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اعداد / عراقيون 

ذياب شاهين

ول���د بول ريكور يف ال�ش���ابع والع�ش���رين من 
�ش���باط العام 1913 يف )فاالن�س(، يف منطقة 
)الدروم(. فقد ريكور اأمه منذ نعومة اأظافره، 
اأما والده كان مدر�ش���ا ثانوي���ا، قتل يف اأثناء 
احل���رب العاملية الثانية. وترب���ى بول ريكور 
يف كن���ف جدي���ه اللذي���ن كان���ا م���ن املتزمتني 
تعليم���ه  بداي���ة  يف  اخ���ذ  الربوت�ش���تانت. 
درو�ش���ا يف االأدب، ومن ث���م يف باري�س، حاز 
)االأغريغا�ش���يون( يف الفل�ش���فة، وتابع يف ما 
بع���د حلقات )ال�ش���هر( عند غابرييل مار�ش���يل 
ال���ذي كان مبثاب���ة الوج���ه االأبرز م���ن وجوه 
)الوجودية امل�ش���يحية(، و ن�شاأت �شداقة بني 

االثنني. 
دّر�س بول ريكور الفل�ش���فة يف )كوملار( ومن 
ث���م يف )لوريان( قب���ل اأن يقع يف االأ�ش���ر عام 
1939 حيث �شجن يف اأملانيا. وهناك ا�شتطاع 
اأن يقدم ر�شوة حلار�شه يف ال�شجن مقابل اأن 

يجلب له الكتب. ويف مدة ال�شجن هذه ترجم 
اإىل الفرن�شية اأعمال هو�شريل، كما كانت تلك 

االأيام حلظات تعرفه االوىل على يا�شربز. 
يف ع���ام 1939 حني مت جتنيده يف �ش���فوف 
اجلي����س كم���ازم باجلبه���ة ال�ش���رقية. وذاق 
ريك���ور وي���ات احل���رب حت���ى الثمال���ة حني 
اأ�َش���َرْتُه الق���وات االأملاني���ة يف اح���دى املعارك 
االعتق���ال  مع�ش���كرات  يف  ب���ه  واحتفظ���ت 
ببولن���دا مل���دة ارب���ع �ش���نوات كامل���ة. وبرغم 
ظ���روف االعتقال القا�ش���ية ثاب���ر ريكور على 
ق���راءة اأم���ات الكت���ب الفل�ش���فية بلغ���ة املحتل 
االأملاني���ة وق���راأ كل اأعم���ال الفيل�ش���وف كارل 
جا�ش���ربز اأحد اقطاب الوجودية ذات النزوع 
الديني. بل اأنه قام برتجمة كتاب للفيل�ش���وف 
االأملاين ادموند هو�ش���ريل موؤ�ش����س املدر�شة 
الظاهراتية االأملانية بخط اليد على حوا�ش���ي 
الكتاب االأ�ش���لي بقلم الر�ش���ا�س لعدم توفره 
على ال���ورق. ويحكي اأنه كان يعطي درو�ش���ا 
يف الفل�ش���فة واالأدب للمعتقلني برفقة �شديقه 

الناقد الفني ميكيل دوفرين. 
بع���د نهاية احل���رب ع���اد ريك���ور اىل باري�س 
املفكري���ن  م���ن  كوكب���ة  اىل  للف���ور  وان�ش���م 
الفرن�شيني املب�ش���رين باملدر�ش���ة الظاهراتية 
االأملانية املتحلقني حول جملة Esprit روح 
وكان من بينهم جون بول �شارتر واميانويل 

ليفينا�س وموري�س مريلو بونتي.
وطوال �شنني عديدة اكتفى ريكور بالن�شر يف 
املجات الفكرية واالأدبية وُعرف بنهم ثقايف 
كبري ملدوامته على القراءة وهي �شمعة الزمته 
طوي���ا حي���ث كان يف نظ���ر الكثريي���ن جمرد 
ق���ارئ ب���ارع ولي����س مبدع���ا ملفاهي���م جديدة. 
عام 1950 ن�ش���ر ريك���ور اأطروحته اجلامعية 
�ش���نوات  ع�ش���ر  وبع���د  وال���اارادي  االرادي 
�شي�ش���در اجلزء الثاين حتت عنوان االن�شان 
املعر�س للخطاأ ثم الثالث حتت عنوان رمزية 

ال�ش���ر وت�ش���كل ه���ذه الكت���ب الثاث���ة الهيكل 
النظ���ري ال���ذي بن���ى علي���ه ريك���ور اجتهاده 
الفل�ش���في وطور ق���راءة ظاهراتي���ة وجودية 
مل�شاألة االرادة من خال حتليل دقيق للتجربة 
االن�ش���انية اليومية املتجلي���ة يف الرتدد مثا 
وا�ش���تثمر  واجله���د.  والعاطف���ة  واالختي���ار 
ريك���ور اآلي���ات التحلي���ل النف�ش���ي الفرويدي 
ورمزيته���ا  الاارادي���ة  االأفع���ال  حتليل���ه  يف 
االأخاقي���ة وق���دم مقارب���ة تاأويلية لق�ش���يتي 
االثم وال�ش���ر. لكن اميان ريك���ور الديني كان 
مث���ار امتعا�س زمائ���ه خا�ش���ة الوجوديون 
منهم وم���ن هنا االنتقادات الت���ي كانت توجه 
الي���ه وت�ش���ف اأعمال���ه بكونها اجته���ادا دينيا 
داخ���ل احلقل الفل�ش���في برغ���م اأن ريكور كان 
دوما يقر با�ش���تقال الفل�شفة عن الدين. واذا 
كان ريكور خ�ش�س يف �شنوات اخلم�شينيات 
معظ���م جهده ق���راءة وكتاب���ة للظاهراتية يف 
ال�ش���تينيات ان�ش���ب اهتمام���ه عل���ى العل���وم 
االن�شانية خا�ش���ة علم النف�س الفرويدي مما 
خل���ق ل���ه بع����س امل�ش���احنات مع ج���اك الكان 
واتباع���ه. كم���ا اهت���م ريك���ور باالتنولوجي���ا 
وغا�س يف اعمال كلود ليفي �شرتاو�س االأمر 
ال���ذي اأبعده ع���ن دوائر البنيوي���ني املتحلقني 
حول ج���ون لوي األتو�ش���ري. وم���ن هنا ميكن 
فه���م اللغ���ز الذي حتدثن���ا عن���ه يف بداية هذه 
املقال���ة و�ش���ر التهمي�س ال���ذي تعر�س له بول 
ريكور يف �ش���احة فكرية فرن�شية كان ي�شيطر 
عليها اآنذاك اما الوجوديون من اأتباع �شارتر 
اأو املحللون النف�شانيون املتكتلون خلف جاك 

الكان اأو دعاة املدر�شة البنيوية
بعد التحرير اندمج ريكور يف خانة )مدر�شة 
الفينومينولوجي���ا( طبقا لعن���وان اأحد كتبه، 
فدّر�س يف جامعة �شرتا�ش���بور، وتابع رحلته 
مع الفل�شفة االأملانية مع حتفظات رافقته على 

فكر هايدغر. 

كان ريكور منذ العام 1947 ع�ش���وا يف هيئة 
حتري���ر جملة )اإ�ش���ربي(، وع���ام 1956 تبواأ 
ريكور كر�ش���ي الفل�شفة كاأ�ش���تاذ حما�شر يف 
جامعة ال�شوربون وهو من�شب �شيتخلى عنه 
بعد ع�شر �شنوات برغم اأهميته لي�شاهم برفقة 
ثلة من كب���ار املفكرين مثل جيل دولوز واآالن 

تورين يف تاأ�شي�س جامعة نانتري.
واأثن���اء ذروة االنتفا�ش���ة الطابي���ة يف اي���ار 
)ماي���و( 1968 تعر�س ريك���ور ملغامرة األيمة 
اأثرت يف وجدانه ب�ش���كل قا�س و�ش���اعفت من 
�ش���عوره بالغنب و�ش���وء الفهم م���ع االآخرين. 
فباعتباره عميدا للجامعة كان اأي�ش���ا ع�ش���وا 
باللجن���ة التاأديبية التي مت ان�ش���اوؤها ملعاقبة 
زعم���اء الط���اب املنتف�ش���ني وعل���ى راأ�ش���هم 
داني���ال كوه���ني بنديك���ت. وبرغ���م اأن ريكور 
االنتفا�ش���ة  اإىل  الر�ش���ا  بع���ني  ينظ���ر  كان 
الطابية ويعتربها فر�ش���ة تاريخية ال�شاح 
اجلامعة فقد كان الطاب خا�ش���ة اأولئك وراء 
ال�شعارات الثورية يعتربونه رجعيا وخ�شما 
�شيا�ش���يا جتب حماربته. هكذا عانى عنجهية 
ال�ش���لطة التي بعثت بفيالق ال�شرطة القتحام 
احلرم اجلامعي وقمع الطاب وعاين الوقت 
نف�ش���ه حتامل بع�س الطاب خا�شة املاويون 
منه���م الذي���ن حا�ش���روه يف مكتب���ه واندف���ع 
اأحدهم لي�شع على راأ�شه �شلة زبالة امعانا يف 
اذالله. وقد �شاعت هذه الواقعة يف االأو�شاط 
الثقافية و�شارت حديث املتندرين واملت�شفني 
وقيل الحق���ا اأنها كانت ال�ش���بب وراء هجرته 
اىل الوالي���ات املتحدة االأمريكية وهو ما نفاه 
يف حواراته االأخرية موؤك���دا اأن االأمر يتعلق 
بنوع من اخليبة الفكري���ة واأن االأمر ال عاقة 
ل���ه بواقع���ة �ش���لة املهم���ات. وكان���ت مواقفه 
ال�شيا�شية، يف ال�ش���تينيات، ل�شالح ا�شتقال 
اجلزائر، ال�ش���بب يف توقيف���ه. عني يف العام 
1956 يف جامع���ة ال�ش���وربون، لكن���ه اأح����س 

هناك بالعزلة، لذلك ا�ش���تفاد من اإن�شاء جامعة 
)ناتري( )ال�ش���وربون اجلدي���دة( ليدر�س فيها 
بدءا من العام 1966، ولي�شبح عميدها العام 
1969 عل���ى الرغ���م م���ن اأنه���ا اأ�ش���بحت اأكرث 
االأمكن���ة غليان���ا باحلركة الطابي���ة )بعد اأيار 
1986(. وهن���اك تعر�س لبع�س امل�ش���ايقات 
اجل�ش���دية الت���ي �ش���نها علي���ه طاب الي�ش���ار 
الذين و�ش���عوا على راأ�شه �شلة مهمات تيمنا 
باجلملة ال�ش���هرية )مزاب���ل التاريخ( يف هذه 
الف���رتة تنازع���ه اأم���ران، االأول قرب���ه الثقايف 
م���ن التح���ركات الطابي���ة، والث���اين همه يف 
االإداري���ة  باأعمال���ه  باال�ش���طاع  اال�ش���تمرار 
اجلامعية، لذلك ف�ش���ل تقدمي ا�ش���تقالته العام 

 .1970
بع���د ان تاب���ع درو����س الكان وحما�ش���راته، 
ن�ش���ر كتاب���ه )ع���ن التاأويل(، بح���ث فيه حول 
فروي���د ال���ذي جلب ل���ه الكثري من م�ش���ايقات 
الفرويدي���ني. در����س فرتة طويل���ة يف جامعة 
�ش���يكاغو، وبع���د عودت���ه اإىل فرن�ش���ا ت�ش���لم 
اإدارة )جمل���ة امليتافيزيقا واالأخاق(، ون�ش���ر 
كتاب )الزمن وال�ش���رد( العام 1983. و�شفت 
اأقاني���م:  ثاث���ة  عل���ى  تق���وم  باأنه���ا  فل�ش���فته 
و)املثالي���ة  الفرن�ش���ية(  التاأملي���ة  )الفل�ش���فة 
االأملاني���ة( و)االأنغل���و �شاك�ش���وين( يف اإيجاد 

خطاب دقيق. 
م���ن ب���ني اأعماله العدي���دة التي و�ش���مت جيا 
كام���ا م���ن الفا�ش���فة الفرن�ش���يني وبخا�ش���ة 
االرادة(  )فل�ش���فة  كان���ت  وليوت���ار  دري���دا 
و)تاريخ احلقيقة( و)اأزمة التاأويل( و)الزمن 
وال�ش���رد( و)اأنا نف�ش���ي مبثابة �شخ�س اآخر( 

و)الذاكرة، التاريخ، الن�شيان(. 
ح���از بول ريكور العديد من اجلوائز، اأبرزها 
جائزة هيغل وجائزة كارل يا�ش���ربز وجائزة 
للفل�ش���فة،  الك���ربى  الفرن�ش���ية  االأكادميي���ة 

وجائزة مدينة باري�س الكربى وغريها

لو انتقلنا اإىل منت الكتاب، واإىل الف�شل االأول 
من���ه، واملعنون ب�� )ال�ش���رية الذاتي���ة الفكرية( 
اإذ نقراأ عن بدايات ريك���ور وبقلمه حيث قال: 
�ش���اأبداأ ال�ش���رد مبا اأحفظ���ه من ذكرى ال�ش���نة 
التي اأم�ش���يتها بق�ش���م الفل�ش���فة اإبان املو�ش���م 
اب���ن  كن���ُت  اأي���ام   )1930-1929( الدرا�ش���ي 
�شبع ع�شرة �شنة، واإين الأذكر اأنها ال�شنة التي 
ا�ش���طدمُت فيها بتعليم مغاي���ر بالكلية ملا كنُت 
ح�ش���لته يف �شابق درا�شتي، �ش���واء اأكان ذلك 
يف االأدب اأو يف التاري���خ اأو يف العل���م، عل���ى 
اأن اخت���اف ه���ذا النمط م���ن التعلي���م مل يكن 
متعلق���ًا دومًا باأ�ش���حاب املوؤلفات املدرو�ش���ة، 
فقد در�ش���نا �ش���ابقًا، وم���ن وجهة نظ���ر اأدبية، 
املاآ�شي االإغريقية واخلطباء الاتني وبا�شكال 
ومونت�ش���كيو وفا�ش���فة القرن الثامن ع�ش���ر، 
غري اأن االأ�شباب العميقة التي كانت تقُف خلف 
ت�ش���ورهم لاأ�ش���ياء، ظلت حمجوبة عنا على 
نح���و من االأنحاء، وهكذا فقد رحنا نواجه مع 
انتقالنا اإىل ق�ش���م الفل�شفة، املذاهب ذاتها على 

م�شتوى مبادئها واأ�شولها وخ�شوماتها.
مل تك���ن حي���اة بول ريك���ور ب�ش���يطة وطريقها 
���دًا بالزه���ور، ب���ل كان فق���ريًا ويتيمًا بعد  معبَّ
وف���اة وال���ده، ووف���اة والدت���ه اأثن���اء والدته، 
وتربيته يف كنف عمته وجده الأبيه، وبالرغم 
م���ن اعتب���اره اإداريًا من )اأيتام االأم���ة(، اإال اأنه 
ان�ش���اق اإىل الر�ش���م والق���راءة، وكانت حياته 
منح�شرة بني البيت وثانوية الذكور يف مدينة 
)رين(، وبالرغم من اكت�ش���افه )للكا�ش���يكيني 
الكبار( يف ال�ش���نوات ال�شابقة ل�شنة الفل�شفة، 
ولكن ذلك مل مينع عن �ش���دمة اللقاء بالفل�شفة 
احلقيقي���ة التي مل ي�ش���تطع التعرُّف عليها عند 

موتتاين وبا�شكال وفولتري ورو�شو.
كان هنالك �ش���راع بني ما كان يوؤمن به ريكور 
نتيجة ن�ش���اأته الربوت�ش���تانتية وبني ما يقراأه 
قراءت���ه  كان���ت  واإذا  اآخري���ن،  فا�ش���فة  عن���د 
زت عاطفته املطلقة ملا كان  �ش���ايرماخر قد ع���زَّ
يوؤم���ن به، فاإن النقدية املحدثة التي اكت�ش���فها 
جت ذلك ال�ش���راع، خ�شو�ش���ًا  يف اجلامعة اأجَّ
بع���د قراءت���ه لكتاب ه���ري برغ�ش���ون )منبعا 
كارل  اله���وت  وكذل���ك  والدي���ن(،  االأخ���اق 
بارث، وهذا �ش���اعده الإدارة حرب داخلية على 
ال�ش���عيد الذهني بني االإميان والعقل اأو عمل 
هدن���ة بينهما. يف باري�س، ويف العام 1934-
،1935 التق���ى ريكور ب�� )جربائيل مار�ش���يل( 
وب� )اإدموند هو�شرل(، ف�شًا عن تلقيه تعليمًا 
متينًا يف )ال�ش���وربون( من قبل اأ�ش���اتذة كبار 
منهم: لي���ون روبان، واإمي���ل بريهييه، وليون 
برون�ش���فيج، كذلك انتظم على ح�شور حلقات 

يف  ُتعق���د  كان���ت 
جمع���ة  ي���وم  كل 
كل  به���ا  يق���وم 
واحد يف مقاربة 
م���ا  مو�ش���وع 
اختي���ارًا وبحث���ًا 
اإىل  اللجوء  دون 
فيل�شوف  اأي  �شلطة 
ذائ���ع ال�ش���يت، وه���ذا ما جعل���ُه متدرب���ًا على 
املنه���ج ال�ش���قراطي يف حتلي���ل جت���ارب عامة 
كال�ش���عور بالظل���م، اأو حتلي���ل ت�ش���ورات، اأو 

مقوالت حمملة باإرث مفهومي ثقيل.
يق���ول ريك���ور: اإن ماك�ش���يم �شا�ش���تني هو من 
اأطلعني على هو�شرل عندما اأعطاين الرتجمة 
االإجنليزي���ة ملوؤلفه )االأف���كار املوجهة(، ويرى 
اأن )فك���رة الق�ش���دية( ه���ي الت���ي نف���ذت م���ن 
خالها ظاهراتية )فينومينولوجية هو�شرل( 
الق�ش���دية  اأن يف مو�ش���وعة  اإذ  فرن�ش���ا،  اإىل 
ف�ش���ل بني الوعي والوع���ي بالذات بعدما كانا 
حي���ث  الديكارت���ي،  الت�ش���ور  يف  متطابق���ني 
اأ�ش���حى الوعي متجه���ًا نحو اخل���ارج كما لو 
اأنه ملقًى على حدود الذات، وهذا �ش���اعد على 
حتدي���د الوعي باملو�ش���وعات التي يق�ش���دها 
اأف�ش���ل من حتديده بفعل الق�ش���د ذاته، ف�شًا 
د املو�ش���وعي ال���ذي �ش���محت ب���ه  ع���ن التع���دُّ

الق�شدية ذاتها.
تكوي���ن  دورًا يف  ال�شيا�ش���ية  لاأو�ش���اع  كان 
بول يكور اأي�ش���ًا، ففي �شن احلادية اأو الثانية 
ع�ش���رة اأكت�ش���ف اجلور والظلم الذي ت�شمنته 
)معاهدة فر�ش���اي( وهذا يجعل من موت اأبيه 
قتيًا على اجلبهة الع�ش���كرية يف العام 1915 
عبث���ًا ال طائل من ورائه، اأ�ش���ف اإليه �ش���عورًا 
بالُظلم �ش���اهم فيه ن�شاأته الربوت�شتانتية، كما 
اأن اإعدام املهاجرين االإيطاليني نيكوال �ش���اكو 
وبارتوملي���و فانزيت���ي يف الوالي���ات املتح���دة 
بتهم ملفقة �ش���اعد يف والدة وعيه ال�شيا�ش���ي 

يف ذاك اليوم.
عندم���ا اأدركته احل���رب العاملي���ة الثانية، وجد 
نف�ش���ه مدنيًا جمن���دًا، ث���م حماربًا م�ش���تخلفًا، 
ف�ش���ابطًا اأ�ش���ريًا، واالأ�ش���ر ل���دى ريك���ور كان 
جتربة اإن�ش���انية فذة ومقا�ش���مة اأنا�س اآخرين 
املعتق���ل وتك���ون �ش���داقات، ان�ش���باط �ش���ديد 
مع ق���راءة متاحة للكتب، ولك���ن رغم ذلك بقي 
ريكور معجب���ًا بالفكر االأمل���اين؛ اإذ عمل بحثًا 
ع���ن كارل يا�ش���رب�س، وق���راأ مارت���ن هايدغ���ر 

ن كبري. بتمعُّ

عن العربي اجلديد

بول ريكور من اليتم إلى األسر.. 
سيرة موجزة للفلسفة

حياة بول ريكور: يتٌم.. وأسٌر.. وتأويل..

تحت عنوان )بول ريكور من س��ؤال الذات إىل انبثاق املعنى( كتب 

ل( للفيلس��وف الفرنيس  م لكت��اب )طول تأمُّ عمر مهيب��ل الذي قدَّ

ب��ول ريكور قائاًل: كان ريكور أس��تاذًا مربزًا ذائع الصيت، اس��تطاع 

د فلسفة محكمة البنيان؛ بسيطة يف  بحسه اإلنساين الصايف أن يشيِّ

شكلها، عميقة يف داللتها، فلسفة كانت عىل مرمى حجر من مشارب 

ة(. وأضاف: يرى ريك��ور منطلق الفه��م أنه كامن يف  معرفي��ة ع��دَّ

تركيبة الس��ؤال ذاته(، وكذل��ك أن العالقة بني الرمز والتأويل عنده 

هي عالقة جنينية ترتسم حولها وبها معامل الحقل األبستيمولوجي 

د  ��س للهرمينوطيقا أو التأويل، فالرمزي��ة مرتع خصب لتعدُّ املؤسِّ

املعاين والدالالت.
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رسول محّمد رسول

ولع����ّل م����ا اأقب����َل علي����ه حمج����وب - يف هذا 
ه����و  اإمن����ا   - ال����رثي  الرتجم����ي  ال�ش����نيع 
اإرواء ظم����اأ الق����ارئ الراغ����ب مبعرفة وفرة 
اال�ش����تغاالت الريكورّي����ة يف هذين احلقلني 
املعرفّيني اللذين كرُث احلديث فيهما وعنهما 
�شمن �شريورة االختاف لدى كبار فا�شفة 
الق����رن الع�ش����رين. فما ال����ذي كان يريد قوله 

ريكور يف هذه املحا�شرات؟
بداية �شنحافظ - يف هذه القراءة التحليلية 
- على م�ش����توى التواتر التاأريخي الن�ْشقي 
يف  ريك����ور  ا�ش����تغاالت  ب����ه  ظه����رت  ال����ذي 
ف�ش����ول ه����ذا الكت����اب ال����ذي بظه����ر - الأول 
امُلحا�ش����رات  مت����ون  يف  بالعربي����ة   - م����ّرة 
واملن�ش����ورات االأ�ش����ل، واأوؤك����د ههن����ا عل����ى 

عبارة"املن�شورات االأ�شل".
وال ب����د م����ن االإ�ش����ارة ههن����ا، ب����اأن حمجوب 
نّب����ه الق����ارئ العرب����ي على �ش����رورة اعتبار 
الفع����ل  الثالثة"داللي����ات  املحا�ش����رة 
والفاعل"لع����ام 1988، باأنها"مُيكن اأن ُتقراأ 
�ش����ة للفع����ل يف  كتاألي����ف للتحلي����ات املخ�شَّ
كت����اب ريك����ور )ال����ذات عينها كاآخ����ر(، الذي 
متَّ ن�شره بالفرن�شية يف 1990")حمجوب: 
�����س 29، هام�����س 1(، وهو م����ا وجدناه يف 
منت كت����اب ريكور نف�ش����ه ال����ذي ترجمه اإىل 
العربي����ة الدكتور ج����ورج زيناتي، و�ش����در 
ع����ن املنظمة العربي����ة للرتجمة ع����ام 2005 
بعنوان )ال����ذات عينها كاآخر(، والذي �ش����مَّ 
يف ف�ش����وله عنوان:"من العم����ل اإىل الفاعل 
ترجم����ة  �ش����من  واملن�ش����ورة  احلقيق����ي"، 
زينات����ي يف ال�ش����فحة 207 حتى ال�ش����فحة 
247. اأما �ش����فحاتها يف الن�س الفرن�ش����ي، 
فه����ي م����ن �ش����فحة 109 اإىل �ش����فحة 136. 
ذ، اقرتاحًا،  علمًا اأن الدكت����ور حمجوب يحبِّ
ترجمة العن����وان اإىل )اأنا نف�ش����ي غريا( يف 
 Soi( مقابل العنوان الريكوري بالفرن�شية
 )– même comme un autre
ولي�س )ال����ذات عينه����ا كاآخر( كم����ا يرتجمُه 
م����ع  الدكت����ور زينات����ي. )ح����وار �شخ�ش����ي 
حمج����وب جرى يف م�ش����اء اخلمي�س 3 اآب/ 

اأغ�شط�س 2017(.
ه اإىل م����ا نّبهن����ا ل����ه حمج����وب  وكذل����ك نن����وِّ
اإىل  الت����ي ج����اءت  ب����اأن حما�ش����رة ريك����ور 
عنوان"االقت�ش����اء اخللُقي لنظرية الفعل"، 
اإمنا مُيكن قراءتها كا�شتئناف للعنا�شر التي 
وردت يف الدرا�شات: ال�شاد�شة، وال�شابعة، 
والثامن����ة الت����ي �ش����ّمها كت����اب ريكور")�س 
42(، اأال وهو )اأنا نف�ش����ي غ����ريا( اأو )الذات 
من:"ال����ذات  ُكل  وه����ي  كاآخ����ر(،  عينه����ا 
والُهوية ال�ش����ردية"، و"الذات واال�شتهداف 
االأخاق����ي"، و"ال����ذات واملعي����ار االأخاقي 
الواجب����ي". انظ����ر: )�����س 293 - 456 م����ن 
الن�����س العربي برتجمة زينات����ي(، وانظر: 

)�س 167 - 278 من الن�س الفرن�شي(.
تبدو ه����ذه التنبيه����ات ذات اأهمية ق�ش����وى 

رات فكر  لكونه����ا ترينا بو�ش����فنا قراًء تط����وُّ
بول ريكور بني ن�شج املحا�شرات يف بداية 
ظهورها والتطورات ال�شياغية واالإن�شائية 
الت����ي خ�ش����عت له����ا تالي����ًا، وه����ي تنبيه����ات 
م للباحث - اإىل جانب القارئ  ميكن اأن تق����دِّ
- فر�ش����ة نفي�ش����ة ملتابعة ما ه����و عليه تفكري 
ريكور يف �شوؤون التاأويلّية وبقية نظرياته 

الفل�شفية يف الفعل والعمل وغريها.
اال�شتعارة وُم�شكل الهرمينوطيقا املركزي

وُم�ش����كل  بعنوان"اال�ش����تعارة  نب����داأ 
يع����ود  املركزي"ال����ذي  الهرمينوطيق����ا 
اإن�ش����اوؤه اإىل ع����ام 1972؛ اإذ ياأخذنا ريكور 
ُيع����دُّ  ال����ذي  التاأوي����ل  ح����راك  اإىل  مبا�ش����رة 
املرك����زي  -"املُ�ش����كل  منظ����وره  بح�ش����ب   -
ب����ني  وُيقاب����ل   ،)63 للهرمينوطيقا")�����س 
التاأويل والتف�ش����ري مثلم����ا ُيقابل بني الن�س 
اأو  ن  امل����دوَّ ونظ����ريه  امل�ش����موع  ال�ش����فاهي 

املكتوب.
اإىل  ريك����ور  ينظ����ر  الدرا�ش����ة،  ه����ذه  يف 
التاأوي����ل م����ن زاوية حق����ل تطبيق����ه، وكذلك 
م����ن زاوي����ة م�ش����تواه االإب�ش����تمولوجي اأو 
اإىل  ليخل�����س  اال�ش����تعرايف،  اأو  املع����اريف 
مقارب����ٍة يعتقُد اأنه����ا وقتّية الطاب����ع، لكنه ال 
يني ي�شع"الن�ش����و�س املكتوب����ة يف ُمقابلة 
اللغة املتكلَّمة، وو�ش����ع التاأوي����ل يف ُمقابلة 
التف�ش����ري")�س 64(، وُكل ه����ذه الرتتيب����ات 
تبدو للقارئ حماول����ة لطْرق اأبواب الباغة 
ه����ذا  يف   - تتجّل����ى  كم����ا  واالأ�ش����لوبّيات 
البحث - باال�ش����تعارة الت����ي يجد ريكور اأن 
ن����ه مَبهّمة الّدليل لفهم ن�ش����و�س  فهمها"ميكِّ
اأط����ول يف اأثر اأدبي")�����س 71(، وهو الذي 
يعتق����د اأن الن�����س اإمن����ا هو"اأثر"اأو"ُجمل����ة 
مفردة"؛ بل هو"هند�شة ِمعمار"، ويفرت�س 
يف ه����ذه الهند�ش����ة باأن"العاق����ة ب����ني الُكل 
واجل����زء هي عاق����ة دائرّية ال ف����كاك منها"، 
ليخل�����س اإىل اأن"الن�����س هو مبثاب����ة الفرد 

حيوانًا - مثًا - اأو عمًا فنيا")�س 76(.
ولهذا، �شيغو�س ريكور يف مقاربات فرعية 
لذي����ذة املعاجلة قوامها الن�س واال�ش����تعارة 
خطاب����ًا، وُمقارب����ة التاأويل بني اال�ش����تعارة 
والن�����س اأو العك�����س، وهي مداخل �ش����يجد 
����عًا يف  ����ق �ش����داها جلي����ًا مو�شَّ الق����ارئ املُدقِّ
كتاب����ه )اال�ش����تعارة احليَّة( الذي �شين�ش����ره 
بع����د ثاثة اأع����وام عل����ى تاأريخ ن�ش����ره لهذا 
البحث، وه����و الكتاب الذي �ش����ياأخذ طريقه 
اإىل اللغ����ة العربية ُمرتجم����ًا يف بريوت عام 

.2017

تأويلّية فكرة الوحي
�ش����دور  عل����ى  ع����ام  وبع����د   ،1976 يف 
����ة(، األق����ى ريك����ور  كت����اب )اال�ش����تعارة احليَّ
حما�ش����رته"تاأويلّية فك����رة الوح����ي"، التي 
يتب����ّدى فيها - ريك����ور - جريئ����ًا يف تناوله 
الإ�ش����كالية الوح����ي يف الن�ش����و�س املكتوبة 
ب�"التاأويلّي����ة  حمج����وب  اأ�ش����ماه  م����ا  اأو 

وه���ي   ،)139 ����س   ،2 الكتابّية")هام����س 
���ت عملي���ة ن�ش���رها يف  املُحا�ش���رة الت���ي متَّ
1977؛ ففكرة الوحي قد تبدو ُميفة ب�شبب 
العتمة التي طالتها وفق جداالت كاذبة مّرت؛ 
ولذل���ك ي�شت�ش���عر ريكور حمنة م���ا هو ُمقبل 
علي���ه، لك���ّن رحابة �ش���دره و�ش���جاعة هّمته 
جع���اه مي�ش���ي با ت���ردُّد ملا له من ح�ش���افة 
ينية الكتابّية حتى  الركون اإىل الن�شو�س الدِّ
يدر�س، يف حمور اأول، التعابري االأ�ش���انية 
للوح���ي م���ن خ���ال خم�ش���ة خطاب���ات ه���ي: 
النب���وي، وال�ش���ردي، واالأوام���ر، واحلكمة، 

والن�شيد.
م اإجابة لفل�ش���فة  اأما يف املحور الثاين، فيقدِّ
���ل ع���امَل الن����س -  هرمينوطيقي���ة ع���رب تاأمُّ
���ط وال�شهادة حتى  اجلديد، والتفكري املتو�شِّ
ليبدو اأن ريكور يروم، يف هذه املُحا�ش���رة، 
الدفاع ع���ن مفهوٍم للوحي مثلم���ا الدفاع عن 
مفه���وٍم للعق���ل، حي���ث اإن كاهم���ا ينخ���رط 
يف"جدلية حّية"من �ش���اأنها تولي���د ما ُيطلق 

عليه"تعقًُّا للوحي")�س 140(.
اإن���ه يري���د  م���ا �ش���يقوله تف�ش���يًا،  ُكل  ويف 
الع���ودة اإىل الوح���ي بروؤي���ة عقاني���ة تزيح 
به���ا  تفق���د  الت���ي  والتاأوي���ات  التف�ش���ريات 

اجلماع���ة االإميانية"روح الطاب���ع التاأريخي 
�ُش���لطة  نف�ش���ها حت���ت  لتاأوياته���ا، وت�ش���ع 
امللفوظات اجلامدة للتعليم")�س 141(. اإنه 
ينية  ر للحقيق���ة الدِّ ب�ش���دد نقد الفه���م املتحجِّ
ل���ة م���ن دون اإنكار"خ�شو�ش���ّية العم���ل  املُنزَّ
املذهبي؛ ال يف امل�ش���توى الكني�ش���ي، وال يف 
 ،)141 الثيولوجي")����س  الِعل���م  م�ش���توى 
الأنه مييل اإىل �ش���هادة االإمي���ان التي ال بد اأن 
مُيار�ش���ها االإن�شان املُ�شتنري ذاته الذي ُيف�شر 
�ش���ة ذاتيًا لفهم ذاته، وبذلك  الن�ش���و�س املقدَّ
ُنحق���ق العودة اإىل ما ا�ش���ماه ريكور"اأ�ش���ل 
اخلط���اب الثيولوجي")�س 142(، لي�ش���دح 
�شها على النحو االآتي، وهي  بروؤيته التي يلخِّ
اأنه يتوّجب االلتفات اإىل"النظر نحو االأ�شياء 
امل�شرودة نف�ش���ها بدل االلتفات نحو ال�شارد 
والهام����س يف اأذنه")����س 146(، وال�ش���ارد 
هنا هو"الو�ش���يط الناقل"، هو"الكني�ش���ة"، 
���ل بني الن�س  الت���ي ال يري���د لها ريكور التدخًّ
ين���ي املوح���ى ب���ه كاأ�ش���ل وقارئ���ه، ب���ني  الدِّ
يه الكن�ش���ي املوؤ�ش�ش���اتي، اإمنا  الوحي ومتلقِّ
يري���د م���ن التاأوي���ل االن�ش���راف اإىل الن����س 
امل�ش���در االأ�ش���ل مبا�ش���رة لتح�ش���يل اإمي���ان 
ف���رد خ���اٍل من الو�ش���طاء �ش���وى ذات املتلقِّي 
مبا�ش���رة الأ�ش���ل ق���ول الوح���ي يف حماول���ة 
ه نحو"اأثر االإله يف احلدث")�س  من���ه للتوجُّ
148(، وههنا جند اأنف�ش���نا ب�ش���دد مُمار�شة 
لتاأوي���ل الوحي ذاتي���ًا كمعاناة، حت���ى ياأتي 
دور احلكم���ة الت���ي"ال تعّلمنا كي���ف نتجنَّب 
بالطا�ش���م،  جنحده���ا  كي���ف  وال  املعان���اة، 
يه���ا بالوهم، ه���ي تعّلمنا كيف  وال كي���ف نغطِّ
���ل، كي���ف ُنع���اين املعاناة")����س 154(  نتحمَّ
لي�ش���بح الفهم، وبالتايل التف�شري والتاأويل، 
�ش���ربًا من التجرب���ة الباطني���ة ولي�س جمرد 
تعامل مع ن�س موحى ب�شكل �شوري جاف.

ومن هنا ي�شوق لنا ريكور خا�شة تنظرياته 
 )165 الكثيفة")����س  �ش���وء"الّعتمة  يف 
التي يفرت�ش���ها ح���ول مفهوم الوح���ي، رغم 
ذ اأن يك���ون توّجهن���ا اإىل"حتليل  اأن���ه ال يحبِّ
ملفوظ���ات  م�ش���توى  يف  الّدين���ي  اخلط���اب 
ذات ال�ش���كل الاهوت���ي م���ن قبي���ل التخريج 
الق�ش���وي: اأن الله موج���ود، واأن الله ثابت، 
واأن الل���ه قوي عل���ى ُكل �ش���يء")�س 159(، 
بداًل م���ن ذلك، يعتقد ريكور"اأن هرمينوطيقا 
للوحي ُمطالبة ب���اأن ُتخاطب على نحو اأويل 
اأ�ش���ل جهات لغة اإميانية؛ تخاطب العبارات 
ل بها اأع�ش���اء املجموعة اأ�ش���انيًا  التي يتاأوَّ
جتربته���م الأنف�ش���هم ولغريهم")����س 159(. 
وب�ش���دد هذه العبارات"ال بد من اقتاع هذا 
احُلك���م م���ن ج���ذره، وال ب���د لنا م���ن االقتناع 
�س ال متثل واجهة  ب���اأن اأجنا�س الكت���اب املقدَّ
باغي���ة يكون م���ن ال�ش���هل ته�ش���يمها اإجاًء 
مل�شمون فكري ال يتاأثر بالناقل االأدبي")�س 
159(، فه���ذه قناعة ال بد من اجتثاثها جذريًا 
ع���رب االبتعاد ع���ن االعتقاد باأن لغ���ة االإميان 
تّلخ�شها جمرد عبارات ق�شوّية باتت �شائدة 

لدى الوعي االإن�شاين.
اإن تبدي���د عتم���ة الوحي تتوجب - بح�ش���ب 

ريكور -"اإبادة لُكل �شكل ُكلياين من ال�شلطة 
التي ق���د تزعم حيازة احلقيق���ة التي يعطيها 
الوحي")�س 165(. وُكل ذلك متهيد لن�ش���ف 
بالع���ودة  فكرة"اله���وت عقلي")����س 165( 
اإىل"م�شتوى خطاب الوحي االأ�شا�شي")�س 
165(، لينتقل اإىل نقد خطاب اأ�شئلة فل�شفية 
ي���ن لاإجاب���ة عنه���ا )انظر: �س  �ش���ينربي الدِّ
165(، وه���و م���ا ال يريده ريك���ور، اإمنا بداًل 
م���ن ذل���ك، يبتع���د ع���ن اأّي م�ش���ارات للتعقُّل، 
ويق���رتح مفه���وم التجلي���ة اأو االإج���اء ناأي���ًا 
���ق"، و�ش���يقرتح م�ش���رى  ع���ن عبارة"التحقُّ
م���ن  باالنط���اق  احلقيق���ة  لفه���م  قوام���ه 
منظور"التجل���ي"، ليقول اإنن���ا ال بد اأن ندع 
ف�ش���اء جتلي اأن يك���ون قب���ل اأن نتفلت نحو 
وعي ال���ذات املفك���رة واملتكلِّمة")�س 167(، 
وهذا كام �شينحاز اإىل قناعتنا باأن تاأويلّية 
ريكور متي���ل اإىل التجرب���ة الباطنية ولي�س 
العقلي���ة فق���ط، ليخلو ل���ه جو ال���كام، وهو 
يدعو اإىل تف�ش���يل"االلتفات نحو بع�س ُبنى 
تاأوي���ل التجرب���ة االإن�ش���انية ق�ش���د اأن نتبنيَّ 
فيه���ا مام���ح مُيكن م���ن خالها ل�ش���يٍء ما اأن 
ُيفهم حتت فكرة الوحي يف معنًى حمايد عن 
ين")�س 167(. عل���ى اأن هذا الفهم مُيكن  الدِّ
اأن يك���ون تكري�ش���ًا"للدعوة غ���ري االإكراهي���ة 
للوحي والكتابي")����س 167(، اإمنا التناغم 

معها.
يف �ش���ياق التجل���ي، يق����رتح ريك����ور ثاثة 
مفاهيم هي: ا�ش����تقال الكتاب����ة، واالإخراج 
اأو  ع����امَل  اإىل  واالإحال����ة  االأث����ر،  بوا�ش����طة 
بتو�ش����يح اآخ����ر: الكتاب����ة بو�ش����فها عاق����ة 
م�شو�شة بني االأ�شياء ولي�شت كتلة مادية 
للكلم����ة، ومفهوم االأثر، ومفهوم عامَل الن�س 
اأو اأم����ر الن�����س، العَل����م امل�ش����تهدف خ����ارج 
الن�س، على اأن الق�شد والبنية ي�شريان اإىل 
املعن����ى. اأما عامَل الن�س، في�ُش����ري اإىل َمرجع 
الن�����س، وهو لي�س ما قيل، اإمنا ما عنه قيل، 
واأمر الن�س هو ذا مو�ش����وع الهرمينوطيقا 
واأمر الن�س هو العامَل الذي ين�ش����ره اأمامه. 

)انظر: �س 169(.
تب����دو ه����ذه التق�ش����يمات اأنه����ا ه����ي نف�ش����ها 
للخط����اب  الكا�ش����فة  مركز"الوظيف����ة 
����عري")�س 169(. وما يريد الو�ش����ول  ال�شِّ
اإلي����ه ريكور عرب هذه التق�ش����يمات، اإمنا هو 
عدم اعتبار احلقيقة حتققًا؛ بل"اجلاء؛ اأي 
اأْن ت����دع ما يظه����ر يكون، وم����ا يظهر هو ُكل 
مّرة مقرتح من العامَل؛ من عامَل يكون، حيث 
مُيكنن����ي االإقامة به حتى اأ�ش����رع فيه واحدًا 
م����ن اأخ�����س اإمكاناتي، ويف معن����ى االإجاء 
����عرية،  ه����ذا تك����ون اللغ����ة، يف وظيفتها ال�شِّ

حمل ك�شف")�س 172(.
ين����ي عند ريكور  تب����دو اال�ش����تعانة بغري الدِّ
اأنها"ُت�ش����اعدنا عل����ى اإع����ادة مفه����وم الوحي 
الكتاب����ي اإىل كام����ل جدارته ال�ش����الفة")�س 
ه����و  ين����ي  الدِّ غ����ري  املعن����ى  ه����ذا   ،)173
الذي"يخّل�ش����نا م����ن التاأوي����ات ذات املنزع 
ال�ش����يكولوجي لاإلهام املكت����وب، يف معنى 

نفث للكلمة يف اأذن كاتب ما")�س 173(.
اإىل  ريك����ور  �ش����ينتهي  ذل����ك،  خ�ش����م  ويف 
�س  الكت����اب املقدَّ الق����ول باأن"هرمينوطيق����ا 
ه����ي عل����ى الت����وايل هرمينوطيق����ا جهوّي����ة 
وهرمينوطيق����ا  عاّم����ة،  هرمينوطيق����ا  يف 
فريدة ت�ش����مُّ اإليها الهرمينوطيقا الفل�ش����فية 
����ة  كاأرغونانها املخ�ش����و�س، هي حالة خا�شّ
لكون الكتاب املقّد�س هو واحدًا من ُكربيات 
ق�ش����ائد الكي����ان existence، وهي حالة 
����ة فري����دة، الأن ُكل اخلطابات اجلزئية  خا�شّ
حتال على اال�ش����م ال����ذي هو نقط����ة التاأويل 
واملرّب����ع اخل����ايل ل����ُكل خطاباتن����ا ع����ن الله، 

وحتال على الاُم�شمى")�س 174(.

منطق هرمينوطيقي
يف 1978، عك����ف ريك����ور يف حما�ش����رٍة له 
هرمينوتيقي"عل����ى  عنوان"منط����ق  حت����ت 
درا�شة اجلانب املعاريف اأو االإب�شتمولوجي 

اخلا�����س بالتاأوي����ل، وفيه����ا �ش����يذكر كت����اب 
منط����ق  يف  )حتقيق����ات  ليب�����س  هان�����س 
هرمينوتيق����ي(، وه����ذا توا�ش����ع يتحّلى به 

ريكور توا�شًا اأفقيًا مع الفا�شفة.
كان ريكور ن�ش����ر هذه الدرا�ش����ة يف 1981، 
وهن����ا ن����راه يعتقد باأن امل�ش����روع الهيدغري 
ال����ذي م����ال اإىل الوجود ردحًا م����ن الزمن مل 
يق�����س ُكلي����ًا عل����ى الباعث االإب�ش����تمولوجي 
يف م�ش����اغل التاأويلّية، واإذا كانت م�ش����اركة 
رة،  هيدغر تو�ش����ف باأنها هرمينوطيقا جُمذَّ
فاإن ريكور يراها باأنها"ال ميكن اأن تفلت من 
ُم�ش����اءلة النوع االإب�شتمولوجي")�س 91(. 
وله����ذا يخو�����س ريك����ور غم����ار البح����ث يف 
اأدوار ُكل من فلهلم ديلتاي )1833 - 1911( 
ومارتن هيدغر )1889 - 1976( على نحو 
م�ش����هب يف املنحى التاريخي والوجودي؛ 
فكاهما �ش����غل امل�ش����األة التاأويلّي����ة، ولينظر 
يف مرحل����ة خط����اب الهرمينوتيق����ا م����ا بع����د 
الهيدغرّي����ة؟، وما كر�ش����ه ه����ذا اخلطاب من 
ر �شروط اإمكان خطاب  اجتاه عام نحو"تفكُّ
والتموق����ع،  املخ�ش����و�س،  الهرمينوتيق����ا 
تبع����ًا لذلك، يف عاقة االهتمام����ات املنطقية 
التي بداأت تربز �ش����من التيارات الفل�ش����فية 
يعن����ي ح�ش����ور  م����ا  املعا�ش����رة")�س 88(، 
نب����و  رغ����م  االإب�ش����تمولوجي،  الباع����ث 
التاريخانية لدى ديلت����اي والوجودية لدى 
هيدغر على نحو وا�ش����ع وموؤثر يف احلراك 

الفل�شفي.
يعتق����د ريك����ور اأن م�ش����روع فل�ش����فة ديلتاي 
�ش����ار يف اجتاه����ات ثاث����ة ه����ي: 1. الدفاع 
ع����ن ا�ش����تقالية علوم ال����روح بالن�ش����بة اإىل 
علوم الطبيع����ة. 2 اإقامة الفرق بني اإجرائها 
الرئي�����س؛ بني الفهم والتف�ش����ري امل�ش����تعمل 
يف ُعل����وم الطبيعة. 3. تاأ�ش����ي�س هذا الفرق 
االإب�ش����تمولوجي على خا�ش����ّية اأ�شا�شّية يف 
احلياة الروحية هي قوة الذات يف االنتقال 
اأجنبي����ة  والنف����اذ اإىل حي����اة �ش����يكولوجية 
عنه����ا. )انظ����ر: �����س 89(. وه����ا هن����ا ي����رى 
ريكور باأن تاأويلّية ديلتاي كانت"انخرطت 

داخل اجلدل االأب�شتمولوجي")�س 89(.
هيدغ����ر؛  فل�ش����فة  م�ش����روع  اجتاه����ات  اأم����ا 
فق����د �ش����ارت يف: 1. اأنه����ا ال تهت����م بتربي����ر 
�ش����وؤالها  ب����ل  ال����روح؛  عل����وم  خ�شو�ش����ية 
اأنطولوج����ي؛ فنح����ن الذي����ن ن�ش����األ �ش����وؤال 
الوج����ود. اإن �ش����وؤال املعن����ى، وهو �ش����وؤال 
هرمينوطيق����ي بامتي����از، هو �ش����وؤال معنى 
الوجود )�س 89 بت�شرف(. 2. لي�س �شوؤال 
الفهم، الذي يقت�ش����يه �شوؤال معنى الوجود، 
ه����و نف�ش����ه �ش����وؤااًل اإب�ش����تمولوجيًا؛ فالفهم 
ه����و �ش����مة مميزة للوج����ود الذي ه����و نحن، 
وخا�شية من خا�ش����يات املْوجد - حمجوب 
ُيرتج����م م�ش����طلح Dasein االأمل����اين اإىل 
املْوج����د - مب����ا هو وج����ود يف العَلم، ولي�س 
التاأوي����ل اإاّل تطويرًا للفه����م. 3. اإن ما تعري 
املْوجد"الدازين"لي�����س  حتليلي����ة  عن����ه 
ذات معرف����ة، واإمن����ا ه����و موج����ود ُملق����ى – 
م�ش����رتع؛ فثمة قبل عاقة املعرفة بني الذات 
واملو�شوع، يوجد اقت�شاء الفهم يف البنية 
االأنطولوجية للُمَقلولّية ولا�ش����تباق. )�س 
ريك����ور"اأن  ي����رى  وههن����ا  بت�ش����رف(.   90
م�ش����األة الوج����ود ت�ش����بق البح����ث يف ُعل����وم 
الروح")�����س 90(، وكذلك"وقب����ل اأن يكون 
التاريخ، مو�شوع ومنهج، نحُن تاريخيون 

من اأق�شانا اإىل اأق�شانا")�س 90(.
ور  م����ع ذل����ك، يع����ود ريكور ليق����ول ع����ن الطَّ
م����ا بع����د - الهيدغ����ري باأن����ه:"مل يك����ن لهذه 
م����ن  ُتفل����ت  اأن  رة  املج����ذَّ الهرمينوطيقي����ة 
ُم�ش����اءلٍة من النوع االإب�ش����تمولوجي ما دام 
����ى �شروط  مُمكنًا لنا وواجبًا علينا اأن نتق�شّ
����ة باخلط����اب والتاأويل����ي،  االإم����كان اخلا�شّ
واأن منوق����ع - ه����ذا اخلط����اب - بالنظر اإىل 
خطاب����ات الفل�ش����فات الت����ي تّدع����ي املنط����ق 
واالإب�ش����تمولوجيا، ال �شيما خطاب الفل�شفة 

التحليلية املعا�شرة")�س 91(.
يب����دو ريكور حميم����ًا، وهو يوؤ�ش����ل اجلذر 
االإب�ش����تمولوجي يف فل�ش����فات التاأوي����ل، ال 
�ش����يما لدى هيدغر؛ الذي يعتقد باأنه"ومهما 
املُ�ش����تق  الهرمينوطيق����ي  الت�ش����اوؤل  جت����ّذر 
م����ن هيدغ����ر، فاإن����ه ال ميك����ن اأن يلغ����ي كون 
الهرمينوطيقا قد توّلدت من اإ�ش����كالية ُعلوم 
الروح")�����س 92(؛ بل يذه����ب اأكرث من ذلك 
اأن  ت�ش����تطيع  الهرمينوطيق����ا"ال  اإن  بقول����ه 
تفلت م����ن ال�ش����وؤال الكنتي ل�ش����روط اإمكان 
ذل����ك  92(؛  املخ�ش����و�س")�س  خطابه����ا 
اأن"هيدغر يرّبر الدور التاأويلي؛ اإذ يبني اأن 
وهنه االإب�ش����تمولوجي الظاهري ُم�شتق من 
قوت����ه االأنطولوجي����ة احلقيقية")�س 93(. 
وقد يكون هذا التاأويل ق�شوة يبديها ريكور 

ب�شاأن معا�شره مارتن هيدغر! وبا ملل.
ثقل����ه  ببع�����س  رم����ى  ريك����ور  اأن  يل  يب����دو 
الفل�ش����في يف ه����ذه املحا�ش����رة الرثي����ة. وال 
ب����د م����ن التاأكيد هن����ا اأن املرتج����م - الدكتور 
حمج����وب - رم����ى بثقله الرتجم����ي يف نقل 
ن�شها اإىل العربية، ال �شيما نحته للمقابات 
العربي����ة املوجودة يف ن�س املحا�ش����رة تلك 
املتعلِّق����ة بخ�شو�ش����ية ذات منحى ريكوري 
َحد�����َس �ش����رها حمج����وب بلغ����ة متين����ة قدم 
خالها حدود ريكور امل�ش����طلحّية بح�شافة 
لغوية ثاقبة االأثر، وهو ُيرتجم ُم�شطلحات 
 )Dasein( قبي����ل  م����ن  ل����ه  حُت�ش����ب 
 )existentiale(و اإىل"املْوج����د"، 
 )ex- siste(اإىل"التحليلية الكياني����ة"، و
 )intra - mondaine(اإىل"يكون"، و
 )alternative(اإىل"االإْنرتا - ُدنيوية"، و
 )Verfremdung(و اإىل"اإمّي����ة"، 
االأمل����اين الذي ا�ش����تعمله غادام����ري يف كتابه 
)احلقيقة واملنه����ج( اإىل"متا�ش����ف ُمغرب"، 
 Sein(والذي يرتجمه غريه اإىل"عزلة"، و
zum Texte( اإىل"الوج����ود م����ن اأج����ل 
 )eschatolohisme(و الن�����س"، 
اإىل"اآخرياتّي����ة"، ناهي����ك ع����ن تو�ش����يحات 
اأغن����ت  هوام�����س  ع����رب  ذل����ك  كل  واإح����االت 

دالالت املنت واملفاهيم الواردة فيه.

ب��ول ريكور ورحلة البح��ث عن المعنى 
عبر التأويل

تكشف لنا عملية إعادة ترتيب اشتغاالت بول ريكور حول املعرفة التأويلّية وشؤونها من الناحية التأريخية 

املتواصلة - يف حدود هذا الكتاب - تكش��ف عن مس��ارات هذا الفيلس��وف العاش��ق له��ذه املعرفة حدَّ 

االرمتاء يف أتونها من دون ملل أو جزع، فكان بإمكانه االكتفاء مبا كتبه يف س��تينيات القرن املايض، لكنَّ 

روحه العطش للتأويل تفضح رتابة مجرد االكتفاء أو التوقف شبعًا عرب مزيد من البحث والدراسة والقراءة 

التي ال تعرف االعتكاف لُكل ما يتعلَّق بشؤون التأويل والهرمينوطيقا.
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سعيد الغانمي

لق����د بداأ ال�ش����وؤال الفل�ش����في ب�ش����وؤال الوجود 
عند اأر�ش����طو، واكت�ش����ب بعدًا اآخر يف �شوؤال 
املعرف����ة عن����د كان����ط و�ش����وؤال الزم����ان عن����د 
هايدغ����ر، لياأتي بول ريك����ور بعد ذلك ليعطيه 

بعده اجلديد يف �شوؤال ال�شرد.
وجد بول ريكور اأن من ال�شروري، من اأجل 
نقد االأ�ش�س املعرفي����ة لعلم اللغة احلديث، اأن 
يعي����د النظ����ر يف امل�شلم����ات االأ�شا�شي����ة التي 
يقوم عليها عل����م اللغة، ويعتربها البنيويون 
اجلوهر ال�شمن����ي يف تناولهم. فكيف تعامل 

ريكور مع اأ�شئلة البنيوية االأوىل؟
مل يعد ريكور للتطبيقات الفرعية للبنيوية يف 
فروع االإنرثوبولوجيا واالأدب وعلم النف�س، 
والثقافة، بل توجه اإىل النموذج الذي يقي�س 
علي����ه هوؤالء، توجه اإىل النموذج اللغوي كما 
�شاغ����ه فردين����ان دي �شو�ش����ري، لي�شعه حتت 
طائلة النقد الفل�شفي. وهناك م�شلمات تعتمد 
عليهم����ا البنيوي����ة، يف راأي ريك����ور: االأوىل: 
اأن التزام����ن ي�شب����ق التعاق����ب، الأن االأنظم����ة 
اأك����رث معقولي����ة وقابلية للفهم م����ن التغريات 
الت����ي تطراأ عليها. ويف اأح�ش����ن االأحوال فاإن 
التغري هي حال �شاذة طارئة على نظام ثابت. 
وبالتايل فاإن درا�ش����ة تاري����خ التغريات يجب 
اأن ياأت����ي بع����د النظري����ة التي تتوىل و�ش����ف 
احل����االت التزامنية للنظام. ويف راأي ريكور 
فاإّن هذه امل�ش����لمة هي االأ�شا�س الذي ا�شتندت 
اإليه الن�زعة التاريخيةHistoricism يف 

القرن التا�شع ع�شر.
امل�ش����لمة الثاني����ة ه����ي اأن احل����االت التبادلية 
ثن�ائي����ة  يف  التتاب����ع  مقاب����ل  يف  التب����ادل 
 syntagmaticوالتب����اديل التت�ابع����ي 
منه����ج  الأي   and paradigmatic
بنيوي هي اأن هناك �ش����بكة حمدودة ونهائية 
لوح����دات منف�ش����لة. وق����د يب����دو يف الوهل����ة 
االأوىل اأّن االأنظم����ة ال�ش����وتية تو�ش����ح ه����ذه 
امل�ش����لمة الثانية تو�ش����يحًا اأكرث مبا�شرًة من 
االأنظمة املعجمية اأو الداللية، حيث ي�ش����عب 
اإثب����ات عن�ش����ر النهائي����ة واملحدودي����ة اإثباتًا 
ملمو�ش����ًا. لك����ّن فك����رة وجود معج����م النهائي 
تبق����ى اأمرًا غام�ش����ًا يف االأ�ش����ا�س واجلوهر. 
فاعتماد علم ال�ش����وت على وح����دات متييزية 
ال�ش����وت  علم����اء  ي�ش����ميه  م����ا  ه����ي  �ش����غرى 
بالفونيم����ات، وو�ش����ع ه����ذه الفونيم����ات يف 
جداول اختبار تباديل للتمييز بني الوحدات 
ال�شوتية، �ش����وتيًا ومعنويًا، هو الذي جعل 
علم ال�شوت يقفز اإىل �شدارة البحث اللغوي 
عند اأتباع الدرا�ش����ات البنيوية، واإن كان دي 
�شو�شري نف�شه قد راأى يف علم ال�شوت جمّرد 
علم م�شاعد ل�ش����لب الدرا�ش����ة اللغوية، الذي 

ميثله علم الداللة.
امل�ش����لمة الثالث����ة: لي�س الأية وح����دة منخرطة 
يف نظ����ام مع����ني معن����ى م�ش����تقل بذات����ه، ب����ل 
ه����ي ت�ش����تمد معناها من النظ����ام ككل. الكلمة 
املف����ردة لي�س لها معنى يف ذاتها، بل ت�ش����تمد 

معناه����ا م����ن الوح����دات اأو الكلم����ات االأخرى 
املجاورة لها يف ال�شياق الذي ترد فيه، وهذا 
 ،Syntagmatic ه����و املح����ور التتابع����ي
اأن  ت�ش����تطيع  ولكنه����ا  الغائب����ة  الكلم����ات  اأو 
حت����لَّ حمله����ا، وه����ذا ه����و املح����ور التب����اديل 
�شو�ش����ري  ق����ال  Paradigmatic. وكم����ا 
فلي�س للكلم����ات قيم اإيجابية، بل هناك فروق 
فق����ط. ويف راأي ريك����ور، ف����اإن هذه امل�ش����لمة 
جتع����ل م����ن علم اللغ����ة علمًا يهت����م باخلوا�س 
اخلوا�����س  مقاب����ل  يف  للغ����ة،  ال�ش����كلية 
اجلوهرية، اأي اخلوا�س التي ت�شفي وجود 
قي����م اإيجابي����ة عل����ى املف����ردات اللغوي����ة التي 
تراه����ن عليها اللغة، اأو ال�ش����يمياء يف �ش����كل 

عام.
امل�ش����لمة الرابعة اأّن اكتفاء عل����م اللغة بذاته، 
وافرتا�����س �شو�ش����ري انف�ش����ام العاق����ة ب����ني 
اللغ����ة والواق����ع اخلارج����ي، حيث يذك����ر اأنه 
يع����ّرف العام����ة اللغوي����ة باأنه����ا عاق����ة ب����ني 
ال����دال واملدلول اأو بني الت�ش����ور وال�ش����ورة 
ال�ش����معية فقط، دون اإحالة اإىل اخلارج، هذا 
االنف�ش����ام يجع����ل االأنظم����ة اللغوي����ة اأنظمة 
مغلق����ة ومكتمل����ة، تنطوي �ش����منًا على جميع 
العاق����ات املمكن����ة يف داخله����ا. وبالتايل فا 
عاقة لها باخل����ارج اللغوي. العاقة اللغوية 
هي تفاعل بني عن�شرين هما الدال واملدلول، 
وهذان العن�ش����ران ميكن اأم يخف�شا لنوعني 
م����ن التحليل فق����ط، هم����ا التحليل ال�ش����وتي 

والداليل، من دون اأن ي�ش����محا لنوع اآخر من 
التحليل خارج م�ش����تويات البح����ث اللغوية. 
ويف راأي ريك����ور فاإن هذه امل�ش����لمة االأخرية 
تكف����ي لو�ش����م البنيوي����ة باأنها من����ط كلي من 
اال�ش����رتاطات  جمي����ع  يتخط����ى  التفك����ري، 
املنهجي����ة. اإذ مل تع����د اللغ����ة تظه����ر ب�ش����فتها 
تو�ش����طًا اأو و�ش����اطة بني العقول واالأ�ش����ياء. 
بل ت�ش����كل عامله����ا اخلا�����س بها، الذي ت�ش����ري 
اأخ����رى  وح����دة  اإىل  من����ه  وح����دة  كّل  فيه����ا 
م����ن داخ����ل هذا الع����امل نف�ش����ه بف�ش����ل تفاعل 
التناق�ش����ات واالختافات والف����روق القائمة 
يف النظام اللغ����وي. وبعبارة وجيزة مل تعد 
اللغ����ة - وال����كام م����ا زال لريك����ور - تعام����ل 
يع����رب  كم����ا  حياتي����ة"-  ب�شفتها"�ش����ورة 
فتغ�ش����تاين - بل �ش����ارت نظامًا مكتفيًا بذاته 
ذا عاق����ات داخلية فقط. لقد اأ�ش����بحت اللغة 
يف هذه البنيوية املغلقة و�شاطة بني عامات 
وعامات، ومل تعد و�شاطة بني اللغة والعامل 
بال�ش����بط  النقط����ة  ه����ذه  وعن����د  اخلارج����ي. 

تختفي وظيفة اللغة ب�شفتها خطابًا.
لك����ي يعي����د ريك����ور االعتب����ار للغ����ة ب�ش����فتها 
و�ش����اطة بني االأف����كار واالأ�ش����ياء، فاإن����ه ميّيز 
بني علم الداللة Semantics وال�ش����يمياء 
ثنائي����ة  يف  النظ����ر  ويعي����د   ،Semiotics
�شو�ش����ري ع����ن الل�ش����ان Langue وال����كام 
كلم����ة  االأَوىل و�ش����ع  اأّن  وي����رى   .Parole
كام  م����ن  ب����داًل   discourse خط����اب 

Parole. الأن الكام عند دي �شو�شري ميتاز 
بالتناف����ر، وبع����دم االن�ش����باط، بينم����ا ميتاز 
الل�ش����ان اأو اللغة باالن�ش����جام والت�شاكل، مما 
يف�ش����ي اإىل جعل����ه مو�ش����وعًا بعل����م خا�س. 
ال����كام عن����د دي �شو�ش����ري ف����ردي وتعاقب����ي 
وعار�س، واللغة اأو الل�ش����ان هو االجتماعي 
والتزامن����ي والن�ش����قي. ريك����ور م����ن ناحيته 
ي�ش����ع اخلط����اب بداًل م����ن ال����كام، لي�س فقط 
ليوؤكد على خ�شو�ش����ية اخلط����اب، بل ليفّرق 
بني علم الداللة وال�شيمياء، الأن ال�شيمياء يف 
راأيه تدر�س العاقة، بينما علم الداللة يدر�س 

اخلطاب اأو اجلملة.
والعامة مو�شوع ال�شيمياء �شيء افرتا�شي. 
وال�شيء الفعلي احلقيقي الوحيد هو اجلملة 
الأنها احلدث الفعل����ي يف حلظة التكلم. وهذا 
هو ال�ش����بب يف اأننا ال ن�ش����تطيع اأن نعرب من 
الكلمة بو�شفها العامة املعجمية اإىل اجلملة 
بتو�ش����يع منهجي����ة واح����دة لت�ش����مل وحدات 
اأكرث تعقي����دًا. فاجلملة، وهي وحدة اخلطاب 
االأ�شا�شية يف راأي ريكور، لي�شت جمّرد كلمة 
اأو�ش����ع اأو اأعق����د م����ن الكلمة املف����ردة، بل هي 
وح����دة من ن����وع اآخ����ر. اجلمل����ة كل ال يتجزاأ 
اإىل كلم����ات عدة، بل الكلمات �ش����يء واجلملة 
�ش����يء اآخ����ر، اجلمل����ة كلٌّ غري قاب����ل للتجزئة 
اإىل جمموع اأجزائه. �شحيح اأنها تتكون من 
كلمات، لكنه����ا ال توؤدي الوظيفة اال�ش����تقاقية 
لكلماتها املفردة. اجلملة تتكّون من عامات، 

ولكنها لي�شت عامة.
ال����ذي يدر�����س العام����ات،  ال�ش����يمياء العل����م 
عل����م �ش����كلي �ش����وري حي����ث اإنه يعتم����د على 
جتزئ����ة اللغ����ة اإىل اأجزائها املكّون����ة. اأّما علم 
الداللة، علم اجلملة فمعني مبا�ش����رة مبفهوم 
املعنى، اأي مبا هو مغ����زى sense، الأن علم 
الداللة ين�شرف ان�ش����رافًا كليًا اإىل العمليات 
التكاملي����ة للغة يف تداخلها الع�ش����وي. يقول 
����ه:"يف تقديري اأن التمييز بني  ريكور ما ن�شّ
علم الداللة وال�ش����يمياء ي�ش����كل مفتاح م�شكلة 

اللغة باأ�شرها".
اخلطاب هو الواقعة اللغوية. ومن املعروف 
اأّن اخلط����اب اأو ال����كام ه����و نقط����ة ال�ش����عف 
الذي����ن  اللغوي����ني  راأي  يف  للغ����ة  املعرفي����ة 
الأن����ه  واالأنظم����ة.  البن����ى  معاي����ري  يطبق����ون 
ينطوي على البع����د الزمني، وهو بعد متغرّي 
تري����د االأنظم����ة اأن تتخط����اه. وب�ش����بب ه����ذا 
البع����د الزمن����ي، فاخلطاب واقع����ة. ويف راأي 
اللغوي����ني البنيوي����ني اأن االأح����داث تختف����ي، 
بينم����ا تبقى االأنظمة. لذل����ك فاخلطوة االأوىل 
يف ت�ش����ور ريك����ور لبناء عل����م داللة اخلطاب 
ه����ي التخل�����س م����ن ال�ش����عف املع����ريف الذي 
يطغى على درا�شة البعد الزمني يف اخلطاب. 
يف البداية ي�شري ريكور اأن الأية ر�شالة لغوية 
وج����ودًا زمني����ًا، يف ت�شل�ش����ل خط����ي متتابع 
ي�ش����تغرق زمنًا. وهذا البعد الزمني للر�شالة 
ي�ش����ع ال�ش����فرة خارج اإطار الزم����ن. لناحظ 
اأن ريكور ي�ش����تخدم هنا م�ش����طَلحي ال�شفرة 
والر�ش����الة مبعن����ى اللغ����ة وال����كام عن����د دي 
�شو�ش����ري، وزمنية الر�ش����الة هي التي ت�شفي 
عليها الفعلية. عل����ى العك�س من ذلك ال يوجد 
الن�ش����ق اللغوي اأو النظام وج����ودًا فعليًا. بل 
اإن وج����وده هو وجود افرتا�ش����ي. وبالتايل 
فالر�ش����الة هي التي ت�ش����في الوج����ود الفعلي 
على اللغة بكاملها. وال يقت�شر االأمر على ذلك 
بالطبع، فالر�ش����الة اأو اخلطاب لي�ش����ت جمرد 
حلظ����ة و�ش����يطة اأو زائلة، بل اإن يف و�ش����عنا 
اإع����ادة �ش����ياغتها بكلم����ات اأخ����رى يف اللغ����ة 
نف�شها اأو ترجمتها اإىل لغة اأخرى. والر�شالة 
عل����ى رغم هذا التنقل ب����ني العبارات واللغات 
قادرة عل����ى االحتفاظ بهويته����ا الداللية التي 
ميك����ن و�ش����فها باأنه����ا الق�ش����ية الفاني����ة اأو 

االإخبار عن كذا.
اأهم �ش����فة يت�ش����ف بها اخلطاب عن����د ريكور 
ه����ي االإ�ش����ناد predication. وهو ينقل 
عن بنفن�ش����ت اأّن اللغة قد ت�شتغني عن الفاعل 
اأو املبتداأ اأو املفعول اأو غري ذلك من املقوالت 
اللغوية ولكنها لن ت�ش����تغني اأبدًا عن امل�شند. 
فامل�ش����ند هو العامل الذي ال ي�شتغنى عنه يف 
اجلمل����ة. واأنواع امل�ش����ند اإليه جميعًا �ش����واء 
اأكان ا�ش����م عل����م اأو �ش����مريًا اأو ا�ش����م اإ�ش����ارة 
اأو ظ����رف زم����ان اأو مكان... اإلخ ت�ش����رتك يف 
حيازته����ا على هوية واح����دة ووحيدة. بينما 
ي�شري امل�ش����ند اإليه اإىل اأنواع من ال�شفات اأو 
فئ����ات من االأ�ش����ياء اأو العاق����ات اأو االأفعال. 
امل�ش����ند اإلي����ه واح����د وثاب����ت، وامل�ش����ند غزير 
ومتع����دد ومتغ����ري. وه����ذا اال�ش����تقطاب ب����ني 
حتدي����د الهوية الواح����دة، واالإ�ش����ناد املتعدد 
ه����و ال����ذي يعط����ي لفك����رة الق�ش����ية اأو اخلرب 
حمتواها اخلا�س بو�ش����فها حدث����ًا اأو واقعة 
كامية. فاخلطاب ذو بنية خا�ش����ة به، لي�شت 
هي بني����ة التحليل البني����وي، اأي لي�س ببنية 
الوح����دات املنف�ش����لة املعزول����ة عن بع�ش����ها، 
ب����ل بني����ة التحلي����ل التاأليف����ي، اأي التوا�ش����ج 
الهوي����ة  حتدي����د  وظيفت����ي  ب����ني  والتفاع����ل 

واالإ�شناد يف اجلملة الواحدة.
اخلطاب، اإذًا، من حيث هو واقعة اأو ق�ش����ية، 
اأي م����ن حي����ث ه����و وظيف����ة اإ�ش����ناد متداخلة 
ومتفاعلة بوظيفة هوية، �شيء جمّرد، يعتمد 
عل����ى كل عيني ملمو�س ه����و الوحدة اجلدلية 
ب����ني الواقعة واملعنى يف اجلمل����ة. والواقعة 
الكامية تذكرنا اأن اخلطاب يدرك زمنيًا ويف 

حلظ����ة اآني����ة، يف ح����ني اأن النظام اأو الن�ش����ق 
اللغوي افرتا�شي وخارج الزمن. لكن ذلك ال 
يحدث اإاّل يف حلظة التحقق الفعلي واالنتقال 
هن����ا،  ولن�ش����جل  اخلط����اب.  اإىل  اللغ����ة  م����ن 
اعرتا�ش����ًا، اأّن هذه الوظيفة هي ما �شت�شميها 
نظري����ة اأفع����ال ال����كام عند اأو�ش������نت ب����االأداء 
التحق����ق  وبف�ش����ل   .performance
الفعلي للخطاب يتم االنتقال من كتابة لغوية 
معينة اإىل اأداء كامي، غري اأّن هناك اإ�شكالية 
اأخرى هي اإ�شكالية الفهم. هنا ي�شوغ ريكور 
ما ي�ش����به القانون بقوله:"اإذا حتقق اخلطاب 
كله بو�شفه واقعة، فهم اخلطاب كله بو�شفه 
املغ����زى  اأو  باملعن����ى  يعن����ي  وه����و  معن����ى". 
حمت����وى الق�ش����ية اأو حمت����وى اخلرب، حيث 
يتم تاقي وظيفتي اخلطاب املنق�ش����متني بني 

احلفاظ على الهوية وتنويع االإ�شناد.
للمعن����ى مظهران عن����د ريك����ور: املعنى الذي 
يريد نقله قائل اخلطاب، واملعنى الذي ينقله 
اخلط����اب فعًا. لك����ّن هذي����ن املظهرين لي�ش����ا 
�ش����وى وظيفتي الهوية االإ�ش����ناد. وا�ش����تنادًا 
اإىل ذلك ي�ش����رتد ريكور م�شطلحات هو�شرل 
يف التميي����ز ب����ني التعّق����ل ال�ش����وري للق�ش����د 
noetic وتعّقل امل�شمون اخلال�س للق�شد 
noematic، وي����رى اأن املعن����ى ينط����وي 
مع����ًا على ما ه����و تعقل �ش����وري وعلى ما هو 
تعقل م�شموين، اأي جدل املعنى الذي يودعه 
الناطق يف نطقه، واالن�ش����راب اللغوي الذي 
متليه قوان����ني اللغة الداخلي����ة. هكذا يجتمع 
�ش����مل جزئي اللغة االفرتا�ش����ي والفعلي معًا 
يف اخلطاب. اجلانب املجرد واجلانب الفعلي 
امللمو�س. فاللغات ال تتكلم، بل يتكلم النا�س، 
ولك����ّن النا�����س اأي�ش����ًا ال ت�ش����تطيع اأن تتكل����م 
من دون لغة و�ش����فرة ون�ش����ق موج����ود قبلها 
و�ش����يبقى بعدها. بعد ذلك مي�شي ريكور اإىل 
درا�ش����ة نظرية االأفعال الكامية وي�شتثمرها 
لتعميق راأيه يف الواقعة الكامية، وال �ش����ّيما 
م����ا يتعلق منها بتمييز اأو�ش����نت ب����ني االأقوال 
واالأق����وال   ،locutionry التعبريي����ة 
وبقي����ة   ،illocutionary التمريري����ة 
اأنواع االأقوال التي ترجمناها هنا بالتقريرية 
والتاأثريية والتحاورية. كما ي�ش����تثمر متييز 
املنطقي االأمل����اين فريغه بني املغزى واالإحالة 
reference and sense، حيث املغزى 
هو الداللة امل�شتح�ش����لة من امل�شمون الفعلي 
الذي ينقل����ه اخلطاب، واالإحال����ة هي املدلول 
كلت����ا  ويف  علي����ه.  يحي����ل  ال����ذي  اخلارج����ي 
احلالني يظل حتليل ريكور للخطاب بو�شفه 
بني����ة منق�ش����مة ذات وظيفت����ني هم����ا وظيف����ة 

الهوية ووظيفة االإ�شناد هو االأ�شا�س.
يف  الرومان�ش����ية  النظري����ات  حاول����ت  لق����د 
التاأويل، وال �ش����ّيما عند دلتاي و�شلريماخر، 
اإح����داث مطابقة ومتاه ب����ني التاأويل ومقولة 
الفه����م، وتعري����ف الفه����م باأن����ه التع����رف على 
ق�ش����د الكات����ب م����ن وجه����ة نظ����ر امل�ش����تقبلني 
البدائي����ني يف موقف اخلطاب االأ�ش����يل. وقد 
فر�ش����ت االأولوية التي منحت ملقا�شد املوؤلف 
وامل�ش����تقبلني عل����ى ه����ذه التاأويلي����ة اأن تظ����لَّ 
حم�شورة يف اإطار نزعة نف�شانية، حتى واإن 
لب�ش����ت لبو�س حوار ب����ني الذاتيات املتفاعلة. 
االآلي����ة  له����ذه  نق����ل  �ش����وى  التاأوي����ل  ولي�����س 
احلوارية بني الذوات من �ش����احة املتكلم اإىل 

الكاتب، يف حالة الن�شو�س املكتوبة.
م�ش����روع ريكور يريد اأن يحتف����ظ بالتاأويلية 
البع����د  عل����ى  مع����ًا،  بعديه����ا  عل����ى  ويحاف����ظ 
الذات����ي من حيث الوظيفة االإ�ش����نادية، وعلى 
البع����د املو�ش����وعي يف وظيف����ة الهوية. ويف 
راأي����ه اأن ذل����ك ال يتحقق اإال من خال فل�ش����فة 
يف اخلط����اب حت����ّرر التاأويلي����ة م����ن اأهوائها 

النف�شانية والوجودية.
اإذا كان����ت اللغ����ة تنط����وي �ش����منًا على ق�ش����د 
االإحال����ة اإىل اخل����ارج، وال�ش����يمياء هي العلم 
للمغ����زى  الداخل����ي  التكوي����ن  يرب����ط  ال����ذي 

بالق�ش����د املتعايل لاإحالة، ف����اإن وظيفة اللغة 
بكاملها �ش����تكون م�ش����روعًا فل�ش����فيًا للوجود 
يف العامل. وقد يبدو االت�ش����ال فعًا خارجيًا 
ب�ش����يطًا عند عامل اللغة، لكنه عند الفيل�شوف 
اأكان  �ش����واء  االت�ش����ال،  االألغ����از.  م����ن  لغ����ز 
بال����كام اأم بالكتابة، م�ش����روع النفتاح الذات 
على الع����امل اخلارج����ي. هكذا يتك����ّون الفعل 
االت�ش����ايل م����ن عن�ش����ر معن����وي يوج����د يف 
الن�س، وعن�ش����ر يحيل اإىل اخلارج من حيث 
هو ت�ش����ور على مبا�ش����رة الوجود يف العامل 
بطريقة ما. ولعّل هذه الطريقة ال تت�ش����ح يف 
�شيء كما تت�ش����ح يف التعبريات اال�شتعارية 
والرمزي����ة، الت����ي يخ�ش�����س لها ب����ول ريكور 

الف�شل الثالث من كتابه هذا.
ويف راأي ريك����ور اأن اخلط����وة االأوىل لفه����م 
اال�ش����تعارة تكم����ن يف التخل����ي ع����ن نظري����ة 
املماثلة واال�شتبدال، التي ترى اأن اال�شتعارة 
قائم����ة على ا�ش����تبدال كلم����ة باأخ����رى مماثلة 
له����ا. اال�ش����تعارة عن����د ريك����ور متث����ل فائ�س 
معن����ى، وظيفت����ه انفت����اح الن�س عل����ى عوامل 
جدي����دة، وط����رق جديدة للوج����ود يف العامل. 
اال�ش����تعارة لغة تتجه اإىل امل�ش����تقبل، لتب�ش����ر 
بطريق����ة وج����ود يف الع����امل مل يت����ْح جتريبها 
بع����د. وكذلك احل����ال مع الرم����وز، التي يجب 
تخلي�شها من اأ�شر الفهم احلريف، ومن �شيق 
النظرة الو�ش����عية التي حتا�شرها بتحويلها 
اإىل جم����رد ا�ش����تعارة قائم����ة عل����ى املماثل����ة. 
فالرمزية ال تعم����ل اإال حني يتّم تاأويل بنيتها، 
وال بد يف كل فعل لغوي من رمزية يف حدها 
االأدن����ى. هكذا متت����از اال�ش����تعارات والرموز 
معًا بتوتر داليل، يجعلها يف حال �ش����باق مع 
ذاته����ا، ب����ني ما ت�ش����مره وما ت�ش����رح به، بني 
ما�ش����يها احلريف وم�شتقبلها اليوتوبي، بني 
اآيديولوجيتها واأحامها التي تب�ّش����ر بها مبا 

مل يوجد بعد.
يخطئ ليفي - �ش����رتاو�س، اإذًا، حني يت�شور 
اأن ح����زم العاقات املكّونة لاأ�ش����طورة، التي 
ي�ش����ميها امليثيم����ات، ه����ي التاأوي����ل االأخ����ري 
لاأ�ش����طورة. يف راأي ريكور ال ت�شتمل عملية 
تق�ش����يم االأ�ش����طورة اإىل الوحدات املكونة اإال 
على تف�ش����ري مرحلي، ال على تاأوي����ل لها. الأن 
لاأ�ش����اطري اأي�ش����ًا، م����ن حي����ث هي ن�ش����و�س 
لغوي����ة، مغ����زى واإحال����ة، اأي اأنه����ا تتح����دث 
ع����ن طريقة بنائه����ا الداخلي، ال����ذي هو مدار 
التحلي����ل البني����وي، وطريقة وج����ود كاتبيها 
اأو موؤلفيه����ا يف العامل. وهذا اجلانب االأخري 
هو م����ا يهمل����ه التحلي����ل البني����وي، ويحيطه 
واالهتم����ام.  التقدي����ر  م����ن  مبزي����د  ريك����ور 
با�ش����رتاع الن�س، مهما يكن نوعه، وانفتاحه 
على الع����امل يتحول الن�س اإىل ح�ش����ور كلي 
للمعنى ي�ش����تقبل ق����راء جمهول����ني ويتحاور 
معهم. وهذا احل�شور الزمني الدائم للمعنى 
امل�شطور يف ثنايا الن�س ينقل للقارئ جتربة 
وج����ود كاتبه و�ش����كل تفاعله م����ع العامل. لكن 
الق����ارئ ال يتلق����ى ه����ذا املعن����ى خلوًا م����ن اأية 
�ش����ابقة داللي����ة، بل يتلق����اه م����زودًا باالأعراف 
والتقالي����د القرائي����ة والثقافية الت����ي يوفرها 
له جمتمعه. هكذا يتقاب����ل اأفقان لفهم الن�س: 
اأفق الن�س، الذي اأودع فيه ذاكرته الوجودية 
عن املا�ش����ي، واأفق القارئ ال����ذي يريد فتحه 
على امل�شتقبل. وين�شهر هذان االأفقان ليوّلدا 

عملية القراءة يف متلك الن�س وفهمه.
هك����ذا عم����ل ريك����ور عل����ى حتري����ر البنيوي����ة 
م����ن بعده����ا االإطاق����ي، ال����ذي و�ش����فها في����ه 
الوق����ت  يف  وعم����ل  ذات"،  ب����ا  باأنها"تع����اٍل 
نف�ش����ه عل����ى حتري����ر الظاهراتية م����ن بعدها 
النف�ش����اين، حي����ث هي"ذاتية با تع����اٍل"، اإذا 
جاز لن����ا اأن نقلب مقولت����ه، وبالتايل فقد كان 
ريكور بنيوي����ًا لنقد التاأويلية، وتاأويليًا لنقد 
البنيوي����ة. اأي اأن����ه كان يف م����ا يخ�س موقفه 
من البنيوية"متعاليًا مع االحتفاظ بالذات". 

فكان بالتايل بنيويًا ال-بنيويًا.

لالس��تعارات  "العاب��رة  ريك��ور  ب��ول  درب 
والمعاني"... من نقد البنيوية إلى التأويل

ازده��رت البنيوية كايديولوجيا يف الس��تينات، كرد فع��ل عىل االنتفاخ 

األيديولوجي لدى املعسكر الرشقي، ورد فعل عىل التضخم الذايت يف 

وجودية املعس��كر الغريب. وقد احتاج اكتشاف أفكار دي سوسري إىل ما 

يق��رب من نصف قرن من التيه قبل أن يصل إىل اآليديولوجيا املوعودة 

يف كتابات بارت وفوكو والكان، وإىل حّد ما شرتاوس.

يف هذه الفرتة بالذات بدأ ريكور تس��اؤله الفلسفي يف دائرة االهتامم 

التأوييل، ورمّبا كانت كتاباته األوىل مس��تغرقة بن��وع من التأمل الذايت 

القائ��م عىل األخالق املس��يحية. غري أن��ه رسعان ما وج��د طريقه إىل 

االهتامم بالبنيوية، وحينئٍذ ب��دأ ريكور يطّور مرشوعه التأوييل الخاص 

الذي يس��تثمر االتجاهات الحديثة جميعًا: البنيوية والوجودية والتأويلية 

واملاركسية ونظرية الثقافة والتفكيك والتحليل اللغوي ونظريات اللغة 

وانرثوبولوجي��ا الدي��ن... الخ. وتوصل من خالل ذلك كله إىل بناء نس��ق 

فلسفي فريد من نوعه يس��تفيد من جميع هذه االتجاهات وينتقدها يف 

آن واحد، ليطور مرشوعًا فلسفيًا اعتربه البعض أهّم محاولة يف القرن 

العرشين.



نادية هناوي

متقدما  روائ��ي��ا  التاريخ"�شكا  »رواي����ة  ُت��ع��د 
اجلديدة  الكتابة  ���ش��ريورات  م��ن  ك�شريورة 
ع�شور  على  و�شاهد  الكولونيالية،  بعد  م��ا 
باالألفية  وتنتهي  االأوىل  االألفية  قبل  مبا  تبداأ 
تقنيات  التقدم يف  مع  اأي�شا  الثالثة، ومتا�شيا 
رواية  لتغدو  ال�شناعي  والذكاء  التكنولوجيا 
اأو   Googleيف البحث  حمرك  مثل  التاريخ 
البحث  حمرك  يهج�س  اأن  فبمجرد   yahoo
ر�شدا ل�شيء ما، حتى يذهب منقبا عن املعرفة 
جامعا االأزمان مارا عليها بتعادلية مو�شوعية 
تزامنية وبروؤية فينومينولوجية. وال يعود مع 
رواية التاريخ وجود لبعد زمني م�شيطر عليه، 
واإمنا التاعب هو �شمة الازمانية ال�شردية يف 

اخرتاق احلوادث وته�شيم ال�شا�شل واقتحام 
احلا�شرة  ال�شخ�شيات  باأخطبوطية  االأجيال، 
وامل��ا���ش��ي��ة وك��ب��ح ال��ف��وا���ش��ل ب���ني االأزم�����ان 
اخت�شارا واندماجا، وهو ما كان الفا�شفة قد 
�شبوا جلَّ اهتماماتهم عليه منذ مطلع الب�شرية 
بول  والفيل�شوف  املفكر  اهتم  هذا.  يومنا  اإىل 
ال�شرد  جتمع  التي  اخلفية  بالروابط  ريكور 
جمرتحا  وال���وج���ود،  ال���زم���ان  مب�شطلحات 
الذي   heritages املا�شي  تراثات  م�شطلح 
عن  تف�شلنا  التي  الزمنية  امل�شافة  اأن  يعني 
حتويل  ه��ي  ب��ل  ميتا،  فا�شا  لي�شت  املا�شي 
هي  الكربى  امل��روي��ات  واأن  للمعنى،  اإب��داع��ي 
اإحدى الطرائق املركزية التي يت�شكل ويت�شح 

بها املخيال االجتماعي ل�شعب ما، واإال ما كانت 
احلكاية ال�شعبية لتمثل مرحلة انتقالية قادرة 
على ردم الفجوة بني التاريخ والق�شة. وبول 
ريكور هو القائل باأفول ال�شرد منطلقا من الفهم 
فر�شيات  له  علما  بو�شفه  ال  للتاريخ،  النقدي 
فل�شفة  اأي�شا  بو�شفه  بل  وح�شب،  وق��وان��ني 
نقدية، واأن الذي يجمع بني العلم والفل�شفة هو 
قابليتهما للتف�شري، وهذا ما اأ�شار اإليه يف كتابه 
التاريخي«  وال�شرد  احلبكة  وال�شرد  »الزمان 
ه ه��اي��دن واي���ت اأه��م  اجل���زء االأول، ال���ذي ع���دَّ
والنظرية  االأدبية  النظرية  بني  تاأليف  عملية 
التاريخية اأنتجت يف قرننا هذا. وعن التاريخ 
»ونحن  ري��ك��ور:  يقول  ال�شرد،  يف  وتوظيفه 

كتابة  ن��ع��ي��د  ال 
نف�شه،  التاريخ 
ب����������ل ن����ك����ت����ب 
ت���اري���خ���ا اآخ����ر 
ن�شتطيع  لكننا 
مناق�شة  دائ��م��ا 
االث����������ن����������ني.. 
م���ع ال��ف��ر���ش��ي��ة 
االأ�����ش����ا�����ش����ي����ة 
اأن  ال����ق����ائ����ل����ة 

ال���ت���ف�������ش���ري يف 
التاريخ ال يختلف اختافا عميقا عن التف�شري 
وف�ّشر  وال�����ش��رد(،  )ال��زم��ان  ال��ع��ل��م«  بنية  يف 
نظرة  وجهة  متبنيا  اإي�شاحا  اأك��رث  ب�شكل  ذلك 
عاقاته  زاوي���ة  م��ن  للتاريخ  اب�شتمولوجية 
حدثت  التي  التاريخية  ف��احل��ادث��ة  ال�شببية، 
املمكن  من  واح���دة،  م��رة  ووقعت  املا�شي  يف 
يقوم  والتاريخ  متلف،  نحو  على  تكرارها 
ووفقا  ب��ج��زء،  يرتبط  ك��ج��زء  ال�شببية  على 
ل��ق��ان��ون االح��ت��م��ال االأر���ش��ط��ي ف���اإن ب��االإم��ك��ان 
التاريخ  في�شري  عقولنا  يف  العاقة  ا�شرتجاع 

اأقرب اإىل املنطق.

ب��ول ريكور ورواي��ة التاريخ


