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ــــى فل�سفة الت�أويل
متلكه لتكمن يف ق��ل��ب م�����ش��روع ه��اي��دج��ر وغ���ادام�ي�ر« -3 .ال��ت���أوي��ل��ي��ات
الو�سيطة» ..ويف هذا البحث تركي ٌز على �أقدم ن�ص يف ت�أويليات الع�صر
ال��و���س��ي��ط :ن�����ص «التعليم امل�سيحي» للقدي�س �أوغ�سطينو�س (-354
430م) ال��ذي ح��دد مبادئ ق��راءة الن�ص املقد�س ،وال��ذي يعترب مبثابة
«معطف غوغول» الذي خرجت منه كل الن�صو�ص الت�أويلية الو�سيطية
الأخ���رى� :أوريجن�س وامل��ع��اين الأرب��ع��ة للن�ص الديني (املعنى احل��ريف،
وامل��ع��ن��ى التمثيلي ،وامل��ع��ن��ى الأخ�لاق��ي التطبيقي ،وامل��ع��ن��ى الأخ���روي
ال��رم��زي) وتوما الأك��وي��ن��ي؛ وذل��ك من خ�لال من��اذج ت�أويلية خمتارة.
ث��م يعر�ض �إىل ال��ث��ورة الت�أويلية التي حدثت فيما بعد عند مفكري
الإ�صالح (�إرازمو�س ولوثر) وما حدث �إثرها من تعمية على الرتاث
الت�أويلي الو�سيط برمته حتت �شعار العودة �إىل الن�ص وا�ستبعاد كل
الت�أويالت؛ حيث يقول لوثر« :الكتاب املقد�س -وال �شيء غري الكتاب
املقد�س -بال �أية حوا�شي هو ال�شم�س ،وهو كل النور الذي منه ي�ستمد
كل الأ�ستاذة �ضياءهم ،وما كان الأمر على ال�ضد».
« -4ال��ت���أوي��ل��ي��ات وال��ف��ل�����س��ف��ة احل��دي��ث��ة :ف��ن ال��ف��ه��م»ُ ..ي��ق��ي��م �صاحب
ه��ذه املقالة ت��وازي��ا بني ب��روز الهرمنوطيقا احلديثة -املهتمة باللغة
وبالت�أويل -يف الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر وبزوغ اجلماليات
احلديثة.
« -5جادامري واملثالية الأملانية» ..وفيه نظر يف �صلة جادامري -الذي
لطاملا اهتم مب�س�ألة ال�صلة بني اخللف وال�سلف -باملثالية الأملانية� ،أو
لي�س هو الذي كان يرى �أن كل جهد للت�أويل والفهم �إمنا هو مرتهن
�إىل املعنى املوروث من املا�ضي؟ فال غرابة �أن يطور م�شروعه يف و�شائج
بدية مع بع�ض وج��وه تاريخ الفل�سفة الغربية وال�شعراء والفنانني.
وعلى ال�� َّرغ��م من �أ َّن دينه الأ�سا�س عائد �إىل هايدجر ،ف�إنه نهل من
الرتاث الإغريقي ومن املثالية الأملانية -كانط وهيجل -ال �سيما و�أنه
�أخذ من الأول م�س�ألة تو�ضيح التجربة الت�أويلية ومن الثاين م�س�ألة
فهم ال��ذات فهما ت�أويليا .واجلامع بني االثنني جتربة التناهي التي
كان ي�ؤمن ب�أنها توجه التجربة الت�أويلية.
مدار الق�سم الثاين :مو�ضوعات فل�سفة الت�أويل وق�ضاياها الأ�سا�سية
بعد �أ ْن تناول الق�سم الأول جانبَ التطور التاريخي لفل�سفة الت�أويل،
ان�صبَّ جَ هْد باحثي الق�سم الثاين على �إبراز �أهم املو�ضوعات والق�ضايا
التي تتناولها الت�أويليات؛ ومنها:
 الت�أويليات واحلياة الأخالقية :رام �صاحب هذا البحث جت�سري الهوةالتي يعتقد خط�أ �أنها تف�صل بني النظر الت�أويلي واحلياة الأخالقية؛
وذل��ك م��ن خ�لال من��وذج ج��ادام�ير .وق��د ت���أ َّت��ى ل��ه ذل��ك ببيان �أن فكرة
«�أ�صالة الوجود» -التي ا�ستلهمها جادامري من �شيخه هايدجر� -إمنا
هي ما يجعل من ممار�سة الفهم والت�أويل ممار�سة ذات داللة �أخالقية؛
وذلك حني ي�صري مطلب الت�أويليات -وهو مطلب الفل�سفة الأول -هو
«احلكمة» و»الروية» و»تثقيف الذات».
 الت�أويليات وال�سيا�سة :وق��د ُكتب ه��ذا امل��ق��ال بنف�س �سجايل؛ حيثا�ستعاد ال��ب��اح��ث بع�ض �أ���ش��ك��ال «ت����ورط» ه��اي��دج��ر وج��ادم�ير يف الفعل
ال�سيا�سي؛ حيث ن�ش�أ ُم���ؤخ��را �سجال ب�ين ال��ت���أوي��ل��ي�ين ح��ول االنتماء
ال�سيا�سي جلادامري ،وانق�سموا �إثره �إىل حُ رَّا�س للمعبد ومهاجمني له،
واتهم حرا�س املعبد خ�صومهم ب�أنهم فعلوا فعل «مطاردة ال�ساحرات».
وق��د ذك��ر امل���ؤل��ف مب��ح��اوالت ا���س��ت��دراج بع�ض فال�سفة الهرمنوطيقا
(فاتيمو وزاباال) مبحثهم �إىل العناية بال�سيا�سة.

وع�شرين مفهوما من �أهم مفاهيم الت�أويليات :مفهوم «املفهوم» نف�سه،
وال��ت���أوي��ل ،واحل��ك��م ،وال��ن��ق��د ،وال��ع��امل ،وال�����ص��ورة ،والأف���ق ،والتطبيق،
واملمار�سة ،واجلدل ،والر�أي امل�سبق ،والفهم امل�سبق ،واملحاكاة ،واحللقة
الهرمنوطيقية ،واال�ستعارة ،والرمز ،واحل��وار ،واجلماعة ،والن�صية،
والتنا�ص ،والتجربة املعي�شة.
مدار الق�سم الرابع� :أهم مفكري الت�أويليات
َبلَغ عدد املفكرين الذين َّمت �إف��راد مقاالت للتعريف بجهودهم ت�سعة
ع�شر مفكرا ،بع�ضهم معروف للقارئ العربي ،وبع�ضهم جمهول له ،مع
تفاوت يف ا�ستحقاق املثول يف هذه القائمة :لوثر وبوخ وكانط وهيجل
و�شلريماخر ونيت�شه ودي��ل��ت��ي وه��و���س��رل وه��اي��دج��ر وج��ادام�ير و�إل��ي��اد
وريكور وهري�ش وفوكو وفاتيمو و�أبيل وهابرما�س ورورتي وفيجال.

 الت�أويليات والدين :يُذ ِّكرنا �صاحب هذا املدخل ب���أ َّن الهرمنوطيقاجت��د �أ�صولها الأوىل يف ت���أوي��ل �إل��غ��ازي��ة الر�سالة الإل��ه��ي��ة؛ وذل��ك من
�أفالطون �إىل �آب��اء الكني�سة ،وما عمل الع�صر احلديث �إال على ت�أكيد
هذا االرتباط من خالل حركة الإ�صالح الديني واحلركة امل�ضادة لها،
على �أ َّن��ه ب��د�أت يف القرن الثامن ع�شر حركة ا�ستقالل الهرمنوطيقا
العامة عن امل�سائل الدينية املخ�صو�صة ،ال �سيما عن التف�سري التوراتي،
�إال �أ َّنه َب ِقي مع ذلك �أثر هذا املبحث وا�ضحا على الهرمنوطيقا ،وخل�ص
امل�ؤلف �إىل الت�أكيد على �أ َّن ًّكل من الهرمنوطيقا والظاهرة الدينية
ي��ف��ي��دان بع�ضهما البع�ض يف �إط���ار هرمنوطيقا ال��دي��ن وا�ستك�شاف
الأ�صول الدينية للهرمنوطيقا.
 املنهج :ويف هذا املقال -وهو من �أو�ضح املقاالت و�أ�شملها و�أ�سل�سها-ْ
ا�ستعر�ضت الباحثة �أه�� َّم الت�صورات املنهجية التي وج��دت يف كتابات
�شلريماخر (ال��ت���أوي��ل ال��ن��ح��وي وال��ت���أوي��ل ال��ن��ف�����س��ي) ،ودي��ل��ت��ي (منهج
التف�سري يف علوم الطبيعة/منهج الفهم يف علوم ال��روح �أو الثقافة)،
وه��اي��دج��ر (م��ن��ه��ج ال��ه��رم��ن��وط��ي��ق��ا ال��وق��ائ��ع��ي��ة ال��ه��دم��ي) ،وج��ادام�ير
(منهج �أف��ق االنتظار) ،وريكور (املنهج النقدي) .وقد �أ َّك ْ
��دت الباحثة
على  3منعطفات منهجية �شهدتها الت�أويليات :املنعطف الأنطلوجي
وال��ف��ي��ن��وم��ي��ن��ول��وج��ي (ه��اي��دج��ر) ،وامل��ن��ع��ط��ف ال��ن��ق��دي (ري���ك���ور) .وق��د
توا�صل ت��ن��اول املو�ضوعات والق�ضايا الت�أويلية الأ�سا�سية باحلديث
ع��ن م�س�ألة «احل��ق��ي��ق��ة» يف ال��ت���أوي��ل��ي��ات احل��دي��ث��ة وامل��ع��ا���ص��رة ،وم�س�ألة
«التاريخية والزمنية» ،وم�س�ألة «الذاكرة» ،وم�س�ألة «اللغة والغريية»،
وم�س�ألة «الهوية والتاريخ والرتاث» ،وم�س�ألة «االعرتاف واحلرية»...
�إىل غ�ير ذل��ك م��ن امل�سائل ال��ت��ي بلغت -يف جمموعها -ثمانية ع�شر
مو�ضوعا وم�س�ألة.
مدار الق�سم الثالث :املفاهيم املفتاح
ك�أ َّنني بهذا الق�سم معجم مفاهيمي قام بجرد وتعريف وتدقيق وحتقيق
�أهم املفاهيم املتداولة يف الهرمنوطيقا احلديثة .وهو جَ هْد جبار ُيكن
�أن ي�ست�أن�س به كل من يريد ول��وج ب��اب ه��ذا املبحث ال�ثري .وق��د بلغ
ع��دد امل��ف��اه��ي��م -ال��ت��ي خ�����ص منها ك��ل م��ف��ه��وم مب��دخ��ل م��ف��رد -خم�سة

م���دار الق�سم اخل��ام�����س� :أوج���ه التعالق وال��ت�لاق��ي ب�ين الهرمنوطيقا
وبع�ض املباحث
َّ
يف ه��ذا الق�سم الأخ��ي�ر ،مت ال��ت��ط��رُّق �إىل بع�ض �أوج���ه ل��ق��اء الفل�سفة
الت�أويلية مبجاالت �أخ��رى �أكانت هي مباحث قائمة ال��ذات (الرتبية،
الالهوت ،اخلطابة ،فل�سفة العلوم ،القانون)� ،أم كانت نزعات ومدار�س
فل�سفية (الفينومينولوجيا ،الرباجماتية ،النزعة التفكيكية ،النظرية
النقدية ،الفل�سفة الن�سائية ،الفل�سفة التحليلية ،النزعة الإن�سية).
تقومي:
ال م�ساغ للغ�ض من املجهود الذي بُذل يف هذا امل�ؤن�س الذي هو �أ�شبه ما
يكون مبو�سوعة يف فل�سفة الت�أويل ،على �أ َّنه تكمُن نقاط �ضعف الكتاب
يف �أربع:
� -1إهماله التام لكل اجلهود الت�أويلية الإ�سالمية؛ بحيث ال جند فيه
ذكرا لأي فيل�سوف �أو مفكر ت�أويلي عربي �أو �إ�سالمي قدمي �أو حديث،
مع العلم ب�أن الرتاث الت�أويلي للإ�سالم عظيم.
� -2إه��م��ال ك��ل ج��ه��د امل��در���س��ة الآ���س��ي��وي��ة يف ال��ت���أوي��ل��ي��ات ،وك����أن ال خرب
للم�شرفني على امل�شروع بها ،وال خرب لهم باجلهود التي يبذلها بع�ض
املفكرين الآ�سيويني يف التقريب بني الت�أويليات الغربية والت�أويليات
الآ�سيوية.
 -3حتى عند تناوله لأبرز وجوه فل�سفة الت�أويل� ،أقحم الكتاب وجوهًا
ي�صعُب اع��ت��ب��اره��ا وج��وه��ا ت���أوي��ل��ي��ة (ه��و���س��رل م��ث�لا) ،و�أه��م��ل وج��وه��ا
�أخ���رى �أك�ثر �إ�سهاما يف ه��ذا املبحث (لويجي باير�سون و�إم��ل��ي��و بيتي
الإيطاليني ،وبيرت زون��دي الهنغاري ،وكلود رومانو الفرن�سي ،وجون
غروندان الكندي.)...
 -4تفاوت م�ستوى املقاالت بني ال�سهل املمتنع منها والكالم ال��ذي ال
ري ما نقوله عنه مما قاله قا�ضي الق�ضاة تقي الدين بن دقيق
جند خ َ
العيد عن كالم ال�صويف املتفل�سف ابن �سبعني« :جل�ست مع ابن �سبعني
م��ن �ضحوة �إىل قريب الظهر ،وه��و ي�سرد كالما تعقل م��ف��ردات��ه ،وال
تعقل مركباته».
---------------- الكتاب« :دليل بالكويل �إىل فل�سفة الت�أويل». امل�ؤلفون.Niall Keane and Chris Lawn : النا�شر.)Wiley Blackwell/Oxford( : �سنة الن�شر .2016 عدد ال�صفحات .622�أكادميي مغربي
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دليل بالكويل �إلـــ
ُم َّمد ال�شيخ *

�إنْ �أنتَ �أردت تعريب اللفظ الأجنبي ( )Hermeneuticsقلت «الهومنوطيقا» ،و�إن �أنت �أردت ترجمته �إىل الل�سان العربي قلت -على اجتهاد الأكرثية« -علم الت�أويل» �أو
«فل�سفة الت�أويل» �أو «الت�أويليات»� ،أو قلت -على ر�أي الأقلية« -الف�سارة»..و�أ ًّيا ما يكون ،ف�إن الأمر يتعلق مببحث فل�سفي همومه ثالثة« :كيف �أفهم ن�صا؟» (م�س�ألة الفهم)،
و»كيف �أ�ؤوله؟» (م�س�ألة الت�أويل) ،و»كيف �أترجمه؟» (م�س�ألة الرتجمة).
واحلق �أنَّه ومنذ �أن ُعرف الإن�سان ُعرف كائ ًنا فاه ًما ،فم�ؤوال ،ثم ناقال؛ لكن �أن يفهم ويعي �أنه يفهم ،و�أن ي�ؤول وينظر يف كيف ي�ؤول ،و�أن يرتجم ويتب�صر يف كيف يرتجم ،ذاك
�ش�أن �آخر؛ لهذا احتاج قرونا لكي «يدرك» الإن�سان ما ي�أتيه يف هذه الأفعال الثالثة �-أن يفهم ،و�أن ي�ؤول ،و�أن يرتجم -كما احتاج قرونا �أخرى لكي ين�شئ علما يتناول هذه
املباحث الثالثة :فل�سفة الت�أويل.

وم���ا ك���ان ذل���ك ب��غ��ري��ب م��ن��ه ي��دع��و �إىل ال��ع��ج��ب؛ ذل���ك �أ َّن ال��ع��دي��د من
فال�سفة زماننا هذا يرون �أنه لئن كانت العهود القدمية عهود الإميان،
وكان العهد احلديث عهد العقل ،ف�إ َّن ع�صرنا هذا ،بال مدافعة ،ع�صر
الت�أويل .ولهذا ال�سبب يعرف علم الت�أويليات منذ القرن التا�سع ع�شر
حني مت ت�أ�سي�سه على يد الأملان -ازدهارا منقط َع النظري.وقد كان العامل الأجنلو�سك�سوين ت�أخر يف تلقي هذا املبحث والإ�سهام
فيه ،لكن ها هو اليوم �سائ ٌر �إىل تدارك ت�أخره؛ �إذ وبعد �أ ْن نقلت �أهم
ن�صو�ص الت�أويليات من الل�سان الأملاين �إىل الل�سان الإجنليزي يف منت
جامع -يف الكتاب املهم الذي �أ�شرف عليه كورت ميولر فوملر عام 2006
()The Hermeneutics Readerـ �صدر عام  2015كتاب جامع
ثان ت�أني�سي بهذا املبحث -حتت �إ�شراف جيف مالبا�س وهان�س هلموث
غاندر -وكتاب ثالث ( )2016هو مو�ضوع مراجعتنا -حتت �إ�شراف نيال
كني وكري�س الون -هذا ف�ضال عن ع�شرات املداخل �إىل الت�أويليات ،بل
�أنتج الأجنلو�سك�سون من لدنهم فال�سفة ت�أويل نهلوا من هذا التيار
الفل�سفي املتدفق العظيم.
تقدمي الكتاب:
حني يلتقي �سبعة و�أربعون مُتخ�ص�صا يف الهرمنوطيقا ،من ثالث ع�شرة
دول��ة غربية ،فيهم املرتجمون للن�صو�ص الهومنوطيقية الأ�سا�سية
واملجتهدون فيها ،من �أه��م جامعات ال��غ��رب ،وم��ن بينهم ثماين ن�ساء
اقتحمن قلعة الهرمنوطيقا الذكورية -وقد كانت الت�أويليات �إىل عهد
قريب حكرا على الرجال -ف�إن ذلك مُن ِبئ ،ال حمالة ،عن كتاب عظيم
يف جن�سه .كتاب يطمح لتبيان �أن ت�سري الت�أويليات :احلال وامل�آل.
وبدءًا من املدخل ،يُعلن امل�شرفان على امل�شروع �أ َّن الغاية من الكتاب هي
�إينا�س القارئ مبختلف تعريفات فل�سفة الت�أويل التاريخية واملفاهيمية؛
وذلك باعتبار فل�سفة الت�أويل مبحثا فل�سفيا قدميا/جديدا .ومن ثمَّ،
كانت �أول خطوة خطياها هي تو�ضيح فكرة «فل�سفة ال��ت���أوي��ل» ذاتها،
منذ �أ�صولها الإغ��ري��ق��ي��ة القدمية �إىل ت��داول��ه��ا ال��ي��وم؛ وذل��ك بر�صد
التحوالت التي طر�أت عليها عرب التاريخ .هذا مع العلم ب�أ َّن اال�ستعمال
احل��دي��ث للمفهوم -وه���و ال���ذي يهمنا -دخ��ل �أول م��رة �إىل اخلطاب
الأكادميي يف �صورته الالتينية من لدن عامل الالهوت الربوت�ستنتي
يوهان كونراد دانهاور (- )Hermeneutica( )1666-1603نقال
ع��ن ال��ل��ف��ظ ال��ي��ون��اين ( -)Hermeneiaال���ذي ك���ان ق��د ا�ستعمل
ال للداللة على ن�شاط «ال��ت���أوي��ل» فح�سب ،و�إمن��ا �أي�ضا على �أن�شطة
«البيان» و»التو�ضيح» و»التف�سري» و»التبليغ» و»الرتجمة» ...وبح�سب
�إع���ادة نقله �إىل الالتينية  Interpretatioب��ات موقوفا بالكلية
تقريبا على فعل «ال��ت���أوي��ل» ال يتعداه ،مب��ا جعله يق�صر ع��ن داللته
الوا�سعة يف الل�سان الإغريقي.
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و�إذا م��ا نحن �أردن���ا �أن نقوم بتو�صيف طبيعة «فل�سفة ال��ت���أوي��ل» كما
ت�ستعمل يف �أيامنا هذه ،ف�إنه ميكن القول �إنها عادة ما حتيل �إىل ثالثة
�أمور مرتابطة فيما بينها ،و�إن كانت متمايزة عن بع�ضها البع�ض:
 -1ف��ع��ل «ال��ف��ه��م» ال��ع��ي��ن��ي ب��اع��ت��ب��اره م��ه��م��ة ت��ف�����س�ير وت��ق��ومي ت���أوي��ل��ن��ا
للن�صو�ص.
 -2و�ضع «قواعد» و�ضوابط و�سنن للت�أويل (.)Ars Interpretandi
« -3ال��ن��ظ��ري��ة» واملنهجية الفل�سفية ال��ت��ي بوا�سطتها ميكننا �ضبط
طبيعة و�شروط وحدود كل فهم ممكن.
هذا ..وجتد «الت�أويليات» �أ�صولها يف ثالث خربات تقليدية:
�أ -ت�أويل ال�شرع �أو القانون (الت�أويليات ال�شرعية).
ب -تف�سري الن�ص املقد�س وت�أويله (الت�أويليات الدينية).
ج -ت�أويل الن�صو�ص ال�شعرية والأدبية (الت�أويليات الأدبية) ،ومن ث َّم
جتد جتذرها يف حقول الفقه و�أ�صوله ويف الالهوت ويف فقه اللغة.
وكما �شهدت على ذل��ك كتابات �أف�لاط��ون و�أر�سطو وفلوطرخ�س ،ف�إن
مفهوم ( )Hermeneiaاليوناين ما ك��ان مق�صورا على ما ن�سيمه
اليوم با�سم «الت�أويل» ،و�إمنا كان ي�شمل -ف�ضال عن الت�أويل« -التف�سري»
و»الرتجمة»� .إذ كان �أدرك اليونانيون التعالق بني مفاهيم «التف�سري»
و»الت�أويل» و»الرتجمة»� ،أما تقليد الع�صور الو�سطى ،فقد �أبرز مفهوم
«ال��ف��ه��م» �إب����رازا خ��ا���ص��ا ،ع��ل��ى �أن م��ف��ه��وم «ال��ت��ف�����س�ير» -ال���ذي مي��ك��ن �أن
نعود ب��ه �إىل الفيل�سوف ال��روم��اين �شي�شرون -يحيل على �أف��ك��ار �ش�أن
«التو�ضيح» و»البيان» و»التنوير» ،لكن حدث له �أن كان مرادفا �أي�ضا
لداللة «الت�أويل» .وما قام التقابل -يف التقليد الغربي -بني «التف�سري»
و»الفهم» اللهم �إال يف منت�صف القرن الثامن ع�شر ملا مت التمييز بني
«ع��ل��وم الطبيعة» و»ع��ل��وم ال����روح» .وق��د اف��ت��ت��ح ال��ق��ول يف ذل��ك ي��وه��ان
غو�ستاف درويزن ( )1818-1844الذي كان قد ميَّز لأول مرة بني املنهج
التف�سريي الفر�ضي الع ّلي ال��ذي ا�ستعملته العلوم الطبيعية بنجاح
منقطع النظري ،واملنهج الو�صفي الفهمي ال��ذي ك��ان��ت تعمل بوفقه
العلوم الإن�سانية .وكان فلهلم ديلتي ( )1911-1833هو من عُمق هذا
الف�صل ،معار�ضا -ولي�س فح�سب مميزا -بني العلوم الطبيعية والعلوم
الإن�سانية ،بني الطبيعة والثقافة ،مُ�شددا على التباين الأنطلوجي
بني احلقلني وعلى احلاجة �إىل �أدات�ين منهجيتني متباينتني لإقامة
وتقومي مو�ضوعات بحثهما املتباينة .وبهذا حدث �شرخ بني «التف�سري»
و»الفهم» �أ َّثر ت�أثريا بالغا يف ت�شكيل الهرمنوطيقا احلديثة.
ويُنبِّه امل�شرفان على �أ َّن الفكر الأجنلو�سك�سوين ظ َّل لردح من الزمن
غري ي�سري بعيدا عن هذه الإ�شكاالت الفكرية الأملانية ،لكن �سرعان ما
بد�أ الإقبال ،منذ منت�صف القرن املا�ضي ،على تلقي الت�أويليات الأملانية
وال��ف��رن�����س��ي��ة والإي��ط��ال��ي��ة ب���أم��ري��ك��ا .ومي��ث�لان ل��ذل��ك ب���أع��م��ال رورت���ي

وب��ران��دوم وماكدويل وماكنتاير ،وين�سيان �أح��د �أه��م رواد الت�أويليات
ب���أم��ري��ك��ا ���-ص��اح��ب «ال��ت���أوي��ل��ي��ات امل��و���ض��وع��ي��ة»� -إري����ك دون��ال��د ه��ور���ش
(.)1928
ويعر�ض امل�شرفان �أه��م ت��ط��ورات الهرمنوطيقا يف ال�سنوات الأخ�يرة،
ف��ي��ذك��ران ت���أ���س��ي�����س م��ب��ح��ث «ال��ه��رم��ن��وط��ي��ق��ا ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة»؛ ب��اع��ت��ب��اره
جماال جديدا وخ�صبا �أ�سهم كل من القانون والالهوت وعلم النف�س
يف �إن�����ش��ائ��ه والإف����ادة منه يف �أن�شطته اخل��ا���ص��ة .و�أك�ث�ر م��ن ه���ذا ،فقد
�أم�ست الهرمنوطيقا اليوم تلعب دورا حيويا يف البحث الكمي؛ وذلك
يف جم���االت ال��ت��ج��ارة وال��ت��وا���ص��ل والإع��ل��ام ،ث��م �إ َّن جم���االت الطبابة
وال��ت��م��ري�����ض واال���س��ت�����ش��ارة �أ���ض��ح ْ��ت تفيد م��ن ال��ت���أوي��ل��ي��ات التطبيقية
بالرتكيز على البعد الت�أويلي يف �أن�شطتها ،كما �أ َّن البُعد احل��واري يف
الهرمنوطيقا �أم�سى يفيد الدرا�سات يف جم��االت الرتبية والعالقات
ال��دول��ي��ة وف�����ض ال���ن���زاع���ات ،ث��م �إ َّن ال��ه��رم��ن��وط��ي��ق��ا ���ش��ه��دت «منعطفا
�سيا�سيا» م��ا ك��ان م��ع��ه��ودا م��ن ل��دن رواده���ا ال��ك��ب��ار ،حققه الفيل�سوف
الإيطايل املعا�صر فاتيمو ال��ذي �أم�سى يتحدث عن «الفكر ال�ضعيف»
حتى يف جم��ال القناعات ال�سيا�سية (ال�شيوعية ال�ضعيفة) .فما عاد
ال�صراع الطبقي �إال �صراعا بني الرباديغمات ،ولي�س �صراعا اجتماعيا
عنيفا ،يحل باحلوار ال بديكتاتورية الربوليتاريا ،كما �أم�سى ت�أويل
داللة املجتمع بال طبقات على �أنه املجتمع بال هيمنة.
مدار الق�سم الأول :فل�سفة الت�أويل وتاريخ الفل�سفة
دار الق�سم الأول من الكتاب -املكوَّن من خم�سة �أق�سام -على الإ�سهام
بحقبه ال��ث�لاث��ة ال��ق��دمي��ة وال��و���س��ي��ط��ة واحل��دي��ث��ة -يف �إن�����ش��اء مبحثفل�سفة الت�أويل .وتكون هذا الق�سم من خم�سة ف�صول تدرجت من العام
�إىل اخلا�ص ومن القدمي �إىل احلديث ،تناولت امل�سائل التالية:
« -1تاريخ الهرمنوطيقا» بعامة من خالل منظور ثالثة فال�سفة كبار
من رواد الت�أويليات :هايدجر وجادامري وريكور ،وكيف �أعاد كل واحد
منهم «ت�شكيل» هذا التاريخ ،معمال �إما منهج الهدم (هايدجر) �أو منهج
اجلدل (جادامري وريكور) .فهذا املقال ،على عك�س ما يوحي به عنوانه،
تاريخ غري مبا�شر للهرمنوطيقا (تاريخ مُو�سّ ط) ب�أعني روادها.
« -2الهرمنوطيقا والإرث الفل�سفي القدمي» :ويف هذا املقال َّمت الت�أكيد
على �أن جذور الهرمنوطيقا -على حداثة املبحث بل ما بعد حداثته-
تكمُن يف النظرات القدمية �إىل علم اللغة والتف�سري الن�صي والقدا�سي؛
وذلك حتى ولو على نحو �سلبي؛ �أي ببيان العنا�صر غري الهرمنوطيقية
يف الأف�لاط��ون��ي��ة والأر���س��ط��ي��ة والأوغ�سطينو�سية املتمثلة يف الإمي��ان
مبركزية العقل و�إهمال ر�سوخه يف الل�سان ،على نحو ما �أم�ست ت�ؤمن
ب��ه ال��ت���أوي��ل��ي��ات احل��دي��ث��ة .ع��ل��ى �أ َّن ح��دي��ث �أر���س��ط��و ع��ن «ال���روي���ة» �-أي
اال�ستب�صار العملي -تعترب ط��رازا �أ َّول��ي��ا للنظر الت�أويلي ،و�أ َّن �إع��ادة

