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فلسفُة اللغِة والتأويل
معنى المعنى، وفهُم الفهم
حبيب فّياض���

��ة داخل نطاَقي فل�س��فة اللغة وفل�س��فة التاأويل، باَت املعنى، يف �سياِق  راٍت خا�سّ نتيجَة تطوُّ

، حالًة ِقيمّيًة ومعيارّيًة �س��ابطًة حلركة اللغة يف خمتل��ف اّتاهاتها وحيثّياتها، 
ّ
الفهِم الفل�س��في

، حالَة مراجعٍة دائمة متالئمٍة مع حركِة 
ّ
وباَت فهُم الفهم، مبا هو مو�س��وُع التاأويل الفل�سفي

َلني،  دلج واملُ�سبِع باإ�سقاطات �س��احبه. على اإثر التحوُّ و�س��يولِة املعنى، وراف�س��ٍة للمنهج املوؤ

��فَتني على خلفّيٍة فل�س��فّية واحدة، انبثقت فل�س��فة اللغ��ة والتاأويل  ونتيج��ًة الجتماع الفل�سَ

مة للربط بني الفهم واملعنى، فيما َيِعُد با�ستبدال الفل�سفة التقليديّة. كمحاولٍة ُمتقدِّ

 من معاجلاِته التقليديَِّة 
َّ
ُتخَرُج الفل�سفُة امل�ُ��سافُة اإىل كلٍّ من اللُّغِة والتاأويِل البحَث الفل�سفي

امل�ُ�تمحِورة حوَل الوجوِد وماورائيَّاِتِه النظريَِّة اإىل اآفاٍق جديدٍة تتجاوُز التجريَد الذي َو�َس��َم 

 للفل�س��فة، ولرتتقَي بهذا امل�ساِر نحو مو�سوعاٍت اأكرَث راهنيًَّة وحيويًَّة ُيكُن 
َّ
امل�ساَر التاريخي

يِة  ن�س��اينِّ حياَل احلياِة والع��امل، وذلك انطالًقا من الروؤ معه��ا تعميُق وتديُد الفهِم املعريِفّ االإ

ها ماهيََّتها  ها فل�سفُة اللغة والتاأويِل، حيُث تخَلُع اللغة، اإذ ذاك، عن نف�سِ التي ا�سطنعتها لنف�سِ

داتيَّة، وتنت�سُب اإىل ماهيٍَّة غائيٍَّة ُتاكي، يف اآن، الفكَر والواقَع على حدٍّ �سواء. كما 
ليََّة واالأ

االآ

ل  يتخّلى التاأويل، واحلاُل هذه، عن منهجيَِّتِه التف�سرييَِّة الناظرِة اإىل َفهِم الن�صِّ اللغوّي، ليتحوَّ

ا ي�س��تدعي فهًما جديًدا لكلِّ فهٍم  اإىل قراءٍة فل�س��فيٍَّة تنُبُذ املنهَج وي�س��تحيُل فيها الوجوُد ن�سًّ

ُل اإزاَء الكوِن مبختلِف ظواهِرِه وتّلياِته. يتح�سَّ

اأ�ستاذ فل�سفة اللغة والدين يف اجلامعة اللبنانّية.  ���
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: فلسفُة اللغة لاً أوَّ
ة �رضورٌة منهجّيٌة للتفريق بني لغِة الفل�س��فِة وفل�سفِة اللغة، رغَم تقاُطِعِهما الوا�سح. احلالُة  ثمَّ

 بغيَة اإ�سالِح 
ّ
وىل لي�ست �سوى حماوالٍت قاَم بها فال�سفٌة لغوّيون عن طريِق املنهِج التحليلِي االأ

 من خالِل ربِط م�سطلحاِت هذه 
ّ
لغِة الفل�س��فِة وبلوَرِتها، وجْعِلها مالِئمًة للبحث الفل�س��فِي

ُ عنها، وهذا ما قاَم به تديًدا اأتباُع  اللغِة وتعبرياِتها مُب�س��ّمياتها وم�س��اديِقها احلقيقيَِّة التي ُتعبِّ

مدر�س��ة كمِبدج يف الفل�س��فِة التحليليَّة، حيث حاولوا التمييَز على م�س��توى الكلمات بني 

وىل، ُلغويَّة.  ا هي، بالدرجِة االأ ما له معنى، وما ال معنى له، واعتبوا اأنَّ ُم�س��كلَة الفل�س��فِة اإنَّ

 ال يكون م�سحوًبا باإ�سالٍح لغوّي. اأّما احلالة الثانية 
ّ
وبالتايل، ال جدوى من اأيِّ ُجهٍد فل�سفي

)فل�س��فة اللغة( فهي عبارٌة عن فل�سفٍة لغويٍَّة ت�ستنُد اإىل اللغة ذاِتها يف �سبيِل ا�ستخراِج منظومٍة 

ن�س��اِن والوجود، بحي��ث ال يقت�رُض  يٍة كونيَّ��ٍة اإزاَء احلياِة واالإ فل�س��فيَّة ُمتكاِمل��ة، وبل��ورِة روؤ

البحث، يف هذا املجال، على درا�س��ِة اللغة من وجهٍة فل�س��فيَّة كما هو احلاُل يف الفل�س��فات 

خالق، العلم، التاريخ...(، بل ُينَظُر اإىل اللغة بو�سِفها املجاَل املعريَفّ  ة وامل�ُ��سافة )االأ اخلا�سَّ

ن�س��ان ونياَبِتها عن الوجوِد ومالَزَمِتها لهما  عمق، يف اآن، باعتباِر ت�سكيِلها لالإ �س��مَل واالأ االأ

ومتاهيه��ا مَعُهما. وهذا، بالتحديد، ما َدَفَع بع�ص الفال�س��فة اللغويّني اإىل اعتباِر فل�س��فِة اللغة 

وريًثا �رضعيًّا للفل�س��فِة التقليديَّة، بل بدياًل �رضوريًّا عنها، بخالِف الفل�سفات امل�ُ��سافِة التي ال 

تعدو كوّنها من فروِع الفل�سفة وتَت ِمظَلِّتها.

َد التعاُمِل فل�سفيًّا مع اللغة مبقداِر ما هي فل�سفٌة م�ستقلٌَّة وُمنبثقٌة  اإًذا، لي�ست فل�سفُة اللغة جمرَّ

��ُف هاهنا �س��مًة مالزمًة للذات – املدِرك – فح�س��ب،  من اللغة ذاِتها، حيُث ال يعوُد التفل�سُ

ُم به اللغُة، والذي  بل يتعّدى ذلك اإىل املو�س��وع – املدَرك – نظًرا للغنى الفل�سفيِّ الذي تّت�سِ

ن�س��ان والعامل. وبح�س��ب تعبري هايِدغر، ف��اإنَّ اللغَة تنطُق  يتجلَّ��ى من خالِلها التماُثُل بني االإ

 .
���

�سياَء واملوجودات وُتعطيها ماهيََّتها وحيَِّزها يف الوجود الوجود، مبعنى كوِنها ُت�س��ّمي االأ

��ا؛ العاَل�ُم  ��حُّ العك�ُص اأي�سً ا ي�سُ فاللغ��ُة ُم�س��اوقٌة للعامل، وحي��ُث يوَجُد عاَل�ٌم يوَجُد لغة، ورمبَّ

َع اهتمامات فل�س��فِة  . وهذا ما ُيبُِّر لنا َتوزُّ
���

��ُف من خالِل اللغة ��ُف عن ذاِتِه اأو ينك�سِ يك�سِ

اللغِة يف جماَلني:

ل: هو الفكُر باعتباِر اللغِة ت�سيًدا ذاتيًّا له اإىل حدٍّ قد يجوُز القوُل َمَعه، اإنَّ الفكَر لغٌة  وَّ الأ

�سة اجلامعيَّة للدرا�سات والن�رض والتوزيع، ��00(، ال�سفحة ��0. �سَّ توفيق �سعيد، يف م�هيِّة اللغِة وفل�سفِة الت�أويل )بريوت: املوؤ  ���

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��0.  ���
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معقولة، واللغُة فكٌر منطوق.

والث�ين: هو الواقُع نظًرا لكوِن اللغة متثُّاًل مو�س��وعيًّا له بنحِو ما عبَّ عنه هايِدغر بالقول، 

ُف عنه وُتظِهُره«. »اإنَّ اللغَة بيُت الوجود، وهي التي تك�سِ

الٍت عميقًة على م�ستوى خ�سائ�سها واأبعاِدها،  لقد �سِهَدت اللغُة من خالل فل�سَفِتها توُّ

بنحٍو باتت فيه اللغة، فل�س��فيًّا، خمتلفًة من حيُث البنيُة واملاهيَّة والوظيفة، وهذا ما �س��نتطّرُق 

اإىل بع�ص معامِله تالًيا:

َد و�سيلٍة ُيراُد من خالِلها اإي�ساُل  ، جمرَّ
ّ
�. لي�س��ت اللغة، يف �سياِق الَفهِم اللغويِّ الفل�س��في

ُم��راِد امل�ُ�تكلِّ��ِم اإىل امل�ُ�خاَطب، بل هي غايٌة مطلوبٌة بذاِتها. وب��داًل من اأن تكون اأداًة يف 

بالُغ عنه. فاللغُة كما يقوُل  االّت�س��اِل والتبليغ، ُت�سبح اأمًرا من املطلوب الو�سوُل اإليه واالإ

ت�سوم�س��كي، لي�س��ت ُعن�رًضا يف خدمِة العقل، بل هي والعقُل مت�س��اويان، وال يختلفان 

��ا، بح�س��ب ما يرى ِفتغن�س��تاين،  وظيفيًّ��ا رغ��م اختالِفهما ماهويًّا. واللغُة، والفكُر اأي�سً

وجه��اِن لعملٍة واحدة، اإذ عنَدُه لي�س��ت وظيفُة اللغِة الوحيدة التعب��رُي عّما يف الذات، اأو 

خرين، اإذ التفكرُي ال ي�س��بق التعبري، بل هم��ا متالزمان، فال اإدراَك  اإي�س��اُل املعلومات لالآ

ُره اإاّل يف قالٍب  رات عاريٌة عن اللغة، بل ال يكن اإدراُك �س��يء، اأو فهُمُه اأو ت�س��وُّ اأو ت�س��وُّ

لغوّي���، هذا ف�ساًل عّما يقوُلُه هايِدغر من امل�ساوقة بني اللغة والوجود، بنحٍو ال ي�سبُح 

الواقع ما هو عليه اإاّل باللغِة التي ال تقوُم عالقُتها به على انتمائها اإليه، بل الواقُع واقٌع باللغة 

وفيها���. وبالتايل، اللغُة ذات ماهيَّة غائيَّة تتَّ�س��ف باملو�س��وعيَّة – ن�س��بًة اإىل املو�سوع 

ها الذاتيَّة. – من خالل اتِّخاِذها مو�سوًعا للفل�سفِة ُي�ساُر فيه اإىل البحث عن عواِر�سِ

�. ا�ستكمااًل ملا �َسَبق، يتجاوُز دوُر اللغة، من جهِة الفال�سفة اللغويّني، حدوَد »االّت�سال« 

بداعيَّة مبعزٍل  بداع«، مبعنى كوِنها حاجًة يجُب الك�س��ُف عن مكنوناتها االإ اإىل حيِّ��ز »االإ

:
���

عن كوِنها حاجًة ات�ساليَّة، ذلك اأنَّ اخلطاب على نوعني

ّدى الكالم اإىل امل�ُ�تلّقي، كما هو  خر، واإي�ساُل موؤ ل: ات�س��ايلٌّ ُيراُد منه التوا�سل مع االآ وَّ الأ

ي��ات القراآنّيِة التي ترمي اإىل اإي�س��اِل تعاليَم حُمّددٍة اإىل خماَطب��ي الوحي }أَقِيُموا  ّدى االآ م��وؤ

حممود فهمي زيدان، يف فل�سفِة اللغة )بريوت: دار النه�سة العربيَّة، ��98(، ال�سفحة �0.  ���

�ّس�سة اجلامعّية للدرا�سات والن�رض والتوزيع، ��99(، ال�سفحة ��7. �سامي اأدهم، فل�سفُة اللغة )بريوت: املوؤ  ���

ناء احل�سارّي، ��99(، ال�سفحات �0 اإىل ��. منذر عيا�سي، الل�س�نيّ�ت والدللة )حلب: مركز االإ  ���
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َكاةَ{���.  الَةَ َوآُتوا الزَّ الصَّ

لفاُت اإىل القدرة على التعبري، وقابليَِّة اللغة لتكون مو�س��وًعا   ُيراُد منه االإ
ٌّ

والث���ين: اإبداع��ي

ُمبَدًعا، كما هو حاُل ال�س��اعر الذي ُين�سد ق�س��يدًة من اأبياٍت عديدٍة ي�سُف فيها وردًة يف 

حديقة، اإذ هو هنا ال يريُد اإبالَغنا مبوا�س��فات الوردة، مبقداِر ما ُيريُد الك�س��َف عن قدَرِتِه 

بداع��يُّ يف القراآن اإىل ذرَوِتِه من  ��َل اخلطاُب االإ بداعيَّ��ة يف التعامِل مع اللغة. ولقد َو�سَ االإ

تيان مبثله. هذا امل�س��اُر يكن مالحَظُتُه  عجازيِّ للتعبرِي بنحٍو ال يكن االإ خ��الل الّتجّلي االإ

يف م�ساِر التعاُمِل النحوّي مع اللغة واالنتقال من النحو التقليدّي امل�ُ�تعاَرِف عليه، والذي 

 عند �سو�سري، حيث انتقَل من 
ّ
يدوُر اأ�سا�ًس��ا حول اأواخِر الكلمات، اإىل النحِو التو�س��يفي

التعاُمِل مع الكلمة من موقِع ما يجُب اأن تكون عليه – عند النُّحاة التقليدّيني – اإىل ما هي 

عليه بالفعل بو�س��ِفها عالمًة يف �سياٍق بنيويٍّ ُمتكامل، و�س��واًل اإىل النحو التوليديِّ عند 

، يتوالُد من خالِلِه 
ّ
 الذي بلَوَر نظريًَّة تقوُم على فكرة اأنَّ اللغة حْد�ٌص اإبداعي

�8�
ت�سوم�سكي

الكالُم الالمتناهي من اللغة املتناهية، واأنَّ كلَّ جملٍة فيها ُبنيٌة عميقٌة تتَّ�سُف بنحٍو توليديٍّ 

ُمتَّ�سٍق مقابل ُبنيتها ال�سطحيَّة اخلا�سعة للنحو التقليدّي.

�. تذه��ُب النظرة التقليديَّ��ة اإىل اللغة اإىل اعتباِرها جمموعًة م��ن العنا�رض املاديَّة التي يكن 

ِل يف هذه العنا�رض، ودرا�س��ِة العالق��ات التي ترِبُط بينها،  مُّ
اأن ُت�س��مَع وُتنطَق من دون التاأ

اإىل اأن جاء فرديناند دي �سو�س��ري �س��احِب املنه��ج البنيوّي يف الدرا�س��ات اللغوّية، وقام 

بتج�س��رِي العالقِة معرفيًّا بني اللغويَّات وفل�س��فِة اللغة، فاعتب اأنَّ مو�سوَع علم الل�سان هو 

اًل اإىل التمييِز بني  وَّ
اللغُة منظوًرا اإليها يف ذاِتها ولذاِتها، ومبعزٍل عن كلِّ ما �سواها، فذهَب اأ

، اأو جمموعٌة من القواعد، وبني »الكالم« 
ّ
ٌة وتقننٌي اجتماع��ي »اللغ��ة« التي هي حالٌة عامَّ

. ثمَّ ميََّز �سو�س��ري بني 
�9�

ٌ يقوُم به �س��خ�ٌص حُمّدٌد من خالل فعٍل فردّي ال��ذي هو اأمٌر ُمتعنيِّ

»اللغويَّات الداخليَّة« التي ُتعَتَبُ مبثابِة درا�سٍة حُمايثٍة للغِة بو�سِفها ُبنيًة قائمًة بذاِتها وُم�ستقلَّة، 

و »اللغويَّ��ات اخلارجيَّ��ة« مبا هي درا�س��ٌة للعالقات القائمِة بني اللغ��ة والدوائِر التاريخيَّة 

ِكِه ب�رضورِة  ثِّرِة عليها، و�سواًل اإىل مت�سُّ واحل�س��اريَّة وامل�ُ�جتمعيَّة والنف�س��يَّة واجلغرافيَّة املوؤ

( يف درا�سِة اللغة وا�ستبداِلِه باملنهج التزاُمنيِّ )البنيوّي(، 
ّ
ا�ستبعاِد املنهِج التعاُقبيِّ )التاريخي

ية ��. �سورة البقرة، االآ  �7�

��8  ح�س��ام البهن�س��اوّي، اأهّميُّة الربِط بني التفكرِي اللغويِّ عند العَرِب ونظريّ�ِت البحِث اللغويِّ احلديث )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينّية، 

��99م(.

فرديناند دي �سو�سري، ُم��رضاٌت يف علِم الل�س�ِن الع�ّم، ترجمة عبد القادر قنيني )اأفريقيا ال�رضق: الدار البي�ساء، �987(، ال�سفحة ��.  �9�



فّيــــاض حبيــب 

177المحّجـة:  العدد 20  |  شتاء - ربيع 2010

الِت اللغِة تاريخيًّا. يف حني يتمحَوُر الثاين  ل على تتبٍُّع راأ�سيٍّ واأفقيٍّ لتحُوّ وَّ
حيُث يقوُم االأ

نَّ التعاُقَب  نات اللغة بو�سِفها نظاًما ُمنَجًزا وراهًنا، الأ على درا�سٍة اُأُفقيٍَّة للعالقات بني ُمكوِّ

 – كما يقول �سو�س��ري – لن ُيفيَدنا يف فهِم امل�س��هِد اللغويِّ الراهن ف�ساًل عن اأنَّه لن 
ّ
الزمني

يفيَدنا يف فهِم معنى كلمٍة ما. لقد انطلَق �سو�س��ري من كلِّ ذلك للتَّاأ�سي�ص لنظريَِّتِه »البنيويَّة 

��ٍق ال يعِرُف �س��وى نظاَمُه اخلا�ّص، مبعنى كوِن اللغِة  اللغويَّة« فاعتَب اأنَّ اللغَة عبارٌة عن َن�سَ

ٍ يف النظام داللٌة اإذا  يِّ ُعن�رضُ ُل من عنا�رَض تعَمُل كمجموعة، وال يكون الأ ًما يت�سكَّ ُكالًّ منظَّ

اُأِخَذ بحدِّ ذاته، وب�س��كٍل ُمنفِرد، ومبعزٍل عن �س��واه، بل اإنَّ دالَلَتُه تقوُم من خالل ارتباِطِه 

اًل، وبالنظاِم ال��ذي ينتمي اإليه ثانًيا. البي��ت، مثاًل، ال ُيكُن  وَّ
خ��رى اأ بجمي��ِع العنا�رِض االأ

�س��منت و... بل هو عبارٌة عن تنا�ُسٍق  تعريُفُه باأنَّه اأكواٌم من احلجِر واخل�س��ِب والطنِي واالإ

. لهذا ُي�سبُِّه �سو�سري اللغَة بلعبِة ال�سطرجن التي ال ي�ستطيُع 
��0�

وتراُبٍط ُمنتِظٍم بني هذه العنا�رض

خرى، كما ال يجُب  َ تركيَزُه واهتماَمُه يف مرّبٍع واحٍد دون املربَّعات االأ الالعُب اأن يح�رضُ

َل منها  �سا�سيَُّة التي َت�سكَّ ا ما هي العنا�رُض االأ مَّ
رها. اأ عليه اأن يكون معنيًّا بتاريِخ اللعبِة وتطوُّ

ُث عنه تالًيا. النظاُم اللغوّي، فهي العالمات، وهي ما �سنتحدَّ

 ه��ي جمموُع ما ينجُم ع��ن العالقة بني اللفِظ 
ّ
�. العالم��ُة يف الفهِم اللغويِّ الكال�س��يكِي

جمال، على اأنَّه��ا جُمَمُل االرتباِط  واملعن��ى، بينم��ا ُينَظُر اإىل العالمِة اللغويَّة فل�س��فيًّا، وباالإ

ب��ني الدالِّ واملدل��ول، علًما اأنَّ الدالَّ هاهنا اأعمُّ من اللف��ِظ واملدلوَل اأعمُّ من املعنى. ويف 

، اأو قواعديٍَّة 
ّ
َد حال��ٍة ُمعجميٍَّة تُدلُّ على معًنى ُمعجم��ي ه��ذا ال�س��ياِق ال تعوُد العالمُة جُمرَّ

دة، بل تتجاوُز ذلك اإىل احلالة الدالليَّة، بحيُث ت�س��رُي  ُت�س��رُي اإىل معاٍن �رضفيَّة اأو نحويَّة حُمدَّ

اإىل اأم��وٍر خارَج اللغة قد تكون تداعياٍت ذهنيَّة وانعكا�س��ات نف�س��يَّة ورموز واإيحاءات 

. فالعالماُت وفَق هذا املعنى 
����

وا�س��تكماالت ملا يبداُأ مع املعنى من دون اأن ينته��ي عنَده

��ها  ُك اإىل ما وراء ذواِتها، وهي ذاُت وجهني، اإذ يف الوقت الذي تقوُل لنا عن نف�سِ تتح��رَّ

 ،
����

�سيًئا، هي تقوُل �سيًئا ما عن �سيٍء اآخر، وبالتَّايل هي اإحالٌة حقيقيٌَّة ال يكُن ال�سكُّ فيها

ن�سان واللغة من جهة، واللغة والعامل من جهٍة ثانية، انطالًقا من  وتتكّفُل بحِلّ م�س��كلِة االإ

. وهذا االخت��الُف اجلهوّي انعك�َص 
����

ن�س��ان كائًنا لغويًّا، والع��امِل كينونًة لغويَّة كوِن االإ

، ُمدِخٌل اإىل الل�س�نيّ�ت )بريوت: دار الكتاب اجلديد املّتحدة، ��00(، ال�سفحة �8.
ّ
حمّمد يون�ص علي  ��0�

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة �7.  ����

داب، �سل�سلة عامل املعرفة، ���99،   للثقافة والفنون واالآ
ّ
ل )الكويت: املجل�ص الوطني م�سطفى نا�سف، اللغُة والتف�سرُي والتوا�سُ  ����

العدد ��9، ال�سفحة ���.

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ���.  ����
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تبايًن��ا يف روايِة كلٍّ من البنيويَّة اللغويَّة وفل�س��فِة الظاهرات اإىل ال��دور الوظيفيِّ للعالمة، 

وىل اإىل َح�رِض هذا الدور بتحديِد العالقة بني اللغة والفكر. فريى �سو�سري  حيث ذهبت االأ

َد توي��ٍل اأو نقٍل للواقع،  اأنَّ العالم��َة اللغويَّة ال ترِبُط �س��يًئا ما با�س��ٍم ما، وهي لي�س��ت جمرَّ

ن�س��ان وفكره، وهما عبارٌة عن  واإّنا هي مزدوجٌة وذات وجهني وكالُهما ينح�رُض بني االإ

اّتاٍد بني الدالِّ الذي هو ال�س��ورة ال�س��وتيَّة، واملدلوِل الذي هو ال�سورة الذهنيَّة، وهذان 

. بينما ذهبت ِفُنِمنولوجيا اللغة 
����

مران متالزمان وال يكن ف�سُلُهما كوجَهي ال�سفحة االأ

اإىل تدي��ِد وظيفِة العالمِة بدرا�س��ِة العالقة بني اللغِة والواقع، واعت��َبت اأنَّ العالمَة اإحالٌة 

اإىل اخلارِج واإ�س��ارٌة اإىل الواقع، وهي و�س��يٌط تلتقي الذاُت من خالِله مع العامل كبديٍل عن 

ُق تاأ�سيُل العالمِة يف  العالمِة ال�ُمنغِلَقِة على الذاِت كما هو احلاُل يف البنيويَّة، وبذلك يتعمَّ

َة بني  الوجود وت�س��تحيُل اللغُة اإىل تلٍّ للذات والعامل، فال كينونَة مبعزٍل عن اللغة، وال ُهوَّ

العالمة وال�س��يِء اخلارجيِّ امل�ُ�رتِبطِة به، وبالتايل العالمة، وفَق هذا التفكري، اأكرُث انحياًزا 

اإىل الواقع وتعبرًيا عن املو�سوع من انحياِزها اإىل الفكِر وتعبرِيها عن الذات. اأخرًيا، تُدُر 

�س��ارُة اإىل اأنَّ العالمَة يف الفهم اللغويِّ الفل�س��فيِّ – و�س��واًء ارتبطت بالفكِر اأو الواقع  االإ

، الَبَديّل، 
ّ
�سايّف، الو�سفي َيِغِه )االإ ا تنتِقُل من كوِنها ُمفردًة اإىل الرتكيِب مِبُختلِف �سِ – اإنَّ

ُ باجلملة، بل من املمكن اأن يكوَن الن�صُّ  �سنادّي...(، على اأنَّ الرتكيَب هاهنا ال ينح�رضِ االإ

.
����

ُنُه من عالماٍت فرعيَّة �سليًَّة رغَم ما يت�سمَّ
ِتِه عالمًة اأ ِبُرمَّ

خر،  ُل اللف��ُظ طَرَفها االآ �. املعن��ى، يف املباح��ِث اللغويَّة، ه��و اأَحُد طريَف ُمعادلٍة ي�س��كِّ

بينم��ا »املعن��ى« يف اإطاِر فل�س��فِة الُلغة هو من اأكرِث املو�س��وعات ت��داُواًل واأهميَّة، بل اإنَّ 

البع���صَ َذَهَب اإىل حدِّ القول، اإنَّ املعنى هو املو�س��وُع الذي تتمحَوُر حوَلُه م�س��ائُل هذه 

مُر الذي فت��َح الباَب على ِم�رضاَعيِه اأماَم اخلو���صِ يف تديِد معنى املعنى  . االأ
����

الفل�س��فة

و�سَع من مباحِث الفل�سفِة اللغويَّة تاريخيًّا وراهًنا،  َغَلت هذه امل�ساألُة احليَِّز االأ وماهيَِّته، َف�سَ

 Locke بدًءا من اأفالطون الذي راأى اأنَّ املعايَن هي ال�ُمُثل اأو النماذُج اخلالدة، مروًرا ِبلوك

فكاُر التي ت��دلُّ على الكلمات، وم��ور Moore الذي اعتَب  ال��ذي قال اإنَّ املع��اين هي االأ

راُت الرتادفيَّة، و�سواًل اإىل فتغن�ستاين Wittgenstein الذي َذَهَب اإىل  اأنَّ املعنى هو الت�س��وُّ

اعتباِر معنى الكلمِة هو ا�ستخداُمها، وفريغه Frege حيُث تبّنى مقولَة اأنَّ معنى ال�سيء هو 

����   زكريا اإبراهيم، م�سكالٌت فل�سفيّة، م�سكلُة البُنية )القاهرة: مكتبة مدبويل، دون تاريخ(، ال�سفحة �9.

����   اللغُة والتف�سرُي والتوا�سل، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ���.

يف فل�سفِة اللغة، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة �9.  ����
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َّ
فة الذين اعتبوا املعنى احلقيقي امل�ُ��س��اُر اإليه���7، هذا ف�س��اًل عن راأي العرفاء واملت�س��وِّ

َل الذي طراأ على مفهوِم   الوج��ودّي. ومهما يكن من اأمر، فاإنَّ التحوُّ
ّ
للمعن��ى هو التجّلي

 للُّغِة من حيُث دالالُته ووظائُف��ُه اأخَرَج هذا املفهوَم 
ّ
»املعنى« يف �س��ياِق الفهم الفل�س��فِي

من كوِنِه تت �س��قِف اللغ��ِة اإىل كوِنِه ِمعياًرا و�س��ابًطا حلركِة اللغة يف خُمتل��ِف اّتاهاِتها 

ُم مِبعياريَِّة ال�سدق-الكذب،  ُلُه اإىل حالٍة ِقيِميٍَّة ومعياريٍَّة تتحكَّ ، وبالتايل ُتوِّ
��8�

وحيثيَّاِتها

ُع يف معناها ملعياِر ال�سدق  واأكرُث اأهميًَّة منها، ذلك اأنَّ اجلملَة اخلبيََّة يف اللغِة العاديَِّة تخ�سَ

ُل »املعنى« ذاُته يف �س��ياِق  ِتها وانطباِقها عل��ى الواقع، بينما يتحوَّ ��حَّ والكذب لناحيِة �سِ

هليَِّة اّت�ساِف اجُلملة-
البحِث الفل�س��فيِّ اللغوّي اإىل معياٍر لديه �س��الحيَُّة البتِّ يف مدى اأ

الق�س��يَّة بال�سدِق والكذب. اإذ اإنَّ اإطالَق ُحكِم ال�س��دِق اأو الكذب على اجلملِة ُمتوقٌِّف 

عل��ى كوِنها ذات معنى. مبعن��ى اأنَّ افتقاَدها للمعنى يوازي ع��دم وجودها، بحيث يغدو 

يف ه��ذا ال�س��ياق اأيُّ كالٍم عن ال�س��دق والكذب �رضًبا من العب��ث واللهو، وبداًل من اأن 

ة  ة املعنى، بات مفهوم املعنى هو الذي يقوُدنا اإىل �س��حَّ يجّرنا مفهوم ال�س��دق اإىل �س��حَّ

ِ الذي يُتمُّ على �سوئه التمييُز  �رضِّ . هذا مع الغ�صِّ عن ُغلِوّ البع�ص يف ت�سييِق املوؤ
��9�

ال�سدق

ب��ني م��ا له معنى وما ال معنى ل��ه، وتديًدا اأتباُع النزع��ة التجريبيَّة يف الفل�س��فة التحليليَّة 

وحلقِة ڤيينا والو�سعيَِّة املنطقيَّة.

ا: فلسفة التأويل ثانياً
مُر الذي اأخ�س��َع  ��ف، االأ لق��د اأَخَذ التاأويُل منًحى فل�س��فيًّا يتبُع النزوَع اللغويَّ نحو التفل�سُ

الٍت مفهوميٍَّة هائلٍة بدًءا من احلكمة اليونانيَِّة التي ا�س��ُتقَّ من   للتاأويِل لتحوُّ
َّ
امل�س��اَر التاريخي

�سالميِّ وامل�سيحيِّ الذي �سِهَد   االإ
ّ
ُلغِتها لفُظ هرمنوطيقا )التاأويل(، مروًرا بالرتاِث الفل�س��فِي

ق يف َفهِم الن�س��و�ص الدينيَّة وعقَلَنِتها، و�س��واًل اإىل ع�رِضن��ا الراهن، حيث  حُم��اوالٍت للتعمُّ

ِر التاأويليِّ  ، من ِجهة، امتداًدا للتاأويِل التقليديِّ بو�س��ِفِه ذروَة التطوُّ
ّ
َل التاأويُل الفل�سفي �س��كَّ

َل انقالًبا عليه وخروًجا  م��ن خالِل اإقحاِمِه يف �س��تَّى جماالِت املعرف��ة، ومن جهٍة ثانية، �س��كَّ

يٍة �ساملٍة اإزاَء الكوِن والوجود و�ساربٍة عر�َص  على ماهيَِّتِه بو�سِفِه فل�سفًة تتطلَُّع اإىل بلورِة روؤ

احلائ��ط الهويََّة املنهجيََّة التي يق��وُم عليها الفهُم الكال�س��يكيُّ للهرمنوطيقا، ومهما يكن من 

يف فل�سفة الّلغة، امل�سدر نف�سه، ال�سفحتان �9و 97.  ��7�

انظر، لودفيك فتغن�ستاين، حتقيق�ٌت فل�سفيّة  )بريوت: مركز درا�سات الوحدة العربّية، �007(، ال�سفحة ��، ال�سفحات �0 اإىل ��.  ��8�

ح�سن عجمي، مق�ُم املعرفة، فل�سفُة العقِل واملعنى )بريوت: دار كتابات، ��00( ال�سفحتان ��7 و ��8.  ��9�
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ِتِه اجلديدِة قد اأ�س��بَح اأمًرا ال غنى عنه يف حياِتنا الفكريَِّة الراهنِة ب�س��بب  اأمر، فاإنَّ التاأويَل بُحلَّ

مُر  كرثِة االلتبا�سات والتعقيدات يف الفهم، واالختالِف املفهوميِّ يف ُبنَية الن�صِّ ودالالته، االأ

��ُك به كلُّ  الذي َجَعَل من التاأويل – كما يقول غاداِمر – ُعرًفا يف الفل�س��فِة ال�ُمعا�رضة تتم�سَّ

.
��0�

االّتاهاِت الفل�سفيَّة ال�سائدة

طاِر العامِّ لفل�س��فِة التاأويل من خالل تناوِل املفاهيِم  و�س��وف نحاوُل فيما يلي ُمقاربَة االإ

نة له وهي الفهم، فهم الفهم، املنهج، الن�ّص، وم�ستويات التاأويل.، �سا�سيَّة املكوِّ االأ

��ُل بني الذات التي ينوُب عنها  1. »الفهُم« مو�س��وُع التاأويِل بو�س��ِفِه حالًة وا�سطيًَّة ت�سِ

ٌن يف خُمَتلِف التعريفات  واملو�سوِع الذي يتلبَّ�ُص به. على هذا، يالَحُظ باأنَّ »الفهَم« ُمت�سمَّ

امل�ُ�تداَولِة حوَل التاأويل، يقول جون مارتن كالدنيو�ص )�7�0- �7�9( باأنَّ التاأويل 

ُفُه فريدريك اأوغ�س��ت وولف )��78-  فنُّ التف�س��رِي ُمقابَل احتماِل �س��وء الفهم. ويعرِّ

ُه �س��اليرماخر )�7�8- ����8  �807( باأنَّ��ه فهُم ُمراِد �س��احِب الن�ّص، بينما يعتِبُ

ا هايِدغر فريى اأنَّ التاأويَل لي�ص �س��وى  مَّ
باأنَّه فنُّ الفهِم واال�س��تيعاب ملنِع �س��وِء الفه��م. اأ

درا�س��ِة الفهِم ب�سكٍل تتجاوُز فيه هرمنوطيقا الن�صِّ عمليََّة فهِم الن�صِّ اإىل فهِم ماهيَّة اللغة 

. من هنا، وانطالًقا من هذه التعريفات، ال يبتعُد التاأويُل عن كوِنه عقاًل يهدُف 
����

ذاِتها

، فت�س��بُح عمليَُّة الفهِم ُمكنًة 
����

اإىل البح��ِث عن العن�رض ال�ُم�س��رَتِك بني كلِّ اأناِط الفهم

ة تبًعا لتغريُّ التجارب وثباِت الن�صِّ من حيُث  م��ن خالل العالقة بني طبيعِة الفهم امل�ُ��تغريِّ

َف��ُر باملعنى يف اإطاِر تفاعٍل  �س��كالنيَُّته، فيكوُن املطلوُب م��ن الفهم، يف هذه احلالة، الظَّ

 يقوُم على املزاوجِة بني اإمكاِن 
َّ
ُمتبادل بني الذات واملو�س��وع. ذلك اأنَّ العَمَل التاأويل��ي

ا الكيفيَُّة  مَّ
ُث اإلينا، اأ مكاُن هذا متوقٌِّف على وجوِد �سيٍء يتحدَّ الفهِم وكيفيَِّة ح�سوله. االإ

ُث عنه، والتاأويُل لي�ص �س��وى تفاُعٍل بني حكايِتنا عن  هذه فُمرتبطٌة بوجوِد �س��يٍء نتحدَّ

ويليًَّة من خالل 
ُن يف طيَّاِتها عمليًَّة تاأ ال�س��يء وحكاَيِتِه اإلينا، لهذا، كلُّ عمليَِّة فهٍم تت�س��مَّ

ن�سان كما يقول  �سا�سيَّة بالن�سبِة للن�ساِط التاريخيِّ والعينيِّ لالإ متثُِّل املدلوالِت الق�سديَّة االأ

.Dilthey دلتاي

 مو�سوُعُه 
َّ
، فاإنَّ التاأويَل الفل�سفي ّ

�. واإذا كان الفهُم مو�سوَع التاأويِل مبعناُه الكال�سيكي

يف م�هيِّة اللغِة وفل�سفِة الت�أويل، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة 9.  ��0�

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ���.  ����

نبيهة قارة، الفل�سفُة والت�أويل )بريوت: دار الطليعة، �998(، ال�سفحة �7.  ����
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فه��ُم الفهم ب�س��كٍل يدُخُل فيه مفهوُم الفه��ِم دائرًة اأكرث تعقيًدا من خالل ا�س��تحالِته اإىل 

ل فيه بعدما كان ذاًتا حُمايثًة ُتدِرُك  مُّ
مو�س��وٍع ي�س��تدعي ذاًتا ُمغايرًة من اأجِل اإدراِكِه والتاأ

وتتاأّم��ل. الرتكيُب هذا )فهم الفهم( يهِدُف اإىل ا�س��تبدال العقِل القدمي باآخَر جديٍد لديه 

قابليَُّة االن�س��جاِم مع روِح الع�رض ومتحي�ِص اليقينيَّات والتثبُِّت من امل�ُ��سلَّمات وبقائه يف 

َ عنه نيت�س��ه من خالل  ��يات التي ينته��ي اإليها، وهذا ما عَبّ حال��ِة مراجعٍة دائمٍة للُمف�سَ

، ذلك اأنَّ طبيعة التماُثل اجلذريِّ 
����

قوِله، »لي�ص هن��اك حقائق، هنالك فقط تاأويالت«

ُ اأنَّ املعن��ى- نظًرا الرتباطه بالفهم -  مُر الذي ُيبنيِّ بني اللغِة والعامل �س��ّيالٌة غ��ري ثابتة، االأ

�س��ا�ص يخُرُج  لٌة جوهريًّا رغم حفاِظِه على وحدِة هويَّته. على هذا االأ لدي��ه طبيعٌة متحوِّ

داتيَِّة الفاهمِة اإىل حالِتِه املو�سوعيَّة املطلوِب فهُمها. هذا اأّواًل، وثانًيا 
الفهُم من حالِتِه االأ

كه الذي يبقى يف حالة بحٍث دائٍم عن  يتخلَّى عن ثباِتِه امل�ُ�ف�س��ي اإىل اليقنِي ل�س��الِح ترُّ

نَّه  احلقيقة والك�س��ف عنها من خالل تديِد ما هو داخ��ُل املعنى، وما هو فائ�ٌص عنه، الأ

�س��ياء تعُل من حركِة الفهِم ُمكنة، فاإنَّ حركَة الفهِم تعُل منه اأمًرا اأكرَث  كما اأنَّ طبيعَة االأ

�رضورًة للفهِم جمدًدا، بل اأ�سا�ًس��ا موجوديَُّة ال�س��يِء تعني قابليََّتُه للفه��م، مبعنى اأنَّ الفهَم 

وجوٌد ي�ستدعي الفهَم كغرِيِه من الوجودات، فوجوُد الفهِم هو وجوُد الوجود، وبالتايل 

الفهم، وفَق الفهِم الفل�سفيِّ للتاأويل، لي�ص �سلوًكا اأو منهًجا، بل هو وجوٌد قابٌل للفهم.

 الوظيفَة الدالليََّة للُّغة، فاللغة لي�ست اأداَة اتِّ�ساٍل وتبليغ، بل 
ّ
�. يرُف�ُص التاأويُل الفل�س��فُي

�سا�ص، يهدُف اإىل تويِل اغرتاِب  تِه يكت�سي ُبنيًة لغويَّة، والتاأويُل، على هذا االأ اإنَّ العامَل بُرمَّ

ن�سان والعامل.  ن�سان اإىل عالقِة اإلفٍة بالعامل من خالل البحث عن التماُثل اجلوهريِّ بني االإ االإ

َم يقوُدنا على م�س��توى التاأويل الفل�س��فيِّ اإىل رف�ٍص للمنهج )ب�س��يغته التقليدّية(  وما تقدَّ

ٍك بتحليل الفهم ذاته، حتى ال تعود اإ�سقاطاتنا الذاتيَّة، كما يقول ريكور، تخاطبنا  ومت�سُّ

م��ن خارج على اأنَّه��ا اآخر، وكما يرى غاداِمر باأنَّنا ال ُيكن اأن نق��راأ الن�صَّ اإاّل بتوقُّعاٍت 

�سقاطات  ُمعّينة واإ�سقاطاٍت ُم�سبقة، حيث ياأتي دوُر التاأويِل الفل�سفيِّ يف ُمراجعِة هذه االإ

�سقاٍط ُم�سَبِق اأن ت�سَع اأماَمها  با�س��تمراٍر يف �س��وِء ما َيُثل اأماَمنا، وباإمكاِن كلِّ ُمراجعٍة الإ

�سقاطاُت امل�ُ�تناف�سُة جنًبا اإىل جنٍب فتغدَو وحدُة  اإ�سقاًطا جديًدا من املعنى حتَّى تبُزَغ االإ

.
����

كيف يكن اأن ترتابَط الرموُز والعامل
ُ
املعنى اأكرَث و�سوًحا، ويتبنيَّ 

عادل م�سطفى، ُمدِخٌل اإىل الهرمنوطيق�، نظريُّة الت�أويِل من اأفالطون اإىل غ�داِمر )بريوت: دار النه�سة العربّية، ��00(، ال�سفحة ��.  ����

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة ��.  ����
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فاملنهُج غالًبا ما يقوُدنا اإىل ما يريُدُه �س��احُبه، ولي�ص اإىل احلقيقة امل�ُ�نف�سلة عنه، وهذا ما 

ُ لنا تقدمَي غاداِمر للحقيقِة على املنهِج يف كتابه ال�س��هري. وبالعموم يكن القول، اإنَّ  ُيف�رضِّ

اًل على  وَّ
يديولوجيَّة التي تقوُم اأ  ي�ساوي بني الَعَمِل املنهجيِّ والنزعِة االأ

َّ
التاأويَل الفل�س��في

مات  دلِّة امل�ُ�ثِبتِة لها وامل�ُ�قدِّ اعتقاداٍت ُم�س��َبقٍة ورا�سخة، وُي�س��اُر ثانًيا اإىل البحِث عن االأ

َية اإليها. امل�ُ�ف�سِ

�. يدعون��ا التاأويُل الفل�س��فيُّ اإىل االن�س��ياِق خل��َف الن�ّص - بعيًدا عن املنهِج امل�ُ��س��َبق 

��ِه مبعزٍل عن �س��وِء الفه��م، فنتخلَّ�ُص من الفهِم امل�ُ��س��َبق  نا هو عن نف�سِ – حتَّ��ى ُيخِبَ
خر، على اأنَّ الن�صَّ يف النظرِة الفل�سفيَّة للتاأويل ذو  �س��غاء اإىل �س��وِت االآ ون�س��تبدُلُه باالإ

ماهيَّ��ٍة ِمتافيزيقيَّة، والعك�ُص �س��حيح، اأي امِلتافيزيقيَّات كلُّها ن�س��و�ص. والتماهي بني 

�س��ياء، بحيث  الن���صِّ وامِلتافيزيقا ُيعطينا القدرَة على اال�س��تمراِر يف تديِد نظَرِتنا اإىل االأ

ة حتَّى لو كّنا �س��اهدناها من قبل. اإنَّ اأهمَّ  ل مرَّ وَّ
يجعُلنا نك�س��ُف عنها كاأنَّنا ن�س��اهُدها اأ

ما يف فل�س��فِة التاأويِل هو اخلروُج على املعنى التقليديِّ للن�ّص، وتو�س��يُع مفهوِمه ليطاَل 

��ا والن���صُّ عامل��ًا. ويف هذه احلال��ِة ُينَظُر اإىل الن�صِّ  ته، بحيُث ي�س��بُح العامُل ن�سًّ العامَل بُرمَّ

دة اإليه ت�س��تدعي فهًما  ل. وبالتايل، النظرُة امل�ُ�تعدِّ وهو يف و�س��عيٍَّة من احلركِة والتح��وُّ

حاديَّة  ُمتوا�س��اًل له ا�س��تناًدا اإىل ما ي�س��تِمُل عليه من وجوٍه وطبقات. بخالِف النظرِة االأ

ّدي اإىل التنا�صِّ من خالل  رة التي تعني ثباَتُه وجموَده. وهذا بال�س��بط ما ي��وؤ غ��ري املتكرِّ

َل بذلك كلُّ  االلتقاِء بني اأفِق القارئ واأفق الن�صِّ من طريق فهٍم يبُلُغ ُمنتهاُه مرحليًّا لتتحوَّ

. واأيُّ معنًى من املمكن اأن يبُزَغ يف مثل هذه احلالة �س��يكون مبثابِة 
����

ق��راءٍة اإىل تاأوي��ل

كرُث اقرتاًبا من احلقيقِة التي ال ُتقفُل على نهائيٍَّة  التجلِّي الوجوديِّ لل�سيء، هذا التجلِّي االأ

دائمٍة بُحكِم لزوِم الرتابط بني ال�س��ريورِة مبا هي بديٌل عن املاهيَّات وحدوِدها العدميَّة، 

َقُه ومعناه. ومن خالل هذا امل�س��ار  والوج��وِد من حيث هو ثابٌت ويعطي كلَّ معًنى تقُّ

 – من 
ّ
يَّة – كما هو �ساأُن اأيِّ عقٍل فل�سفي يكن للعقِل التاأويليِّ العبوُر نحو الكّليَّات الن�سّ

 
َّ
نَّ الفل�س��فة – يف اأيِّ جماٍل كان��ت – تتجاوُز اجلزئي اأج��ل فه��ِم الُبنَيِة اللغويَّ��ة للعامل، الأ

ن�سايّن.  والعامِّ واالإ
ّ
َّ اإىل الُكلِّي

والتاريخي

َم من كالٍم حول التاأويِل وفل�س��فِتِه بدًءا من تديِد الفهِم وفهم  �. ا�س��تناًدا اإىل كلِّ ما تقدَّ

 للتاأويل 
ّ
الفهم و�س��واًل اإىل بياِن املنه��ج والن�ّص، يكُن بلورُة امل�س��اِر الع��اّم والتدريجي

مدخل اإىل الهرمنوطيق�، م�سدر �سابق، ال�سفحة ��.  ����
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ويليَّة:
ل املفهوميِّ الذي طراأ عليه من خالل ثالثِة م�ستوياٍت تاأ والتحوُّ

(، وامل�س��توى 
ّ
ب�س��تمولوجي (، امل�س��توى املعريّف )االإ

َّ
 )امِلثودولوجي

ّ
امل�س��توى املنهجي

.
����

ّ
الفل�سفي

ل ُيراُد به منهًجا معيًَّنا يتمُّ اعتماُده من اأجل فهم الن�صِّ وي�س��تِمدُّ نوَذَجُه من  وَّ امل�س��توى الأ

دٍة اأو اأ�س��كاٍل خمتلفٍة لتاأويِل الن�س��و�ص. ويتقاطُع التاأويل بح�س��ب هذا املعنى اإىل  قوالَب حمدَّ

فه��ام، ووظيفيًّا بالبحث عن  ح��دٍّ بعيٍد مع التف�س��ري من خالل ا�س��رتاِكهما غائيًّا بالفهم واالإ

مدلوِل ال�سيء مبا هو اأظَهُر منه حتَّى ُي�سبَح املجهوُل معلوًما واخلفيُّ وا�سًحا، غري اأنَّ التف�سرَي 

ًها نحو الباطن وامل�س��داق وطبقات  اأكرُث تعاُماًل مع الظاهر واملفهوم، بينما التاأويُل اأكرُث توجُّ

يَة التقليديَّ��َة للتاأويل كما هو احلاُل عند معظم الفال�س��فة  املعن��ى. هذا امل�س��توى يعِك�ص الروؤ

واملفّكرين الذين ا�س��تغلوا يف هذا املجال بدًءا من اأفالطون و�س��واًل اإىل �س��اليرماخر الذي، 

ِل  ُل من فتَح الب��اَب اأمام التحوُّ وَّ
ا، اأ رغ��م حفاظه على املفه��وم التقليديِّ للتاأويل، فاإنَّ��ه، ُرمبَّ

ويليَّة 
املاهويِّ للتاأويِل من خالل نقِدِه ملاهيَِّة التاأويل املنهجيَّة و�سعِيِه اإىل تو�سيِع دائرِة العمل التاأ

ة اإىل هرِمنوطيقا فيلولوجيَّة والهوتيَّة  لتطاَل الن�س��و�َص غري الدينيَّة وتفريِع الهرِمنوطيقا العامَّ

.
��7�

وقانونيَّة

خراجها   والتمهيد الإ
ّ
امل�س��توى الث�ين ياأتي يف �سياق اإن�س��اج وتطوير عمليَّة الفهم التاأويلي

اًل، حُماول��ِة الربِط بني امل�ُ�جّرِد  وَّ
، وذلك من خالل، اأ

ّ
م��ن احلالة املنهجيَّة اإىل احليِّز الفل�س��في

؛ 
ّ
العقليِّ واملح�س��و�ص الوجودّي، وحلِّ التعاُر�ص بني العقِل اال�س��تداليّل واحلد�ِص التعاُطفي

وثانًيا، االرتقاِء مبو�سوِع الفهِم من خالل عدِم كوِنِه كافًيا للتاأويِل رغم كوِنِه الزًما له، اإذ فهُم 

الق�سيَّة ال بدَّ اأن يكون متبوًعا بخطوتني �رضوريَّتني هما �سدُقها وتبيُرها. ولعلَّ فلهامل ِدلتاي 

ُل من اأ�ّس���ص للتاأويِل املعريفِّ عب تو�س��يعِه جماالِت عمِل التاأويل  وَّ
ملايّن – اأ – الفيل�س��وف االأ

ن�سانيَّة  ن�س��انيَّة، وحماولِة تاأ�سي�سِه عالقًة معرفيَّة بني التاأويِل والعلوم االإ لتطاَل خُمتلَف العلوم االإ

 بهدِف الو�س��ول اإىل 
��8�

( والعلوم الطبيعيَّة
ّ
تناِظُر العالقَة القائمَة بني التف�س��ري )مبعناه العلمي

ن�سانيَّة موازَيٍة لدقَّة ويقينيَّة نتائِج العلوم الطبيعيَّة؛  ًة ويقينيًَّة يف جماِل العلوم االإ ياٍت اأكرَث دقَّ ُمف�سَ

 ،
��9�

ن�سانيَّة  للعلوِم الروحيَّة واالإ
ّ
مبعنى اأنَّه حاوَل عب التاأويِل �س��ياغَة اأ�س��ا�ٍص اإب�س��تمولوجٍي

انظر، الفل�سفة والت�أويل، م�سدٌر �سابق، ال�سفحتان �0 و ��.  ����

ُمدِخٌل اإىل الهرمنوطيق�، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ��.  ��7�

الفل�سفُة والت�أويل، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ��.  ��8�

ُمدِخٌل اإىل الهرِمنوطيق�، م�سدٌر �سابق ، ال�سفحة 79.  ��9�
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ن�سان الَفهميَّة، واأدخَل ق�سيََّة  َن التاأويَل ليتعلََّق بكلِّ اهتماماِت االإ وبذلك يكون ِدلتاي قد اأن�سَ

ن�س��انيَّات عل��ى اإطالِقها من دون اأن تبق��ى ِحكًرا على اجلان��ب اللغوّي منها.  املعن��ى يف االإ

ٌم على التاأويل املنهجيِّ لكوِنِه نَط تفكرٍي ُيار�ُص رقاَبَتُه  ومهما يكن، فاإنَّ التاأويَل املعريفَّ متقِدّ

��ة، وهو من جهٍة  ��ها وتبيِره��ا وتديِد مبادئها العامَّ ويليَِّة من اأجل تاأ�سي�سِ
عل��ى املناه��ج التاأ

ن�س��انيَّات من دون الوجود  ٌر عن التاأويِل الفل�س��فيِّ لكوِن �س��موليَِّتِه تتعلَُّق باالإ اأخرى، متاأخِّ

وماورائيَّاته.

 طويل، يعوُد الف�سُل 
ٍّ
، تبلَوَر من خالل َم�ساٍر فل�سفي

ّ
امل�ستوى الث�لث، اأي التاأويُل الفل�سفي

ملاينِّ مارِتن  يف بلوِغِه الذروَة اإىل اجلهوِد الثنائيَِّة امل��ُ��تكاِملِة التي بَذَلها كلٌّ من الفيل�س��وِف االأ

ُل ذه��َب اإىل ك�رِض ُثنائيَّة الفل�س��فِة التقليديَّة  وَّ
هايِدغ��ر، وتلمي��ِذه جورج هان���ص غاداِمر. االأ

الوجود-املاهيَّ��ة، وا�س��تبداِلها بثنائيَّة الوجود-اللغ��ة. حيث راأى اأنَّ اللغ��ة، ال املاهيَّة، هي 

، وبالتايل 
ّ
نَّ اللغَة اأمٌر وجوديٌّ بينما املاهيَّة حدٌّ َعَدمي امل�ُ��س��رتُك بني الذاِت واملو�س��وع؛ الأ

لة ملنِت الوجود يف الواقع، ويف الوقت نف�س��ه، هي ما ي�س��تِقرُّ يف الفكِر من  اللغُة هي امل�س��كِّ

َ عنه هايِدغر م��ن خالل مقوَلِتِه ال�س��هرية، »اللغُة تنطُق  خالل ح�س��وِل املعرفة. وه��ذا ما عَبّ

.
الوجوَد«؛ و»هن�ك فح�سب حيُث توَجُد لغٌة يوَجُد ع�مل«�3)�

�س��الِة من اإط��اِر الوجوِد واملاهيَّة  اَل االأ ومبعنًى اآخر، يكن القوُل اإنَّ هايِدغر ُيخِرُج �س��وؤ

�س��ياء،  ّداه، اإنَّ اللغَة ال ُت�س��رُي اإىل االأ وَيُزُجّ به بامتياٍز يف اإطاِر الوجود واللغة. فهو يقوُل ما موؤ

��ِه  ُ عن نف�سِ ��ُح ع��ن ذاِتها من خالِل اللغ��ة. اإذ عنَده، كلُّ ما هو موجوٌد ُيعبِّ �س��ياُء ُتف�سِ بل االأ

ُ عن وجوٍد ما. ويب��دو اأنَّ املنظوَر اللغويَّ عند هايِدغر يقوُدنا  لغويًّ��ا، وكلُّ ما هو لغويٌّ ُيعبِّ

�س��ياِء  من اأنَّ اللغة ال يقت�رُض دوُرها على ت�س��ميِة االأ نَّ��ه يوؤ اإىل ا�س��تنتاِج اأ�س��الِة اللغ��ة عنَده، الأ

��ُف عن ذاِته  واملوج��ودات، ب��ل متنُحها ذاَته��ا وحيَِّزها من الوجود، م��ا يعني اأنَّ العامَل يك�سِ

ن�سان ُمنفِعٌل اأماَم  ��ُف من خالِلها. بل اأكرث من ذلك، ُي�ست�سفُّ من كالِمِه اأنَّ االإ باللغة وينك�سِ

ث من  ن�سان لي�ص هو الذي ينِطُق اللغة، بل اللغُة تنِطُق وتتحدَّ اللغة الفاعلة، اإذ يقول، »اإنَّ االإ

. وهذا اأ�س��بُه باالنقالِب على الفل�س��فِة التقليديَّة التي ال ترى يف اللغِة �س��وى اأداٍة 
����

خالِله«

ن�ساُن للتوا�سل والتعبري، لي�سِبَح امل�سهُد هنا مقلوًبا من خالل االدعاء باأنَّ اللغَة  ي�ستخِدُمها االإ

��َف عن ذاِتها ووجوِدها. ويف هذا اخل�س��مِّ يُتمُّ تاوُز ثنائيَِّة الفكِر  ن�ساَن لتك�سِ ت�س��تخِدُم االإ

  Martin Heidegger, The Origin of the Work of Art, trans. and introd. by Albert Hofstadter (New York: Harper and Row Publishers, 1975(.   ��0�

نقاًل عن، يف م�هيَِة اللغِة وفل�سفِة الت�أويل، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ��8.  

امل�سدر نف�سه، م�سدٌر �سابق ��8.  ����
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والواقع، اإىل اُأحاديَِّة اللغة ال�ساكنِة يف موطَني الفكِر والواقع.

اأّما غاداِمر فقد انطلَق من ُمعادلِة اأ�ستاِذِه التي تقوُم على ثنائيَِّة اللغة-الوجود لُيبلِوَر التاأويَل 

 اأو فل�س��فَة التاأويِل يف اإطاِر نظريٍَّة متكاِملة، فاإذا كانت درا�س��ُة الوجوِد تتاُج اإىل 
َّ
الفل�س��في

فل�س��فة )باعتباِر الوجوِد مو�س��وًعا للفل�سفة(، وال يكن فهُم الوجوِد من دون اللغة )باعتباِر 

اللغ��ِة بدياًل عن املاهيَّة لفهِم الوجود(، فاإنَّ درا�س��َة اللغِة التي ال بّد منها لفهِم الوجود تتاُج 

 ناظ��ٍر اإىل الوجوِد بعموميَّت��ه واإطالِقِه يحتاُج اإىل 
ٍّ
اإىل تاأوي��ل. وهكذا فاإنَّ اأيَّ جهٍد فل�س��في

ٍد ب�سكٍل ُيناظُر الرتابَط  مُر الذي يحتُِّم ارتباَط الفل�سفِة بالتاأويِل يف اإطاٍر معِريفٍّ حمدَّ التاأويل، االأ

 بني اللغة والوجود. مبعنى اأنَّ املاهيََّة التي كان يتوقَُّف عليها فهُم الوجود – وفَق 
َّ
املو�س��وعي

ًدا واعتباريًّا، بل املاهيَّ��ة هنا هي ماهيَُّة اللغة، اإذا  الفهِم الفل�س��فيِّ التقلي��دّي – مل َتُعد اأمًرا جمرَّ

�س��حَّ التعبري، التي تتاُج بَدوِرها اإىل ُجهٍد فل�س��فيٍّ تاأويليٍّ يف �س��بيِل اإ�سابِة الهدِف املن�سود 

�س��ا�ص تتعلَُّق اللغة بثالِث جماالت: م�س��األُة الكينونة وارتباُط  الذي هو الوجود. على هذا االأ

اللغة بالكينونة، م�س��األُة الَعَدِم وارتباُط اللغِة به، م�س��األُة وجود اللغة ذاِتها وارتباُطها بكينونِة 

. ف��اإذا كانت اللغة متداخل��ًة اإىل حدِّ التماهي مع ثالثيَّ��ة الوجود، العدم، 
����

ن�س��ايّن نا االإ االأ

ر ح�سوِل  كرث تعقيًدا وعمًقا بني مو�سوعات الفل�سفة، فهل يكن ت�سوُّ ن�سان التي ُتعتب االأ االإ

الفهم فل�سفيًّا من دون تاأويل؟

اإنَّ اجتماَع اللغِة والتاأويِل على خلفيٍَّة فل�س��فيَّة ُيف�س��ي اإىل انبثاِق فل�سفٍة ُمتكاِملٍة ُموازيٍة 

َد جماٍل من جماالت  للفل�س��فِة التقليديَّة اإن مل تكن بديلًة عنها. ذلك اأنَّ الهرمنوطيقا لي�ست جمرَّ

ن�س��ان والعامل. فالفهُم  ن�س��انيَّة، بل هي عبارٌة عن ت�س��يِل الفهم اإزاَء اُأنُطلوجيَّة االإ العلوم االإ

ُنُه وهو اأمٌر ُمكن، بل �رضوريٌّ عب لغويَِّة الفهِم  ن�سان، بل �سيٌء ُيكوِّ هاهنا لي�َص �سيًئا يفعُلُه االإ

.
����

ه ن�ساينِّ ولغويَِّة الوجوِد نف�سِ االإ

نَّ اللغَة ال ُيِكُن اأن تنف�س��َل عن  كذل��ك ف��اإنَّ اللغَة اأمٌر م�س��رتٌك بنَي الفهِم والوج��ود، الأ

َ عنه رغَم تعبرِيها عن ذاتيَِّتنا وان�س��جاِمها معها، اإذ  الفكر، وهي م�س��نوعٌة لُتالِئَم العامَل وُتعبِّ

ُ عن ذاِتها، ويف الذاِت هي تعبرياٌت عن وجوِدنا.  اللغُة يف اخلارِج وجوداٌت ُتعبِّ

 
ٍّ
والنتيجُة من كلِّ ذلَك اأنَّ كلَّ مو�سوِع معرفٍة م�سموٌل باللغة، كما اأنَّ كلَّ مو�سوٍع خارجي

طالق، والقُول  ن�ساِن يف اللغِة وعَبها اأن يتِلَك عامل��ًا على االإ ماهيَُّتُه لغويَّة. من هنا يت�سنَّى لالإ

فل�سفُة اللغة، تفكيُك العقلّي اللغوِي، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة �98.  ����

ُمدِخٌل اإىل الهرِمنوطيق�، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ���.  ����
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.
����

ا يخُلُقه، بينما �سموُلها ي�سمُح بفهِم العوامِل والوجودات ُف العامل، ورمبَّ فيها يك�سِ

باجلمل��ة، يكُن القول، اإنَّه اإذا كان مو�س��وُع التاأويِل هو الفهم، فاإنَّ مو�س��وَع فل�س��فِة 

التاأوي��ِل ه��و فهُم الفه��م، واإذا كانت اللغُة تبحُث ع��ن املعنى، فاإنَّ فل�س��فَة اللغِة تبحُث عن 

معنى املعنى، ومن بني هاَتني الفل�س��فَتني تنبِثُق فل�س��فُة اللغة والتاأويِل ذات امل�س��الِك الوِعَرة 

ن�سان والعامل  ُ بَبلورِة فهٍم ومعنًى جديَدين لالإ دة، لكنَّها، رغَم ذلك، ُتب�رضِّ واالّتاهات امل�ُ�تعدِّ

وِب عن ماورائيَّاِت املعاين امل�ُ�نغِر�َس��ة فينا  ِل يف فهِمنا لكلِّ فهم، وبحِثنا الدوؤ مُّ
من خالل التاأ

وامل�ُ�حيطِة بنا.

 
����

بط بني الفه��م واملعنى م��ٍة للرَّ ��ت �س��وى حُماولٍة ُمتقدِّ اإنَّ فل�س��فَة اللغ��ِة والتاأويِل لي�سَ

ن�سان ولي�ص ناًتا  واإدراِجِهما يف بوَتقٍة وجوديٍَّة واحدة. فيكون الفهُم ُمتماهًيا مع كينونِة االإ

عنه��ا، كما يكون املعنى اأعلى درجاِت التجّلي للموجودات من خالل موجوديَِّتها اللغويَّة، 

ولي�ص من خالل َمعدوِميَّتها املاهويَّة.

 يتطلَُّع اإىل فهِم العامِل بو�سِفه كينونًة 
ٌّ

وبكلمٍة اأخرية، فل�سفُة اللغِة والتاأويل هي عقٌل تاأويلي

ُم يف جانٍب كبرٍي منه على خ�سوِعها للكلمات ولي�ص اإخ�ساِعها  لغويَّة... هذا الفهُم الذي يتقوَّ

ا هذا هو الفرُق بني فل�سفِة اللغة والتاأويِل وغرِيها من الفل�سفات التقليديَّة. لنا، ورمبَّ

ُمدِخٌل اإىل الهرِمنوطيق�، م�سدٌر �سابق، ال�سفحة ��7.  ����

، ��00(، ال�سفحتان 
ّ
����   بول ريكور،  نظريُّة الت�أويل، اخلط�ُب وف�ئ�ُض املعنى، ترجمة �سعيد الغاني )بريوت: املركز الثقايّف العربي

��� و���.


