الذي
يشتغل وفق آلية االنتقاء والفرز وإعادة اإلنتاج ،ويقوم بتلطيف الفظيع وتخفيف املعاناة وتسكني الجراح واالرتقاء به
إىل مستوى إزعاج السلطات القامئة وامتالك النربة العالية والرتكيز عىل القدرة التعبريية للكلامت ووضع الكثافة يف املادة
وشقّ طريق موصل إىل تذوق االنفعال.
والحق ّأن اللغة تتمكن من التعبري وابتكار الداللة وإنتاج املعنى إذا ما تحررت من الوصف والفحص والتحقيق
والتدقيق واملالءمة واملطابقة والتمثيل والتصوير ،والذت بأفعال وأساليب التخيل واالفرتاض واالسترشاف والحيك والحلم
والتذكر واالستعارة والتلميح واالبتداع والكناية والتورية واملجاز والرتميز.
ينص ريكور عىل فرادة العمل الفني باملقارنة مع املصنوع والطبيعي ،ويربط امتالكه للقيمة بتلقيه زيادة
هكذا ّ
أيقونية ومنحة جاملية من طرف االنفعال اإلبداعي للفنان وعبقريته املهدورة يف تصيد جواب بسيط عىل سؤال عنيد،
وإسناد املزاج التأليفي إىل التجربة الح ّية للفنان ،وإبراز الوظيفة املرجعية للعمل الفني .تبعاً لذلك ال ميكن تفسري لغز
اإلبداع الفني بالعبقرية والعظمة والحرفية واملهنية وباألثر الناجح والتلقي املريض من قبل الجمهور وانفتاح السياق
االجتامعي الذي اقتضاه وب ّرر وجوده ،وإمنا يتوقف عىل نقل مشكل ينتظر ح ًال من الحياة اليومية إىل الحياة التأملية
عرب وسائط رمزية وأساليب فنية ووسائل تصوريةّ .إن اللوحة والتمثل واملعبد والقطعة املوسيقية واملرسحية والقصيدة
واألغنية مباهي آثار فنية تنقل مالمح املرشوع اإلنساين املزمع بلورته يف املستقبل تستحق أن تكون موضع نظر وتفكري
ومجال استطالع.6
ّإن فرادة التجربة الفنية وأهمية التجربة اإلبداعية تكمن يف قابليتها للتبليغ واالقتسام مع الغري وسالسة عبوره من
املؤلف إىل املتلقي وإمكانية العثور عىل الكوين يف الخصويص عرب لعب بني الخيال والذهن وبلوغ درجة التامم يف ّ
كل
أسلوب تعبريي ،والتسبب يف اكتواء املتلقني بنار الفرادة والخصوصية والتميز .كام تساعد التجربة الفنية عىل اكتشاف
صفاء الروح ،ومتنح الذوات مسارات حياتية مثالية وتخترص الطريق إىل املطلق ،وتذكر الناس باألسايس والجوهري من
الوجود ،وتبعدهم عن االهتامم بالثانوي والعريض ،ومتنحهم منظومة معيارية تساعدهم عىل اختيار وتسديد غايات
أفعالهم ومقاصد رغباتهم .ما يروق يف التجربة الفنية ليس اإلنجاز واإلمتام واالنتهاء واإلتقان ،بل وضع األثر قبالة الذات
واإلبقاء عليه يف حالة من عدم االكتامل وما تنتجه الحركة الروحية من مضاعفة الفرح واالنتشاء واألمل يف الذات.
Ricœur (Paul), Lectures 1, édition Seuil. Paris, 1992. 6
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الالفت للنظر ّأن ريكور يرفض مصادرة الديني للفني وتحديد مجاالته أو الحكم بطريقة هجينة عىل الديني من
منظور فني ،ويعرتف بالتقاطع بينهام وبوجود منطقة للتوسع واالنتشار املشرتك للمجاالت من الطرفني ،ويرى ّأن الفني
يحتمي بالديني للر ّد عىل االستعامل النفعي واالبتذال الواقعي ،وينقذ تسامي الروح وقداسة الجامل من التدنيس،
ويستلهم مشاعر العظمة واإلجالل يف اتجاه الرائع واملطلق والغزير والنزيه والطاهر.
بناء عىل ذلك ميكن للمتلقي استقبال العمل الفني مبشاعر صادرة عن منابت دينية ،وميكن للمؤمن التوجه نحو
أداء الشعائر والطقوس وتفضية االعتقاد من خالل ذوق فني وقع تدريبه يف املعارض واملتاحف .من هذا املنطلق يتحدث
ريكور عن فن القديس يف املوسيقى والشعر والرسم والنحت والعامرة الهندسية ،ويرى ّأن املقدّس استثمر الفن لالنتشار
واكتساب الهالة واإلعجاب ،وقام بتوظيف الرقص واللعب واألناشيد واستعارة الجسد ليدخل البعد التباديل يف العالقة
اإليتيقية العمودية بني اإلنساين واإللهي ويجتاز العتبة التي تفصل وتصل بني الغرائز والروح ،وتحول االحتفال بالعفة إىل
عرس للنفس واستمتاع بالحياة .أليس الفن هو الذي طرد الغلظة والتشدد والقسوة من قلوب املتدينني وأدخل الحنو
والرقة كإيتيقا وجود؟
 -4األثر الفني بين التعبير األسلوبي والتجربة اإلبداعية

«ما يؤدي إىل نجاح عمل فني ما هو متكن الفنان من القبض عىل ما ينطوي عليه ظرف معني أو إشكالية ما ،من
7
فرادة نسجت ألجله يف نقطة فريدة ،بحيث يستجيب لها بحركة فريدة».
يتوقف بول ريكور عند الرتاجيديا اإلغريقية وسلم األنغام يف املوسيقى الحديثة واألسلوب املنظوري يف التصوير
تخص
والنحت يف الفرتة املعارصة ،ليك يربهن عىل القيمة الكونية للقواعد التأليفية لألعامل الفنية .لكن يصطدم مبفارقة ّ
الظاهرة الفنية تتمثل يف صعوبة التفكري يف الفن ،ويرجع ذلك إىل إدماج انفتاحية التجربة الجاملية للمتلقني يف تأكيد
فرادة عملها اإلبداعي ،ولكنّ هذا اإلدماج يشكل عملية ال متناهية تندرج ضمن حاجة العمل الفني إىل التبليغ والتقاسم
مع اآلخرين ،ليك يعطي نفسه درجة كربى من الكونية .وبعبارة أخرى“ :الكونية التي يدعيها العمل اإلبداعي ال تكون
ممكنة إال عرب وساطة فرادتها وخصوصيتها القصوى” ،8وتبعاً لذلكّ ،
فإن نجاح العمل الفني ال يرجع إىل حيازته عىل
خصائص كونية ومطابقته لألصل الذي يحاكيه وجودة التصوير التمثييل الذي يقوم به وال لتحقق قابلية التبليغ ،وإمنا
يعود إىل القيمة املضافة إىل كل متثيل وتطابقها مع موضوعها وجدارته بفرضية العرض يف املتحف الخيايل.
ّإن القيمة املضافة للتمثيل هي التي قللت من القطيعة بني الفن التصويري وغري التصويريّ ،
وإن الفن غري التصويري
هو الذي ح ّرر البعد اإلستيطيقي الخاص بالرسم التصويري ،وح ّوله إىل منوذج يحظى بالتقدير.
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لقد نجح العمل الفني بانكبابه عىل تنظيمه الداخيل يف التحرر من الوظيفة التمثيلية وقول العامل بطريقة مختلفة
وإبراز طابع إيقوين للعالقة االنفعالية املنعقدة بني الفنان والواقع املسامة (منط ) ،modeوقد اختفى الحكم املحدد من
عمل الفنان ،وظهر الحكم التفكريي ّ
بكل حمولته املعيارية وقدرته عىل التبليغ ،بناء عىل ذلك من الخطأ إخضاع تذوق
جاملية األعامل الفنية إىل مجموعة من القواعد ،ولذلك امتنع الفن املعارص عن التحديد القبيل للجميل ،وارتأى ترك
الحرية للمتلقي للحكم واإلحساس بالفرادة واملشاركة يف اإلبداع .بهذا املعنى يكشف ريكور عن وجود تقاطع بني اإليتيقا
واإلستيطيقا ،وذلك حينام يؤكد عىل رضورة الحكم عىل التجربة الجاملية من زاوية الحكم عىل التجربة األخالقية بالرتكيز
عىل ثيمة الفرادة يف األعامل الفنية لألشخاص والعالقات الفريدة التي يبنونها مع العامل ،وكذلك ينتبه إىل أهمية السامي
لزرع األخالقية يف اإلستيطيقا.
خالصة القول ّإن العمل الفني حسب ريكور يتميز بجملة من الخصائص هي فرادة الوضعية وقابلية التبليغ
والكونية والتعبريية والنموذجية والتواصلية واألخالقية ،وميكن أن يكون مساحة للشهادة عىل الصورة املمزقة لإلنسان
والحالة املزرية للعامل والوعد بعامل أكرث حرية وتسامحاَ وصورة متصالحة مع اإلنسان.
هكذا تترسبل داخل التجربة الجاملية عدة قيم ،مثل فعل الخري واإلحسان للغري وشجاعة الوجود وصالبة املوقف
والتعبري عن االلتزام ،ويفك الفعل السامي عن نفسه العزلة لينصهر يف املعزوفة الكونية للسالم .كام يتمتع األثر الفني
بالهالة واإلشعاع وقدرة الجذب واإلبهار واالقتداء وضبط األفعال مبعايري جزئية وتوجيه أمر كوين إىل ّ
كل فرد ،ودفع
املحاوالت البرشية إىل صنع مناذجها املالمئة لوضعيتها الخاصة.
لقد سمح استبدال األمر الكوين بقابلية كخاصية جوهرية للعمل الفني بزرع األفعال األخالقية يف قلب التجربة
الفنية وتوسيع الحكم اإلستيطيقي ،عىل غرار ما فعلته حنة أرندت ليشمل الحكم عىل األحداث التاريخية والحكم
القضايئ والحكم السيايس والرتكيز عىل أفراد من البرش ميزتهم الفرادة والخصوصية والقدرة عىل خرق العادة ،ليك يدرجوا
املصري اإلنساين ضمن البعد الكوسموبولويت ض ّد البعد البيولوجي.9
مهمة األثر الفني ليس تجميع فضائل الخري ومراكمة املعايري املوجهة نحو النافع والحسن والصالح فقط ،بل يضاف
إىل ذلك تشتيت تعبريات الرش واالعرتاض عىل بناء نظام فاسد وتعرية االستغالل وفضح أشكال التشويه التي يتعرض لها
اإلنسان ومقاومة الفضيحة والعار والحد من اإلصابة بالعدوى وإيقاف انحدار الذوق.
لقد حرص ريكور عىل تفكيك العالقة بني الجامل والرش ،ورفض متكني الرش من زيادة أيقونية وفائض قيمة جاملية،
واعترب ذلك مجرد انحراف وتضخيم واستعارة بيولوجية ،ونظر بإجالل وتعظيم إىل نظام الخري ،وحرص تجربة الجميل يف
دائرة األخالق ،وتعترب اآلثار الفنية مدرسة مرب ّية للنوع البرشيّ .إن القاعدة الذهبية التي يخضع لها الفنان هي «طاعة
الطبيعة من أجل توجيهها بطريقة جيدة»ّ ،
وإن األولوية تعطى للامدة التكوينية واإليقاع الزمني واألسلوب اإلنشايئ
9 «Jugement esthétique et jugement politique selon Hannah Arendt». Droit et cultures, n° 28, 79-91 (II.A.557) Repris dans
Le Juste I, Éditions Esprit, Paris 1995
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واملهارة الحرفية والخربة الفنية والذوق الرفيع ،وبالتايل ميثل العمل الفني تجربة تعبريية عن أسلوب فريد يبتدعه الفنان
يجسد فكرة تعبرّ عن مرشوع إنساين وفق
لقول طريقة وجوده يف العامل ،وبعبارة أخرى يشتغل الفنان عىل املواد ليك ّ
أسلوبه الخاص.
ما يثري اإلعجاب يف األثر الفني هو املادة التي صنع منها ،واألسلوب التعبريي الذي تجىل من خالله للمتلقي ،والشكل
اإلطاري الذي تبلور فيه ،واملرجع الذي يحيل إليه ،واملقصد اإليتيقي الذي يقرتحه ،وبالتايل يتشكل جهد الفنان يف إيجاد
ٍّ
تم رصدها واستحالت معالجتها وفق املقوالت.
حل شعري للمعضلة التقنية التي ّ
عالوة عىل ّأن األسلوب الفني يعبرّ عن روح العرص وثقافة الجامعة الفنية ودرجة الذوق العام ،واملستوى التدريبي
للحواس ،ودرجة التوازن بني العنارص املتنافرة ،والقدرة عىل ضبط اإليقاع الصويت واأللوان ،ويساعد عىل استعامل جملة
من الرموز املادية لتشكيل رؤية فنية للعامل وتجسري اله ّوة بني األنا واآلخر.
هكذا يجمع األسلوب بني الروحاين والتقني ،وبهذا املعنى املزدوج يدشن تنمية غري مبارشة لإلنساين ،ويتحول إىل
وسيط ملموس بني مستويات الحياة من خالل الرموز الكربى لألصوات واأللوان والحركات ،ويعمل عن طريق تقنية
التأويل عىل ّ
فك شفرة الواقع ،ويركز عىل الجوهري والدائم وغري القابل للمحو فيه.
هذه الوظيفة الجديدة للفن يؤديها عىل أحسن وجه ٌّ
كل من املرسح والنحت ،حيث ميثل اإلنسان بلحمه ودمه
موضوع التمثيل الفني ،وتتحول الصورة التي يشكلها اإلنسان حول نفسه إىل مصدر معريف أكرث أهم ّية من املالحظة
الباطنية ويكشف الوجه اإلنساين عن املعاناة اليومية التي يعيشها بأدوات شعرية ورمزية.
كل عمل فني يطرح إمكانية جديدة لإلقامة يف العامل ،ويعبرّ عن املرشوع اإلنساين بأسلوب مختلف ،وميثل اختباراً
ّ
خيالياً واسعاً لإلمكانيات األكرث امتناعاً لإلنسان ،ويح ّول الكائن البرشي إىل مركز افرتايض للكوكب .ز ْد عىل ذلك يسائل
الفن الكائن البرشي من جهة طريقة وجوده ومنط حياته ومعنى كينونته ،ويتخىل عن ّ
كل األفكار املبترسة والعموميات
الفارغة ،ويركز انتباهه النقدي عىل التصور الجميل للعامل .ما يثري اإلعجاب يف العمل الفني هو مشاركة املتلقي للمؤلف
يف مغامرة اإلبداع ،والغوص يف أعامق األثر ،والشعور بالفرح من الدخول يف لعبة اإلخفاء ،والتجيل واالستثامر الحذر
لجدلية الغياب والحضور.
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خاتمة

نحب ّ
كل يشء”.
«ال ينبغي أن نقيص شيئاً من دائرة إعجابنا ،بل يجب أن نتعلم كيف ّ

10

صفوة القول ّإن عالقة بول ريكور بالفن ليست مجرد هواية أو تطفل فضويل ،وإمنا عالقة إعجاب باآلثار والروائع
يصل إىل حد العشق والولع والهيام بالجامل والعاطفة الجياشة ،ويتحول إىل نوع من التأمل الصامت والحكمة امللتزمة
بالرؤية والفرجة واالستامع واإلصغاء واالستمتاع واملحبة الخالصة ومشاركة وجدانية يف إعادة تشكيل العامل وإبداع
األعامل الفنية عىل نحو مختلف وخفقان روحي منتج للفرح.
التجربة اإلبداعية التي يظهر مبقتضاها األثر الفني إىل الوجود هي خالص من املألوف واملبتذل والعادي ،وتطهري من
الفظاظة والرش والسوء ،وتبديل يف األساليب التعبريية والعنارص التكوينية ،وانفالت من الرقابة ،وحركة تربوية مجانية
لألهواء ،ورصاع ضد املوت ،وانتصار عىل العدم ،وذلك باإلحياء واالنبعاث للجميل.
ّإن الفنان مي ّر وينتهي ،ولكنّ األثر الفني الذي أبدعه يستمر بعده وال يزول ،بل يظل حياً ومصدر إلهام لغريهّ ،
وإن
األجيال املتعاقبة فانية ،بينام اإلبداعات التي تنتقل بينها باقية ودامئة ،وتقاوم ّ
كل محو واندثارّ ،
وإن الفن يبحث عن
الخلود واالنتصار عىل املوت باإلبقاء عىل الحياة يف الكائن ،ولكنّ اإلنسان يبدو عىل علم بهشاشته األصلية وال عصمته،
ويسهر عىل دميومة ذكره بإنتاج آثار فنية صلبة والقيام بأعامل حسنة.
ليك يتغلب اإلنسان عىل املوت يحرص عىل ترك مرياث من اإلبداعات وحصيلة من األعامل الحسنة ،ولذلك متتلك
اآلثار الفنية عمراً أطول وقيمة أكرب من حياة البرش وزمن صالحية األشياء واملصنوعات ،وبالتايل ينجح الفنان يف جعل
املادة واألحجار واأللوان واألصوات واألشكال خالدة عندما مينحها أسلوباً ،ويعبرّ بها عن فكرة ،ويدمجها ضمن مرشوع،
ويسدد بها مقصداً ،ويجعلها طريقة لقول العامل دون مفاهيم.
بناء عىل ذلك يحايك اإلنسان الحركة اإلبداعية لإلله ،وينزلها من السامء إىل األرض ومن عامل الروح إىل عامل املادة،
ومينح املقدّس خصائص دنيوية ،ويعبرّ عن املطلق مبا هو محسوس ويدرجه ضمن التاريخ ،وإذا كان ّ
كل أثر جميل ينبع
من املقدّس ويعبرّ عنه بشكل ملموسّ ،
فإن الفن يحوز عىل داللة دينية أصلية ،واإلستيطيقا املعارصة ابتعدت كثرياً عن
يجسد الفن املتمرد نزعة معادية للدين،
مصدرها الثقايف الوثني ،وتحولت إىل دفاع جاميل عن املقدّس .عىل خالف ذلك مل ّ
بل أعلن عن محاولة لتأليه اإلنسان ،وإضفاء القداسة عىل حقوقه يف التمتع بالطبيعة واستعامل العقل ودربة الحرية
والشغف بالجامل وطلب السعادة.
ليس الفن مجرد إعالن عن انتصار اإلنسان عىل املقدّس وتخليد ألثره يف الكون ،وإمنا هو إحالل تقديس الجامل
والتجربة الفنية مكان أداء الطقوس والشعائر وفعالية نقدية تجاه التصورات االعتقادية املستقرة .عىل هذا النحو
 10ريكور (بول) ،االنتقاد واالعتقاد ،مصدر مذكور ،ص 95
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يدعو ريكور إىل أن يبقي الفكر الفلسفي عىل تيولوجيا الفن من أجل اكتساب األساليب التعبريية عن األصول والبدايات
ومواصلة التفكري يف املصري والنهايات وفق رؤية أخروية منفتحة ،وإنقاذ املنبع املقدّس للحياة من كل تجفيف وتصحر،
وتوجيه الحركة اإلبداعية الفنية نحو مقاومة الذوق الهابطّ .إن جوهر العملية الفنية هو اإلبداع ّ
وإن هذه الفعالية
اإلبداعية هي ميزة إنسانية ،ودون إضافة وتجديد وخلق ال ميكن الحديث عن كائن برشي وعن رؤية جاملية للكونّ ،
وإن
البصمة اإلنسانية عىل العمل الفني تظهر يف نقاوة األسلوب ووضوح التعبري واإلخالص للحرفة وااللتزام بالواقع املادي
واستيفاء اإلشكال املثار .غري ّأن ربط اإلبداع بالكائن اإلنساين بشكل وثيق قد يساعد عىل معانقة السمو والرفعة من
جهة ،ولكنه قد يوقع به يف الدنو والتحرج من جهة أخرى .إذ اإلنسان قادر عىل جعل العوامل املمكنة من األمور الحارضة
واملتحققة ،ولكنّ أساليبه يف اإلبداع وطرقه يف اإلنشاء تظل نسبية وتاريخية ومجرد محاولة ،وتنتمي إىل نظام إبداعي
مختلف عن نظام الكينونة الذي صدرت عنه سائر الكائنات يف أبهى مظهر.11
يف نهاية املطاف ميكن اعتبار اللحظة اإلستيطيقية هي املظهر األول يف الفلسفة الريكورية ،وميكن النظر إىل هذه
اإلستيطيقا من زاوية وجود ومنزلة اإلنسان يف العامل ،والتعامل معها من جهة شعرية وأنطولوجية .كام ارتبطت اللحظة
اإلستيطيقية التأسيسية بشعرية الخطاب وباالنتباه إىل القيمة الجاملية لآلثار الفنية ،وأفضت املالمسة الوجودية ل ّلغة
الفنية إىل تأمل عميق يف حقيقة الجامل ،والنقر عىل حدود التجربة الفلسفية ،والنظر إىل املعارض الفنية بوصفها شهادات
عىل الينابيع املتفجرة للخالب والجليل والسامي .لقد آمن ريكور بأهم ّية اآلثار الفنية يف التعليم ،ودعا إىل رضورة تنظيم
املعارض وزيارة املتاحف وإرشاك املتعلمني يف النقد السيناميئ والتفرج عىل املرسحيات ومشاهدة املنحوتات وتدريب
العيون عىل التذوق .12ولكن هل ميكن أن متثل اآلثار الفنية مناسبة للتفلسف؟ وكيف تسمح تجربة الفنان اإلبداعية
للفلسفة بالظهور؟

http://www.protestantismeetimages.com/P-Ricoeur-La-place-de-l-oeuvre-d.html 11
http://www.protestantismeetimages.com/Metaphore-et-esthetique-dans-la.html. 12
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نماذج التأويل:
الكاتب والكتاب والقارئ
 توفيق فائزي

الملخص التنفيذي

يسعى هذا املقال إىل بيان سبب رئيس من األسباب التي أوجبت الخالف بني املؤولني أو النظار يف التأويل .إنها
املثاالت التي ُينطلق منها لتُجعل منوذجاً قد يكون الكاتب أو الكتاب أو القارئ .املعني يف هذ املثاالت هو القيم التي
تحمل بها واملستلزمات التي تستلزمها ،واملؤولون والنظار يف التأويل إ ّما أن يختاروا منوذج الكاتب وما يحمله من قيمة
السيادة أو يستلزمه من الحياة والقصد ،وإ ّما أن يختاروا الكتاب وما يحمله من قيمة االستغناء بالداللة ،وإ ّما أن يختاروا
القارئ وما يحمله من قيمة االستغناء بالتأويل .ويختار بعضهم أن يأخذ يف االعتبار أكرث من مثال وأكرث من قيمة .ليست
هذه املثاالت مماّ ميكن استنباط مستلزماتها استنباطاً كام ًال ،وذلك يدعونا إىل التساؤل عن إمكانية رجوع صريورة التأويل
أو صريورة النظر فيه إىل مثال نهايئ.
حينام نواجه اختالفاً شديداً بني الن َُّّظار يف التأويل يصري السؤال عن أسباب ذلك االختالف مرشوعاً ،والبحث عن
مسرت ٍاح للنظر يف نظرهم مطلوباً .نفرض ّأن النظر اختلف الختالف مناذج التأويل .ونقصد ّأن للتأويل ونظرياته مناذج
ات خاصة ويحكم بأحكام خاصة .بدا لنا ّأن هذه
ينطلق منها أو مثاالت ُتتَّخذ ليقاس عليها ،فتجعل الناظر يقيم متييز ٍ
النامذج هي الكاتب والكتاب والقارئ .ولكن ال ندّعي ّأن هذه املثاالت هي الوحيدة ،وأنها ُمحكمة ُمح َّددة يف صورة
نهائية .فقد نفتح الباب عىل مساءلة ّ
كل واحد من هذه املثاالت :من الكاتب أو ما الكاتب؟ ما الكتاب؟ من القارئ أو ما
القارئ؟ املساءلة لن تجعل من هذه املثاالت مثاالت أول ّية واضحة .ولكن نقول ّإن الختيار هذه املثاالت ما يربره ،فقد
اجتمع تحت اسم ّ
كل واحد منها ما يجعله يوشك عىل االستقالل فيقابل بقيمه الخاصة الطرفني اآلخرين .يحمل الكاتب
من القيم والصفات ما يكاد يستقل عن الكتاب ،ويحمل الكتاب من القيم والصفات ما يجعله يف شبه غنى عن الكاتب،
وكذلك القارئ يقف يف مواجهتهام .هي ليست مثاالت خالصة ،ذلك أننا نجد يف ّ
كل مثال آثار املثاالت األخرى لوقوع
االرتباط الشديد بني األطراف والتداخل بينها .هل يوجد كاتب دون كتاب؟ فعل هو الكتابة دون أثر هو الكتاب؟ يدل
لفظ «كتاب» عىل ما يتحصل من فعل الكتابة ويتولد منها ويستقل عن الفاعل ،إال أنه يدل أيضاً عىل املراد الذي حمله
الكاتب ،يقول الراغب األصفهاين« :ووجه ذلك ّأن اليشء ُيراد ثم ُيقال ثم ُيكتب ،فاإلرادة مبدأ والكتابة منتهى .ثم يعرب
1
عن املراد الذي هو املبدأ الذي أريد توكيده بالكتابة التي هي املنتهى»...

 1الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،القاهرة ،المكتبة التوفيقية ،2003 ،ص 425
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1ـ مثال الكتاب

الكتاب هو املراد وال قيمة ملا َيحمل هذا املراد إال قيمة الناقل الذي وظيفته النقل ،نقل ما هو األكرث قيمة ،وهو
املعنى ال اللفظ ،وال حامل اللفظ من جسم الكتاب الذي نشري إليه .ولكن قد يصري الكتاب مثاالً وقيمة .فنلتفت إليه
ال إىل غريه ،ونترصف كام لو مل يكن سواه ،ونضخم من قيمة االستغناء أي استغناء الكتاب عن الكاتب ،ونجعلها قيمة
ٌ
حامل لداللة
مطلقة .حينام يكون الكتاب مثاالً ال ُيستحرض الكاتب وباألخص املعنى الذي حمله .نعترب ّأن الكتاب
مستقلة عن معنى حي هو مجرد افرتاض .ويتعدى اعتبارنا فنجعل االستغناء يف قلب عمل الكتابة التي يقوم بها الكاتب؛
ففي اللحظة نفسها التي يكتب فيها يتجىل االستغناء ومتوت مقاصده .وإذا كانت لحظة الكتابة مماّ ُيجيل بال مزيد عليه
عند البعض سيادة الكاتب مبا يقصده من املعنى الحي فيكون ما كتبه مجرد تعبري أو وسيلة إلبالغ ما قصده؛ فإنها عند
البعض اآلخر 2لحظة تثبت ّأن السيادة للكتاب باالستقالل واالستغناء عن الكاتب الذي كتبه .لحظة امليالد لحظة يختلط
فيها اعتباران :اعتبار األبوة والتأكيد عىل نسبة االبن ألبويه ،واعتبار املولود كائناً غري أبويه مستق ًال عنهام ،عىل األقل هو
جسم ليس جسم أبويه.
ما الذي يجعل الكتاب منذ البداية مستغنياً عن الكاتب؟ إنه وسيط اللغة التي يكتب بها .اللغة مستغنية بالداللة،
إنها آلة ذاتية االشتغال .ال تحتاج إىل الكاتب لتدل .سبقت الكلامت حملها بدالالت ،والكتابة ليست سوى فعل لتحرير
الطاقة الكامنة يف اللغة .أورد أبو العالء املعري يف «رسالة الغفران» بيتني للنمر بن تولب يف سياق كالمه عن عسل الجنة.
عن ذلك العسل الذي ال ُيقاس عليه عسل الفانية .يقول النمر بن تولب:
أ َّمل بصحبتي
وهــم هجــوعٌ
ُ
لها ما تشتهي :عس ًال ُمص ًّفى

ٌ
خيال طارق من أم حصن
وح َّوارى بسمن
إذا شاءت ُ

لهذا البيت حكاية يرويها أبو العالء لخلف األحمر« ،ومعناها أنه قال لهم :لو كان موضع «أم حصن» «أم حفص»،
ما كان يقول يف البيت الثاين :فسكتوا ،فقال :حوارى بلمص؛ يعني الفالوذ» .3ما يعنينا هو ّأن أبا العالء رشع بعد ذلك يف
ذكر ما يحتمل أن يقوله الشاعر يف القافية الثانية تبعاً ملا يحتمل أن يرد بدل كلمة «أم حصن» من الكلامت .ونذكر عىل
سبيل املثال ما قاله يف بداية رحلة طويلة ذكر فيها االحتامالت التي تسمح بها اللغة« :ويفرع عىل هذه الحكاية ف ُيقال:
لو كان مكان «أم حصن» أم جزء وآخره همزة ،ما كان يقول يف القافية الثانية؟ فإنه يحتمل أن يقول :وحوارى بكشء،
من قولهم :كشأت اللحم إذا شويته حتى ييبس ،ويقال كشأ الشواء إذا أكله .أو يقول :بوزء ،من قولهم وزأت اللحم إذا
شويته .ولو قال :حوارى بنسء ،لجاز ،وأحسن ما يتأول فيه أن يكون من نسأ الله يف أجله؛ أي لها خبز مع طول حياة،

 2كما هو الشأن بالنسبة للفيلسوف الفرنسي جاك دريدا Jacques Derrida
 3أبو العالء المعري ،رسالة الغفران ،تحقيق عائشة بنت الشاطئ ،القاهرة ،دار المعارف ،ط السادسة ،1977 ،ص 155
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وهذا أحسن من أن يحمل عىل ّأن النسء اللنب الكثري املاء» 4 ،صحيح ّأن الشاعر اختار أحد االحتامالت لكنّ اللغة كأنها
مستقلةّ ،
وكأن اختيار إحدى الكلامت يف آخر البيت األول يلزم باختيار كلمة توفرها اللغة مسبقاً يف البيت الثاين.
من عادة أيب العالء أن يرشح ما يستعمله من األلفاظ بعد استعاملها .5هو العامل بخفايا اللغة كأنه يرتك اللغة تتكلم
بدله ،يلزم نفسه مبا ال يلزم فتتولد الداللة غري املتوقعة من تلقاء ذاتها .يعلن موته هو ليك تحيا اللغة وتتكلم وتبوح
بأرسارها.
ماذا عن مقتىض هذا االختيار الذي ُيغ ِّلب الكتاب عىل الكاتب واللغة عىل املقصد الحي؟ ما األثر الذي سينتج ونحن
نحمل تصوراً للتأويل منوذجه الكتاب عىل عمل التأويل؟ ال مستقر للمعنى إذا ا ُّتخذ الكتاب منوذجاً ،فاتخاذه منوذجاً
إعالء من شأن اللغة التي يتولد معها املعنى بصورة آلية ،يف غنى عن الكاتب أو عماَّ ُيفرتض أنه مقصده الحي .ال سبيل إىل
ر ّد معاين الكتاب إىل معنى واحد متعالٍ  .األلفاظ تائهة ،من دون معامل تحدد لها معاين قارة .تطفو األلفاظ فتتحرك املعاين
وال تثبت .ومنح قيمة داللية لأللفاظ ليس إال مؤقتاً؛ فكأنها أصوات بدون معانٍ أو مبعانٍ ال متناهية .ال يصري الكتاب تابعاً
للقارئ أو للسياق أو للكاتب ،بل يصري هؤالء تبعاً له ،وهو يستعيص عىل قبول معنى نهايئ.
2ـ مثال الكاتب

حينام نجعل الكاتب هو املثال األويل ،ينجذب الكتاب إىل مركز للقرار هو الكاتب ،يصري الكتاب ذا قيمة إضافية
ويفقد شيئاً فشيئاً جسميته .وتتجرد األلفاظ من لفظيتها فتصري معاين ،وتتكاثف املعاين وتفقد تخلخلها لتصري معنى
واحداً هو األشد كثافة ،يسكن نفس الكاتب .ذلك الذي نسميه مقصد الكاتب ،ولكن له أسامء أخرى كالحدس أو
االستبصار ،...مل تعد العبارات مستقلة بالداللة إال نسبياً .صحيح أنه لوال اللغة خلف الكتاب تمَ دُّ العبارات بالدالالت
املتواضع عليها ملا دلت ولكنها دالالت مستعملة ،ويقف شبح الكاتب وراءهام :وراء اللغة ووراء الكتاب .هو السيد
كل الكتاب ليهبه املعنى األخري املودع يف صدره ،ذلك املعنى األشد كثافة ،رشيعة ّ
املهيمن الفعال املرشف عىل ّ
كل املعاين
الجزئية و ُم ِّ
سخر العبارات لنقله ونرشه.
ُيرفع من شأن فعل الكالم بدل اللغة ،قد نجد للكاتب مثاالً أكرث أول ّية لتصوره ولتصور التأويل وفق هذا املثال ،إنه
املتكلم الحي ،ذلك ّأن املتكلم الحي هو الذي يفرتض حمله لحظة الكالم ملقاصد ح ّية .هو الذي إذا سئل أجاب ل ُيع ِّرف
فصل يف ما يحتمل من املعاين التي تحتملها العبارات .يتأسس
بقصده .هو الذي ال ُيستغنى عنه ملعرفة املعنى األخري ،ل َي ِ
هذا املذهب عىل متييز أسايس :بني ما هو حي وبني ما هو جامد ،بني ما هو حي وبني ما هو روح قاصدة.

 4أبو العالء المعري ،رسالة الغفران ،مرجع سابق ،ص 155
 5انظر ً
مثال :الفصول والغايات ،منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ،بيروت.
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أولئك الذين جعلوا الكتاب منوذجاً يعودون إىل لحظة الكالم الحي .تلك اللحظة التي َتفرتض وجود مقاصد حية
ليقولوا إنه ال وجود ملثل هذه اللحظةّ ،
ألن الكالم الحي يف الحقيقة كتاب ميت ،و ُيح ِّملون الكالم ما يحمله الكتاب من
صفة االستغناء بالداللة .مبجرد أن يبدأ الكالم يغرتب املتكلم عن كالمه ،يصري كالمه ّ
كأن اللغة فيه هي التي أنتجته ال
هو ،يبتعد الكالم عن املتكلم ويواجه من يبدو يف الظاهر أنه أنتجه ويحمل مقاصده .يصري الكالم أو الكتاب ،بذلك،
بجوار املتكلم أو الكاتب حتى وهو داخله .ال يحيا املعنى ولو لحظة واحدة ،يولد ميتاً .مثاله مثال املجهض الذي مل يكد
يحيا.6
يبالغ من اختار مثال الكتاب فال يبايل بالكاتب ومبقاصده الخاصة .أ ّما حينام يبلغ اعتبار الكاتب ومقصده مداهام،
فعندها ال يعود حتى ملعاين العبارات (للكتاب) أيّ اعتبار ،فالعبارات الحقيقية هي التي قصد إليها الكاتب .ال داعي
للتمييز بني معنى العبارة واملعنى الذي قصده الكاتب .ال معنى للعبارة إال معناها الذي قصده الكاتب .ولذلك نجد
ُكلاًّ ً من كناب Knappوبن ميكاييل Benn Michaelsيردان عىل من ميز بني املقصد واملعنى ،بني لحظة تأويلية للكتاب
تسبق استحضار مقصد الكاتب وبني لحظة تأويلية تستحرضه فيكتمل التأويل .7فكأمنا املقصد هو يشء يضاف إىل
معنى العبارة ،رغم أ ّنه ليس للعبارة أيّ معنى خارج مقصد الكاتب ،يف نظريهام .املعنى واملقصد أمر واحد ،ولو اتفق أن
ارتسمت عىل شاطئ بحر ما يشبه الكلامت اتفق أن شكلت مقاطع مماّ يشبه قصيدة شعرية ملا كان لِام ارتسم أن يرتقي
إىل أن يكون كلامت أو مقاطع من قصيدة.8
سعياً من البعض للخروج من هذا التناقض كان التمييز بني معنى العبارة وبني مقصد املتكلم أو الكاتب / Speaker
Sentence meaning meaningكام هو شأن جون سريل 9 John Searleبني مقصد الكاتب ومقصد الكتاب ،كام هو شأن
أمربتو إيكو .Umberto Ecoاعرتاف باستقالل اللغة بالداللة أو باستقالل الكتاب بالداللة دون إلغاء ملا هو األصل وهو
القصدّ .إن كامل الكالم والكتاب أن ُيفهم مقصد املتكلم أو مقصد الكاتب .ولكنّ هذه التمييزات التي ذكرناها مرفوضة
ممن قرر أن يأخذ مبثال الكاتب بصورة مطلقة ،كام يرفض التمييز بني اللغة وفعل الكالم ،لتصري الغاية من التأويل هي
الرجوع إىل مقصد حي للكاتب.
3ـ مثال القارئ

لو التفتنا إىل مثال القارئ الختفى الكتاب أو كاد يختفي .باإلمكان أن نعترب القارئ دون أن نلغي اعتبار الكتاب أو
اعتبار أمر سابق عىل التأويل والفهم .أن ُنبقي عىل متييز اسرتاتيجي بني ما هو موهوب لنا ينتظر منا أن نقوم بفهمه
Derrida J, Limited Inc, abc, Edition Galilée, Paris, 1990, p 98. 6
7 Steven Knapp and Walter Benn Michaels, « Against Theory », Critical Inquiry, Vol. 8 ? No. 4 (Summer, 1982), pp. 723742, p. 726.
8 Ibid, p.727.
9 Searle J, “Literary theory and his discontents”, New Literary History, Vol. 25, No. 3, (Summer, 1994), pp. 637-667, p
645.
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وتأويله وبني التأويل ذاته .ليك ال نجعل التأويل من دون موضوع هو الكتاب الذي يقوم بتأويله .واعتبار الكتاب هو
متلق
اعتبار لكل ما من شأنه أن يرجح تأوي ًال دون آخر ،أن يربر معنى دون آخر .ولكن ال يجعل ذلك من القارئ مجرد ٍ
ملعنى جاهز كان يف نفس الكاتب ،ولن يكون الكتاب مجرد وسيلة لعبور ذلك املعنى قصد تبليغهّ .إن االلتفات إىل جانب
القارئ يجعلنا ننتبه إىل التفاعل الذي بني الكتاب وكاتبه وبني القارئ .إىل ما هو ثابت من استحضار الكاتب لقارئ ما .إىل
وهم العزلة الذي يوهم بانعزال الذات عن اآلخرين .حتى ديكارت يف عزلته أظهر عوزه بالكتابة وبالخطاب وبالسعي
مستغن يف وجوده عنه.
إىل أن يقنع غريه بأنه ال يحتاج يف وجوده إىل غريه .فكان لزاماً أن يخاطب غريه ليخربه بأنه
ٍ
كالشكوى من عدم الصداقة ال تكون إال للصديق .يف قلب الكتابة إذن يحرض القارئ ويكون خطابه .للكتاب وجهة أو
معنى هو قارئ أو جامعة قراء يوجهون الكتابة حتى يصح أن نقول إنهم يكتبون الكتاب بدل الكاتب ،أو عىل األقل
ُ
الكاتب عناء اإلظهار
القارئ
يعينون الكاتب يف الكتابة فيستحسن الكاتب باستحسانهم ويستقبح باستقباحهم .ويكفي
َ
الكامل للمعنى فال ميأل فضاءه كام ًال ،إذ يرتك فراغات ليمألها القارئ .يشتد النزوع إىل الرفع من مكانة القارئ ،حتى
يصري مشاركاً الكاتب يف الكتابة .وحتى يصري الكتاب تأليفاً مشرتكاً نتج عن االئتامر بأوامر القارئ .سنرتك فراغاً لن منأله
بتفصيل نظريات القراءة التي تجعل القارئ مركزياً يف التأويل .10إال أننا نعود فنؤكد ّأن جعله من هذه النظريات مركزياً
ال ينفي الكتاب .االهتامم انتقل إىل ما ينتج من إحساس القارئ بالكتاب ،دون نفي له.
ولكن قد نسأل السؤال الذي سأله ستانيل فيش  Stanley Fishوجعله عنواناً إلحدى مقاالته :أيوجد كتاب يف هذا
القسم؟  Is There a Text in This Class ?11فنشكك يف وجود كتاب خارج التأويل .اعتبار القارئ هو اعتبار يف الحقيقة
لعمل الفهم والتأويل ذاتهام ،حتى يبلغ األمر بستانيل فيش إىل القول إنهام هام من يوجدان الكتاب .لوال التأويل ملا
كان الكتاب .لوال توايل التأويالت التي تحيي الكتاب ّ
كل م ّرة يف صورة للتأويل جديدة ملا كان الكتاب .والكتاب هو جملة
التأويالت التي تؤوله .هل نفرتض وجود كتاب خارج هذه التأويالت؟ لوال الجامعات املؤوةلة u Interpretive comm
 nities 12ملا كان كتاب .الكتاب أمر غري ثابت وأمر مبهم غري مميز خارج التواضعات والتأويالت التي ال ترتك صغرية وال
كبرية إال جعلتها موضوعاً له .ال يعمل املؤول عىل تأويل أمر قائم خارجه (قصيدة مث ًال) مستقل عنه .إنه هو من يخلق
ما يؤوله لحظة تأويله Interpreters do not decode poemes they make them.13 :ولوال امتالك املؤول لعني أنشئت
لتتعرف الشعر to look with poetry-seeing eyes14عني عُ ِّلمت و ُر ِّبيت عىل أن تتعرف خصائص له ،ملا رأته حيث
يوجد ،تحيي كل جامعة فه ًام معيناً لكتاب ما :شعر ميلتون Miltonأو شعر أيب العالء املعري (وهو كأنه خارج فهمها
له) هذا الفهم يتأسس عىل تأويالت تشمل أدق العنارص .أي ّأن التأويل العام يرتكز عىل تأويالت تشمل أدق الجزئيات
التي منيزها داخل الكتاب .والتأويل قرار لتمييز ما هو دال داخل هذا الكل ،وانتزاع صورة دالة من الكتاب وهو سديم.
 10كنظرية كل من ولفغانج آيزر Wolfgang Iserوهانس روبرت ياوس  Hans Robert Jaussوأمبرتو إيكو .Umberto Eco
11 Stanley Fish, « Is There a Text in This Class? », In Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities,
Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1980.
12 Stanley Fish, « Interpreting the « Variorum » », Critical Inquiry, Vol.2 No. 3(Spring, 1976), p.p. 465-485. p. 483.
13 Stanley Fish, « How To Recognize a Poem When You See One », In Is There a Text in This Class ?, op. cit, p.327.
14 Ibid, p.326.
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ال داعي للتمييز بني التأويل ومقصد الكاتب والوحدات ا ُملؤ َّولة ،فالتأويل يختلق مقصداً للكاتب بتمييز وحدة دالة داخل
ويوجد الوحدات الدالة التي تدل عليه داخل الكتاب .15متييز الوحدات الدالة هو
يوجد املقصد ِ
الكتاب .قرار التأويل قرار ِ
مثل متييز بيت يف قصيدة أو شطر يف بيت ،أو آية يف القرآن .والفطنة ُتكتسب ،وذلك التمييز ذاته تأويل .يصري القارئ
هو املثال مع ستانيل فيش ،ال يبتغي معه مزجه بغريه من املثاالت .يجعله مطلقاً فال وجود للكتاب وال وجود ملقاصد
الكاتب .أو ال وجود للكتاب وال للمقاصد خارج تأويالت ينشئها املؤولون.
خاتمة

كان ما سبق محاولة لتفسري بعض أسباب االختالف بني املؤولني وبني الناظرين يف التأويل .مفاهيم التأويل يف تبع ملا
نجعله مثاالً لإلدراك :الكاتب أو القارئ أو الكتاب .ليست هذه املثاالت أول ّية؛ ذلك ّأن وراء ّ
كل مثال مثاالت أكرث أول ّية.
ووراء ّ
كل مثال قيم ُتختار ل ُيعىل من شأنها بدل أخرى .ليس السبيل فقط هو أن نختار أحد املثاالت دون غريه لنجعله
مطلقاً لإلدراك؛ بل السبيل أيضاً أن منزج بينها ،وأن نعرتف بالقيم التي يستلزمها ّ
كل مثال .نتساءل يف األخري :هل من سبيل
إىل إرجاع تلك املثاالت إىل مثال هو األكرث أول ّية ،أم ّأن قدر تأويل هذه املثاالت ألاّ ينتهي إىل تأويل؟

15 Stanley Fish, « Interpreting « Variorum » », Op.cit, p. 479.

58

 الكاتب والكتاب والقارئ:نماذج التأويل

مسرد المراجع

:باللغة العربية
. بيروت، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، الفصول والغايات،	•أبو العالء المعري
1977 ، ط السادسة، دار المعارف، القاهرة، تحقيق عائشة بنت الشاطئ، رسالة الغفران،	•أبو العالء المعري
2003 ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، المفردات في غريب القرآن،	•الراغب األصفهاني

:باللغة األجنية
• Derrida J, Limited Inc, abc .Edition Galilée, Paris, 1990.
• Searle J, “Literary theory and his discontents”, New Literary History, Vol. 25, No. 3, (Summer, 1994),
pp. 637667-.
• Stanley Fish, «How To Recognize a Poem When You See One», In Is There a Text in This Class? The
Authority of Interpretive Communities, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1980.
• Stanley Fish, «Interpreting the «Variorum»», Critical Inquiry, Vol.2 No. 3(Spring, 1976), p.p. 465485.
• Stanley Fish, « Is There a Text in This Class? », In Is There a Text in This Class? The Authority of
Interpretive Communities, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1980.
• Steven Knapp and Walter Benn Michaels, « Against Theory », Critical Inquiry, Vol. 8? No. 4
(Summer, 1982), pp. 723742-.

59

الهـرمينوطـــيقا وإشــكـال ّية الــنـّـص

قراءة في كتاب :تحوالت الفينومينولوجيا المعاصرة،

مرلوبونتي في مناظرة هوسرل وهايدغر لمحمد بن سباع

1

محمد فوزي

الملخص التنفيذي:

تهدف هذه القراءة ليس فقط لعرض األفكار الواردة يف الكتاب واختصارها ،بل إىل لفت انتباه القارئ الكريم لبعض
القضايا التي تعرض لها الكاتب والتي تحتاج يف نظرنا لنقاش جاد وهادف ،ال من أجل هدم ما تقدم به من أفكار ،وإمنا
بغرض إغناء األطروحة وجعلها دافعاً للبحث والتنقيب ،يف تيار فلسفي ّ
ظل القول فيه محدوداً يف األوساط الفكرية
العربية بدعوى صعوبة الخوض فيه .إنها دعوة الستكشاف فينومينولوجيا مرلوبونتي بشكل خاص والفينومينولوجيا
املعارصة (فينومينولوجيا هورسل وهيدغر) بشكل عام .لهذا كله فقد حاولنا توخي الحياد واألمانة يف التدليل عىل مضامني
الكتاب ومناقشتها.
الكتاب:

يقع الكتاب يف حوايل  317صفحة ،مصدّر بفهرس من  4صفحات ،كام أنه يشتمعل عىل بيبليوغرافيا باللغتني العربية
والفرنسية ،باإلضافة إىل فهرس عام يضم معظم املفاهيم واألسامء الواردة يف الكتاب والصفحات التي وردت فيها ،وتجدر
اإلشارة إىل ّأن الكتاب صدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،بريوت ،مارس  ،2015يف طبعة أنيقة.
العنوان:

يتكون العنوان من شقني :عنوان رئيس :تحوالت الفينومينولوجيا املعارصة ،وعنوان فرعي :مريلوبونتي يف مناظرة
هورسل وهيدغر ،وهو ما يدعو إىل الوقوف قلي ًال عند العنوان باعتباره بوابة الولوج إىل البحث .فمن خالل القراءة األولية
للعنوان يبدو أنه يروم رصد التحوالت التي عرفتها الفينومينولوجيا املعارصة ،واملقصود هنا هو ذلك التحول الذي عرفته
الفينومينولوجيا انطالقاً من مؤسسها إدموند هورسل وصوالً إىل مريلوبونتي مروراً بهيدغر .لكن ما يثري حقاً يف العنوان
هو ّأن األمر يتعلق مبرلوبونتي كأحد أقطاب الفينومينولوجيا املعارصة ،وبالضبط ذلك التحول يف مسار الفينومينولوجيا
الذي مثله ،لكنّ هذا التحول أو (التجديد) لن يظهر يف نظر الكاتب إال إذا أخذنا بعني االعتبار ما يسميه مناظرة بني
 1محمد بن سباع كاتب من مواليد مدينة سطيف الجزائرية سنة  ،1980حاز شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة قسنطينة ( ،)2013عمل في التدريس الجامعي،
وهو عضو في اللجنة العلمية لقسم الفلسفة في جامعة قسنطينة ،كما شارك مع آخرين في تأليف عدد من الكتب من بينها :هايدغر :من الكينونة إلى األثر والفلسفة
والنسوية.
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هورسل وهايدغر ،ومفهوم املناظرة هنا يأخذ معنى مجازياً ،فكام نعرف ّأن املناظرة تحتاج أطرافاً متحاورين يف الواقع
حول قضية أو إشكالية ما ،وآلية املناظرة األوىل هي الكالم الذي يروم يف األصل الغلبة ،لكنّ السجال هنا عىل مستوى
األفكار فقط ،لذلك ال ميكن الحديث عن مناظرة مبعناها الشائع ليس فقط لعدم توفر الرشط السابق ذكره ،وإمنا ّ
ألن
مرلوبونتي الحق زمانياً عىل ّ
كل من هورسل وهيدغر ،لذلك ّ
فإن املقصود باملناظرة هنا ذلك االختالف عىل مستوى األفكار.
األمر الذي سيكون يف نظر الكاتب متهيداً لفينومينولوجيا جديدة سيعمل مرلوبونتي عىل بلورتها مستفيداً يف ذلك من
هذا االختالف.
هذا ما يربر حضور هورسل وهيدغر يف الحديث عن فينومينولوجيا مرلوبونتيّ ،
وكأن الكاتب يصادر أهمية الفيلسوفني
يف تشكيل فكر مرلوبونتي .ولتأكيد هذا التأويل فلنالحظ العنوان ونقارنه مع املحتوى املعريف للكتاب ،حيث نجد ّأن
العنوان يؤكد ّأن فينومينولجيا مرلوبونتي متثل تحوالً حاس ًام وجذرياً يف الفكر الفينومينولوجي املعارص ،وقد جاء يف بداية
العنوان الفرعي ،يف حني أنه الحق عىل مستوى املحتوى ،وذلك للتأكيد عىل فكرة التحول بل التجاوز يف فلسفة مرلوبونتي،
وهنا ميكن أن نالحظ فكرة أخرى يتضمنها العنوان ،وهي أنه لفهم أفكار فيلسوف ما ال ب ّد من العودة إىل املصادر التي
استفاد منها ،وإىل السياق العام الذي جاء فيه.
محتويات الكتاب:

ّ
كل بحث جاد وهادف ال ب ّد أن ينطلق من إشكال هو مبثابة هاجس ومحفز يف اآلن نفسه بالنسبة إىل الباحث،
واإلشكال الذي يؤطر الكتاب الذي بني أيدينا هو التايل :هل متكن مرلوبونتي من تجاوز الفصل التقليدي الذي أقامته
الفينومينولوجيا بني املعرفة والوجود؟ وبعبارة أخرى هل عالقة فينومينولوجيا مرلوبونتي بفينومينولوجيا هورسل وهيدغر
عالقة استئناف أم تجاوز؟
يبدو من خالل اإلشكال ّأن األمر يتعلق بتجاوز فينومينولوجيا مرلوبونتي لفينومينولوجيا ٍّ
كل من هورسل وهيدغر،
وهو األمر الذي حاولنا اإلشارة إليه يف قراءتنا للعنوانّ ،
ألن التحول يفيد أيضاً التجاوز ،لكن الالفت للنظر حقاً هو ّأن
الكاتب يق ّر منذ البداية ّ
بأن هناك نوعاً من التجاوز ،لكنه يعيد طرح السؤال بصيغة أخرى ،حيث يقحم فكرة االستئناف،
وهذا معناه ّأن فينومينولوجيا مرلوبونتي ال متثل تجاوزاً باملعنى الجذري للكلمة ،وهو ما ميكن استنتاجه من خالل
مالحظتنا للفهرس ،حيث سنجد ّأن الفصل الثاين والثالث مفتتحان مبفهوم التجاوز ،يف حني ّأن أول عنرص يف الفصل الرابع
معنون باستئناف القول الفلسفي للحداثة .وهذا التمييز املنهجي فيه قول سرنجئه إىل موضع آخر.
إذن األمر يتعلق مبحاولة إلظهار أوجه التحول يف الفينومينولوجيا املعارصة من خالل املقارنة بني أهم أقطابها ،لذلك
فإننا نتساءل بدورنا :هل استطاع فع ًال الكاتب هو اآلخر أن يظهر أوجه التحول يف فلسفة مرلوبونتي ومربراته ونقاط
قوته؟
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لقد بادر املؤلف إىل وضع موجز للكتاب يف بدايته ،رمبا ألنه قد تنبه لرضورة تجاوز ّ
كل قراءة تجزيئية ،وحرصاً منا
عىل أال نقع يف القراءاة االختزالية للكتاب ،فإننا سرنكز أكرث عىل الجانب املنهجي يف عرض األفكار ،لكننا ومن دون شك
سنحاول الوقوف عىل أهم القضايا التي عالجها الكتاب ،متبعني يف ذلك التقسيم الذي وضعه صاحب الكتاب نفسه.
يف الفصل األول املعنون بـ»تحوالت الفينومينولوجيا املعارصة من أولوية الوعي إىل مساءلة الكينونة» ،ينطلق
الكاتب من مقاربة مفهوم الفينومينولوجيا من خالل الرصد الكرونولوجي للمفهوم ،الذي ظهر يف كتابات ٍّ
كل من المربت،
وكانط ثم هيغل ،ليؤكد ّأن الفينومينولوجيا ،مبا هي دراسة للامهيات الخالصة للوعي ،مل تتبلور إال مع هورسل الذي حاول
أن يجعل من الفلسفة عل ًام صارماً من خالل تقعيده للمنهج الفينومينولوجي ،بغرض تجاوز أزمة الفكر األورويب .وتنصيصاً
عىل أهمية التحوالت التي عرفتها الفينومينولوجيا ،فقد خصص الكاتب جزءاً مه ًام من هذا الفصل ملفهوم الفينومينولوجيا
عند هورسل ،موضحاً ّأن موضوع هذا التوجه الفلسفي هو املاهية التي تقبع خلف الظواهر ،واملجال الذي تتجىل فيه
املاهيات هو الوعي ،لذلك كان اهتامم هورسل كبرياً بدراسة الوعي الخالص ،الذي سيصبح أولوية فينومينولوجية .كام أكد
هورسل عىل الطابع القصدي للوعي ،أي ّأن كل وعي هو وعي بيشء ماّ ،
وأن الوعي دامئاً يحمل املوضوع يف ذاته ،وبذلك
يكون الحدس هو أساس معرفة الظواهر .هذا الوقوف عند فينومينولوجيا هورسل الغرض منه هو التأكيد عىل ّأن هذه
األخرية هي نظرية يف املعرفةّ ،
وأن املرشوع الهورسيل هو مرشوع إبستيمولوجي باألساس ،األمر الذي سيساعد فيام بعد
عىل التمييز بني فينومينولوجيا هورسل وفينومينولوجيا هيدغر من جهة وفينومينولوجيا مرلوبونتي من جهة ثانية.
وليك يؤكد عىل الطابع اإلبستيمولوجي لفلسفة هورسل سيعود الكاتب لألثر الذي تركته األزمة التي أصابت العلوم
وخاصة الرياضيات يف القرن التاسع عرش ،وهي ما يطلق عليها «أزمة األسس» ،فانطالقاً من إحساسه بعمق األزمة عمل
هورسل عىل نقد الفكر الحدايث بدءاً بديكارت ،وهنا ال ب ّد من اإلشارة إىل ّأن املرشوعني الديكاريت والهورسيل متشابهان إىل
حد بعيد ،فكالهام انطلق من نقد املوروث ،وكالهام كان له مرشوع إبستيمولوجي بديل ،لهذا فقد استفاد هورسل كثرياً
من ديكارت ،خاصة يف تحليالته للكوجيطو ،التي ستغدو األساس اإلبستيمولوجي لنقد املعارف والعلوم «األوروبية» ،وهو
األمر الذي أكد عليه الكاتب ،عندما بينّ ّأن نقد الرياضيات وكذلك النزعة السيكولوجية ،سيثمر يف النهاية تعريفاً جديداً
للذات تكون مبقتضاه ذاتاً متعالية تقصد موضوعها وتكون منبع الحقيقة واليقني.2
مل يكن هذا الوقوف عىل فينومينولوجيا هورسل غاية يف ذاته ،وإمنا هو مجرد وسيلة ،إلظهار ّأن هذه الفينومينولوجيا
الرتنسندنتالية هي مرشوع إبستيمولوجي محض ،ونظرية يف املعرفة ترجع كل الخربات اإلنسانية للوعي وللذات التي
أصبحت تضفي املعنى عىل ّ
كل املوجودات داخل العامل ،وهي بذلك تجعل الوعي سابقاً عىل وجود الظواهر.
هذا التهميش الذي سيطال الوجود هو ما انتبه له هيدغر ،الذي سيعطي معنى جديداً للفينومينولوجيا ،مبا هي
مساءلة للكينونة ،هذه املساءلة التي ستجعل الفيلسوف يضطلع مبهمتني أوالهام تحليل الدزاين أو األنطلوجيا األساسية
 2بن سباع محمد ،تحوالت الفينومينولوجيا المعاصرة مرلوبونتي في مناظرة هوسرل وهايدغر ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،مارس
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وثانيتهام تجاوز امليتافزيقا (ص  ،)63أي نقد تاريخ ميتافزيقا املوجود من أفالطون إىل نيتشه .إذن مساءلة الكينونة
تستدعي العودة إىل الذات ،لكن الذات التي تنطلق من البعد الزماين وليس من الوعي الخالص ،وهذه هي نقطة
كل من هورسل وهيدغر الذي سيأخذ عىل عاتقه مهمة مجاوزة امليتافيزيقا ،باعتبارها تفكرياً
الخالف بني فينومينولوجيا ٍّ
تم نسيانها لصالح املوجود .هنا ال ب ّد أن نالحظ ّأن الكاتب يقف عند مفهوم التجاوز كمهمة تضطلع بها
يف الكينونة التي ّ
الفلسفة ،وبذلك تكون فينومينولوجيا هيدغر أنطلوجيا من حيث اهتاممها بالكينونة ،وهرمينوطيقا من حيث اهتاممها
بالدزاين.
هذا االنتقال من املعرفة إىل الوجود هو انتقال من فينومينولوجيا املعنى إىل أنطلوجيا الفهم ،انتقال من البحث يف
املعرفة إىل البحث يف الكينونة ،وهو بذلك تجاوز للطرح التقليدي لعالقة الذات باملوضوع من خالل التوجه إىل األرضية
ستجسده فلسفة هيدغر ،حيث ستصبح
التي تجمع بينهام ،أال وهي الكينونة .3إذن هناك تحول يف هو ّية الفينومينولوجيا
ّ
الكينونة بدي ًال عن عامل الحياة لدى هورسل .لكن هل فع ًال استطاع هيدغر إيجاد حلول للمشكالت املعرفية بردّها كلها
إىل الكينونة؟
أهم التحوالت التي شهدتها الفينومينولوجيا اختار مجموعة من الثنائيات املتقابلة ،يف فلسفة ٍّ
كل
ليك مييز الكاتب ّ
من هورسل وهيدغر ،منطلقاً من التمييز بني عامل الحياة لدى هورسل والكينونة لدى هيدغر ،فاألول هو التجربة األصيلة
التي تتأسس عليها املعارف واألحكام كلها ،أ ّما الكينونة فهي املطلب الرئيس عند هيدغر ،فنحن موجودون ليك نبحث عن
معناها .4ثم التمييز بني ماه ّية اللغة لدى هورسل التي هي العودة للخربة الكامنة يف الذات وأنطلوجيا اللغة لدى هيدغر
باعتبارها عودة للكينونة ،5ومن خالل هذا كله يخلص الكاتب إىل ّأن فلسفة هورسل تهتم أكرث باملعنى لكونها نظرية يف
املعرفة ،أ ّما فلسفة هيدغر فهي أنطلوجيا ،الغرض منها هو فهم الكينونة من خالل تأويل الدزاين.
يف خضم هذا السجال الفكري الحاد ،ستشكل فينومينولوجيا مرلوبونتي منعطفاً مه ًام يف تاريخ الفلسفة املعارصة
حسب الكاتب ،إذ أنها ستعمل عىل تجاوز الطرحني معاً املعريف والوجودي .فهل فع ًال استطاعت فينومينولوجيا مرلوبونتي
تجاوز فينومينولوجيا ٍّ
كل من هورسل وهيدغر؟ أم ّأن األمر يتعلق فقط بتأليف بني إبستيمولوجيا هورسل وأنطلوجيا
هيدغر؟
بعد أن قام الكاتب بإلقاء الضوء عىل التحوالت التي عرفتها الفينومينولوجيا منذ ظهورها كمفهوم مع المربت وصوالً
إىل هيدغر مروراً بهورسل ،سيعمل يف الفصول التالية عىل إظهار أوجه التحول ،أو بعبارة أدق التجاوز يف الفينومينولوجا
«الجديدة» ،بطريقة منهجية يعتمد فيها املقارنة ،حيث يخصص ّ
كل فصل ملفهوم معني وما يرتبط به من مفاهيم أخرى،

 3نفسه ص 190
 4نفسه ص 71
 5نشير هنا إلى ّ
أن الكاتب قد اشتغل على فلسفة مرلوبونتي في مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة تحت عنوان« :فينومينولوجيا اللغة عند مرلوبونتي»،
جامعة الجزائر ،كليّة العلوم اإلنسانية واالجتماعية2003/2004 ،
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فيقارن بينها وبني ما ورد يف فلسفة ٍّ
كل من هورسل وهايدغر من مفاهيم .وهذه املقارنة يف نظر الكاتب قادرة عىل إظهار
مكامن التحول يف فلسفة مرلوبونتي.
فمث ًال الفصل الثاين ُخ ّصص ملفهوم الوعي املتجسد وما يرتبط به من مفاهيم كالقصدية ،الرد الفينومينولوجي،
املاهية ،الواقع ،اإلدراك الحيس ،الجسد وغريها .وهنا يظهر ذكاء الكاتب عندما اختار مفهوم الوعي املتجسد ليك يبني
ّأن مرلوبونتي استعمل املفهوم كبديل للوعي الرتنسندنتايل ،وهذه ستكون نقطة االنطالق يف مناقشة املفاهيم األخرى،
وأهمها عىل اإلطالق مفهوم الجسد ،الذي سيكون نقطة تحول حاسمة يف فينومينولوجيا مرلوبونتي ،وهذا بالتايل تأكيد
عىل تجاوز مرلوبونتي ملقولة األنا املتعايل لدى هورسل التي تجعل املعرفة سابقة عن الوجود داخل العامل ،وهو يف نهاية
املطاف انتقال من الوعي الخالص إىل الواقع الفعيل.
سيستفيض الكاتب يف إظهار أوجه التجاوز من خالل حديثه عن اإلدراك الحيس باعتباره أساس املعرفة ،ثم من خالل
ظل مهمشاً يف ّ
مفهوم الجسد الفينومينولوجي وأهم وظائفه أال وهي الرؤية .الجسد الذي ّ
جل الفلسفات السابقة أصبح
يلعب دوراً مزدوجاً يف فلسفة مريلوبونتي ،فهو أساس الوجود واملعرفة معاً ،وبذلك يكون مفهوم الجسد ح ًال معقوالً
للخالف بني فينومينولوجيا هورسل وفينومينولوجيا هيدغر.
بالطريقة املنهجية نفسها يسرتسل الكاتب يف الفصل الثالث يف إبراز أوجه التجاوز يف فينومينولوجيا مرلوبونتي ،من
خالل مفهوم الوجود يف العامل ،حيث ّإن العودة إىل العامل باعتباره حدثاً معرفياً ووجودياً يف اآلن نفسه ،تشكل تحوالً كبرياً
يف مسار الفينومينولوجيا ،فالعامل كام يستعمله مرلوبونتي ليس هو مفهوم العامل كام نجده لدى كانط ،أي كوجود قبيل،
وإمنا يستعمله مبعنى الوجود الفعيل الواقعي ،الذي يختلف كذلك عن مفهوم العامل لدى هورسل ،باعتباره ظاهرة أو
مجموعة من الظواهر يطبق عليها منهج الرد الفينومينولوجي ،6وبذلك ّ
فإن هورسل يرجع العامل إىل خربة الذات بإرجاعه
للوعي ،مبعنى ّأن معرفة العامل املعيش تستدعي إرجاعه للوعي .عىل العكس من ذلك ّ
فإن عامل مرلوبونتي هو العامل
الواقعي حيث توجد الذات إىل جانب اآلخرين ،واآلخر هنا ليس موضوعاً للمعرفة ،وإمنا باعتباره جسداً ووجوداً فعلياً
متحققاً يف العامل ،كام أنه وجود مع األشياء التي تحمل خصائص معينة أهمها ّأن لها وجوداً فعلياً ،وهو ما يسمح بإقامة
عالقة معرفية بني اليشء والجسد الذي يعترب مصدراً للمعرفة.7
هذه العنارص وغريها تظهر البعد الوجودي يف فلسفة مرلوبونتي ،وهو األمر الذي سيتضح بشكل جيل من خالل
مجموعة من املفاهيم أهمها مفهوم الحرية ومفهوم الزمان ،فاإلنسان حسب مرلوبونتي ليس حراً بشكل مطلق وال هو
مقيد بصورة مقيدة ،وإمنا هو حر حرية مرشوطة بأوضاع وأحوال الوجود يف العامل ،8وبذلك فهو يختلف بشكل واضح

 6نفسه ص 172
 7نفسه ص 206
 8نفسه ص 209
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عن سارتر حول مسألة الحرية .أ ّما فيام يخص الزمان ّ
فإن الزمان الحقيقي ليس ذلك الذي يتحدث عنه كانط (رشط قيام
املعرفة) وال هو الزمان الواعي وال الزمان املتعايل ،وإمنا هو زمان الوجود يف العامل.9
إذن إعطاء األولوية للوجود يف العامل ،العامل الواقعي املتجسد كان له تأثري مهم يف فلسفة مرلوبونتي ،واكبته تحوالت
كبرية عىل مستوى املفاهيم املؤثثة لهذه الفلسفة ،ومبا ّأن الوجود داخل العامل هو وجود مع اآلخرين ،كان ال ب ّد من
وجود نوع من التواصل يكون مبثابة األساس الذي تقوم عليه العالقة مع اآلخر ،لذلك كان اهتامم مرلوبونتي واضحاً باللغة
(الكالم) ،التي ليست مجرد ترجمة لفكر داخيل وإمنا تكملة لوجوده ،وهو ما سيرتتب عنه الحديث عن الذات املتكلمة
املوجودة يف العامل مع ذوات متكلمة أخرى .10وال ب ّد من اإلشارة هنا إىل ّأن مشكلة اللغة والكالم تعيد طرح مسألة عالقة
الذات باملوضوع ،وهي من أهم املشكالت التي سعت فينومينولوجيا مرلوبونتي إىل تجاوزها حسب الكاتب.
يبدو من خالل ما سبق ّأن املقارنة بني املفاهيم كانت خطوة منهجية ذكية إلظهار مكامن التجاوز يف فينومينولوجيا
تم اختيارها للمقارنة بينها ،وهي ما يشكل املنطلقات يف فلسفة مرلوبونتي ،فإذا
مرلوبونتي ،بل األهم هو املفاهيم التي ّ
كان هورسل قد انطلق من الوعي الخالص وإذا كان هيدغر قد انطلق من الوجود املجردّ ،
فإن مرلوبونتي سينطلق من
الوجود يف العامل .هذا االختالف يف املنطلقات أكيد أنه سيكون مؤثراً عىل فكر الكاتب بشكل عام.
يف الفصل الرابع واألخري يعيد الكاتب طرح القضايا السالفة الذكر ،لكن ليس يف أفق إظهار أوجه التحول يف
الفينومينولوجيا ،وإمنا يف أفق إصالح العقالنية الغربية بشكل عام ،انطالقاً من ديكارت .حيث سيبني الكاتب الكيفية
التي دخلت بها الفينومينولوجيا الجديدة يف حوار مع العقالنية الغربية ،وكيف أرادت أن تفرض وجودها كآلية للتأويل
والتفكيك ،11ولكن هذا لن يتأىت إال من خالل إظهار املشكالت التي وقعت فيها الفينومينولوجيا .وبغرض إظهار ّأن مرشوع
مرلوبونتي كان يروم إصالح العقالنية الغربية بشكل عام ،فقد قام مبقارنته مبعظم فالسفة الحداثة انطالقاً من ديكارت
وصوالً إىل هورسل مروراً بكانط وهيغل.
كام ّأن مسألة إصالح العقالنية الغربية جعلت فينومينولوجيا مرلوبونتي تنخرط يف الحوار الدائر حول علوم اإلنسان،
كام أنها استفادت بشكل كبري من هذه العلوم ،خاصة علم النفس وعلم االجتامع ،باإلضافة إىل أنها قد دخلت يف حوار
مع التصورات الكالسيكية للتاريخ خاصة املاركسية.
من خالل ّ
كل ما سبق ميكن القول ّإن قراءة الكاتب لفلسفة مرلوبونتي من خالل ما يسميه مناظرة بني هورسل
وهايدغر كان لها عىل األقل هدفان اثنان؛ فقد سعت إىل إظهار أصالتها من جهة ،ال باعتبارها نسخاً لفينومينولوجيا
هورسل ،وإمنا باعتبارها فينومينولوجيا جديدة .ومن جهة ثانية فقد سعى إىل التأكيد عىل ّأن مرلوبونتي قد اكتشف يف
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فينومينولوجيا هورسل ما مل يستطع هايدغر اكتشافه ،12وهو ما سمح له بدراسة موضوعات جديدة مل تدرس ال يف فلسفة
هورسل وال يف فلسفة هايدغر .وهو ما يشكل يف نظر الكاتب تحوالً مه ًام يف مسار الفينومينولوجيا املعارصة.
مالحظات:

يف األخري ال ب ّد من اإلقرار ّ
بأن الكاتب كان موفقاً إىل حد كبري يف إظهار أوجه التحول يف فلسفة مرلوبونتي ،أو كام
يسميها الفينومينولوجيا الجديدة ،لكنّ هذا ال مينعنا من طرح بعض القضايا التي نرى أنه ال ب ّد من اإلشارة إليها ،ولو
بشكل عابر قصد لفت النظر إليها ،وهي كالتايل:
سننطلق من فكرة التجاوز التي يبدو أنها شكلت الهاجس الذي حرك الكاتب عىل طول مسار الكتاب ،وهنا فإننا
نتحفظ عىل املفهومّ ،
ألن التجاوز قد يفهم مبعنى القطيعة ،وهذا ما ال ينطبق عىل عالقة فينومينولوجيا مرلوبونتي
بفينومينولوجيا ٍّ
كل من هورسل وهايدغر ،صحيح ّأن هناك اختالفاً يف املنطلقات ،كام ّأن هناك نقداً رصيحاً لفلسفة
هورسل خصوصاً ،إال ّأن مرلوبونتي استفاد كثرياً من أفكار هورسل وهايدغر ،كام استفاد من فالسفة آخرين (األمر الذي
يق ّر به الكاتب يف أحيان كثرية ،فمث ًال يف الصفحة  102الفقرة  2يؤكد عىل ّأن فينومينولوجيا مرلوبونتي هي تأليف بني
فينومينولوجيا املعرفة وفينومينولوجيا الكينونة) ،وهذا هو املسار الطبيعي ّ
لكل فلسفة جادة ،وهنا استحرض استعارة
جميلة لنتشه يف كتابه الفلسفة يف العرص املأساوي اإلغريقي حيث يقول عن اليونانيني يف عالقتهم بالشعوب األخرى:
«إنهم عرفوا أن يلتقطوا الرمح من حيث تركه شعب آخر ،ليك يلقوا به إىل أبعد» ،13هذا رمبا ينطبق عىل فينومينولوجيا
مرلوبونتي ،فأستاذ النحث ال يعلم تالميذه ّ
كل يشء حول هذا الفن ،وإمنا فقط املبادئ األساسية ،لكن هذا ال يعني ّأن كل
تالمذته سيقفون عند حدود ما قدمه ،بل ال ب ّد من وجود أفكار مبدعة ومجددة ،فهل ما سيقوم به التلميذ هو تجاوز
ملعلمه ،أم أنه مجرد تطوير وتجديد للفن ذاته؟
ّإن إرصار هورسل عىل جعل الفلسفة عل ًام صارماً ،14دفعه البتكار منهج ميكن من خالله تحصيل معارف دقيقة
بالظواهر ،وهو املنهج الفينومينولوجي الذي يجعل من املالحظة والوصف أهم منطلقاته ،إذن ال ب ّد أن نأخذ بالحسبان
ّأن الفينومينولوجيا كام نظر لها هورسل هي منهج وليست مذهباً ،15وكام نعلم ّأن لكل علم موضوع يختص به ومنهج
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 13فريدريك نتشه ،الفلسفة في العصر اإلغريقي المأساوي ،تعريب سهيل القش ،تقديم ميشيل فوكو ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،الطبعة
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يحصل من خالله معرفة دقيقة بهذا املوضوع ،وهنا نالحظ ّأن مرلوبونتي قد حافظ عىل وظيفة الفينومينولوجيا وهي
ّ
الوصف ،كام أنه حافظ عىل مجموعة من املقوالت األساسية يف فينومينولوجيا هورسل ،وأهمها القصدية.
عىل هذا األساس ميكننا القول ّإن الفينومينولوجيا ،مبا هي منهج لتحصيل املعرفة ،ميكن تطبيقها عىل موضوعات
مختلفة ،رمبا مل يدرجها مؤسس الفينومينولوجيا يف أبحاثه ،وهو ما قام به مرلوبونتي ،الذي طبق املنهج الفينومينولوجي
عىل الكثري من املوضوعات ،مستفيداً يف ذلك من الفلسفات املعارصة له ،خاصة الوجودية ،وكذلك من العلوم خاصة
اإلنسانية منها.
وال ننىس أن نؤكد يف األخري عىل ّأن الفينومينولوجيا ما تزال مجاالً خصباً للبحث ،ورمبا هناك مواضيع مازالت تستحق
الخوض فيها والنظر إليها من زاوية الفينومنولوجيا.
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حوار مع الدكتور قاسم شعيب:
في تحرير العقل االسالمي العربي ،ونظام الحداثة والدين
أجراه :يوسف بن عدي

مرحباً دكتور قاسم شعيب يف موقع مؤسسة مؤمنون بال حدود
» »ما هو مساركم العلمي واألكادميي؟
ـ بدوري أرحب بكم يف البداية .أ ّما بالنسبة للمسار األكادميي
فقد د َرست الفلسفة يف كل ّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتونس.
ثم سافرت سنة  1997إىل سوريا حيث واصلت دراسة الفلسفة
وحصلت عىل ماجستري يف الفلسفة وعلم الكالم .وبالتوازي مع
ذلك درست العلوم اإلسالمية وتحصلت عىل شهادة الدراسات
العليا يف العلوم اإلسالمية .ويف سوريا د َّرست املنطق وعلم الكالم
ومواد أخرى يف معهد املرتىض للدراسات اإلسالمية لسنوات عديدة.
ومل أعد إىل تونس إال سنة  2012بعد أن ساءت األوضاع هناك.
أ ّما مساري الفكري فقد بدأ بنرش مقاالت ودراسات يف مجالت
فكرية وعلمية متعددة .وكان كتاب تحرير العقل اإلسالمي أول
كتاب نرش يل سنة  2007وقد نرشه املركز الثقايف العريب ،وأعيد
نرشه عام  2014مع مؤسسة مؤمنون بال حدود .ثم نرشت يل
بعد ذلك كتب أخرى مثل «فتنة الحداثة» و»العقل السيايس
اإلسالمي» و»مشهد الفتنة» و»املفهوم الفلسفي للوجود» يف دور
نرش مختلفة .وهناك كتب ودراسات أخرى تنتظر النرش.
» »هل يحتاج العقل اإلسالمي العريب بالفعل إىل التحرير؟ وما
رشوط التحرر؟ ومن ماذا؟
ـ من الواضح ّأن ما ميكن أن نسميه العقل اإلسالمي ،أي العقل
الذي يرى نفسه يفكر من خالل نصوص اإلسالم ،يحتاج إىل تحرير.
فهو عقل يرى نفسه عق ًال إسالمياً ،لكنه يف الحقيقة عقل بونورامي
تحكمه مرجعيات متعددة ومتضاربة يف أحيان كثرية .إننا لو فتحنا
عقل إنسان عريب ،فسنجد أنه مش َّكل من أفكار دينية وحداثية
واجتامعية وأسطورية وخرافية وعلمية يف وقت واحد .فهو إنسان
يتحدث م ّرة لغة الحداثة والتنوير إلقناعنا بصحة وجهة نظره،
وم ّرة يتحول إىل شيخ دين يتلو علينا الكثري من اآليات واألحاديث
لتربير فكرة أو موقف ،ويف أحيان كثرية نفاجأ بكائن مؤمن بأساطري

وخرافات ال وجود لها إال يف بعض األذهان ،بل ّإن الكثري منا تجده
محافظاً وحداثياً يف وقت واحد دون أن يشعر بتناقض.
تم تحقيق االنسجام
وتنوع املرجعيات ليس مشك ًال يف حد ذاته لو ّ
املطلوب بينها ،لكن املشكل يتبدى عندما تنعكس تلك األفكار
واملرجعيات املتناقضة يف الواقع رصاعاً يف ّ
كل االتجاهات .رصاع مع
الذات ورصاع مع املجتمع ورصاع مع اآلخر ورصاع مع الطبيعة،
وحتى رصاع مع الله كام يؤمن به الناس العاديون أو كام يفهمه
املثقفون عىل تنوعهم .وتلك الرصاعات إمنا تعرب يف النهاية عن
تيه العقل العريب وعجزه عن صناعة الفكرة التي تجمع حولها
املجموعة الوطنية ،ألنه من دون فكرة جامعة ال ميكن تحقيق
االنطالقة التي تريدها شعوبنا.
ّإن أيّ عملية بناء حضاري تحتاج أوالً إىل الفكرة الجامعة التي قد
تكون فلسفة ،كام حدث مع اإلغريق القدامى أو مع األوروبيني
يف املرحلة الحديثة .وقد تكون ديناً كام حدث مع املسلمني زمن
الرسالة .وقد تكون إيديولوجيا كام حدث بالنسبة لألنظمة اليسارية
يف روسيا والصني وأمريكا الجنوبية ومناطق اخرى من العامل.
تحرير العقل يعني العودة إىل ال��ذات من أجل مراجعة كل
مسلامتها .وال بأس من استعادة مناهج الشك املنهجي أو النقد
الكانطي وصوالً إىل التحرر من كل ما يعيق حرية العقل يف تفاعله
مع واقعه ومحاكمة تراثه ،متاماً كام يحاكم أحدنا أي عقل آخر.
وهذا العمل ال ميكن أن يقوم به شخص واحد أو فيلسوف واحد أو
مفكر واحد ،بل إنه يحتاج إىل تفاعل كل العقول.
ومن املهم القول ّإن تلك العملية التحررية تحتاج إىل أساس .وذلك
األساس يجب أن يكون منظومة القيم التي تؤمن بها اإلنسانية
العاقلة كام هي قيم الحياة والحق والخري والجامل والعلم واملعرفة
والفضيلة والعدالة والحرية ،...فهذه القيم وغريها عندما تقبل
بها املجموعة ،تصبح أ ّية منظومة فكرية عندما تطرح خاضعة لها.
وبذلك تتم صناعة رؤية جديدة موجهة هذه امل ّرة لخدمة النوع
اإلنساين وليس لخدمة الفرد فحسب كام يف املنظومة الليربالية
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أو خدمة املجموعة وحدها كام يف النظم االشرتاكية .فالقيم تأىب
التخصص وتروم الكل ّية والشموليةّ ،
ألن العدالة مث ًال ال تكون عدالة
حتى تكون حقاً لكل إنسان.

بشكل غري مسبوق تجىل يف الحروب العاملية املتتالية ،ويف حركة
االستعامر ،ويف القتل املتنقل ،ويف إثارة النزعات القبلية واإلثنية
والطائفية ،من أجل تدمري الشعوب املستهدفة يف أكرث من مكان.

رشط التحرر العقيل هو إذن داخيل وجواين كامن يف ذات اإلنسان
فرداً أو مجموعة ،وهو ليس خارجياًّ .إن اإلنسان ما مل يقرر بنفسه
التحرر من أغالله الفكرية أو الدينية أو االجتامعية أو النفسية،...
فال ميكن أل ّية جهة خارجية أن تفعل ذلك بدالً عنه .ويحتاج التحرر
الذايت إىل الوعي واإلرادة .الوعي بالحاجة إىل التحرر وإرادة ذلك،
ّ
ألن اإلنسان الذي ال يعي أنه مستعبد لرتاث األجداد أو لثقافة
اآلخر ال ميكنه أن يخطو الخطوة التالية .واإلنسان الذي ال ميلك
إرادة التحرر ال ميكنه تحطيم أغالله ،بل إنه سيضاعف آالمه يف
هذه الحالة ،ألنه يعي أنه مستعبد ولكنه يف الوقت نفسه عاجز
عن تحطيم قيوده.

وهنا علينا أن نؤكد ّأن االسالم ،كام نقرأه ،يختلف عن املسيحية
املتداولة يف ّ
كل ما يقدمه ،كام ّأن اإلسالم ما يزال هو املقدّس
بالنسبة إىل كل املسلمني حتى لو كانوا غري ملتزمني بأحكامه
وشعائره .وال شك ّأن أي حركة نهوض تحتاج إىل املقدّس سواء كان
فكرة أو فلسفة أو ديناً.

» »هل ميكن القول ّإن طريق فلسفة الدين هو طريق مليك وآمن
لتحقق هذا التحرير دون غريه من الطرق واملسالك املعروفة
يف تاريخنا ،الطريق الصويف العرفاين ،الطريق الكالمي ،والطريق
الفلسفي...؟
ـ إذا فهمنا ّأن فلسفة الدين هي قراءة فلسفية للدين من خارجه
من أجل فهم معقوليته الداخلية ومعرفة جدواه اإلنسانية فإنها
بال شك ميكن أن تكون حاسمة يف تحقيق هدف تحرير الوعي
العريب واملسلم .غري ّأن طريق فلسفة الدين ذاتها ال ميكن أن تكون
طريقاً ملكية آمنة بشكل منعزل .فنحن نعرف ّأن الطرق امللكية
اآلمنة ليست آمنة بذاتها ،وإمنا هي آمنة بسبب الوجود املكثف
للح ّراس .والح ّراس بالنسبة إىل فلسفة الدين القيم اإلنسانية العليا
التي ال غنى عنها ،حتى ال يضيع فيلسوف الدين يف متاهة األهواء
التي كثرياً ما تكون خفية.
ّإن فلسفة الدين ميكنها عىل أساس ذلك أن تلتقط العنارص
واملقوالت الدينية التي ميكن أن تكون املنصة التي تنطلق منها
املجموعة لتحقيق أهدافها .ونحن نعرف ّأن فلسفة الدين كانت
لها أهمية خاصة لدى فالسفة الحداثة والتنوير ،ألنها منحتهم
القدرة عىل نقد الفكر الكنيس الذي كان يدّعي القداسة .ورغم
الشطط يف تعميم املوقف من الكنيسة عىل ّ
كل األديان كام يفعل
بعضنا ،إال أنه من املمكن اإلفادة من تلك املداخل.
إننا ال نستطيع الدعوة إىل «دين أخالقي» خالٍ من العبادة يف
محيط مسلم ،كام كان يفعل كانط بالنسبة إىل محيطه املسيحي
مث ًالّ ،
ألن ذلك مل ين َه الكنيسة وطقوسها ،وألنه أدى من ناحية
تصحر الروح األوروبية ،وبروز الوحش الذي يف داخلها
أخرى إىل ّ
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وأيّ عمل نقدي ميكن أن تقوم به فلسفة الدين يف عالقة مع اإلسالم
ال ينبغي أن يستهدف اإلسالم نفسهّ ،
ألن ذلك سيكون خطأ قات ًال ،بل
ينبغي أن يستهدف التمثالت الالقيمية واملنغلقة واملذهبية لإلسالم
مادامت مناقضة ملسلامت العقل الطبيعي ومعايريه القيمية.
وهنا ال ب ّد من التمييز بني ما نسميه «إسالم الوحي» و»اإلسالم
األساس ّ
التاريخي»ّ ،
لكل ما يطلقه من
ألن األول يجعل من القيم
َ
أحكام ،ويؤكد عىل مبادئ العقالنية« :الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنَه أولئك هداهم الل ُه وأولئك هم أولو األلباب»،
و»ال دين ملن ال عقل له» ،والعدل واإلنصاف« :وال يجرمنكم شنآن
قوم عىل أال تعدلوا ،اعدلوا هو أقرب للتقوى» .والحرية« :ال إكراه
يف الدين قد تبني الرشد من الغي» ،و»من شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر» ،والسالم« :فإن جنحوا للسلم فاجنح لها»« ،وال تعتدوا
ّإن الله ال يحب املعتدين» ،إىل غري ذلك ،...أ ّما الثاين فهو اإلسالم
التاريخي الذي هو نتاج لرؤى برشية كان بعضها متلبساً باألهواء
والنزوات ،أو متاثراً بالواقع أو منفع ًال مبا طرحته بعض الثقافات
الواردة ّ
بكل ما تضمنه من حموالت سلبية كتيارات الغنوصية
واملشائية والتصوف أو كمذاهب الجرب والتكفري واإلرجاء.
أ ّما الطريق الصويف العرفاين فإنه عاجز عن أن يوصلنا إىل يشء،
فهو ال يؤمن بالقيم األساسية التي يحتاجها اإلنسان ،كام هي قيم
العقالنية والحرية والعدالة ،ألنه يؤمن بيشء يسميه الكشف أو
الشهود وهو طريق ذايت ال ميكن أبداً التأكد من صحته وال ميكن
أن يكون حجة إال عىل صاحبه ،إذا اعتربنا أنه ميكن أن يكون حجة.
وهو أيضاً يتحدث عن الرضورة والحتمية والجرب كام يبدو واضحاً
يف كلامت وأشعار ابن عريب الذي يقول مث ًال:
ثم حكم يقتيض االختيار
الحكم حكم الجرب واالضطرار ما ّ
إال الذي يعزى إلينــــــا ففي ظاهره بأنــــــه عن خيــار

ورغم حديث املتصوفة عن الحب إال ّأن ذلك الحب ال ميكن أن
يكون واقعياً مادام مقس ًام بني متناقضات .وإال كيف ميكن أن
يحب اإلنسان يف وقت واحد الجميل والقبيح ،الخطأ والصواب،

حوار مع الدكتور قاسم شعيب

الخري والرشّ ،...إن التصوف يريد أن يفهمنا ّأن الثنائيات التي تحكم
كل يشء ّ
هذا العامل مغشوشة وال ب ّد من مساواة ّ
بكل يشء عىل
أساس فكرة وحدة الوجود ،التي تؤمن ّ
بأن الله واملادة يشء واحد،
والوجود والعدم يشء واحد ،والفضيلة والرذيلة يشء واحد ،والسالم
والحرب يشء واحد ،والخري والرش يشء واحد ،...هذه املساواة
املزعومة هي رضب لقيمة العدالة يف ذاتها ،ألنها تعني تح ّلل
اإلنسان من مسؤولياته .فإذا ارتكب أحدهم عم ًال رشيراً ،مث ًال ،فإنه
بحسب املنطق الصويف ال يعاقب ّ
ألن الخري والرش متامثالن ،وحتى
يف العامل اآلخر ال يوجد فرق نوعي بني الجنة والنار بالنسبة إىل ابن
عريب ،وهو ما يعني ّأن إنكار قيمة العدالة هو كيل وشامل لدى
املتصوفة.
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهــم عىل لذة فيها نعيم مبــايـن
نعيم جنان الخلد ،فاألمر واحد وبينهام عنـد التجيل تبايــن

وألجل ذلك ّ
فإن التصوف ال ميكن أن يكون محرراً للعقل العريب،
وهو الذي ال يؤمن من األساس بهذا العقل ،وعمل ما يف وسعه
من أجل تهميشه واستبعاده م ّرة باسم الكشف وم ّرة باسم قابلية
الخطأ وم ّرة بدعوى عدم الجدوى .وهنا نتصور ّأن محاوالت
استعادة الفكر الصويف ،كام يفعل الكثريون ،ال تخدم رغبة النهوض
لدى اإلنسان العريب أو املسلم ،بقدر ما تك ّرس واقع التخلف
والتبعية والخرافة التي يتقنها رجال الصوفية ،ويحاولون تقدميها
إىل الناس تحت عناوين الكرامة وما أشبه.
كام ّأن علم الكالم يعيش اليوم مخاض إعادة البناء بسبب ما لحق
به من تراكامت حولته إىل إيديولوجيا تربيرية يف أحيان كثرية،
لينتهي إىل أن يكون عل ًام .تحول علم الكالم إىل أداة للدفاع عن
املذهب وليس الدين .وعندما أصبح كالماً مذهبياً أغرق املسلمني
يف رصاعات وحروب من خالل تذاكر الرحالت الجهنمية التي كان
وما يزال يقطعها زعامء املذاهب ألتباع املذاهب األخرى .فعندما
تصبح املذهبية نزعة مغلقة وتكفريية فإننا ال ننتظر منها إال إنتاج
ما نراه اليوم وما رأيناه طوال التاريخ من صدامات وحروب.
وهنا ال ب ّد من التمييز بني اإلسالم يف ذاته وكالم املتكلمنيّ ،
ألن الكالم
هو يف النهاية قراءة للنص الديني ،بل قراءات متعددة له .وال شك
ّأن القراءة تبقى متلبسة بعنارص نفسية وتاريخية واجتامعية ،وال
تعكس حقيقة النص إال بشكل نسبي ومحدود.
» »ما رشوط التفكري الفلسفي يف الدين ،أو إنشاء فلسفة دين
معتربة؟
ـ نحتاج اليوم إىل بناء فلسفة دين ف ّعالة ومنتجة بشكل أسايس،
وليس فقط فلسفة دين معتربة ومتامسكة نظرياً .ومعنى كونها

ف ّعالة ومنتجة هو كونها قادرة عىل مخاطبة ّ
كل العقول والتأثري
فيها بشكل يدفعها إىل قراءة مقوالت الدين بشكل عقالين وصوالً
إىل تجاوز ّ
كل العنارص التاريخية فيه ،حتى يكون الدين قادراً عىل
بناء رؤية وجودية ومنظومة فكرية تستطيع تثوير الواقع ودفعه
نحو األمام بدل طبيعته الدائرية الحاصلة اليوم ،حيث مازلنا ندور
حول النقطة نفسها ،وال نتمكن من اإلقالع .فلسفة الدين يجب أن
تكون أداة إلخراج شعوبنا من واقعها الفاسد ،وليس فلسفة لذاتها،
ترف فكري ال جدوى منه سوى السلوى.
حتى ال تتحول إىل ٍ
وألجل تحقيق ذلك ال ب ّد من رشوط أهمها:
أ ـ اعتامد املنهج الحواري منطلقاً ،حتى تكون مامرسة فعل
التفلسف أو «االشتغال الفلسفي» أكرث نجاعة وأكرث التزاماً ملا ميكن
أن يحققه ذلك من تناول عميق لإلشكاليات املطروحة .فالحوار
يتطلب تعدد األطراف املشاركة ،مماّ يعني قبول اآلخر والتعايش
معه ،وحتى التنازل عن بعض الذاتيات عندما يقتيض األمر ذلك.
ب ـ وعي السياق التاريخي الذي تتموضع فيه املجموعةّ ،
ألن
تحديد السياق له أهميته يف فهم الواقع وتشخيص األدواء واجرتاح
الحلول ،بعيداً عن تلك املعالجات الخاطئة التي كانت تقرأ الواقع
بنظارات خشبية وتقدّم أدوية ألمراض غري موجودة ،فيام يحتاج
الواقع إىل أدوية أخرى تناسب أمراضه الخاصة .فمث ًال من الخطأ
اليوم محاولة صناعة فلسفة للدين تحاول إقصاء اإلسالم ذاته ،كام
فعل كانط واسبينوزا مث ًال مع املسيحية ،بدعوى أنه تحول إىل معيق
ملحاوالت النهوض .خطوة كهذه لن تكون إال استمراراً ملحاوالت
سابقة أثبتت فشلها .فاإلسالم مل يكن يوماً سبباً للتخلف ،بل ّإن
عمليات التشويه التي تعرض لها هي سبب ذلك التخلف .ودور
فلسفة الدين هو تنظيفه من تلك التشويهات ،وتحديد الجوانب
التاريخية فيه من أجل تجاوزها.
ج ـ أولوية القيم عىل الواقع ،ألننا ال نستطيع أن نصنع فلسفة
دين تريد قراءة الدين من خارجه بشكل عقالين لفهم معقوليته
الداخلية وغاياته الخارجية لتكون أداة لتغيري الواقع دون أن تكون
تلك الفلسفة متوفرة عىل إطار عام يخدم اإلنسان لتتحرك ضمنه.
وهذا اإلطار ال ب ّد أن يكون سلسلة القيم اإلنسانية الرفيعة .فالقيم
تدفع وترفع والواقع ُيج ِّمد.
» »هل هذا ما كنتم تقصدونه باملفهوم الفلسفي للوجود ،أو
باألحرى النظر الفلسفي يف مناحي الوجود ومراتبه؟
ـ «املفهوم الفلسفي للوجود» هو عنوان الكتاب األخري الذي صدر
عن مجمع إفريقية يف تونس  .2015وهو محاولة لطرح خطوط
أول ّية ملوقف معريف ورؤية وجودية مختلفة .فالفلسفة تقدّم رؤية
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للوجود يف مبدئه وصريورته وغايته .لكنّ الرؤى الوجودية يف تاريخ
الفلسفة متعددة .ومع ذلك نستطيع التمييز بني رؤيتني أساسيتني:
األوىل هي الرؤية الغائية للوجود ،والثانية هي الرؤية اآلل ّية.
والرؤية الفلسفية للوجود ،شأنها شأن الرؤية الدينية ،حاسمة يف
تحديد مسار أيّ مجتمع .وعندما نتحدث عن العامل الغريبّ ،
فإن
الرؤية اآلل ّية واالتجاهات املادية والوضعية هي التي انترصت عىل
ما سواها من رؤى عقالنية أو مثالية ،وهي التي حددت الخيارات
االجتامعية واالقتصادية والسياسية للمجتمعات الغربية.
ومن الواضح ّأن تلك الرؤية الوجودية ،التي انبثق عنها نظام
لحياة اإلنسان الغريب الحديث الذي جرى تعميمه عىل مستوى
العامل ،مسؤولة عن ّ
كل ما نراه اليوم يف الواقع اإلنساين يف جانبه
اإليجايب كام يف جوانبه السلبية .وألجل ذلك ظهر فكر ما بعد
الحداثة باعتباره الفكر الذي يريد نقد ما يراه جوانب مظلمة
يف فكر الحداثة .ثم انترشت أحاديث النهايات؛ نهاية اإلنسان،
نهاية اإليديولوجيا ،نهاية التاريخ ،نهاية الحداثة ،...لكنّ فكر ما
بعد الحداثة سقط بدوره يف نزعة غرائزية مفرطة نرى تجلياتها
اليوم يف الدعوة إىل استباحة ّ
كل املحظورات مهام كانت مدمرة،
كالسدومية واإلدمان والعنف واالنتحار.
وألجل ذلك يحتاج العرب والعامل كله يف هذا املنعطف التاريخي
لرؤية جديدة للوجود تتجاوز ما قدمه فكر الحداثة وفكر ما بعد
الحداثة معاً .وهذه الرؤية ال ب ّد لها أن ترى بعينني وليس بعني
واحدة كام فعلت الحداثة الغربية .وهذا ما دعا إليه هذا الكتاب.
» »لكن أال تحتاج مقاربات فلسفة الدين لقواعد ورشوط
هرمنيوطقية وداللية للخوض يف تجربتها؟ ثم ما هي االنعكاسات
عىل العقل اإلسالمي والعريب؟
ـ ليس من مهام فيلسوف الدين تفسري نصوص الدين أو تأويلها.
فهذه مهمة من يشتغل عىل النصوص من داخل الدين نفسه.
يرتكز عمل فيلسوف الدين عىل الدين من خارجه .فهو يأخذ مسافة
من كل األديان ويعمل عىل تقديم قراءة موضوعية تحاول معرفة
معقولية الطروحات الدينية ومدى تلبيتها لحاجات اإلنسان.
ألن فيلسوف الدين هو أيضاً
لكنّ هذا الكالم قد يكون نظرياً جداًّ ،
يقرأ نصوص الدين ويفهمها عىل طريقته .وهنا من املهم تحديد
قواعد للتفسري والتأويل .فمث ًال َكتَب كانط وهيغل يف فلسفة
الدين ،وكالهام قرأ املسيحية عىل طريقته ومن خالل منهجه.
فانتهى كانط إىل رفض املسيحية وطقوسها وشعائرها داعياً إىل ما
سماّ ه الدين األخالقي الحر الخايل من الطقوس والشعائر .بينام
رأى هيغل يف املسيحية ديناً كام ًال ميثل نهاية األديان التي وصلت
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إليها الصريورة التاريخية ،وهو ما جعل بعضهم يصف الفلسفة
الهيغلية بالدين املقنع.
غري أنه يف املقابل هناك من الفالسفة من رفض معاداة الدين أو
االرمتاء الكامل يف أحضانه ،فحاول اجرتاح طريق ثالثة ،واشتغل
عىل تجسري العالقة بني الفلسفي والديني من خالل البحث عن
تقاطعات تصالحية بينهام ،كام فعل بول ريكور مث ًال يف كتابه «رصاع
التأويالت» عىل أساس منهجه الفينومينولوجي .كان ه ّمه كشف
الطبيعة الخيرّ ة لإلنسان واستخراج األبعاد القيمية للقصص الديني
من خالل نزع الطابع األسطوري عن املقدّس وإزالة التشفري عن
اللغة الرمزية وصوالً إىل بناء علامنية ثالثة تخرج عىل التجاذب بني
مضيق الالهوت القروسطي ودولته التيوقراطية وتشنج األطروحات
الالئكية املعارصة املعادية لإلميان .وهو لذلك أراد فصل السيايس
عن الديني وإبراز األبعاد الكونية واإلنسانية للعهد القديم ،فاتحاً
الباب أمام مرشوعية تعدد االجتهادات يف قراءة النص الديني.
وهذا العمل ميكن أن يفيد يف تفكيك العقل العريب الذي صنع الرتاث
املتمحور حول النص والتأثريات املمكنة للعقل اليوناين عليه ،أل ّنه
من املهم اكتشاف األسباب العميقة للرصاع بني الفالسفة واملتكلمني
واملتصوفة .وهو رصاع متعدد الجذور واألبعاد ،وصوالً إىل معرفة
االختالفات املحتملة بني املعقول اإلسالمي واملعقول اليوناين ،وبني
املقوالت الدينية يف الكتاب املقدّس ونظرياتها يف القرآن الكريم ،من
أجل فهم طبيعة الرصاع والبحث عن إمكانات تجاوزه.
» »كيف ترون عالقة الدين بنظام الحداثة؟
ـ تتعدد األديان وتختلف ،ولذلك تعدد مواقفها من نظام الحداثة.
لكن لو أخذنا اإلسالم مثاالً باعتباره الدين الذي يهمنا أكرث من غريه،
ّ
فإن عالقته بالحداثة مازالت ملتبسة ،وليس املقصود اإلسالم نفسه،
وإمنا من يتحدثون باسمه .وهذا االلتباس ناتج يف أكرث األحيان عن
سوء فهم لإلسالم والحداثة؛ ألحدهام أو لكليهام .فاملثقف الديني
ينقصه االطالع الكايف عىل املنجز الفلسفي والفكري والعلمي
الحدايث ،واملثقف العلامين ينقصه االطالع الالزم عىل املنجز الرتايث.
وعندما يوجد مفكرون يحيطون باملنجزين بالشكل املطلوبّ ،
فإن
ما يغلب عادة هو الخلفية اإليديولوجية أو املذهبية املسترتة
لهم.
وهذا يحيل إىل مشكلتني أساسيتني َّأخ َرتا الوصول اىل توافق عىل
فكرة جامعة للكتلة العربية واملسلمة من أجل االنطالق عىل
أساسها .املشكلة األوىل هي نقص اإلحاطة املعرفية باآلخر أو األنا
أو االثنني معاً .والثانية هي تحكم األهواء اإليديولوجية يف نتائج

حوار مع الدكتور قاسم شعيب

البحث العلمي ،حيث كثرياً ما تكون النتيجة غري منسجمة مع
اتجاه البحث.
ومن هنا ذلك التجاذب بني من يدعو إىل «تحديث اإلسالم» ،ومن
يطالب بـ»أسلمة الحداثة» .فاألول يتصور ّأن اإلسالم نفسه أصبح
قدمياً ويحتاج إىل عملية تحديث .وال شك أنه يريد تحديث اإلسالم
عىل أساس املعطى الحدايث ،مبعنى أنه يريد إخضاع املقوالت
اإلسالمية وتربير املقوالت الحداثية من خاللها ،كام هي محاوالت
استباحة املثلية السدومية مث ًال من خالل القرآن .أ ّما الثاين فإنه يريد
إخضاع فكر الحداثة ومفاهيمها للرؤية الدينية وتربير مقوالتها من
خالل الحداثة ،كام هي قصص اإلعجاز العلمي يف القرآن مث ًال.
بينام املطلوب هو يشء آخر وهو تحيني الذات أوالً .فاإلنسان
العريب مطالب أوالً بالتخيل عن سلبياته الفكرية والعملية التي
تعيق ّ
كل حركته .وهذا األمر ميكن أن يتحقق من خالل استعادة
القيم الرفيعة التي ال اختالف حولها وإعطائها مكانتها الالزمة يف
حياة هذا اإلنسان .وهذا يحتاج إىل كرس األغالل الثالثة التي تكبل
االنسان العريب واملسلم بشكل عام .وتلك األغالل هي:

» »ماهو جديدكم يف املستقبل؟
ـ هناك عمل عىل خطني متوازيني :األول هو خط األنا ،حيث يحتاج
العقل العريب إىل تحرر ذايت من ّ
كل ما يعيق حركته وقدرته عىل
اإلبداع واإلنجاز فيام هو املوروث الفقهي والكالمي والتفسريي
والفلسفي ،...والثاين هو خط اآلخر الذي ما يزال يؤثر فينا بقوة
من أجل تبني ّ
كل نقاط القوة فيه لإلفادة منها ونقاط الضعف فيه
لتجاوزها .ويف هذا اإلطار هناك أعامل جاهزة للنرش وأخرى يف
طور اإلنجاز.
» »شكرا لكم دكتور قاسم شعيب عىل تفاعلكم
ـ أشكر لكم اهتاممكم ،وأمتنى ملنربكم التوفيق.

أوالً :أغالل التاريخ ،حيث مازال يحكمنا األموات ويمُ ْلون علينا
كيفية عيشنا عىل طريقةَ « :وإِ َذا ِق َ
يل لَه ُْم َت َعالَ ْوا إِلىَ َما أَ ْنـز ََل ال َّل ُه
َوإِلىَ ال َّر ُسولِ َقا ُلوا َح ْس ُبنَا َما َو َج ْد َنا َع َل ْي ِه آ َبا َء َنا أَ َولَ ْو َك َان آ َبا ُؤهُ ْم ال
ون َش ْيئًا َوال َي ْهتَدُ َ
َي ْع َل ُم َ
ون» .املائدة.104 ،
وثانياً :أغالل املجتمع فيام هي العادات والتقاليد واألعراف التي
انتهت صالحيتها ومل تعد مجديةّ ،
ألن من تلك العادات ما ال
مشكلة فيه ،ومنها ما يزال يشكل إعاقة للوعي والحركة ،كام هي
إدانة القرآن لهذا النمط« :وقالوا إِنا أَط ْعنا ساد َتنا وكربا َءنا فأض ُّلونا
َ
السبيل» األحزاب.67 ،
وثالثاً :أغالل النفس ،حيث األهواء الجامحة والغرائز املنفلتة.
فنحن مازلنا بعيدين عن املوضوعية العلمية والعملية .مازالت
مواقفنا محكومة بأهوائنا الطائفية وغرائزنا اإليديولوجية ،ومازالت
مامرساتنا خاضعة للمصالح الذاتية الضيقة ،بعيداً عن أيّ تفكري يف
مصالح املجموعة أو النوع .بل ّإن األهواء أصبحت لدى الكثريين
آلهة تعبد« :أَ َرأَ ْي َت َم ِن ا َّت َخ َذ إِلَ َه ُه هَ َواهُ أَ َفأَ ْن َت َت ُك ُ
ون َع َل ْي ِه َو ِكيلاً »
الفرقان.43 ،
وهذا يعني أنه قبل التفكري يف املوضوع ،ال ب ّد من التفكري يف الذات
يتم تنظيف الذات فإننا حينئذ سننجح يف عكس صورة
أوالً .وعندما ّ
الدين والحداثة يف داخلنا بشكل صحيح .فكام ّأن املرآة ال تعكس
حقيقة الصورة إال بقدر صفائها ،فكذلك ال ميكن لإلنسان املتخلف
أن يفهم دينه أو تراثه أو إنجاز اآلخرين إال بشكل متخلف.
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التطعيم التأويلي

*

تأليف :فرنسوا دوس
نقله من الفرنسية إىل العربية

 منير الزكري  /عبد العزيز زيوان

الملخص التنفيذي

لقد َ
نعت بول ريكور الخطوط التأويلية الكربى ما بعد الهيدجريية لغادامري بـ “التطعيم التأوييل” للربنامج
الفينومينولوجي .فانخر ُ
سوي وقيامه بعملية تقليص الكتاب الضخم:
اط ريكور يف املدافعة عن نرش كتاب غادامري يف دار ْ
“الحقيقة واملنهج” ْ
كانت مناسبة للجدل مع صاحبه والبحث عن أرضية مشرتكة يف نهاية األمر تحت مظلة الدفاع عن
التاريخانية وإحياء للتأويلية التقليدية الحية .لقد كانت تطمح تأويلية ريكور يف آخر املطاف إىل تحويل آالم املايض إىل
موارد لجدل حي يضفي املعنى عىل املستقبل ،تأويلية تهدف إىل محاربة سوء الفهم وعوائق التواصل بني الثقافات.
****

شكلت سنة  1960منعطفاً هاماً يف مسار بول ريكور ،ففي الوقت الذي كان يستدعي قولة كانط املأثورة “الرمز
محفز عىل التفكري” كان ينخرط يف منعرجات تفكري مختلفة لفهم اآلثار الوجودية انطالقاً من النصوص .فقد انكب عىل
إنجاز برنامج لتجاوز الطابع األسطوري ،واكتشف مؤلف الفيلسوف األملاين هانز جورج غادامري “الحقيقة واملنهج” الصادر
سنة  1960والحامل لعنوان فرعي “الخطوط الكربى لتأويلية فلسفية” .وعىل الرغم من كون هذا املؤلف شكل حجر
زاوية يف التأويلية املعارصة ،إال أننا ال ميكن أن نجزم بتأثريه الحاسم عىل بول ريكور ،كيف ال وهو الذي انخرط قبل ذلك
يف تأويل الرموز ودراسة التأويلية الفرويدية؟ ومع ذلك ميكننا القول ّإن أطروحات التأويلية ما بعد الهيدجريية لغادامري
جعلت ريكور يطمنئ إىل نعتها بـ “التطعيم التأوييل” للربنامج الظاهرايت” .قائ ًال بهذا الصدد“ :لقد غدت التأويلية كام
جددها غادامري يف مؤلفه الضخم «الحقيقة واملنهج» إحدى مصادري املميزة »1.وقد عزز الولوج الثاليث إىل املعنى عرب
التجارب الجاملية والتاريخية واللغوية لدى ريكور طأمنينة االنتقال من التقليد الظاهرايت إىل التأويلية ،دون الوقوع
يف مخاطر االنكفاء عىل الذات التي تصم الربنامج الظاهرايت .ومن جهة أخرى ،تلقى ريكور دع ًام قوياً باكتشافه مؤلف
DOSSE, François. Paul Ricœur, Les sens d’une vie. La Découverte, Paris, 2008, 712 pages

*

De la page 331 jusqu’à la page 343
1 Paul Ricœur, Réflexion faite, Ed. Esprit, Paris, 1995, p.38
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غادامري الذي يقدم طريقة رافضة النغالق النزعة املنهجية اإلبستمولوجية ،وهو يواجه تحدي البنيوية الذي ينامز به
الفضاء الثقايف الفرنيس.
شكل صدور كتاب «الحقيقة واملنهج» بالنسبة إىل ريكور حدثاً حرص عىل أن يطلع عليه الجمهور الفرنيس .ومل تزده
عزلته عن املشهد الفلسفي الفرنيس املطبوع بالبنيوية إال إرصاراً عىل ذلك.
ويف الفرتة التي كان فيها مسؤوالً إىل جانب فرانسوا فال يف دار نرش سوي عن سلسلة «النظام الفلسفي» بدءاً

من سنة  1964كان همه األول ـ إضافة إىل إمتام كتابه عن فرويد -ضامن نرش كتاب غادامري «الحقيقة واملنهج» ،لكنّ
جسامة هذا املؤلف كانت تضع أمام ريكور تحديات تجارية محضة «كنت أود إيجاد حل لقضية غادامري بتوقيع عقد
مرفق بقامئة املجتزآت املقرتحة »2.ورغم ّأن فرانسوا فال مل يكن معجباً مثل ريكور بغادامري ،إال ّأن تلك املجتزآت مل
تكن من اقرتاحه بل من اقرتاح بول فالمان الذي كان يدير حينها دار منشورات سوي .تعرث العمل وطلب من إتيني ساكر
الرتجمة الجزئية لكتاب غادامري كان سيعهد لريكور بتصحيحها .لكن ملّا وضع ريكور مسودة الكتاب لدى منشورات سوي
مل َ
يتلق من فرانسوا فال الضوء األخرض لنرشها كام كانت عليه ،وذكر ريكور مبا اتفقا عليه من رضورة اجتزاء مقاطع
كثرية من املنت الفرنيس بعد موافقة غادامري« .مبجرد أن حمل إ ّيل الكتاب مرتج ًام تولد لدي انطباع ّ
بأن صفحاته تزيد
عن السبعامئة ،فتوجست خيفة ،وكان من البدهي اقتطاع جزء كبري منه» 3.وعىل الرغم من هذه العراقيل كان ريكور
حريصاً عىل نرش كتاب غادامري دومنا أي اجتزاء .وتعكس املراسالت املتبادلة بني ريكور وفرانسوا فال مدى تشبث ريكور
بالكتاب« .فيام يخص كتاب غادامري أود أن نعالج مسألة نرش طبعة كاملة له ،...وال أحبذ نرش أجزاء مختارة منه »4.مل
يتأخر رد فرانسوا فال ،الذي كان مكلفاً بإدارة سلسلة «النظام الفلسفي» كثرياً عىل رسالة ريكور ،الذي كان يف شيكاغو يف
الثالث من ماي  .1972أخرب فال من جديد ريكور باستحالة تسويق كتاب تفوق صفحاته السبعامئة .لذا كان الحل النهايئ
نرش نسخة مبتورة .فرشع ريكور آنذاك ـ بعد موافقة غادامري -يف إنجاز عملية االجتزاء الرضورية ،وكانت عملية شاقة
استغرقت صيف ريكور بكامله سنة « .1993كنت أخصص ثالث ساعات يف اليوم لرتجمة غادامري تلك .وإذا ما متكنت
من إنجاز النص النهايئ بعد عوديت من شيكاغو ،فهل سيكون باإلمكان طبع الكتاب مبارشة؟ لقد حذفت  180صفحة
من أصل  500صفحة »5.لكنّ الكتاب مل يصدر عن منشورات سوي ،يف صيغته املوجزة ،إال سنة 1976عقب مجموعة من
التقلبات.
وانتظرت النهاية السعيدة للمجازفة بنرش كتاب ضخم عرشين سنة ،ففي  1996صدرت النسخة الكاملة للكتاب
دومنا اجتزاء من دار سوي ،وكان ريكور أيضاً املبادر بهذا النرش ،فقد اقرتح يف سنة  1992عىل بيري فريشون ،املتخصص يف

2 François Whal, lettre à Paul Ricœur, 15 juin 1964, archives Le Seuil
3 Ibid, 7 avril 1964, archives LeSeuil.
4 Paul Ricœur, lettre à François Whal, 25 avril 1972, archives Le Seuil.
5 Ibid, 14 aout 1973, archives Le Seuil.
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الفلسفة األملانية واملدرس ببوردو ،مراجعة ترجمة إتيان ساكر وإكاملها ،يقول فريشون« :كتبت إىل ريكور مبجرد انتهايئ
من مراجعة الرتجمة وإمتامها ،فشكرين ،وأخربين ّأن ما قمت به أزال عنه تحرسه.»6
احتفت يومية ليرباسيون بالرتجمة الكاملة لـ «الحقيقة واملنهج» ،وخصصت لها ثالث صفحات كاملة عرب حوار مطول
مع ريكور لعرض الكتاب املرتجم .حلل ريكور الطريقة التي قرئ بها الكتاب يف فرنسا سنة  ،1976وكيف أنه اعترب مجرد
رد فعل ضد النزعة املنهجية إلبستمولوجيا العلوم ،والحال أنه «يُع ّد أهم كتاب نرش يف أملانيا بعد كتاب الوجود والزمان
لهايدجر .»7أدرك ريكور التشابه بني اللعبة التأويلية عند غادامري ،باعتبارها الخيط الناظم ألنطولوجيا العمل الفني ،ولعبة
الحوار األفالطوين .فقد شكلت الخصوبة املنتجة للعمل الفني واالنفتاح الدائم للحوار األفالطوين طبيعتني تشكالن عامد
التأويلية الغادامريية التي تتغذى من األفالطونية يف معارضتها ألطروحات املثالية األملانية بشقيها الكانطي والهيجيل.
ال ميكن النظر إىل التطور الفكري ٍّ
لكل من ريكور وغادامري بلغة التأثري والتأثر ،وإمنا باعتباره تطوراً لفكرين متوازيني
وجدا نفسيهام يف وضعيات ج ّد متقاربة .وقد سمح هذا التطور لريكور بأن يعبئ تقليداً أملانياً بكامله ينطلق من التأويلية
املثالية ليصل إىل غادامري ،وأن يجذر بذلك موقفه النقدي تجاه مزاعم البنيوية بإخضاع املعنى الجزيئ للمنطق الكيل
للعالمة.
إال ّأن ريكور انطلق ـ كام تقدّم -من موقف مختلف متاماً عن موقف غادامري ،فلم َ
يتخل عن الرؤية التأملية أو عن
توسيع الكوجيطو ،الذي رغم انكساره الداخيل ،يأىب أن يغيب البتة عن األفق الفلسفي.
والح ْفر فيام من شأنه إعادة سرب الذات
تندرج دراسات التأويلية لدى ريكور ضمن سلسلة من املنعطفات والتنقيبات َ
الفلسفية .وال يتعلق األمر عنده بأيّ قطيعة مع مواقفه الوجودية والظاهراتية السابقة ،ألنه إذا كان قد استدعى استنباتاً
ّ
للتأويليةّ ،
«تظل الظاهراتية مفرتضاً غري قابل للتجاوز بالنسبة للتأويلية ،كام
فألن الرتبة الظاهراتية كانت مهيأة لذلك.
يتعذر عىل الظاهراتية ،من جهة ثانية ،أن تعيد تأسيس نفسها دون مفرتض تأوييل.»8
أكيد ّأن ريكور انطلق من التعارض اللفظي الظاهر بني كال الربنامجني ،الظاهرايت مبنزعه نحو البحث عن املعنى
داخل الوعي وترسيخ الذاتية ،والتأوييل املؤسس للرشوط األنطولوجية للفهم كجدل بني االقرتاب واالبتعاد ،تلعب فيه
اآلثار وتأويالتها املتعاقبة دور الوسيط الدائم .فلم تستنفد الظاهراتية بعدُ ّ
كل ممكناتها الكامنة يف الطابع الكوين
للقصدية ،والذي يصري الوعي مبوجبها حام ًال ملعنى خارج ذاته ،إذ ال ينبغي للذات أن ّ
تظل أفق االشتغال عىل املعنى.
وإذا كان من الالزم تجاهل الذات كأصل أثناء العبور التأوييل ،فمن أجل القبض عليها من جديد يف وضعية أكرث تواضعاً.
وإذا كانت مهمة الفلسفة هي معرفة الذات ،فالثمن رفض التمحور حولها .ففي سريورة تنبسط أمام القارئ وهو يجد
6 Pierre Fruchon, entretrien avec l’auteur.
7 Paul Ricœur, libération, 4 juillet 1996.
8 Paul Ricœur, « Phénoménologie et herméneutique », Phanomenologische Forschungen, Verlag Karl Alber, Fribourg-enBrisgau, 1975, p. 31-71 ; repris dans Du texte à l’action, po. Cit., p. 40.
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نفسه أمام نص غريب ال يستطيع فهم حقيقته إال إذا استوحش عامله الخاص« .أستعيض عن أناي ،السيد لنفسه ،باآلخر
املتتلمذ عىل النص» 9.ويف حني اعترب البنيويون الظاهراتية برنامجاً متجاوزاً مل يعرف كيف يأخذ بعني االعتبار أولوية
اللغة يف الستينيات ،دافع ريكور عن ظاهراتية تأويلية تدخل يف حسبانها أولوية اللغة وتحتفظ يف اآلن نفسه بالحدس
الظاهرايت.
وبقدر ما أمكن لغادامري االرتكان إىل تقليد تأوييل خصب يف أملانيا ،بقدر ما كان ريكور يستدعي أشباحاً خاملة الذكر
يف املشهد الفلسفي الفرنيس ،وكان مبتغاه التعريف بحيوية التأويلية واالعرتاف بها يف فرنسا التي كانت العلوم االجتامعية
فيها شديدة االرتباط بوضعية أوغست كونط ،ومن بعده بإميل دوركهايم الذي وجد يف البنيوية نفساً جديداً.
ّإن التقليد التأوييل إرث األسالف ،حيث نظفر مبصطلح الهريمينوطيقا لدى أفالطون عندما ربط بني فعيل الفهم
والتأويل .وهو مصطلح يحيل عىل املعنى الكامن وراء ما يظهر ،وسوف يعرف انشغاالً متجدداً به يف األعامل التفسريية،
خاصة املتعلقة بالعلوم الدينية .وكان يلزم انتظار بداية القرن التاسع عرش مع شاليرماخر من أجل أن تصري التأويلية
الجهوية املسيحية نظرية عامة للفهم ،يف محاولة للتوفيق بني املنظور الكانطي والدعوى الرومانسية إىل نسج عالقة حية
مع الخلق .دعا شاليرماخر إىل تأويلية قادرة عىل مواجهة ّ
كل األشكال الخاطئة للفهم ،يف إطار توتر بني قطبني هام املؤلف
والنص .ينحو شاليرماخر 10منحى التأويل ذي النزعة النفسية يف التقليد الرومانيس.
ينتقل املرشوع التأوييل مع ديلتاي من مستوى فهم النص إىل مستوى الفهم التاريخي .فهو يريد إعطاء العلوم
الروحية وضعاً إبستمولوجياً يكون فيه التاريخ واجهة أمامية ،ويضع تقاب ًال بني التفسري الذي هو حكر عىل علوم الطبيعة،
والفهم الذي هو من اختصاص علوم الروح« .تتأسس علوم الروح عىل العالقة بني التعبري عن التجربة املعيشة والفهم.»11
يخص العامل النفيس ،وضمنه يندرج التاريخ
ومقارنة مع العامل املادي بقوانينه ،يحدد ديلتاي نوعاً من اإلبستمولوجيا ّ
وتتحقق املعقولية فيه انطالقاً من إدراك نفسيات األفراد .فإبستمولوجيا علوم الروح تقتيض فع ًال تأويلياً يهدف إىل إعادة
البناء ،بتحويل العالمات النفسية املموضعة .وقد وجد ريكور لدى ديلتاي اهتامماً خاصاً بالبنية الداخلية للنص ،كواقع
مستقل عن القارئ ،وينسجم صدى هذا االهتامم مع األبحاث املعارصة املرتبطة باملنعطف اللساين.
يخلص ديلتاي إىل تعميم مفهوم التأويل ليشمل مفهوم معنى الحياة ،املحكوم بزمانية ثالثية األبعاد ،كأثر للاميض
وقيمة للحارض وهدف للمستقبلّ .
يتم االلتفات
وإن فه ًام كهذا ،يرتبط بالتاريخ الكوين ،ال يصري حام ًال ملعنى إال عندما ّ
إىل اآلخر« .أن أفهم ذايت ،فهذا يعني أن أقوم بأكرب انعطاف نحو الذاكرة الكربى ،التي تضم ّ
كل ما صار ذا داللة بالنسبة
ملجموع البرشية.»12
9 Paul Ricœur, ibid, p.54.
 10شاليرماخر ( )1834/1768الهوتي بروتستانتي ،فيلسوف ألماني ،طوّر تأويلية فلسفية..
11 Dilthey, L’Explication du monde historique dans les sciences de l’esprit(1910), Cerf, Paris, 1988, p. 86.
12 Paul Ricœur, « La tâche de l’herméneutique », in F. BOVON et G. ROUILLER (dir.), Exegis, Problèmes de méthode et
exercices de lectures, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1975, p. 179-200 ; repris dans Du texte à l’action, op.cit. p. 86

78

التطعيم التأويلي

ّ
يظل مرشوع ديلتاي ،حسب غادامري ،موسوماً بأفق املعيش السيكولوجي .وال ب ّد ملوقف تأوييل تتجاذبه العقالنية
فلسفة الحياة وطموح فلسفة املعنى أن يشهد انتكاسته مع ديلتاي ،الذي انتقل من تصور عن التأويلية كأداة بسيطة
للتحليل إىل تصور يعتربها وعياً تاريخياً كونياً« .يف املقام األخري ،وجد ديلتاي البحث يف املايض التاريخي فكاً للرموز
وليس تجربة تاريخية .»13وظف غادامري ثنائية ديلتاي لصالحه ،وراجعها انطالقاً من األنطولوجية الهيدجريية ،واعترب ّأن
املأزق الذي وقع فيه ديلتاي وهو يسعى لتجاوز التناقض املالزم للمثالية يف فهم التاريخ يرجع إىل كونه ّ
ظل حبيس نزاع
بني منهجيتني ،وبني أولية الوعي الذي يظل سيد نفسه .مل ينصف غادامري بنقده هذا ديلتاي ،حسب ريكور ،ألنه مل يدرك
مآالت تصوره التي تسمح مبوضعة مفهوم النص املعزول عن املؤلف واملوعود بوجود كيان ومعنى خاصني.
عىل عكس غادامري ،سوف يرفض ريكور تدريجياً وبشكل جذري طرح ديلتاي القائل بالتعارض املبديئ بني علوم
الطبيعة وعلوم الروح ،وسيعتربه طرحاً مدمراً ،بل ميكن القول ّإن مرشوعه برمته يهدف إىل تجاوز هذا الطرح البديل
واملفقر .فهل يسمح مؤلف غادامري «الحقيقة واملنهج» بهذا الفضاء املنشود؟ هل ميكن أن نجد فيه ح ًال يغذي طموح
ريكور؟ وهل ميكن اعتبار ريكور التلميذ الفرنيس لغادامري؟ ليس يف األمر يشء من هذا ،وتكفي اإلشارة إىل السؤال الجذري
الذي طرحه ريكور وأشار فيه إىل الفارق الذي يفصل تأويليته عن الفيلسوف األملاين« :السؤال الذي يطرح نفسه هو
مدى أحقية الكتاب يف حمل عنوان «الحقيقة واملنهج .»14أكيد ّأن الهدف األساس ملرشوع غادامري يكمن يف تجاوز مآزق
تأويلية رومانسية ،لكن معارضته للذاتية دفعته إىل إحياء حكم قيمة مرتبط بالتقليد وبالسلطة ،وإىل نقد جذري للفلسفة
النقدية وفلسفة التفكري« .وعىل الرغم من روحه االستفزازية- ،حتى ال أقول املستفزة -يكتفي خطاب غادامري باملرافعة
عن البعد التاريخي عىل حساب اللحظة التأملية .»15تكمن اإلشكالية التي يطرحها ريكور عىل منهج غادامري يف السبيل
إىل إقحام نفحة نقدية يف وعي انتامء ال يقوى عىل إقامة مسافة مع األشياء .فالتحرر من سلطة التأويلية الرومانسية
تفرتض ،حسب ريكور ،إعادة االعتبار ل ّلحظة النقدية الداخلية لعملية االستدماج ،بالطريقة ذاتها التي تطرح بها البنيوية
نفسها كمرحلة عقلنة لسريورة انتامء أكرث امتداداً .مييل ريكور بشكل جيل إىل الربط بني الحقيقة واملنهج ،ويرفض يف
الوقت ذاته الفصل بني فعل التأويل وفعل الفهم« .ميكن طرح املأزق الذي يستضمره عنوان غادامري «الحقيقة واملنهج»
كام ييل :إ ّما أن منارس املنهج ،فنفقد الكثافة الوجودية للواقع املدروس ،أو منارس الحقيقة فنضطر إىل نزع املوضوعية
عن العلوم اإلنسانية .ينصب كل تفكريي يف محاولة تجاوز هذا املأزق.»16
يرفض ريكور حدي البديل ،ويدخل عىل خط املواجهة بني هابرماس وغادامري ،باحثاً عن سبيل من شأنه التوفيق
بني الطرحني :يتمثل األول يف مامرسة وعي نقدي انطالقاً من اإلرث الكانطي ،والثاين يف تبني تأويلية تستند إىل التقليد.17
13 Hans-Georg GADAMER, Vérité et Méthode(1960), Le Seuil, paris, 1996, p. 261.
14 Paul Ricœur, « La tâche de l’herméneutique », op. 97.
15 Ibid, p. 98.
16 Paul Ricœur, ibid, p. 101.
17 Paul Ricœur, « Herméneutique et critique des idéologies », in E. CASTELLI (dir), Démythisation et Idéologie, Aubier,
Paris, 1973, p. 25-64 ; repris dans Du texte à l’action, op.cit. p. 333-377.
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يواجه هابرماس تأويلية التقاليد التي يدعو إليها غادامري برزمة من الحجج هدفها طرح مرشوع بديل قوامه نقد
اإليديولوجيات .وكونه مدافعاً عن مرشوع حدايث يرجع فيه فضل السبق لكانط ،يطرح هابرماس الفكرة الناظمة لرهان
تواصيل ،ويضع مفهوم التوافق كمرشوع جامعي ،رافضاً أنطولوجية غادامري .ويف هذا الصدد ،عندما يفرتض غادامري وجود
اتفاق أويل يسبق فعل التواصل ،يصوغ هابرماس معامل نظرية متكن من وصف العنف والرقابة البدائيني ،املالزمني لحركة
التواصل ،واملرتبطني بالرغبة يف السيطرة واالستغالل .مينح هابرماس بهذه الصيغة ،للعلوم النقدية واالجتامعية وخاصة
للتحليل النفيس ،مكانة محورية يف الفلسفة الحديثة ،بينام يرغب عنها غادامري ويدير لها ظهره ،مفض ًال التمييز بني علوم
الروح وعلوم الطبيعة ،متجاه ًال البعد النقدي والتفسريي يف مرشوعه التأوييل العام .انطلقت رشارة هذا السجال يف أملانيا
عام .197118
ينزعج ريكور من الطابع اإلقصايئ لكال املوقفني املتصارعني ،ويقرتح انطالقاً منهام «تأويلية نقدية »19يف وفاء رصف
للتقليد الريكوري .مل يكن طموح ريكور بناء نسق فوقي يحتوي الخصمني (هابرماس وغادامري) واعتالء برج عاجي ،بل
الحرص بكل تواضع عىل حثهام عىل اإلصغاء املتبادل ،وتيسري الحوار بني هذين التيارين اللذين يحظيان بالقوة واألهمية
نفسها .ويقرتح ريكور تغيري منطلق املسألة التأويلية «حتى يصري الجدل بني تجربة االنتامء والتباعد املستلب مفتاح
الحياة الداخلية للتأويلية .»20يقرتح ريكور إثراء الطريقة التأويلية برافد نقدي وبأساليب شتى .ال يجب اعتبار املسافة
النقدية يف املقام األول مجرد تقهقر أنطولوجي بسيط ،بل وسيلة رضورية ورشطاً ال مندوحة عنه يف الفعل التأوييل ،وعىل
التأويلية يف املقام الثاين ،أن تتخىل عن «ثنائية ديلتاي املدمرة »21وامليض بعيداً يف سريورة املوضعة ،حتى نتلمس الدالالت
العميقة ،وننشئ جدالً من شأنه الجمع بني الحقيقة واملنهج .ويف املقام الثالث واألخري يجب ألاّ يصبح الفهم مجرد ناقل
لنوع من الذاتية داخل النص ،بل عاكساً لها .يستضمر الفهم نقداً للوعي الخاطئ كام يطرح ذلك هابرماس عندما يضفي
عىل نقد اإليديولوجيات ُبعداً ميطا-هريمينوطيقياً .يفرتض يف القطب النقدي أن يتغذى من القطب التأوييل ،ويسمح
بالجمع بني الطريقتني .فالتأويلية ال تقدم النقد عىل أنه األول أو األخري ،بل تعتمد دامئاً عىل إعادة تأويل اإلرث الثقايف،
وخاصة تلك التقاليد التي أعيد اكتشافها فتحولت إىل طقوس جديدة «لهذا السبب كان من الالزم عىل ّ
كل تأويلية
تاريخية البدء بخلخلة التقابل التجريدي بني التقليد والعلم التاريخي ،وبني التاريخ واملعرفة حول التاريخ .ففعل
التقليد الذي بقي حياً ،وفعل البحث التاريخي يشكالن فع ًال وحيداً ال يجد فيه التحليل إال نسيجاً منسج ًام من األفعال
املتبادلة .»22فاملواضيع التي تخضع للفهم التاريخي ـ الهريمينوطيقي غري محددة سلفاًّ ،
ألن املعنى ليس متعالياً عىل

18 Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfort, Suhrkamp, 1971.
19 Paul Ricœur, «Herméneutique et critique des idéologies », op.cit. p. 362.
20 Ibid, p. 365.
21 Paul Ricœur, ibid, p. 367.
22 Hans-Georg GADAMER, Vérité et méthode, op.cit. p. 304.
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املوضوع ،واالكتشاف التدريجي للمعنى محايث لبناء املوضوع .يتوجب عىل مرشوع التحرر الذي تطمح الطريقة النقدية
لهابرماس إىل تجسيده ،أن ينطلق إىل إعادة تأويل املايض «وإعادة اشتغال خالق لإلرث الثقايف.»23
يختم ريكور استدالله مفصحاً عن املسكوت عنه يف الطريقة النقدية التي تعرض نفسها بنوع من االستعالء يف الوقت
الذي تتحدر فيه من تقليد يكمن يف التحرر «ال يشء يعترب أكرث خداعاً من أنطلوجيا التوافق املسبق وخطاب النهايات
التحريري.»24
تنامز التأويلية إذن حسب ريكور بفرادتها ،وتتخىل عن حلمها الرومانيس القديم بتوحيد جميع أنواع التأويليات
ينم عن تعدد أمناط التساؤل املفضية إىل حجج متلك
يف تأويلية وحيدة جامعة .فتعدد التأويالت ورصاعها أمر رضوري ّ
مرشوعية جهوية خاصة « ّمثة أساليب متعددة لقراءة نص حجاجي أو أديب» .25فعىل سبيل املثال ميكن قراءة أسطورة
أوديب قراءتني مختلفتني متلكان القدرة نفسها عىل اإلقناع ،ففرويد يرى يف األسطورة التعبري عماّ هو سابق عن تجربتنا،
أي عقدة أوديب .أ ّما سوفوكليس فيعترب األسطورة متثي ًال لرتاجيديا الحقيقة ،التي تفرتض املرور عرب سلسلة من اختبارات
العبور املؤهلة .ال تويل القراءة الثانية ،بانفتاحها عىل املستقبل ،أهمية قصوى لجرمية قتل األب أو لزىن املحارم« .ال تفرض
القراءة األوىل الثانية ،وال الثانية األوىل ،ويلزم األخذ بهام معاً».26
يضفي غادمري صبغة أنطولوجية عىل تأويليتهّ ،
ألن التأويل عنده جزء ال يتجزأ من الكينونة باعتبارها فه ًام مكتم ًال،
ويقيم تقاطباً بني األلفة والغرابة ،من شأنه أن يحدد حقل البحث لدى املؤول« :تشتغل التأويلية يف هذا الحيز البيني،
وهو مجالها الحقيقي» .27ويؤثر قطب االنتامء واملشاركة يف التقليد ،عىل غرار هايدغر ،وينترص لإلستيطيقا كأسلوب
ممكن لجعل التأويلية كونية ،ويفرتض وجود عقل داخيل يف اللغة من طبيعة غري نفسية ،لكن تجذره املسبق يف الحوار
عىل النمط األفالطوين ،يجعله يرشك يف العامل ذاتاً مسلوبة املعنى ّ
«إن تجذر اللغة يف حوار يجمع املرصح به واملسكوت
عنه ،يتمم بفنائيتنا أساس الكونية الفلسفية التأويلية»ّ .28إن التزحزح الجذري للذات خارج مركزها يف هذه األنطولوجيا
هو ما حدا ببري فريشون إىل نعتها بـ «األفالطونية األخالقية» .29يرفض ريكور ،من جانبه أيضاً ،اإلقصاء الجذري للذات،
ويقيم متاث ًال بني الحركتني التأويليتني اللتني تبدوان متنافرتني ظاهرياً ،حركة االنتامء والتجذر التي يدافع عنها غادامري،
وحركة النقد والتباعد التي متثلها اللحظة املنهجية الكانطية املتعلقة برشوط إمكان القول .وتنبثق عن هذا التوفيق عالقة
جديدة مختلفة بني الفلسفة والعلوم اإلنسانية.
23 Paul Ricœur, « Herméneutique et critique des idéologies », op. p. 375.
24 Ibid, p. 376.
25 Paul Ricœur, Présence protestante, entretien avec Olivier Abel, Antenne2, 15 décembre 1991.
26 Ibid.
27 Hans-Georg GADAMER, Vérité et méthode, op.cit. p. 317.
28 Jean Grondin, L’Horizon herméneutique de la pensée contemporaine, Vrin, paris, 1993, p. 249-250.
29 Pierre Fruchon, entretien avec l’auteur.
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ميكن أن منيز يف هذا التباين اختالفاً يف الحساسيات بني أنطولوجيا ذات توجه كاثولييك لدى غادامري ،تحتفي
مبفهوم االنتامء ،وبروتستانية تدفع ريكور إىل إقامة متاثل بني التامهي والغريية ،وبني االنتامء والتباعد املطلوبني بالنظر
إىل التقليد .لكنّ غادامري وريكور يتالقيان ويتفقان يف الوساطة النصية التي متكن من املشاركة يف العامل .وهذا ما مينح
«الحقيقة واملنهج» أهمية قصوى بالنسبة إىل ريكور ،إذ جعله يستعيض عن هاديغر بغادامري ما دام قد وجد فيه
اعتناء بالبعد النيص ،وقدرة عىل التخلص من املأزق الذي أفىض إليه الطرح األنطولوجي ملسألة الفهم ،وتجاوزاً للحيز
السيكولوجي الذي حرص فيه ديلتاي الفهم ،نحو مجال التاريخانية الذي جنبه الوقوع يف النزعة اآلنوية.
مماّ ال ريب فيه ّأن غادامري عزز ثقة ريكور مبساره التأوييل الخاص ،الذي قاده من البحث عن الجزء الباطن يف
منبع النص بإيثار التشكيك التأوييل إىل التساؤل عن تلقي النص عند مصبه تزامناً مع فعل القراءة« .يقف جريان ّ
كل
عمل إبداعي عند فعل القراءة  ،...والقراءة مكان للرصاع ،إنه رصاع مركزي بني ما يق ّدمه املؤلف ،وما يحمله القارئ من
انتظارات واعرتاضات».30
ال تناقض األعامل التأويلية لريكور مواقفه الفلسفية السابقة ،فهي ليست سوى نقط حفر إضافية من شأنها اختبار
صالحية تلك املواقف الفلسفية ،فلم تقطع مع الذات أو مع اللحظة التأملية األوىل ،وما كرثة حديث ريكور عن جون
ظل ريكور إذاً
نابري واغرتافه من معني فكره ،لدرء مخاطر التيه يف دروب الفكر امللتوية لعرصه ،سوى دليل عىل ذلكّ .
وفياً ملاضيه الكانطي الجديد ،ومل يتملص منه كام فعل بيري كوالن الذي سلك طريقاً معاكسة .31لقد كانت لحظة املنعطف
التأوييل يف الواقع أيضاً عودة إىل بيري نابري .32سعى ريكور إىل الجمع بني موقفني من شأنهام اإلسهام يف بناء املرشوع
الفلسفي نفسه ،رشيطة الوعي بالفرق بني الفلسفة التأملية والحدس واإلسقاط املبارش للكوجيطو ّ
«إن الفلسفة التأملية
نقيض فلسفة املبارش» ،33فاألنا ال ميكن القبض عليه إال عرب أفعاله ،وال ميكن اختزاله يف مجرد الشفافية السيكولوجية،
ّ
ويظل أفق
بدءاً من اللحظة التي يهدف فيها التأمل إىل إعادة القبض عىل أنا الكوجيطو يف مواضيعه ومنجزاته وأفعاله.
التأمل التأوييل دامئاً معرفة الذات.
يستشعر بول ريكور االطمئنان وهو يعتمد مواقف جون نابري يف تأكيده« :يظهر العامل املحسوس يف كليته أحياناً،
ّ
وكل الكائنات التي نتعامل معها كنص قابل للقراءة» .34ويستنتج ريكور من هذا القول يف معرض حديثه عن نابري «من
30 Paul Ricœur, entretien avec Alain Veinstein, France culture, 17 mai 1994.
31 Pierre COLIN, « L’héritage de Jean Nabert », Esprit, n°7-8, 1988, P. 119-128 ; « Herméneutique et philosophie réflexive »,
Paul Ricœur. Les métamorphoses de la raison herméneutique, Cerf, paris, 1991, p. 15-35
32 Paul Ricœur, Préface à Jean NABERT, Eléments pour une éthique, Aubier, paris, 1962 ; « L’acte et le signe chez Jean
Nabert », Etudes philosophiques, PUF, Paris, 1962, n°3, p. 339-349 ; repris dans Le Conflit des interprétations, op.cit. p. 211221 ; « Herméneutique des symboles et réflexion philosophique », Archivi di filosofia, 1962, p. 19-34 ; repris dans le Conflit
des interprétations, op.cit. p. 311-329.
33 Paul Ricœur, Le Conflit des interprétations, op.cit. p. 322.
34 Jean NABERT, Eléments pour une éthique, op.cit. p. 48
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أجل استخدام لغة غري تلك التي استخدمها نابري ،عل ًام ّ
بأن عمله يدعو إليها ،وبالنظر إىل كون التأمل ليس حدس الذات
بالذاتّ ،
فإن تلك اللغة ليست سوى لغة التأويلية».35
ال انفصام إذاً بني منوذجني فلسفيني ،حتى وإن بدا ّأن هناك انتقاالً ألمد طويل إىل ما يخربنا به الفكر الرمزي حول
فإن منطق الالوعي وقواعد السيميائيات وأفق الفلسفة التأملية ّ
كينونة اإلنسانّ ،
تظل أساسية بالنسبة إىل ريكور ،الذي
يتساءل يف أوج الرصاع التأوييل مع البنيوية «ما مستقبل الفلسفة التأملية؟ أجيبّ :إن الفلسفة التأملية التي تحملت
تصحيحات التحليل النفيس والسيميولوجيا وتعليامتها قد سلكت طريقاً طويلة ومنحرفة يف تأويلها للعالمات الخاصة
والعامة ،النفسية والثقافية ،التي تعرب بواسطتها الرغبة يف الكينونة والجهد الوجودي اللذين يشكالننا».36
ّإن قراءة السبيل التي شقها ريكور شابها كثري من سوء الفهم ،فبعض أنصار الفلسفة التأملية يعتربونه قد انساق مع
منعطفاته قبل أن يعود أخرياً إىل ذاته مع إصداره لكتاب« :الذات عينها كآخر» .وأ ّما البعض اآلخر ،أمثال جون جروندان،
املتخصص يف التأويلية واملتتلمذ عىل غادامري ،فلم مينح ريكور سوى هامش ضيق ضمن التأويلية املعارصة ،ألنه «مل يطور
أيّ تأويلية نسقية»ّ .37إن جون جروندان قد منح ريكور حيزاً ضئي ًال يف املشهد الذي رسمه للتأويلية املعارصة ،حيث
اكتفى بتقدميه كمدافع عن تأويلية وضعية منحرصة يف نقاش منافح عن املقاربة التأويلية يف مواجهة خصمها املتمثل يف
التحليل النفيس والسيميولوجيا ومختلف أشكال النزعات املنهجية .38حرص ريكور إذن التأويلية يف وضعية دفاعية ضيقة،
وانغلق بذلك عىل إرادته اإلدماجية ،يف حني تأىب السيمولوجيا والبنيوية ،حسب جروندان ،أن تدمج يف التأويلية «أعاتب
عليه عدم تيسريه يل إبراز إسهامه الخاص».39
ّإن اختزال أعامل ريكور يف مجرد الدفاع عن التأويلية ،لتبخيس أصالة إسهامه الذي يجد مربره يف القولة املأثورة،
املخرتقة لكافة مرشوعه« :تفسري أكرث لفهم جيد» ،ومع ذلك ّ
فإن إنجاز هذا الربنامج الطموح يناقض الحكم املتحامل الذي
ال يرى يف اسرتاتيجية املنعطفات الطويلة إال تعبرياً عن «منطق الدفاع».40
ّإن املوقف النقدي لجون جروندان يتناغم يف الواقع مع موقف غادامري من ريكور ،إذ يرى الفيلسوف األملاين أن
ريكور مل يقطع جذرياً مع ديلتاي ،أي مع التأويلية منظوراً إليها كمنهجية للعلوم اإلنسانية .وهنا مكمن التعارض بني
ريكور من جهة ،وهايدجر وغادامري من جهة أخرى ،فاألول يسلك طريقاً طويلة ،بينام غرمياه يسلكان طريقاً أقرص ،ال
35 Paul Ricœur, « L’acte et le signe chez Jean Nabert », Le Conflit des interprétations, op.cit. p. 221.
36 Paul Ricœur, « la question du sujet. Le défi de la sémiologie », 1967, cité par Pierre COLIN, « Herméneutique et
philosophie réflexive », op.cit. p. 30.
37 Jean Grondin, entretien avec l’auteur.
38 Jean Grondin, «l’herméneutique positive de Paul Ricœur: Du temps au récit», L’Horizon herméneutique de la pensée
contemporaine, op.cit. p. 179-192.
39 Jean Grondin, entretien avec l’auteur.
40 Jean Greisch, «Bulletin de philosophie. La raison herméneutique en débat», Revue des sciences et philosophiques et
théologiques, t. 78, n° 3, juillet 1994, Vrin, Paris, p. 450.
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ترتهن فيها التأويلية بإشكالية املعرفة العلمية ،بل تشمل عامل الحياة كله ،وعامل املوجود يف العاملّ .إن ما يتخىل عنه ريكور
هو هذه األنطولوجيا التي تزعم االرتقاء إىل مستوى األساس األول واألخري .ويتغيا املرشوع التأوييل لريكور الكشف عن
الوساطات بني الكائن واملعنى ،وبني هو ّية املؤلف ومنتوجه ،وبني السياق السوسيوتاريخي والفاعلني فيه.
وجد غادامري وريكور نفسيهام ـ رغم اختالف توجهيهام ـ يقتسامن االنشغال نفسه يف عالقتهام بالتاريخانية ،ويف
تحويلهام التقليد إىل تقليدانية ح ّية .كام يشهد عىل ذلك إصدار ريكور ملؤلفه «الزمن والرسد» بني سنتي  1983و،1985
وتركيزه عىل مفهوم الهو ّية الرسدية.
وقد ظل التواطؤ بني ممثيل التأويلية يف ضفتي نهر الراين قامئاً ،ويشهد عليه لقاؤهام املنعقد بباريس يف نونرب ،1993
حيث ق ّدم صاحب «الحقيقة واملنهج» ندوة يف جامعة السوربون حول موضوع «اللغة والتعايل» أمام حشد غفري .وكشفت
مداخلته عن أفق آخر لالنشغال املشرتك مع ريكور ،يتمحور حول الحوار والتفاهم املتبادل «اللغة حوار دائم» .41يف اليوم
املوايل نظمت مائدة مستديرة جمعت كال من ريكور ودريدا وبوالن وليوتار وماريون ،والروبيل وريتري يف مناظرة حول
غادامري بالحي الجامعي بباريس« .أدرك غادامري عام  1993وجود توافق بينه وبني ريكور» .42ويف الحادي عرش من فرباير
فس هذا األخري بالزيارة ،ومبناسبة
عام  1995سافر ريكور إىل هايدلربغ لالحتفال بعيد ميالد غادامري الخامس والتسعني ،رُ ّ
هذا اللقاء الحميمي ،تع ّمد ريكور ،يف كلمته ،تناول موضوع سبق لغادامري أن عالجه ،يتعلق بـ «السلطة واالعرتاف»
احتفاء مبضيفه «ال تجد سلطة األشخاص أساسها النهايئ يف خضوع العقل وتنازله بل يف فعل االعرتاف واملعرفة []...
فليست السلطة حقاً بل استحقاقاً» .43ويف إيثاره املعهود للحوار أشار ريكور إىل عمق أطروحات ثالثة مفكرين يهود،
وهم فرانز روزنزفايك  Franz Rosenzweigوهانز جوناس  Hans Jonasوإميانويل ليفيناس ،Emmanuel Levinas
فوجدت إشارته صدى خاصاً يف بلد لطاملا اضطهدت فيه الثقافة اليهودية األملانية رغم ازدهارها «إزاء هؤالء الفالسفة
األملان ،يشكل استحضار ليفيناس والحديث عن الحب ،والتذكري بقوله« :ال تقتلوين» لحظة قوية ،ليس هدفها االتهام
بل الدعوة إىل االعرتاف بإرث اآلخر».44
يسلم ريكور بوجود أرضية ممكنة لالتفاق بني جميع املوروثات الثقافية عىل اختالفها ،لكنه يدعو يف املنحى نفسه،
إىل التفريق املنهجي بني الحدث والبنية ،وبني اللغة والكالم ،وبني السنن والرسالة ،وبني العقل والزمن.
وتطمح تأويلية ريكور يف آخر املطاف إىل تحويل آالم املايض إىل موارد لجدل حي يضفي املعنى عىل املستقبل،
تأويلية تهدف إىل محاربة سوء الفهم وعوائق التواصل بني الثقافات.

41 Hans-Georg Gadamer, «langage et transcendance», conférence à la Sorbonne, présentée par Jacques Poulain, entretien
avec l’auteur.
42 Jacques Poulain, entretien avec l’auteur.
43 Hans-Georg Gadamer, Vérité et Méthode, op.cit. p. 300.
44 Jeffrey Barash, entretien avec l’auteur.
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1

2

 هانس ألبرت

3

ترجمة :عبد السالم حيدر

الملخص التنفيذي:

تتناول هذه الدراسة  -للفيلسوف األملاين هانز ألربت  -االتجاه التأوييل األملاين بالنقد ،خاصة االتجاه الفلسفي
الذي مثله ٌّ
كل من مارتن هيدجر وتلميذه جدامر .وهانز ألربت ال ينكر كون هيدجر فيلسوفاً كبرياً ،لكنه يرى ّأن فلسفته
اشتملت عىل شك جذري يف الثقافة الحديثة ،وكان هذا عىل وجه الخصوص حينام أقدم عىل محاولة وضع اللغة ،وفكرة
الحقيقة املرتبطة بها ،موضع التساؤل واالرتياب .ويرتبط بذلك أنه اتهم املوروث الفلسفي بأنه أخطأ التوجه ،وقال ّإن
جذور هذا الخطأ تعود إىل الفكر اليوناين .وبهذا وضع الفكر الحديث الذي تطور عن هذا املوروث وجهاً لوجه مع فكر
ذي طبيعة مغايرة ،يتناقض مع الفكر العلمي الحديث ،ويقرتب من الشعر والخيال .وقد انتهى به األمر إىل مذهب
يف الوجود ميكن للمرء أن يحدده بدقة بأنه منهج خاليص ،لكن دون إله ،ففي هذا املنهج يحتل الوجود مكاناً ُيعطى
عادة يف التقليد املسيحي لإلله فقط .وميكن للمرء ودون مصاعب أن يفهم هذا املنهج بوصفه امتداداً للفكر التاريخي
الفلسفي.
وعىل أثر هيدجر أقدم جدامر عىل محاولة إثبات شموليته للفهم ،يك يدلل بالتايل عىل األهمية األصيلة للتأويل كام
يفهمه لكل أنواع التجارب اإلنسانية .وقد حاول يف الوقت نفسه ،كام حاول هيدجر قبله ،التشكيك يف النموذج املوضوعي
للتفكري العلمي ،وفيام يرتبط به من هدف معريف ومنهج توجيهي ،وأن يجعله ـ عىل أساس تأويل ما ـ أمراً نسبياً ،مدعياً
يف ّ
كل ذلك رضورة تجاوز ما يف التأويل الكالسييك من تطلع مييزه نحو املوضوعية .وهذه الفلسفة التأويلية التي طورها
جدامر ،والتي تتبع بعض موضوعات الفكر الهيدجري ،تختلف بشكل تام عن التأويلية الكالسيكية التي ُتفهم عىل أنها
“منهج لتفسري النصوص” وحسب .فتأويلية جدامر تزعم أنها تقدم تصوراً شام ًال ومه ًام للتجربة اإلنسانية كلها ،وأنها
تتجاوز ما يف النظرية املعرفية حتى اآلن.

 1ترجمة الباب األول من كتاب ( )Kritik der reinen Hermeneutik, Der Antirealismus und das Problem des Verstehenأي “نقد
التأويل المحض :الالواقعية ومشكلة الفهم» ( )1994للفيلسوف األلماني المعاصر هانس ألبرت.
 2هانس ألبرت ( )Albert Hansمن مواليد (كولونيا بألمانيا سنة  ،)1921عمل أستاذاً للفلسفة بجامعة هايدلبرج حتى خروجه على المعاش سنة 1989
ً
ممثال لتيار «العقالنية النقدية» في الفلسفة األلمانية المعاصرة.
وهو يعيش في هايدلبرج حتى اآلن ،ويُع ّد
 3مترجم مصري حصل على دكتوراه الفلسفة في اآلداب من جامعة بامبرج /ألمانيا سنة  .2002من ترجماته« :الشرق والغرب» ألنّا ماري شيمل (المشروع
القومي للترجمة  ،)2004و»فكر بنفسك! عشرون تطبيقاً للفلسفة» لينس زونتجن (المحروسة  ،)2006و»إمبراطوريات .منطـق السـيادة الكـونية» لهرفريد
مونكلر (ميونخ  ،)2008و»المجتمع المدني ،النظرية والتطبيق السياسي» لفرانك آدلوف (المحروسة .)2009
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سؤال الكينونة

يدور فكر مارتن هيدجر  Heideggerكام هو معروف حول „سؤال الكينونة“ ،وهو السؤال املركزي يف عمل هيدجر
الرئييس  Sein und Zeitأي „الكينونة والزمان“ .4وقد ُطرح هذا السؤال  -كام قال هيدجر  -بوصفه سؤالً عن معنى
كلمة محددة .وقد توقع املرء كإجابة عن هذا السؤال شيئاً من قبيل :تحديد املصطلح وتعريفهّ .
وألن األمر يتعلق هنا
مبصطلح يأخذ معنى محدداً يف إطار الفكر الفلسفي ،خاصة مع مشكالت املنطق ،ميكن للمرء أيضاً أن ينتظر ملحة عن
الجداالت والرصاعات بني املفاهيم التي قدمت حتى اآلن حول هذا املصطلح ،ورمبا أيضاً شيئاً من قبيل التحليل املنطقي،
كام هو معتاد يف تراث الفكر التحلييل منذ فريجة ورسل .ولكن فكر هيدجر  -كام هو معروف  -وليد تقليد مختلف هو
التيار الظاهرايت (الفينومينولوجي) الذي يعود إىل إدموند هورسل .5وهذا ما مينح السؤال عن معنى „الكينونة“ ثق ًال خاصاً
لديه ،مام جعله يبالغ يف إظهار أسبقية جانبيها األنطولوجي (الوجودي) واألونطيقي (املوجودي)( 6ص  11وما بعدها).
وهذه املبالغة يف وصف املشكلة خدمه بالطبع يف املطالبة برضورة وجود „أنطولوجية تأسيسية“ يكون واجبها „التحليل
الوجودي للدازين“( 7ص  12وما بعدها) .وهكذا انبثق عن „سؤال الكينونة“ لديه تساؤل مختلف متاماً ،وهو ينتقل إىل
هذا السؤال الثاين دون إجابة سؤال البدء أو حتى رشحه .وقد وصف هو منهج تحليل الكينونة بأنه „ظاهرايت“ ،ولهذا
الوصف عنده معنى يختلف عن ّ
كل معانيه املعروفة .وهذا املنهج يهدف  -كام رشح هيدجر  -إىل „تأويلية دازينية“،
يتم من خاللها إظهار مفهوم الكينونة للمعنى األصيل لها ،والذي ينتمي للدازين نفسه ،وكذلك
أي طريقة تفسريية ّ
تم تحديد أفق „كل بحث أنطولوجي تالٍ
املعنى األصيل للبنى األساسية لكينونته الذاتية“ (ص  .)37وألنه من خالل ذلك ّ
للموجود الذي ال يطابق الدازين“ ّ
فإن هذا التأويل  Hermeneutikيشتمل يف الوقت نفسه عىل „تعميق رشوط إمكانية
ّ
كل بحث أنطولوجي“ .ومن هذه الناحية ّ
فإن الدازين بوصفه „كائن“ يف إمكانية الوجود ،ولديه أسبقية أنطولوجية قبل
ّ
كل موجود آخرّ ،
فإن هذا التأويل يتحول ليكون „تحلي ًال لوجودية الوجود“ (ص  37وما بعدها) .وإ ّبان ذلك بذل هيدجر
ّ
كل ما يف وسعه للفصل بوضوح بني لون التحليل الذي يسعى إليه وبني األبحاث النفسية والبيولوجية واألنرثوبولوجية
التي تقوم عىل أساس تجريبي ،والتي تعتمد بدورها عىل أسس أنطولوجية ،وبالتايل عىل بحث َق ْبيل مناسب يعتمد بدوره
عىل أساس ظاهرايت (ص  45وما بعدها ،وص  50خاصة املالحظة رقم  .)1وقيام هذا الربنامج يتأسس يف إبراز مصطلح
„الكينونة-يف-العامل“  In-der-Welt-seinبوصفه الدستور األسايس للكينونة هناك ،ومتعلقاً بهذا تقنني فرادة البنية الكل ّية
للكينونة هناك ،وأصبح من املعتاد أن ُيع ّد هذا الذي فعله هيدجر  -حتى من جانب نقاده  -بوصفه بحثاً فلسفياً رائعاً.
 4انظر (صفحة  1وما بعدها) من كتاب هيدجر:
Martin Heidegger: Sein und Zeit, (1927), 7. Auflage. Niemeyer, Tübingen 1953.
 5كما هو معروف وجد فيما قبل نوع من التالمس بين هذين التقليدين الفلسفيين ،فنقد هوسرل للمغاالة بقيمة السيكولوجيا في المنطق يعتمد على نقد ذاتي من
قبل فريجة لموقف وقفه هو نفسه من قبل .راجع:
Edmund Husserl, Logische Untersuchungen: Erster Band: Prolegomena zur reinen Logik, 5. Auflage, Tübingen 1968.
 6يعني بالجانب الوجودي (األنطولوجي) وبالجانب الموجودي (األونطيقي) وباأللمانية  ontischوهي كلمة ذات أصل يوناني ،وتعني «كونه موجوداً دون
الحاجة لمعرفة ذلك واالعتقاد به» (المترجم).
 7الدازين  Daseinيعني «الكينونة هناك» (المترجم).
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عىل أساس من محاولة التأسيس الهيدجرية لتحليله للدازاين ميكن للمرء أن يحسبه عىل تقاليد الفكر الرتانسندنتايل
 أي املتسامي  -الذي ُيحسب بدوره عىل املرحلة األخرية من فلسفة أستاذه هورسل .8كذلك ميكن استنتاج أنه كان يعتقدّأن إجابة „سؤال الكينونة“ الذي صاغة بنفسه أصبح  -وبطريقة غري مبارشة  -يعتمد عىل تحليل الدازين ويحتاج إليه.
وكام نعرف فقد انبثق التحول الرتانسندنتايل للفكر الفلسفي من ظنون وفروض ،وال ب ّد للمرء لضامن صحة املعلومات من
أن يخترب الرشوط التي تثبت ّأن هذه النتائج ممكنة الوجود لدى الذات الفاعلة ،وهذه الرشوط ذات السمة ال َق ْبلية يجب
أن تبقى مفتوحة ليك تخترب من قبل العقل .وقد تطورت هذه الطريقة يف الفهم يف إطار العقالنية الكالسيكية ومطلبها
لتعليالت وبراهني أكيدة .وهو مطلب قاد هذه الطريقة إىل صعوبات ال حل لها .9وهذه الصيغة للعقالنية هي وال ريب
صيغة فاشلة ،وهذا ما ميكن أن يقال أيضاً عىل املحاولة الهورسلية ملواصلة هذه الصيغة يف إطار فلسفته الظاهراتية .10لقد
وسع هورسل وبشكل كبري مجال الحدسية ال َق ْبلية وذلك من خالل تحليله الجوهري للامهية ،ورغم ذلك دون أن يتمكن
من توكيد إدعاء املصداقية  Geltungsanspruchاملرتبط بهذا التحليل .وبعد هورسل مىض عىل هذه الطريق بثقة ودون
تردد كل من ماكس شيلر  Schelerومارتن هيدجر .وقد نتج عن هذا اقتحام ال َق ْب ِلية ملجال العلوم التجريبية.11
وبناء عىل هذا ميكن للمرشوع الهيدجري أن ُيفهم بوصفه „محاولة لتقديم نقد داخيل وإعادة صياغة للربنامج
الظاهرايت“ ،أي ّأن التحليل الهورسيل ميثل أساساً له .12وإعادة الصياغة هذه سببها وجود بعض الصعوبات األكيدة يف الفكر
التأسييس الهورسيل .13ويف الحقيقة لقد حول هيدجر عامل هورسل املتسامي „املحيل“ إىل فاعل „عاملي محدد“ ،وذلك
دون أن يفقد دوره الظاهرايت .وعند هذا املوضع يدخل الشخص لديه مكان الوعي الهورسيل ،ويف مكان املوضوع يأيت
العامل ،ويف مكان العالقة القصدية يأيت أسلوب كينونة من „يف الكينونة“ .14ويحلل الشخص مبساعدة الوجودات األساسية،
 8قارن في ذلك ( )Edmund Husserl: Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie.وهو من تحرير
وتقديم ( ،)Elisabeth Strökerهامبورج .1977
 9ألجل ذلك قارن كتابي ( ،)Traktat überوكتابي (( )Traktat über kritische Vernunft; 5. Auflage, Tübingen 1991ص  13وما بعدها)،
وفي أماكن عديدة منهما ،وألجل الحصول على تصور فلسفي ترنسندنتالي متحرر من األصولية راجع كتاب فولفجانج رود :Röd
Erfahrung und Reflexion. Theorien der Erfahrung in transzendentalphilosophischer Sicht, München 1991.
 10لالطالع على األنواع الفينومينولوجية قارن أيضاً النقد في كتاب يوليوس كرافت  Kraftبعنوان “من هوسرل إلى هيدجر ،نقد الفلسفة الفينومينولوجية”
(هامبورج  .)1977يبرز لدى هوسرل صيغة من الحدسية في مكان اإلجراء نفسه (أسلوب العمل) البناء الذي نقد قبله.
أن عنده في العمق جهداً تنظيمياً نادراً
 11قارن بكتاب يوليوس كرافت  Kraftالسابق( ،ص  .)23ومن هنا ليس غريباً إذا ما وصف أحد النقاد الجدد هيدجر ّ
ما يراه المرء .ثم كانت النتيجة ّ
أن المرء بعد “الكينونة والزمان” ال يمكن أن يتأخر مرّ ة أخرى (قارن بكتاب توماس رينتش  :Rentschمارتن هيدجر،
الكينونة والموت ،مقدمة نقدية .ميونخ  /زيورخ  ،1989ص  ،)155وهو يزعم ّ
أن جهد هيدجر يتركز في عنصر (محاولته) وهو بالضبط العنصر الذي
نقده كرافت عن حق.
 12تبعاً لكارل فريدريش جيتمان ( Gethmannص )276من أطروحته حول مارتن هيدجر:
Norbert Hoerster: Klassiker des philosophischen Denkens. Bd: 2, München 1982. S.
 13قارن بكتاب جيتمان السابق (ص  300وما بعدها) ،وبتصور المؤلف في بحثه السابق ذكره بعنوان« :البحث عن أس المعرفة ،هوسرل وهيدجر ومدرسة
إيرالنجن»( ،ص  3وما بعدها).
 14قارن في ذلك كتاب رينهارد جروسمان:
Reinhardt Grossmann: Phenomenology and existentialism: an introduction, London 1984, P. 157.
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بدال من التحليل مبساعدة „املقوالت“ ،وذلك كله حتى تحددهم يف مقابل „املوجود الذي ال يحقق التواجد“ .15وينتج عن
ذلك وجود ادعاء مرتبط بالتساؤل املتسامي ،ولكنه أقرب للصحة من التحليل الهورسيل ذي الطابع اإلشكايل بسبب سمته
الحدسية ال َق ْبلية .ومن نقطة الصفر عدمية املالمح ل ِبنْية العامل يبدو ّ
كأن هيدجر لديه ماهية ما مبالمح محددة ،حتى أنه
يبدو ّ
كأن النوادر املعتادة للمنهج الظاهرايت يف طريقها لالختفاء .وإذا نظرنا إىل تحليالت „األنطولوجيا التأسيسية“ بكل
نزاهة فإنها تبدو يف أفضل األحوال كإعادة صياغة  Umschreibungللوقائع املعروفة للحياة وللتجارب اليومية ،وذلك
مبساعدة مالحنات لغوية شاذة جداً .وهي مالحنات ميكن أن ُتع ّد من قبيل القدرات اللغوية الخالقة التي يجب تقديرها،
يتم إبراز عنارص تبدو للمؤلف مهمة
حتى وإن عجزنا عن الوقوع فيها عىل أ ّية مساهمة يف التقدم املعريف .16وإ ّبان ذلك ّ
لتساؤله ،أي أننا هنا أمام توصيفات متأثرة برؤية محددة قدمها املؤلف بوصفها نتائج إدراك حديس َق ْبيل ،ويفرتض يف
الوقت نفسه أن ُيسلم بصحتها املطلقة .فهو يرفع املطالبة بالحدس ال َق ْبيل دون سبب وجيه ،إذ ليس واضحاً ملاذا يجب
عىل املرء أن يقبل بهذا وميدحهّ .
وألن هيدجر ومنذ فرتة طويلة قد ابتعد عن األبحاث النظرية املعرفية ،فإنه مل يعد يهتم
مبثل هذه األبحاث يف الحقول األخرى .ولكنه يؤسس عىل هذا مطلبه السابق رأيه بعدم أهمية أبحاث العلوم الطبيعية
ونتائجها بالنسبة إىل أبحاثه .وقد اتضح بالفعل ّأن هذه الحيلة املراوغة هي إجراء تحصيني لنتائج تحليله لكينونة
املوجود اإلنساين ،وبالتايل فهي إجراء تعطييل للمناقشة غري املستحبة ،مثلام نعرفه يف مجال االقتصاد.
فيام يختص بسؤال البدء لهذه املحاولة ميكن مالحظة ّأن الجهد الظاهرايت لتحديد مصطلح الكينونة يبدو كأنه
وقع يف سوء تفاهم شديد ،عىل األقل بالنسبة إىل النتيجة التي كان املرء ينتظرها .وعىل هذا األساس ميكن أن يفهم ملاذا
خص كانط  Kantعىل سبيل املثال أسس املعرفة العلمية بأبحاث ضافية اهتمت ببحث الرشوط املمكنة للمعرفة كهدف
ّ
واضح املعنى وميكن املوافقه عليه .ومن غري املفهوم أن يعطي املرء ّ
كل هذا االهتامم لتحديد مصطلح ما ،وأبعد من هذا
عن الفهم أن يدب يف طرق ملتوية ال متنحه أي أمل يف النجاح ،وأال تستخدم عىل اإلطالق إمكانيات التحليل املنطقي.17
وبالنظر إىل هذه الوقائع ال ميكن للمرء أن يدفع الشك يف ّأن سؤال البدء الهيدجري له خلفية غامضة ،ويحتمل أنها مل
تكن واضحة متاماً لهيدجر نفسه.
الخلفية األخروية الغامضة

إذن فهيدجر مل ُيجب يف عمله الرئييس „الكينونة والزمان“ عىل ما ُيس ّمى „سؤال الكينونة“ الذي طرحه .لقد
استخدمه فقط ألجل القيام بنزهة لغوية لتربير تحليله للدازين الذي يصفه بأنه „أنطولوجية أساسية“ ،وقد تأكد بالنظر
إىل سؤال البدء ّأن هذا التحليل مأزق ال مخرج منه .وليك نبحث عن خلفية „سؤال الكينونة“ ال ب ّد للمرء من أن ينظر
 15قارن بكتاب هيدجر السابق «الكينونة والزمان» (( )Heidegger: Sein und Zeitص 44وما بعدها).
 16ينقصني على كل حال تذوق هذا اللون من النثر ،ألنه في رأيي قليل اإلسهام فيما يخص الوضوح ،فهذه القدرات تسهم فقط في تزوير الحقائق ،بينما
يتعلق األمر في الحقيقة بإبداع مصطلح .قارن في هذا أيضاً حكم باول إدوارد  P. Edwardsفي كتابه “هيدجر والموت :تقييم نقدي” (Heidegger und
( ،)das Tod.دارمشتادت  ،1985ص  7وما بعدها).
 17قارن في هذا كتاب جروسمان  Grossmannالسابق (ص  178وما بعدها).
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بصفة خاصة إىل املرحلة األخرية من فلسفة هيدجر„ :فلسفة الرجعة“  ،Kehreالتي تنتهي إىل فكر كينوين-تاريخي ،وإىل
فكرة „التجاوز“ التي يرى هيدجر أنها رضورية „لتجاوز“ امليتافيزيقا.18
عندما قلت ّإن فكر هيدجر يدور حول „سؤال الكينونة“ ،وهو ما كان يعود إليه بشكل متكرر ،مل أكن أعني بذلك
ّأن هذا السؤال عن معنى „الكينونة“ كان سؤاالً واضحاًّ .
ويدل عىل هذا بشكل واضح الطريقة التي عالج بها هيدجر
هذا السؤال؛ حيث خلط إ ّبان ذلك بني مشاكل متناقضة ال صلة بينها .وكان االضطراب الذي أحدثه عند ذلك ذا معنى
مركزي بالنسبة إىل تطور فكره .ويبدو ّأن هذا االضطراب كان مسؤوالً أيضاً عن الشغف واالفتتان الذي أنتج هذا اللون
من التفكري لدى معارصيه من ذوي الطابع الرومانيس الذين كانوا يعبثون يف أجواء الفلسفة بحثاً عن تعويض للديني.19
ويدين تحليل الدازين يف كتاب „الكينونة والزمان“ النتقاء املوضوعات املتأثرة بالرتاث الالهويت ،التي يبني هيدجر
توجهه يف التحليل عىل أساس منها .وبالتايل ّ
فإن هذا التحليل الهيدجري يتبع الصيغة االصطالحية لهذه املوضوعات
املتأثرة بالرتاث الالهويت .وقد ُفهم هيدجر آنذاك من ِقبل قراء كتابه ،ومستمعي محارضاته ،فهموه بوصفه „متأثراً بكل
من كريكجارد وباسكال ولوثر وأغوسطني ،وبأنه رغم ذلك يقدم تحلي ًال غري مؤمن للدازين“ .20نعم هو تحليل متأثر يف
عرضه للمشكلة باملوروث املسيحي ،ولكنّ الحلول التي يطرحها مستغنية عن تصور اإلله يف هذا املوروث.21
أ ّما ما استفاده الفكر الهيدجري من الالهوت الربوتستانتي ،فهو ما نبه إليه كارل لوفث  Löwithمبكراً بقوله ّإن
„تحديد الدازين من خالل „املوت“ و“الخوف“ و“الذنب“ و“الضمري“ و“الهموم“ ال ميكن استخدامه الهوتياً „ليس ّ
ألن
الوجود تعبري عن دستور طبيعي وبسيط للدازين ،وإمنا ألنه تعبري ملثل هذا املفهوم الفلسفي للتواجد اإلنساين ،وهو
مفهوم يعطل التفسير المسيحي للدازين باملفهوم الهيجيل املزدوج ،وهذا يعني أنه يستخدم المصطلح المسيحي وينكر
تفسيره المسيحي“.22
وقد استم ّر هذا االعتامد عىل املوروث املسيحي يف املرحلة الفلسفية األخرية لهيدجر ،ولكن تزحزحت نقطة االرتكاز
قلي ًال من تحليل الدازين إىل تحديد األحداث التاريخية من منظور مصري الكينونة وقدرها  ،Seinsgeschickوفيه تختبئ
الكينونة وتنكشف ،وتوجه اهتاممها للناس وتنعزل عنهم .وباختصار ّ
فإن هذا السلوك هو ما يحرص املرء يف التفكري
 18قارن ألجل ذلك بصفة خاصة (ص  19وما بعدها) من كتاب لوفث ،)K. Löwith: Heidegger, Denker in dürftiger Zeit( :فرانكفورت
.1953
 19قارن ألجل ذلك الفصل الخاص بهيدجر في كتاب (.)Zeit und Heil :Tcpitsch .E
 20قارن كارل لوفث ( ،)K. Löwithالسابق (ص .)21
 21بصفة خاصة حديثه عن التأثير الكبير لكيركجارد فيما يخص التحليل الوجودي .وقد الحظ البعض ّ
أن الهوامش الصغيرة التي خص بها هيدجر هذا
المفكر تجعل أثره بالنسبة إلى تفكير هيدجر الخاص شيئاً ال يمكن أن ينصف بأية طريقة ،هكذا في كتاب رينتش السابق (ص 139وما بعدها) ،وهو يشير
أيضاً إلى مالحظة هانس يوناس ّ Jonas
أن كتاب «الكينونة والزمان» هو وإلى حد كبير «استعادة للبنية العميقة ألسطورة الخالص الغنوصية» (السابق،
ص ( )152المؤلف).
 22قارن بدراسة كارل لوفث  )Phänomenologische Ontologie und protestantische Theologie( :Löwithوذلك في كتابه (Aufsätze
( )Vorträge undشتوتجارت  ،1971ص .)10
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الالهويت عىل أن يضيفه إىل الله فقط .ورغم ذلك فإنه هنا يثري االنطباع ّ
بأن األمر يتعلق بالكينونة نفسها ،التي حاول
تحديدها يف „الكينونة والزمان“ .فتحليل الدازين ،مبساعدة املوجودات ،كان هو املوضوع املسيطر يف „الكينونة والزمان“،
ولكن مل يكن هذا هو الحال يف فلسفة هيدجر األخرية  -كام أثبت لوفث ـ „صحيح ّأن هيدجر مل َ
يتخل عن الدازين
فس هيدجر
بسهولة ،ولكنه ُف رّس بشكل مختلف ،ومن ّ
ثم سار بعض اليشء عكس اتجاهه األصيل .23ويف الوقت نفسه رّ
تاريخ امليتافيزيقا الغربية منذ أفالطون بوصفه تاريخ انحالل وتدهور ،ألنها اعتمدت عىل مصري الكينونة وقدرها ،ومن ثم
كان هيدجر يعترب ّأن تفكريه الخاص ما هو إال محاولة لتجاوز هذه امليتافيزيقا ،والتخلص من العدمية  Nihilismusالتي
تسيطر يف هذه امليتافيزيقا .وبالتايل يصبح „نسيان الكينونة“  Seinsvergessenheitعالمة مميزة للتفكري امليتافيزيقي
منذ بدايته ،أ ّما „مفارقة الكينونة“  Seinsverlassenheitفتصبح عالمة فارقة لحالة التاريخ العاملي الحارضّ .24
وألن
تفكريه الخاص يتحرر من هذا الرتاث ،فهو يتحرر أيضاً من املنطق والعقالنية املرتبطني بهذا الرتاث ،وكام نعرف فهام
ثم فنتاجه الفكري أقرب إىل الشعر الذي ال يخضع للقيود املميزة
أمران حاسامن بالنسبة إىل التفكري العلمي .ومن ّ
لهذا الرتاث .ولكن بينام كان هيدجر يحاول تجاوز طريقة التفكري اإلغريقية ،وفكرة العلم املرتبطة بها وقع بفكرته عن
„أخروية الكينونة“  Eschatologie des Seinsيف طريقة تفكري نشأت يف املوروث املسيحي .ومن هنا ميكن للمرء أيضاً
 كام فعل لوفث بحق - 25أن يعترب فكره هذا مبثابة انتكاسة ورجوع عن فكر نيتشه  ،Nietzscheحيث كان هو „املفكرالوحيد“ الذي تجرأ عىل القول ّإن „املسيحية كذبة عمرها ألفا سنة ،وعىل أن يفكر يف نهاية „الخطيئة األصلية“ ،ومن ثم
ّ
فإن „تاريخ الكينونة لهيدجر مقارنة بنيتشه يبدو متخلفاً أو مغيباً ،وكأنه مل يستمع بعد إىل „صياح ديكة الوضعية“ ،ومل
يستعد وعيه الكامل بعد.
هيدجر واللغة

اهتم هيدجر يف أعامله الفلسفية ليس فقط بجعل العالقات اللغوية موضوعاً ألبحاثه ،وإمنا اهتم أيضاً بـ“ماهية
اللغة“؛ فهو  -مثل كثريين غريه  -يستخدم اللغة ّ
لحل مشاكله ورشح مقرتحاته فيها؛ فهو كام سبق مييز مشكلته الرئيسية،
 23قارن ،)K. Löwith: Heidegger - Denker in dürftiger Zeit.( :حيث يقول (ص  20وما بعدها)« :بينما يفهم «الكينونة» في كتابه «الكينونة
والزمان» على أساس الدازين ،وألنه سهل المنال فقط من جانبه ،يصبح مُفكراً فيها اآلن بالعكس ،فماهية اإلنسان تكون في ّ
أن «أصله من حقيقة الكينونة»،
ويتحول تواجد الموجود الذي يتفتت ذاتياً أمام الموت ،ويتحول إلى سكن انجذابي بقرب الكينونة» (السابق ،ص  .)22وتتحول «حالة الخوف غير المعلنة»
إلى «حياء ديني أمام أسرار الكينونة» (السابق ،ص .)25
 24حول تشجيع هذا التواصل الشاذ بين الميتافيزيقا والعدمية واالجتهادات الهيدجرية للتنصل من هذه الطريقة في التفكير راجع دراسةPierre-Jean( :
 )Sein das und Staat der ,Heidegger :Fayeفي كتاب)Jürg Altwegg (Hg.): Die Heidegger-Kontroverse. Frankfurt 1988( :
الصفحات ( .)145-154وكما أثبت فاي  Fayeفقد أصبح هيدجر بعد سنة  1933يدعم بخليط من المكانة المتعاظمة وعدم التعليل (الفقر في البراهين على
ادعائه ّ
بأن “عدمية الميتافيزيقا الغربية”“ ،العدمية األوروبية” منذ أفالطون وحتى نيتشه هي الشر الذي يجب على أوروبا أن تتعافى منه :في البداية إلى
جانب النازية ،وفيما بعد ّ
أن الميتافيزيقا جُ علت المسئولة عن النازية .فهو الوحيد الذي لم يمرض ،وهو الوحيد الطبيب المداوي” (السابق ،ص .)152
 25قارن في ذلك دراسة لوفث )Löwith: Heidegger Vorlesung über Nietzsche( :في كتابه (( )Vorträge und Aufsätzeص .)99-84
وعن هذا الموضوع راجع أيضاً (ص  168وما بعدها) من كتاب رينهارد ميرنج :Mehring
& Reinhard Mehring: Heideggers Überlieferungsgeschick. Eine dionysische Selbstinszenierung, Königshausen
Neumann, Würzburg 1992.
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أي „سؤال الكينونة“ ،بوصفها مشكلة تحديد مصطلح باملعنى التقليدي املعتاد .ورغم ذلك فإنه يبالغ يف التعامل مع
املشكلة بطريقة تعطي االنطباع ّ
بأن األمر يتعلق هنا بيشء معقد كثري املعاين .فتحليله للدازاين الذي يعتمد عىل تأمالته
الرتنسندنتالية يدفعه لصك مقوالت صاخبة النربات ،لكنها ال ميكن أن تفهم إال بوصفها أوصافاً ال غري .فهو يصوغ مقوالت
„حول“ عالقات محددة ،ويجعل هذه العالقات „موضوعاً“ ألبحاثه ،ولكن باملعنى املبتذل جداً لكلمة موضوع .وبالتايل
انشغل هيدجر ُج َّل وقته بالوظيفة الوصفية ل ّلغة 26تلك الوظيفة التي يحتاجها ّ
كل فرد لتوصيل مفاهيمه حول عالقاته
املتنوعة .وإىل جانب هذا يستخرج وبصورة متزايدة استنتاجات منطقية من تلك املقوالت التي صاغها من قبل ،وهو
اهتم هيدجر
يخدم بذلك الوظيفة التعليلية ل ّلغة ،27ليس فقط يف العلوم وإمنا أيضاً يف الحياة اليومية .وباإلضافة إىل ذلك ّ
وبوضوح مباهية الحقيقة ومشكالت املنطق ،فهو عىل سبيل املثال يهتم بسؤال „أي معنى متلك مبادئ املنطق؟ وكيف
ترتابط مع بعضها بعضاً؟“ .ورغم ذلك ال ميكن للمرء أن يدّعي بأية طريقة أنه كان ناجحاً أو موفقاً يف اإلجابة عن ذلك
السؤال .وسوف أعود إىل هذا فيام بعد.
باألخص يف املرحلة األخرية من تفكريه ،تثري االنطباع ّ
بأن الفكر
من جانب آخر كانت آراؤه حول مثل هذه العالقات،
ّ
املادي ومراعاة القواعد املنطقية ،ينتميان إىل طريقة تفكري خاصة ،ينبغي أن تكون مميزة للعلم وللميتافيزيقا التقليدية
أيضاً ،ولكن هذه الطريقة إذا ما وضعت مقابل التفكري الفعيل أو الحقيقي يتضح أنها طريقة عاجزة وبائسة .وهذا ما
نجده بصفة خاصة يف محارضته „مبدأ العلة“  Der Satz vom Grundفقد عبرّ عن فكرتها املركزية يف قوله „القفزة هي
وثبة من مبدأ للعلة بوصفه نظرية عن املوجود الكينوين لتحيك عن الكينونة بوصفها كينونة“ .28وبعد أن عالج هيدجر
كل املبادئ“ (ص  ،)21رفعها م ّرة أخرى لتكون „علة ّ
نظرية العلة بوصفها „مبدأ ّ
كل املبادئ“ ،وهذا يعني املبدأ بوصفه
هذا ،وهكذا اتفق هيدجر مع اليبنتز  Leibnizيف أن جعل „املبدأ األصل للعلة املحجوبة“ (ص  45وما بعدها ،وكذلك
ص  .)56بالطبع ال مي ّر األمر دون بعض القطع الفنية املتكلفة التي يأيت بها إ ّبان ذلك ،والتي ال ينبغي أن تفاجئ املناطقة
فقط .وأخرياً قدّم تفسرياً ال صلة له باملعنى التقليدي للعلة وال ميكن ربطه مع هذا املعنى التقليدي للعلة إال عن طريق
تداعي الخواطر .وكثرياً ما يزعم ّأن „مبدأ العلة“ يتقدم عىل املعنى املعتادّ ،
وأن طريقة تفكرينا يجب أن تتغري حتى
تناسب الوضع الذي كشفه „مبدأ العلة“ بوصفه „مبدأ الكينونة“ (ص  93وما بعدها) .أ ّما املعنى الذي يطرحه فعىل
هذه الصيغة„ :الكينونة والعلة :اليشء نفسه“ ،ويف الوقت نفسه„ :الكينونة :الهاوية“ ،هذا رغم ّأن هاتني الصيغتني ليستا
مبدأين.
هذا التفسري توصل إليه كام قال من خالل „قفزة“ .والحقيقة ّأن املرء إذا ما استعرض فكر هيدجر يجد نفسه
وبصورة متكررة أمام مثل هذه „القفزات“ ،حتى وإن مل تكن تقود دامئاً إىل مثل هذه الرتاكيب اللغوية من هذا اللون
 26قارن مع كتاب بوهلر السابق (( ،)Bühler: Sprachtheorieص  28وما بعدها) ،وفي أماكن أخرى متفرقة.
 27قارن (صفحة  134وما بعدها) من كتاب:
Karl Popper: Towards a Rational Theory of Tradition (1949), in: Popper: Conjectures and Refutations. The Growth of
Scientific Knowledge, London 1963.
 28قارن (ص  )108من كتاب ،)Heidegger: Der Satz vom Grund, 1957( :الطبعة السادسة 1986
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الغريب .ومماّ تجدر مالحظته أنه يأخذنا لتفكري يقوم مبثل هذه القفزات ،ويتقدم بالتايل باتجاه جمل مفتعلة من هذا
اللون ،ولكنه يدعي ّأن هذا يناسب املعنى املدروس ،وهذا الزعم مث ًال يشبه يف التفكري الشائع عندما يدّعي البعض امتالك
الحقيقة املطلقة .ومام يالحظ يف هذا السياق ّأن املفكر امليسكريش 29ليست لديه فكرة حسنة عن الحقيقة النظرية
املجردة .فالحقيقة بالنسبة إليه ال تستوطن بداية يف الحكم .30كون تحديد „الكينونة“ بكلمة  Grundأي „العلة“ أو
بكلمة  Ab-Grundأي „الهاوية“ أمر ال ميكن التعبري عنه يف جمل وأقوال ،فإنه يعلل من جانبه ّ
بأن املرء ميكن أن
يستخدم كلمة (كان) مع املوجود الكينوين ،ولكن ليس مع الكينونة نفسها .عىل ما يبدو كان رأي هيدجر أنه ال ميكن أن
يوجد إال معنى واحد فقط لهذه الكلمة ،وهذا جعل من غري املمكن أن يأيت بالتعريف املتمنى للكينونة  Seinوالعلة
 Grundوالهاوية  Ab-Grundبطريقة تقليدية ميسورة من خالل مقولة واحدة .31والحقيقة كان ميكن للون تقليدي
من التحليل املنطقي أن يساعده عىل الخروج من هذه الحرية ،وعندئذ كان سريى ّأن „التفكري املادي“ ومنطقه الخاص
ال يشتمالن عىل أية قيود تجعل من الرضوري القيام بقفزة يف „مقوالت الكينونة“ ،والتمكن بالتايل من التخلص من هذه
الطريقة يف التفكري ،هذا طاملا يتطلع املرء بصفة عامة إىل حديث مفيد حول أي يشء ،وليس فقط اإلدالء بأقوال بالغية
صاخبة للتعبري عن مشاعره وحاالته النفسية.
ما وصل إليه يف هذا البحث الثقيل كثري االلتواءات واالنحرافات ليس تحلي ًال سديداً بأية حال ،وال استعراضاً ألسس
مبدأ العلة كام تجلت معانيها لدى املؤلفني السابقني ،فام قدمه مل يكن إال تحويراً عنيفاً ملعنى هذا املبدأ ،مماّ أعطاه
الفرصة م ّرة أخرى الستعراض ما ُيس ّمى بسؤال الكينونة .32والحقيقة ّ
فإن كل مقاالته األخرى حول مثل هذه املشاكل ميكن
أن يحكم عليها مبثل هذه الطريقة طاملا دار بحثه حول تحديد مصطلح ما أو تحليل معنى تعبري ما مثل „الكينونة“ أو
 29يعني مارتن هيدجر ألنه ولد في بلدة ميسكيرش  Meßkirchفي جنوب ألمانيا سنة 1889م وربما يفعل المؤلف هذا إلظهار محلية الرجل وقرويته وأنه
ال يستحق لقب «ألماني» (المترجم).
 30قارن (ص )12من الطبعة الثانية (فرانكفورت  )1949من كتاب .)Heidegger: Von Wesen der Wahrheit, 1930( :هنا واعتماداً على
المقوالت يريد أن يتحدث عن الحق والسداد ،بينما تتمثل ماهية الحقيقة ـ وعن صدق ـ في الحرية ،وهذا ما يتوصل إليه من خالل استعراضات اصطالحية
محضة تقدم بوصفها نظريات ذات غاية بعيدة الغور ،وهذا يُع ّد من مميزات األسلوب الهيدجري .في بحثه «نظرية أفالطون عن الحقيقة» (الطبعة الثانية،
برن  )1954تحدث عن «تحول في ماهية الحقيقة ،وهو تحول أو تغير تخلت فيه ماهية الحقيقة عن أن تكون «مبدءاً للتحجب» (السابق ص  41وما
بعدها) ،وهو تغير كان موجوداً  -تبعاً لهيدجر  -في فكر أفالطون .بهذه النظرية فإنه فعلياً وفي أفضل الحاالت تغيير لمصطلح الحقيقة في اتجاه ال يناسب
الولع المصطلحي للمفكر الميسكرشي ،وهذا يعني في اتجاه الفكرة التقليدية للحقيقة ،والتي كان ،كما توضح أبحاثه ،يحتاج إليها بشكل متواصل الستخدامها
طالما أنه لم يكن قد قرر أن يودع بشكل مطلق التفكير المادي ،ويفتن بشكل كالمي يستطيع المرء أن يسميه «موسيقية الكلمة»  ،Wortmusikوينتمي هذا
المصطلح الحقيقي التقليدي ،كما شدد بوهلر بحق ،إلى الوظيفية التصويرية للغة حول نقد الفهم الهيدجري للحقيقة .قارن أيضاً (Heidegger :Thyssen .J
 ،)und „enset verum convertuntur“, in: Thyssen: Realismus und moderne Philosophie, Bonn 1959وهذا الكتاب يحتوي على
أبحاث أخرى حول نقد العناصر الالوقعية في التفكير الظاهراتي التي تبدو قليلة الشهرة (المؤلف).
 31قارن ألجل ذلك نقدياً (ص  57وما بعدها ،وص  74وما بعدها) كما في بحث شتايجموللرW. Stegmüller: Sprache und Logik, Studium( :
 ،)Generale, 9. Jahrgang, Heft 2, 1956وقارن أيضاً نقد المعالجة الهيدجرية لسؤال الكينونة في كتاب (P. Edwards: Heideggers Quest
 ،)for Being, Philosophy 64, 1989, S. 437-470وكذلك مقالة  Tugendhat .Eبعنوان )Seinsfrage Heideggers( :في المجلد الذي حرره
سنة  1992تحت عنوان ( ،)Aufsätze Philosophische :Tugendhat .Eولم أطلع على هذين األخيرين إال بعد انتهائي من صياغة مخطوطة لهذا
الكتاب (المؤلف).
 32يشبه هذا تصرفه في مكان آخر مع قضية الهويّة ،قارن ألجل ذلك:
Heidegger: Identität und Differenz, 8. Auflage, Pfullingen 1989.
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„الحقيقة“ أو „األساس“ .ومن ثم ميكن للمرء أن يتحدث عن إخفاق يعود جزئياً عىل األقل إىل حرية هيدجر واضطرابه.
ولكنّ هذا االضطراب يرتبط بالتهور الذي أعلن به قفزته إىل طريقة التفكري التي سمحت له أن يصف „الكينونة“
بالطريقة نفسها التي يصف املرء بها الكائن اإللهي .حقاً كان يتمنى أن يكون أباً ملثل هذه الفكرة ،ولكن كانت الحرية،
عىل ما ُيظن ،أماً لها.
كذلك يف املرحلة األخرية من فلسفته كان هيدجر  -مثل كثريين غريه  -يتحرك باستمرار يف إطار الفكر املادي ،ولذا
فإنه يأخذ بالوظيفة التصويرية ل ّلغة معتداً بها بطريقة عادية جداً ،وذلك يك يجعل نفسه مفهوماً .من خالل الهجوم عىل
هذه الطريقة يف التفكري ،أعطى نفسه مطلق الحرية يف أن يرتك ق ّراءه ضائعني يف غموض املعنى ،وغياب السمة املنطقية
عن جمله وتعبرياته .فهو يتقافز بني مقوالت ماهوية لها طابع َق ْبيل ،ويتنقل بينها دون متهيد مستخدماً يف ذلك ألعاباً
لغوية متنوعة ،ميكن أن ُتع ّد يف أحسن األحوال إبداعاً اصطالحياً ،لكنّ هيدجر كان يعتقد أنه تجاوز بفضلها العقالنية
املجردة للتفكريين الفلسفي والعلمي .33وهكذا ميكن أن يصاب املرء بلوثة تصوف شبه ديني تناسب ما رفضه  -عن حق
 الوضعيون املناطقة لحلقة فيينا  Wiener Kreiseبوصفه أمراً مميزاً لكل ميتافيزيقا .34فإذا „ما تهاوت سلطة الفهميف ميدان األسئلة عن العدم والكينونة“ ،فإنه كام عني هيدجر يف محارضة قدومه لجامعة فرايبورج„ ،يحسم بذلك أيضاً
مصري سلطة „املنطق“ داخل الفلسفة .ففكرة „املنطق“ نفسها ستنحل ذاتياً „يف دوامة سؤال األصل“.35
موجه يف الحقيقة ضد عدو مصطنع قدم عىل أنه „املنطق“ ،وهو ما
لقد ثبت عن حق ّأن هجوم هيدجر عىل املنطق ّ
يوثق لسوء فهم هيدجر للمنطق وسامته .36ويتعلق بسوء الفهم هذا خطؤه األسايس عن ّأن املرء ال ب ّد أن يفارق التفكري
 33قارن في ذلك تحليل التفكير الهيدجري المفكر فيه حول «الشيء بوصفه شيئاً» في الكتاب الذي سبق ذكره ليوليوس كرافت ( Kraftص  136وما
بعدها).
 34قارن في ذلك رودولف كارنابRudolf Carnap: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache,( :
 ،)Erkenntnis, Band 2. Berlin 1931.وقارن أيضاً النقد (ص  131وما بعدها) من كتاب بورديو:
Pierre Bourdieu: Die politische Ontologie Martin Heideggers, Frankfurt 1988.
وعلى ما يبدو ّ
فإن كارناب لم يصل لهدف تحليله تبعاً لرأي بورديو فقط ،ألنه لم يهتم بالمحتوى األيديولوجي خلف المقوالت الهيدجرية عن العدم ،فهو فيما
ً
ً
يبدو قد تعامل بجدية مع المفكر الميسكرشي دون وجه حق بوصفه فيلسوفا خالصا (المؤلف).
 35قارن (مارتن هيدجر :ما هي الميتافيزيقا؟ ط ،5فرانكفورت  ،1949ص  ،)33واألمر يتعلق هنا بالنص الذي ُخص من قبل كارناب كما في المالحظة
السابقة .قارن ألجل ذلك دراسة  Igor Zehrfaseiبعنوان )Hermeneutik als „Logik“ des Handelns( :وذلك في (الصفحات  81-77من الكتاب
الذي حرره  Herrmann .W Theoبعنوان (.)1974 Bern ,Gedächtnis zum Dölle August Ernst .Duplizität und Dichotomie
 36قارن ألجل ذلك (ص  97وما بعدها) من كتاب فريتز هاينمان:
Fritz Heinemann: Existenzphilosophie - lebendig oder tot? Stuttgart 1954.
وتمثل هذه الدراسة وصفاً جيداً لألسلوب الهيدجري .أمّا عالقة هيدجر بالمنطق فنجدها لدى يوليوس كرافت (قارن بكتابه السابق ذكره ،ص  134وما بعدها).
وكرافت يعالج هنا سؤال الوجود في كلمة هيدجر في فرايبورج ،وعنها يقول كرافت ضمن ما قال ّ
إن معالجة سؤال الوجود يتوصل إليها ليس فقط من خالل
التفكير المنطقي ،وإنما التفكير الجوهري أيضاً .والتفكير الجوهري متحرر من المطالب الجوهرية للتفكير المنطقي ،وهي على سبيل المثال :حرية االختالف،
والالتداولية ،والالهويّة المرتبطة بمنطقة التفكير ،وذلك حتى يستطيع أن يضطلع بحراسة الوجود .وفي التطبيق تنحصر هذه الحراسة في “تأويلية عمياء”
ال ترى الفروق االصطالحية الجوهرية ،وهذا يعني فيلولوجيا ميتافيزيقية ال تتحول الصطالحات فلسفية على سبيل المثال تعبيرات من قبيل ()Seiendes
أي “الموجود” ،و( )Seinأي “يكون» ،و( )Nichtsأي “العدم” ،و( )Wahrheitأي “الحقيقة” ،و( )Grundأي “العلة” ،و( )Dingأي “الشيء” .وإبان
ذلك ّ
فإن االزدواج المعنوي المعطى لسؤال البدء واالنطالق يجعل من الممكن دائماً أن يتأرجح هنا وهناك ،بين (الفيلولوجيا الغيبية التي ال تتغير ،أي التي
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املادي حتى يهتدي إىل مفاهيم حقيقية .وقد أبرز بشكل متكرر ّأن „التفكري الصارم“ الذي يبذل جهده ألجله ال عالقة
له برصامة املنطق .أ ّما ما نتج عن جهوده فيمكن للمرء أن يصفه بأنه „تفكري ضعيف“ ،ولكن ينظر إليه يف إيطاليا  -كام
سمعت  -بنظرة تقييمية إيجابية.
هيدجر والعلوم

فيام يتعلق بإبعاد الفكر املادي نجد لدى هيدجر جهوداً متواصلة لنقد العلوم وتشويهها ،ألنه يف مثل هذه العلوم
يعمل العقل املجرد فقط ،العقل الحسايب املجرد الذي ال يستطيع أن يكافئ الكينونة .ويجد املرء محاوالت شبيهة يف دائرة
التفكري الفلسفي للمتأثرين باملثالية األملانية من بنديتو كروتشه  Croceوماكس هوركهامير  Horkheimerوهربرت
ماركوز  Marcuseوحتى يورجن هابرماس  .Habermasفالفكر الحقيقي بالنسبة إىل فالسفة هذه الدائرة يوجد بشكل
مؤكد خارج نطاق العلوم الطبيعية فقط ،أي يف الدائرة التي هاجروا إليها .ويف هذا املعنى يبذل هيدجر ـ كام سبق ـ
قصارى جهده إلبعاد ّ
كل إمكانية أليّ نوع من التحليالت التي تعتمد عىل التجريب بوصفه احتامالً بدي ًال لطريقة تحليله
للدازين ،أو أن تقارن من هذه الوجهة مع قدرتها املعرفيةّ .
وألن األمر يف تحليله للدازاين يتعلق بتوصيفات الظواهر
اليومية مبساعدة جهاز اصطالحي متأثر جزئياً باملوروث املسيحي؛ فهذا اإلبعاد ال ينبني عىل أساس متني ،خصوصاً ّأن هذا
التحليل كام هو واضح يدّعي شموليته ويغايل يف قيمته التفسريية ،حتى وإن كان ال يتوافق مع املعنى الصارم لكلمة
التحليل كام نعرفها من خالل األبحاث النظرية العلمية.
الصفة ال َق ْبلية ملثل هذه األقوال هي مناورة مكشوفة ،لكن الغرض منها أن تعمل كمظلة للحامية .وهنا عىل سبيل
املثال تأيت األسئلة التي ال ميكن استمرار تجاهلها ،عماّ إذا كان تحليل الخوف الذي يقدمه هيدجر صحيحاً ومناسباً
مقارنة باملساهامت األخرى ،37وعماّ إذا كانت قد وجدت لألبحاث السيكولوجية حول معايشة الزمن نتائج تعارض تحليل
هيدجر لزمانية „الكينونة -يف-العامل“ .38وميكن للمرء عىل سبيل املثال أن يقارن رأي هيدجر عن ماه ّية اللغة 39مع أبحاث
كارل بوهلر40؛ فـ „ماهية“ اللغة عند هيدجر تنحرص يف أنها „تجميع لكل ّية الكينونة“ ،وهذا التعريف نتج عن اشتقاق
تبحث عن “المعنى الحقيقي” للكلمات والتحليل االصطالحي وصك المصطلحات) ،وبين (التأمالت النظرية حول معنى العالم ،بصفة خاصة معنى وجود
البشر في العالم) .وإذا ما فكر المرء ـ وهذا ما يراه كرافت في النهاية ـ في ّ
أن هذه األقوال التي تمدح اآلن بوصفها إنقاذاً من الحضارة التكنولوجية الخالصة
ّ
ولكن هذه األقوال أثبتت من قبل شرعية الدكتاتورية القومية االشتراكية (النازية) .إذا ما فكر المرء في هذين األمرين
التي تبدو سجينة للتفكير في الموضوع.
يستطيع أن يفهم الصعوبات التي توجد في هذا االتجاه الفكري.
 37راجع ألجل ذلك الفصل الرابع (ص  211وما بعدها) من كتاب,Nietzsche :II .Vol ,Mind the Discovering :Kaufmann Walter( :
 .).1980 York New ,Buber and ,Heideggerويحتوي هذا الفصل أيضاً على دراسة نقدية للتحليل الهيدجري التي نؤيدها إلى حد كبير.
 38ـ قارن ذلك (بالصفحة رقم  52وما بعدها) من كتاب إيرنست بوبل :Pöppel
Grenzen des Bewusstseins, über Wirklichkeit und Welterfahrung, München 1987.
 39قارن ذلك (بالصفحة رقم  130وما بعدها) من كتاب مارتن هيدجر (:)Heidegger
Einführung in die Metaphysik (1953), 5. Auflage, Tübingen 1987.
 40كارل بوهلر  )1963-1879( Bühlerعالم لغة ،نمساوي معروف ،وعضو حلقة فيينا ،من أشهر إصداراته كتابه “نظرية اللغة” Sprachtheorie
( ،)1934وفيه طور نموذجه االتصالي الشهير تحت عنوان  .Organon-Modellالذي حدد فيه “الوظائف الثالث للغة” وقال ّ
إن اللغة تستخدم في سياق
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الكلمة اليونانية „لوجوس“  Logosمماّ جعل سمة الكلمة تظهر بشكل ثانوي وكأنها „إشارة مجردة“ .أ ّما نظرية بوهلر
السيميولوجية فتبدأ من السمة اإلشارية للكلمة ،ومن ثم استطاع رشح قدرات اللغات اإلنسانية .41ويف ضوء هذا التحليل
يتضح ّأن تحليل املاهية الهيدجري هو يف الواقع ليس أكرث من تالعب بالكلامت ،وال يستحق االلتفات إليه .وماذا ينبغي
للمرء أن يرى يف مثل هذه االدعاءات„ :اللغة ميكن فقط أن تبدأ من الروعة والرهبة ،من تحرك اإلنسان يف الكينونة .ففي
هذه الحركة كانت اللغة هي الكلمة التي تحدث الكينونة :وهذا هو الشعر .واللغة هي الشعر البدايئ األول الذي يقوم
فيه شعب ما بنظم الكينونة“.
هنا يواجه القارئ بنظرية حول أصل اللغة أصدرت كمرسوم و ُقررت رضورتها دون أي اعتبار أو مراعاة لألبحاث يف
هذا املجال .هذا بعد أن كان مؤلف هذه النظرية  -يعني هيدجر  -قد قرر قبل قليل ّأن أصل اللغة يبقى رساً ،بل أكرث
من هذا ّ
„أن السمة الرسية تنتمي إىل ماه ّية اللغة وأصلها“ .42والسؤال هنا :ملاذا يضع هيدجر مفهومه اللغوي فقط
مع محوالت التعريف التي تعود للعصور القدمية بدالً من أن يضعها يف مواجهة نتائج البحث اللغوي الحديث؟ وفيام
فإن هذا األمر يتعلق ّ
يبدو ّ
بأن مجال املاهيات أو الجواهر لن تمُ س من ِقبل نتائج مثل هذه األبحاث الجديدة .ففكرة ّأن
الحدسية ال َق ْبلية للظاهراتية التي تسبق كل بحث ،وغري القابلة للتصحيح عرب نتائج هذه العلوم ،قد استوعبت حقيقة
هذه الظواهر ،هذه الفكرة اإلطالقية تحميه من أن ينزل من عليائه إىل قيعان علم غري محدد االتجاه.
هيدجر والتقنية

بطريقة مشابهة جداً اشتغل املفكر امليسكريش عىل ماهية التقنية .43فانطالقاً مماّ يسميه „التحديد األدايت
واألنرثوبولوجي للتقنية“ (ص  ،)6الذي تفهم التقنية فيه بوصفها „وسيلة لغاية“ و“فع ًال إلنسان“ ،وهو تحديد يحكم له
يهتم هيدجر بالوصول للتحديد „الحقيقي“ للتقنية التي أدرك هو ماهيتها.
هو بالصحة املحضة ،انطالقاً من هذا التحديد ّ
وألجل ذلك قام بانعطافة عرب املفهوم األرسطي للسببية مماّ أعطاه فرصة مناسبة لتأمالته اللغوية االشتقاقية املعتادة.
وكانت نتيجة هذه التأمالت الحكم ّ
بأن التقنية „ليست مجرد وسيلة“ وإمنا „طريقة لكيفية للكشف“ ،وهكذا ينفتح
أمامنا „مجال آخر متاماً ملاه ّية التقنية“ وهو „مجال الكشف وهذا يعني الحقيقة“ (ص  .)12ويف هذا املجال ،كام يرى
هو ،تنترش التقنية وبصفة خاصة التقنية الحديثة .فعىل خالف التقنية القدمية ّ
فإن الكشف ال يتحقق لديها يف اإلخراج،
ولكنها تكون مبثابة „تح ٍد يفرض عىل الطبيعة طلب توفري طاقة ،ميكن „إنتاجها وتخزينها بوصفها هذا“ .ويك يجعل الفرق
ما من قبل المرسل كأداة إلخبار آخر عن أشياء .وقد شهد هذا النوذج تطويرات عدة من قبل رومان ياكوبسون وأعضاء حلقة براغ اللغوية (المترجم).
 41قارن (بالصفحات من  )62-30من كتاب كارل بوهلر:
K. Bühler: Die Krise der Psychologie (1972), 3. Auflage, Stuttgart 1965.
وهنا يقوم بوهلر كما في كتابه «نظرية اللغة» بأبحاث جديدة ينطلق فيها من الخاصية الداللية للتعبير اللغوي.
 42قارن ألجل ذلك نوعية المعالجة لسؤال أصل اللغة (في الصفحات  )53 - 33من كتاب رودي كيللر (Rudi Keller: Sprachwandel. Von der
 .)unsichtbaren Hand in der Sprache. Tübingen 1990.وهنا يوجد نموذج تفسيري معقول جداً يعتمد على علومنا البيولوجية.
 43قارن (.)Heidegger: Die Technik und die Kehre. Pfullingen 1962.
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واضحاً فإ ّنه يقارن بني مو ّلد كهرباء حديث مقام كحاجز يف النهر مع جرس خشبي قديم „مبني“ عىل النهر ال يحجزه (ص
 .)15النهر هو اآلن ،ماذا هو؟„ ،انطالقاً من ماه ّية املولد الكهربايئ هو مورد الضغط املايئ“ .وهو يرى ّأن هذه املقارنة
ينبغي أن تجعل الفرق واضحاً ،ولو أنه اختار بدالً من الجرس الخشبي كموضوع للمقارنة طاحونة ماء قدمية „أقيم“ فيها
كذلك جدول الطاحونة مثلام النهر يف حالة مولد الكهرباء ملا وقع يف مثل هذا التناقض الواضح ،وألصبح هذا الجدول ما
هو عليه ،أي „مورد ضغط مايئ“ وذلك بالطبع انطالقاً من „ماهية الطاحونة“ .وألصبحنا هنا أيضاً أمام كشف „له طابع
اإليقان مبعنى التحدي“ (ص  .)16هنا أيضاً يصبح من املمكن مواصلة األلعاب اللغوية التي تقود املؤلف من „الوقوف“
 Stellenعرب „االستحضار“  Bestellenإىل „االستمرار“  Bestandوأخرياً إىل „االستثارة والكشف“  Ge-stellوالذي يحدده
أخرياً بأسلوب غري تقليدي لالستثارة والكشف بوصفه „مج ِّمعاً ّ
كل إيقاف يوقف اإلنسان ،أي يستثريه يك يكشف الواقع
بوصفه رصيداً عن طريق االستحضار“ (ص  .)20هذه إذن „طريقة الكشف“ التي تسود يف „ماهية التقنية الحديثة“،
والتي „ليست يف ذاتها شيئاً تقنياً“ .ويف ركاب عملية التالعب الكالمي هذه حاول هيدجر أن يجعلنا نقبل ّ
بأن كل ما هو
يف حالة „استمرار“ „يجب ألاّ يبقى قامئاً أمامنا كموضوع“ ،وميكننا عىل سبيل املثال تصور طائرة نقل بوصفها موضوعاً
ولكنها تخفي نفسها يف ماهيتها وكيفيتها“ (ص  .)16كونه شخصياً يجعل ّ
كل هذه األشياء باستمرار موضوعاً ألبحاثه
يجعلنا نظن أنه عىل األرجح مل يكن واعياً مبا يفعل .وهذا يقودنا م ّرة أخرى إىل اإلشكالية التي سبق رشحها باستفاضة.
فاملفكر امليسكريش فهم التحديد األدايت واألنرثوبولوجي للتقنية فقط من خالل نظرة متجاوزة يف ماه ّية التقنية،
ونتيجة لهذا „يحدث“ كام قال „الكشف“ يف الالخفاء (ص  ،)20و“يخفي“ عمل التقنية الحديثة الواقع مثل رصيد
مخزون .ويف الوقت نفسه يتكشف مفهوم ّأن التقنية الحديثة وهي تطبيق للعلم الطبيعي ،تبدو يف ضوء فكر املاهية
كاف عن „مصدر ماه ّية العلم الحديث ،وال عن
وكأنها „مظهر خادع“ (ص  ،)23وسيظل قامئاً طاملا ال نتساءل بشكل ٍ
ماه ّية التقنية الحديثة“ .ومن ثم ّ
فإن „التجميع املستثري يف الكشف املطلوب يسيطر بشكل مسبق يف الفيزياء“ ،حتى
وإن „مل يأت فيها عىل نحو رصيح“ ،فالفيزياء الحديثة „متثل طليعة ما زالت مجهولة األصل بالنسبة لالستثارة والكشف“
(ص  .)21ونتيجة ذلك „يكون ما هو متأخر ،بالنسبة إىل الثابت تاريخياً أي التقنية الحديثة ...بالنظر إىل املاه ّية املسيطرة
فيها ،هو األسبق تاريخياً“.
ما قدّم هنا بأسلوب لغوي متقادم ليس إال معنى أداتياً للعلوم الطبيعية الحديثة ،كام نودي به يف صياغات شتى
ومنذ وقت طويل يف الحوار التنظريي العلمي ،والذي أثري من خالل املفاهيم املمثلة داخل الفيزياء والتي ثبت أنها
جدالية .44فهي تعطي مفكر املاهية ـ هيدجر ـ فرصة يك يجابه العقل الحسايب املحض للعلوم بتفكريه الخاص ،وهذا
التفكري يتجىل داخل العالقات الفعلية بشكل أعمق مماّ يستطيعه العلم ،وهذا يوفر عليه بالتايل االشرتاك يف الحوارات
الصعبة للمشاكل التنظريية العلمية ،خصوصاً أنه يحصل عىل الجوهري من خالل تحليالته للمعنى األصيل ألصول بعض
 44ربما كان هذا أيضاً سبب رجوع ممثلي «مدرسة إيرالنجن»  Erlanger Schuleذات الصلة بهوجو دنجلر  Dinglerإلى التفكير الهيدجري إلرساء
مفاهيم حول ميزة العلوم فيما يُسمى “عالم الحياة”  .Lebensweltقارن ألجل هذا دراستي (البحث عن أس المعرفة ،هوسرل وهيدجر ومدرسة إيرالنجن)،
وقارن ألجل ذلك أيضاً ببعض مقاالت الكتاب الذي حرره هكارل فريدريش جيتمان  Gethmannتحت عنوان “عالم الحياة والعلم ،دراسات حول العالقة
بين الفينومينولوجيا ونظرية العلوم” (بون .)1991
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الكلامت اليونانية املحددة .وأخرياً ّأن الكشف  Ge-stellكام هو دامئاً „كشف وبعث للقدر“ الذي „يرعى“ الناس ،ومن
هنا فهو يحدد أيضاً „ماهية ّ
كل التاريخ“ (ص ،)24فإنه ينتج العالقة مع أخروية الكينونة الهيدجرية التي ُتع ّد السمة
املميزة لتفكريه يف مرحلته األخرية.
التأويل كمشروع ترنسندنتالي

كام هو معروف ّ
فإن فلسفة مارتن هيدجر قد مهدت للتحول التأوييل يف الفكر الفلسفي املعارص ،وأثارت بالتايل
حركة أصابت الكثري من حقول العلوم املعرفية ،ويبدو أنها سوف تستمر بالتوسع واالنتشار .وقد ُفهم كتابه „الكينونة
والزمان“ من قبل تالميذه  -ومن قبل غريهم أيضاً  -بوصفه „أبحاثاً حول الفهم“ .وتبدو „تأويلية الدازين“ ،التي متثل
نواة أبحاث الكتاب ،وكأنها تدعم هذا الفهم والتقييم .وحقيقة ّ
فإن هذا الكتاب يكاد يكون مقطوع الصلة بالتأويلية
الكالسيكية التي دارت حول تفسري النصوص .أ ّما ما بقي بينهام من صلة ضعيفة فتعود إىل اهتامم املؤلف هنا بـ“سؤال
أصيل“؛ فهو يستخدم كلمة „تفسري“  Auslegungفقط كمجاز ،وهذا يعطيه إمكانية أن يؤكد ّأن منهجية العلوم اإلنسانية
التاريخية ميكن فقط أن ُتس ّمى „تأويلية اشتقاقية“ ،بالضبط ألنها „متجذرة“ يف تأويليته بوصفها تفسرياً للدازاين ،وهي
ثم فهو ال يحتاج
تهدف ،من بني ما تهدف إليه ،إىل تعميق „الرشوط املوجودية“ (األونطية) إلمكانية علم التاريخ“ .ومن ّ
إىل االهتامم بالتأويلية االشتقاقية ،وال باملشاكل املنهجية للعلوم اإلنسانية .وفيام بعد قام أتباعه بأكرث من هذا ،حيث
اهتموا بشكل مشابه بأن يشجعوا كل العلوم الثقافية بجوانبها التقليدية املعادية للمذهب الطبيعي ،وأن يحصنوها
مقابل نتائج البحث النفساين والبيولوجي .وقد تكررت املأساة نفسها يف معالجة مشاكل التأويلية الكالسيكية؛ فمحاوالت
رشح“ الفهم“ عىل أسس نظرية كام هو الحال يف املفهوم الكالسييك ،مل تعد تستخدم ّ
لحل املشاكل التأويلية ،ومن يريد
استيعاب „ماهية الفهم“ عىل أساس من التحليالت الفينومينولوجية ال َق ْبلية ،لن تساعده تلك املحاوالت التي تهدف إىل
بحث رشوط إمكانية الفهم باألدوات النظرية للعلوم الطبيعية.
وأخرياً فإنه توجد يف تأويلية هيدجر فكرة أثبتت أنها فكرة ناجحة وذات نتائج خاصة كثرية ،أال وهي فكرة «البنية
املسبقة للفهم» التي اعتربت رشطاً ّ
لكل فهم .45وكان لهذه الفكرة نتائج كثرية وبصفة خاصة ألنها ارتبطت مبفهوم
مؤداه ّأن كل التفسريات ليس عليها فقط أن تفهم املفهوم بشكل مسبق وبأية كيفية ،وإمنا يجب أن تتمسك أيضاً بهذا
الفهم املسبق» .46وهذا الفهم يقود بالتأكيد إىل لون من رد االعتبار لألحكام املسبقة التي تناقض وبوعي منهجية العلوم
املعتادة .وهذا ما يفعله هيدجر وبكل وضوح يف تحليله لدائرة الفهم.

 45قارن في ذلك «الكينونة والزمان» لهيدجر( ،ص  150وما بعدها).
 46قارن (بصفحة  78وما بعدها) من كتاب كارل لوفث ( )K. Löwith: Heidegger, Denker in dürftiger Zeitحيث يعلن هذا الفهم وينقده.
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تأثيرات هيدجرية

وعىل أثر هيدجر أقدم هانز-جورج جدامر Gadamerعىل محاولة إثبات شمولية الفهم ،يك يدلل بالتايل عىل
األهمية األصيلة للتأويل بالنسبة إىل ّ
كل أنواع التجارب .وقد حاول يف الوقت نفسه ،كام حاول هيدجر قبله ،التشكيك يف
النموذج املوضوعي للتفكري العلمي ،وفيام يرتبط به من هدف معريف ومنهج توجيهي ،وأن يجعله ـ عىل أساس تأويل
ما ـ أمراً نسبياً ،مدّعياً يف ّ
كل ذلك رضورة تجاوز ما يف التأويل الكالسييك من تطلع مييزه نحو املوضوعية .ومفهومه هذا
يجسد بطريقة خاصة ومؤثرة النقيض الطبيعي للرتاث الفلسفي األملاين الذي يعود بصفة خاصة إىل هيجل .وهذا املذهب
ّ
النقيض هو كام سبق صيغة جديدة للمثالية األملانية ،فهو مثالية متنكرة خلف قناع تأوييل.
فالفلسفة التأويلية التي طورها جدامر ،والتي تتبع بعض موضوعات الفكر الهيدجري ،تختلف بشكل تام عن
التأويلية الكالسيكية التي ُتفهم عىل أنها منهج لتفسري النصوص .فتأويلية جدامر تزعم أنها تقدّم تصوراً شام ًال ومه ًام
للتجربة اإلنسانية كلها ،وأنها تتجاوز ما يف النظرية املعرفية حتى اآلن .أ ّما نجاح هذا التصور الشامل مع علوم محددة
ألن هذا االتجاه الفلسفي ال يستطيع أن يساعد يف ّ
فيعود ـ جزئياً ـ إىل سوء فهم ما ،وذلك ّ
حل املشاكل الخاصة بهذه
العلوم ،خاصة ّ
وأن لديها مشاكل كثرية سبق أن عالجتها التأويلية الكالسيكية ،عىل سبيل املثال ما يخص رشح النصوص
وتفسري الفاعلية اإلنسانية .أما حقيقة أنه إ ّبان ذلك يدور األمر حول مشاكل الفهم للعالقات ذات املغزى فسبب غري
محتمل .كان ميكن للمرء أن ينتظر مساعدة من تأويل تكون مجازية النص فيه مفتاحاً لإلجابة عن األسئلة األنطولوجية،
ولكنّ هذا مل يحدث .إضافة إىل مشاكل هذه العلوم يوجد خالف ذلك الكثري من املساهامت التي ال تعتمد «التأويل»
كعالمة تجارية ،وهذه املساهامت تلتزم بشكل كبري بإطار املذهب الطبيعي .وهذا االلتزام يعني برنامجاً معرفياً يهدف
إىل تقديم تفسريات مدعومة نظرياً كام هو الحال عىل سبيل املثال يف العلوم الطبيعية .أ ّما ما يسهم به هذا التأويل
املحض 47يف حل هذه املشاكل فليس إال صيغة جديدة ملعاداة املذهب الطبيعي وإنكاره .والحقيقة ّ
فإن هذه املعاداة
وهذا اإلنكار ال ينبنيان عىل تحليل مناسب وصحيح ،وإمنا غرضهام الوحيد هو التمهيد إلعادة إحياء اتهامات املثالية
األملانية للمذهب الطبيعي.
وهذا التأويل املحض يقف ضد كل من :املفهوم النظري-العلمي الذي طوره ماكس فيرب  Weberلحقل العلوم
االجتامعية والذي تلعب فيه إشكالية الفهم دوراً مركزياً ،وضد النظرية اللغوية لكارل بوهلر ،وضد املفاهيم الفلسفية
التي ميثلها كارل بوبر  Popperوالتي ميكن أن تحسب عىل تقاليد الواقعية النقدية .فهذا التأويل املحض ينتمي ألشكال
الفكر املثايل والنسبي التي استهدفها كارل بوبر بالنقد يف كتابه „أسطورة اإلطار“  Mythos des Rahmensولكنه اهتم
فقط بصيغ هذا األسلوب يف التفكري املوجودة يف الفكر األنجلوسكسوين .وقد أثبت فالسفة أملان مثل كارل-أوتو آبل
ويورجن هابرماس وجود بعض التقارب بني املفاهيم الفلسفية املسيطرة يف املجال اللغوي األنجلوسكسوين والتأويل

 47سأستخدم هذا التعبير من اآلن فصاعداً حتى أميز بين مفهومين :المفهوم الكالسيكي للتأويل والمفهوم المفضل لدى جدامر وما يتضمنه من معارضة
خفية أو ظاهرة للمذهب الطبيعي.
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األورويب القاريّ ّ ،
يس وبشكل استثنايئ ،من الحوار بني هذين االتجاهني .48وبكل تأكيد كانت
وأن هذا التقارب قد رّ
املساجلة الوضعية  Positivismusstreitيف فرتة الستينيات ،التي كانت يف الحقيقة منازلة بني املثالية التأويلية والواقعية
النقدية ،تدور يف نطاق هذا التقارب.

 48حول المعاداة األنجلوسكسونية للواقعية ،والتي ينقصها ،مثل المعاداة األوروبية القارية للواقعية ،تقدير معنى اللغة بالنسبة إلى المعرفة اإلنسانية ،قارن:
Michael Devitt: Realism and Truth, sec. Edition, Oxford 1991.
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المـســاهمون في الملـف
ــالطيب بوعزة:

باحث وكاتب مغريب ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من كل ّية اآلداب ،جامعة محمد الخامس بالرباط .يعمل
حالياً أستاذاً للتعليم العايل يف املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين /طنجة ،له مجموعة كثرية من املقاالت والدراسات
منشورة يف مجالت وصحف محلية ودولية .صدر له مجموعة من الكتب من بينها :كتاب “مشكلة الثقافة” ،وكتاب “قضايا
يف الفكر اإلسالمي املعارص” ،وكتاب “مقاربات ورؤى يف الفن” ،وكتاب «نقد الفكر الفلسفي» من جزأين .يرشف الطيب
بوعزة عىل التحكيم العلمي لبحوث قسم الدراسات الفلسفية والعلوم االجتامعية مبؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات
واألبحاث.

ــيوسف بن عدي:

باحث مغريب يف مجال الفلسفة العربية الوسيط والفكر العريب املعارص ،يشغل أستاذاً ملادة الفلسفة بالتعليم الثانوي ،له
مجموعة من املقاالت والدراسات واملؤلفات ،صدر له :كتاب« :مساءلة النص الفلسفي املغريب املعارص»( ،)2007وكتاب:
«أسئلة التنوير والعقالنية يف الفكر العريب املعارص»( )2009وكتاب« :قراءات يف التجارب الفكرية العربية املعارصة:
رهانات وآفاق»( ،)2011وكتاب« :مرشوع اإلبداع الفلسفي العريب قراءة يف أعامل طه عبد الرحمن»( ،)2011وكتاب:
«إشكاليات املنهج يف الفكر الفلسفي العريب ( ،)2011وكتاب« :أطروحات الفكر العريب املعارص ،مناهج يف تحليل الرتاث»،
منشورات دار التوحيدي املغربية بدعم من وزارة الثقافة ،سنة الطبع .2015

ــفوزية ضيف الله:

باحثة تونسية ،مهتمة بالبحث يف الفلسفة التأويلية والفينومينولوجيا ،الفلسفات املعارصة ،وكذلك مهتمة بالرتجمة.
حاصلة عىل الدكتوراه يف الفلسفة املعارصة يف بحث حول «كلامت نيتشه األساسية ضمن القراءة الهيدغرية» سنة ،2011
خريجة دار املعلمني العليا بتونس واملعهد العايل للعلوم اإلنسانية بتونس ،مربزة يف الفلسفة منذ  ،2003تشتغل أستاذة
مساعدة يف الفلسفة باملعهد العايل للعلوم اإلنسانية بتونس .لها العديد من املساهامت يف املؤمترات الدولية يف تونس
ويف الخارج .لها العديد من املقاالت املنشورة يف مجالت عربية محكمة ،وأخرى قيد النرش :هل كان هيدغر قارئاً منصفاً
لنيتشه؟ تأويلية إرادة االقتدار عند نيتشه ،الكوجيتو الربغسوين ،من فينومينولوجيا الذاكرة إىل جينيالوجيا النسيان،
املنعطف الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا من منظور ريكور ،تباشري فلسفة املستقبل ،يف سامت إرادة االقتدار عند نيتشه،
يف معنى العدل ريكور ناقداً رولز .ولها كذلك مقاالت أخرى منشورة باللسان الفرنيس.

ــسلمى بالحاج مربوك:

باحثة تونسية ،تخصص فلسفة معارصة وفلسفة القيم والعمل .باحثة بالجامعة التونسية ،كل ّية العلوم اإلنسانية
واالجتامعية  9أفريل ،تونس .عضوة يف مخرب البحوث الفلسفية «الفيالب» بالجامعة التونسية .صدرت لها عدة دراسات
وترجامت ،منها« :قراءات ورؤى يف النسق املعريف اإلنساين» ،وترجمة لكتاب «ما هي السياسة؟» لحنا آرنت.

ــزهري الخويلدي:

باحث وأكادميي تونيس ،حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة املعارصة يف موضوع «تقاطع الرسدي واإليتيقي من خالل
أعامل بول ريكور» .أستاذ مساعد بكل ّية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،رقادة ،القريوان ،الجمهورية التونسية .نرش العديد
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من املنشورات العلمية يف عدة صحف ومواقع .من مؤلفاته« :معانٍ فلسفية» ( ،)2009و«ترشيح العقل العريب
اإلسالمي»(.)2013

ــقاسم شعيب:

باحث وأكادميي تونيس ،أستاذ املنطق وعلم الكالم .له عدة مؤلفات ،منها« :تحرير العقل اإلسالمي» ( ،)2013و«فتنة
الحداثة» ( ،)2013و«املفهوم الفلسفي للوجود»( .)2005وله مقاالت عديدة يف مواقع ومجالت عربية.

ــمنري الزكري:

أستاذ ومرتجم مغريب ،أستاذ مادة الفلسفة ـ املغرب.

ــعبد العزيز زيوان:

مفتش مادة اللغة الفرنسية ـ املغرب.

ــعبد السالم حيدر:

أكادميي ومرتجم مرصي ،حاصل عىل دكتوراه الفلسفة يف اآلداب من جامعة بامبريج ،أملانيا .أستاذ الدراسات العربية
بكل ّية العلوم اإلسالمية يف بروكسل .من مؤلفاته« :األصويل يف الرواية» ( ،)2003و«االسترشاق األملاين وتاريخ األدب العريب»،
و«الفلسفة اإلسالمية وتراث اليونان» ( .)2011ومن ترجامته عن األملانية :أ ّنا ماري شيمل« :الرشق والغرب»)،(2004
و«إمرباطوريات .منطـق السـيادة الكـونية» .ومن تحقيقاته :األعامل الكاملة إلبراهيم عبد القادر املازين.

ــمحمد فوزي:

باحث مغريب ،حاصل عىل شهادة اإلجازة يف الفلسفة العا ّمة ،بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ،يتابع دراسته
الجامعية بسلك املاسرت بجامعة ابن طفيل القنيطرة ،يعمل أستاذاً للتعليم الثانوي التأهييل يف الدار البيضاء.

ــتوفيق فائزي:

باحث وأكادميي مغريب ،حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة ،جامعة محمد الخامس ،الرباط .مختص يف قضايا تجديد الفكر
الديني والفلسفي .نرش العديد من األبحاث واملؤلفات ،منها «االستعارة والنص الفلسفي» (.)2016
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