الباب الثالث
النظرية التأويلية لبول ريكور
أ .مفهوم التأولية األدبية
العالقة األوىل واألكثر أصالة بُت مفهوم التأويل وبُت مفهوم
لفهم .إمنا تقوم بنقل ادلشكالت التقنية للتفسَت النص إىل ادلشكالت
األكثر عموما للمعٌت واللغة .ولكن التفسَت ما كان لو أن حييي
اذلَتمينوطيقا العامة إال من خالل تطور جديد ،إنو تطور فقو اللغة
الكالسيكي وتطور العلوم التارخيية يف غاية القرن الثامن عشر وبداية
القرن التاسع عشر .فلقد أصبحت القضية اذلَتمينوطيقية مع شليَت
ماخر وديل قضية فلسفية.
ولذا ،فإن العنوان الفرعي الذي وضعناه أصل فَتمينوطيقا يشَت
بوضوح إىل عنوان دراسة دلت الشهَتة ،واليت ظهرت يف عام ۰۸۱۱
ولقد كانت مشكلة اليت تتمثل يف إعطاء (علوم الروح)
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 Wissens Chafienصالحية تقارن بصالحية علوم الطبيعة ،وذلك يف
عصر الفلسفة الوضعية .وإذطرحت ادلشكلة على ىذا األساس ،فألاهنا
كانت مشكلة أبيستو مولوجية :لقد كان ادلقصود إنشاء نقد للمعرفة
التارخيية ،يعادل يف قوتو النقد الكاين للمعرفة بالطبيعة .كما كان
ادلقصود أن ختضع ىذا النقد اإلجراءات ادلتناثرة للهَتمينوطيقا
الكالسيكية :قانون التسلسل الداخلي للنص ،وقانون السياق ،وقانون
احمليط اجلغرايف ،والعرقي ،واالجتماعي ،إىل آخره.
ولكن حل ادلشكل يتجاوز وسائل اإلبيستو مولوجيا البسيطة:
إن التأويل الذي يرتبط بالنسبة إىل ديل بالوثائق اليت تثبتها الكتابية،
ديثل جزءا من ميدان من ميادين الفهم األكثر سعة .ذلك ألنو ديتلى
من حياة نفسية إىل حياة نفسية غريبة .وىكذا جتد القضية
اذلَتمينوطيقية نفسها رلذوبة إىل ناححية علم النفس :ديثل الفهم
بالنسبة إىل كائن متناه التحوال إىل حياة أخرى .وىكذا يستخدم الفهم
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التاريخ تارخييا؟ وحتيل ىذه ادلفارقات بدورىا إىل إشكالية أكثر حيوية
بكثَت :كيف ديكن للحياة وىي تعبَت عن نفسها أن جتعل من نفسها
موضوعية؟ وكيف ديكن ذلا إذ جتعل من نفسها موضوعية أن تضيء
معاين خديرة بأن يأخذىا ويفهمها كائن تارخيي آخر يتجاوز وضعو
االرخيي اخلاص؟ سنجد إذن مشكلة عظيمة تطرح نفسها يف غاية
اسقصائنا :إمنا مشكلة العالقة بُت القوة وادلعٌت؟
وبُت احلياة احلاملة دلعٌت والعقل القادر أن يسلسلها يف سلسلة
متجانسة .فإذا كانت احلياة غَت دالة يف أصلها ،فإن الفهم سيكون
غَت شلكن أبدا .ولكن لكي يستطيع أن يكون ىذا الفهم مثبتا ،أال
جيب أن حيمل إىل احلياة نفسها ىذا ادلنطق للتطور احملايث ،والذي
كان ىيغل يسميو ادلفهوم؟ مث أال جيب على ادلرء أن يعطي لنفسو
خلسة كل امکانات فلسفة العقل يف اللحظة اليت يصار فيها إىل صنع
فلسفة للحياة؟ ىذه ىي الصعوبة العظمى اليت تستطيع أن تربر حبثنا
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عن بنية االستقبال يف جهة الظاىراتية ،أو لكي نستعيد الصورة األوىل
اليت بدأنا مبا ،فإننا نقول إمنا تستطيع أن تربر ادلخطط الفٍت الذي
نستطيع باالعتماد علية أن نطعم اذلَتمينوطيقا.
ريكور للتصورات التقليدية يؤكد أن "االستعارة هتتم بعلم داللة
اجلملة ،قبل أن هتتم بعلم داللة الكلمة ادلفردة .و مادامت االستعارة ال
حتظى بادلغزى إال يف قول ،فهي إذا ظاىرة إسناد ،ال تسمية" .و خيلص
يف األخَت إىل أن االستعارة ىي حاصل التوتر بُت مفردتُت يف قول
استعاري ،أو بعبارة أخرى التوتر احلاصل بُت تأويلُت متعارضُت للقول،
فهذا الصراع ىو الذي يغذي االستعارة .و من ىنا فالرمز ال ديكن أن
يتجلى إال من خالل االستعارة.

1

 1بول ريكور ،نظرية التأويل :اخلطاب و فائض ادلعٌتhttps://www.b- ،
)diakses pada 6 Oktober 2019) sociology.com/2018/09/pdf_91.html
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العالقة التأويلية مع العلوم الفلسفة األخرى 2.التأويل إىل
الفينومينولوجيا ،وأول ىذه ادلسبقات ىي أن أي سؤال حول موجود
ما ،ىو يف النهاية سؤال حول معٌت ىذا ادلوجود ويصبح ىذا السؤال
تأويليا حُت يكون ىذا ادلعٌت سلفيا بطبقة من الكثافة والتعتيم.
وىكذا ،فإن استيعاب التأويلية للسؤال الفينومينولوجي الرئسي
حول ادلعٌت إمنا يستند إىل العتامة األصلية اليت تغلف وجودنا يف العامل.
وثاين ادلسبقات ىي أن التأويلية تشارك الفنومينولوجيا يف الطابع ادلشتق
للداللة من النظام اللغوي .وأخَتا فإن التأويلية بلجواهنما إىل اختاذ
ادلسافة من ادلوضوع داخل جتربة اإلنتماء ادليمية للعامل وللتاريخ ،حتيل
مرة أخرا إىل الفينومينولوجيا مبا أن كل وعي بادلعُت معرض للحظة
ابتعاد عن العاش دتكنو من ترميزه ومن الداللة عليو .أن التأويل ىنا يف

 2حسن بن حسن ،النظرية التأويلية عند ريکور( ،د.م :دار نينمل للطباعة والنشر-مراکش،
 ۰۸۸۱م) ،ص .15-۰۲
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اختالطة بالفينو مينولوجيا و باألنطولوجيا كما سنرى ال حقا ىو تأويل
فلسفي وليس رلرد طريقة منهجية يف التعامل مع البنيات الدالة.
وبتعبَت آخر ،فإن لفظ التأويل ليس جديدا ،لقد كان قدديا
يعٍت التغلب على مسافة زمنية أو لغوية ما من ادلعٌت ومع احملدثُت
وخاصة ديلتاي ،اكتسب ىذا ادلصطلح زتولة جديدة تتعلق بوضع
قواعد كلية لفهم النصوص ،بالتحكيم بُت التأويالت وكذا بإعالء
التفسَت  Exegeseإىل مستوى العلم.
ما بعد ديلتاي ،فإن األويل سيأخذ معُت أكثر اتساعا من
وضع قواعد عامة لفهم النصوص وذلك نتيجة التحويل الذي قام بو
ىايدغر من اإلبستيمولوجيا إىل األنطولوجيا .وىكذا ،فإن ما يقصد
بالتأويل ضمن ىذا األفق اجلديد ،ىو فلسفة التأويل اليت تتجاوز
ادلنظور ادليثولوجي لتصعد إىل شروط إمكانو واليت تتناول الطابع اللغوي
للتجربة البشرية من جهة ما ىو زلايث ذلا وللوجود يف العامل.
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أنطولوجيا الفهم وإبستيمولوجيا التأويل ،أن التأويل عند ريكور
يتجاوز حدود ادلنظور ادليتودولوجي وىذا ىو الفرق بُت الكلمتُت
الفرنسيتُت

interpretation

و

Hermeneutique

إذ تعي األوىل منها

اجلهد العقل الذي نقوم بو يف إرجاع معُت ظاىر و رلازي إىل معن
باطن أو حقيقي يف حُت أن الثانية ذات زتولة فلسفية مبا أاهنا هتد
إىل اإلمساك بالكائن من خالل تأويل تعبَتات جهده من أجل
الوجود ،وىذا يعٍت أن الفاية أنطولوجية يف حُت أن ادلسلك إليها
إبستيمولوجي .ويف ىذا السباق يقول ريكور بأنو ال يعارض فكرة
أنطولوجيا الفهم اذلايدغرية ،ولكن الشك الذي يسجلو إمنا يتعلق
بإمكانية انتداع انطولوجيا مباشرة متحررة من كل ضرورة منهجية وشلا
حتقق ضمن دائرة التأويالت الفلسفية أو ضمن دائرة التأويل عموما،
أي التأويل الذي حتاول أنطولوجيا الفهم وضع نظريتو رغم جتاىلة من
جهة ما ىو واقع ثري من آل زلاوالت ادلتنوعة.
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أما ريكور ،فقد احتار لذلك الطريق األطول أي طريق
أبستيمولوجيا التأويل ،وادلقصود هبذا ادلصطلح ىو وضع نظرية اللفهم
من خالل شلارسة النقد على سلتلف التأويالت وكذا رسيم حدودىا
واستيعاب ما ىو مكتشف من تكوينية الكائن فيها.
ب .روادها

3

 )1فريدريش إرنست دانيال شليمرشَت ()1834- 1768
اذلرمنوطيقا ىو جزء من فن التفكَت .وبالتايل ،ادلر منوطيقا ىو
الفلسفية .وفقال شليمرشَت يتحدث وضعت جنبا إىل جنب
مع و العقل .وفتنا لو ىناك فجوة بُت الكالم أو التفكَت ،وىو
الداخلي مع الكالم الفعلي.

3

Svara
Mahardika,
Tokoh-tokoh
hermeneutika,
http://kritisfrombali.blogspot.com/2011/06 (diakses pada 14 Oktober 2019).
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 )2فيلهلم ديليت ()1911-1833
علم اذلرمنوطيقا وفقا لدلشي يشبو تقريبا شليمرشَته ىر
منيوتيکش لكنو يتطور أكثر من وجهة نظر فلسفية شاملة و
غَت سلصوم من قبل العقيدة ادليتافيزيقية وليس "خافتة" من قبل
التحامل.
 )3إدموند ىوسرل ()1938-1889
جيب أن تكون عملية الفهم احلقيقي قادرة على حترير نفسها
من التحيز ،من خالل ترك النص يتحدث عن نفسو .لذلك،
تفسَت النص يعٍت عزل منهجي نص الكل األشياء اليت ليس
لديها ما تفعلو ،مبا يف ذلك حتيز موضوع ادلًتجم الشفهي
ودعو ينقل معناه اخلاص للموضوع.
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 )4مارتن ىايدغر ()1976-1889
شخصية التأويل اجلديل ،شرح الفهم كشيء ينشأ ويوجد
دائما إعادة
بالفعل تسبق اإلدراك .لذلك ،القراءة أو التفسَت ً
قراءة أو إعادة تفسَت.
 )5ىانس جورج غادامر ()2772 - 1977
يقول غادامر أن اذلرمنوطيقا ىو فن بدال من عملية ميكانيكية.
ال ديكن تطبيق الفهم واذلمر منوطيقا إال كعمل فٍت ،يقول إن
التفسَت ىو إعادة خلق .ادلًترتُت الفوريُت يفهمون دائما الواقع
والبشر مع نقطة االنطالق اآلن أو ادلعاصرة.
 )6يورغن ىابرماس ()1929
فهم احلر متوطيقا ىو أكثر توجها إىل السياق التقليدي
للمعٌت .يتحدث ىابرماس عن "الفهم األحادي للمعٌت" ،أي
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الفهم الذي الينطوي على عالقات واقعية بل يشمل لغات
"نقية" ،مثل اللغة الرمزية.
 )7جاكوس دريدا ()1937
تفسَتي تفكَتي ،ذكر أن كل جهد للعثور على معٌت دائما
تراجع مطالب اجلهود ادلبذولة لبناء عالقة بسيطة بُت الدالالت
دائما حسب السياق والقارئ.
والعالمات .يتغَت معٌت النص ً
 )8بول ريكور ()1913
ريکور لديو منظور ادلالحظة الفلسفية مفصلة جدا ،بدءا
من،الظواىر التارخيية ،ىرمنوطيقا إىل زتاية الداليل .ويقول إن
الفلسفة كلها ىي تفسَت التفسَت ،وذكر أيضا أن احلياة نفسها
ىي التفسَت .حيث ىناك عدد وافر من ادلعاين ،ىناك حاجة
إىل تفسَت ،وكذلك إذا كانت الرموز ادلعنية .كل إنتَت بريتسي
ىو زلاولة لتفكيك ادلعاين اخلفية .وفقا ريکور ،كل كلمة ىي
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رمز كامل من ادلعاين اخلفية والنوايا .لذلك ،ال عجب إذا كان
فقا ريكور أغرض التفسَت ىو القضاء على الغموض الوارد يف
الرموز ،من خالل حتليل معٌت الكلمات اليت مل تكن معروفة و
سلفية يف الرموز.
ج .التأويلية عند بول ريكور
قبل مناقشة نظرية التأويل بول ريكور ،ىذه عن سَتة بول ريكور:
بول ريكور ىو الفيلسو

4

الفرنسي يف القرن العشرين،

باإلضافة كونو الفيلسو  ،كما أنو يسهم أفكاره يف اجملاالت السياسية
إىل واالجتماعية والثقافية والتعليمية و الالىوتية بول ريكور فرنسي
اجلنسية .ولد يف مدينة فاالنسر عام  .۰۸۰۲جاء من عائلة مسيحية
بروتستانتية ،حاز على الشهادة اجلامعية يف الفلسفة يف مدينة رين
 ،۰۸۲۲التحق يف عام  ۰۸۲۳بالسوربون وحاز فيها على شهادة
 4بول ريکور ،صراع التأويالت( ،د.م :دار الكتاب اجلديد ادلتحدة ،د.ت) ،ص .28-26
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األستاذية ،يف عام  .۰۸۲۴دزس يف عدد من ادلدرس الثانوية الفرنسية
مث درس يف مدرسة الدراسات العليا يف سيفينول تعاون مع مركز البحث
العلمي دلدة ثالث سنوات ،مث درس بعدىا يف جامعة سًتاسبورغ مادة
تاريخ الفلسفة ،وذلك من عام .1957
درس يف باريس يف جامعة السوربون مادة الفلسفة العامة،
ذلك من عام  1957إىل  1967درس من عام  1967إىل ۰۸۷۶
يف كلية اآلداب جبامعة باريس – نانتَت ،واليت كان عميدا فيها من عام
 ۰۸۵۸إىل  ،۰۸۶۱حاز على عدد من اجلوائز منها :جائزة ىيجل،
جائزة كارل أسبَتم ،جائزة ليوبولد ليکاس ،اجلائزة الكربى لألكادديية
الفرنسية ،كان عضوا يف عدد من األكاددييات .وىو عضو أيضا يف
رتعية زلالت:

Esprit et Christianisme social

االجتماعية) .وكان مديرا جمللة:
Morale

(الروح وادلسيحية

Revue de Metaphysique et de

(زللة ادليتافيزيقا واألخالق) .يدير بالتعاون مع فرانسوا فال
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رلموعة:

))(L'ordre philosophique (Ed,Seuil

النظام الفلسفي

(منشواتسوي) ،كان مسؤوال عن زاوية الفلسفة يف موسوعة:
.Universalis
بفضل تلك األفكار وادلكافآت ،مث جلبت ريكور إىل نظرية
تفسَتية وىي ،نظرية ىَتمينو تيك أصبح واحدا من الفالسفة ىَتمينو
تيك الشهَتة .مث أفكار بول ريكور على ىَتمينوتيکش تركز فقط على
ثالثة اشياء :الرموز ،واالستعارات ،وادلعاين الفلسفية .بول ريكور لديو
منظور ادلالحظة الفلسفية مفصلة جدا ،بدءا من الظواىر التارخيية،
ىرمنوطيقا إىل زتاية الداليل ويقول إن الفلسفة كلها ىي تفسَت
التفسَت .وذكر أيضا أن احلياة نفسها ىي التفسَت ،حيث ىناك عدد
وافر من ادلعاين ،ىناك حاجة إىل تفسَت ،وكذلك إذا كانت الرموز
ادلعنية كل إنتَت بريتسي ىو زلاولة لتفكيك ادلعاين اخلفية .وفقا ريکور،
كل كلمة ىي رمز كامل من ادلعاين اخلفية والنوايا .لذلك ،ال عجب
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إذا كان فقا ريكور أغرض التفسَت ىو القضاء على الغموض الوارد يف
رمز ،من خالل حتليل معٌت الكلمات اليت مل تكن معروفة و سلفية يف
الرموز ،العالقة التأويلية مع العلوم الفلسفة األخرى.

5

النظرية التأويلية لبول ريكور ،التأويلية او اذلَتمينوطيقا من
ادلصطلح اليونان يعٍت من الفعل" "Hermeneueinمبعٌت تفسَتي ،و من
اسم

مبعٌت

""Hermeneia

تفسَت،

الفعل""Hermeios

أو

" "Hermeneueinواسم " "Hermeneiaترتبط مع إلو ىَتميس .كان إلو
ىرمس التزاما بنقل الرسالة الوحي من ادلشًتي إىل اإلنسان مت تعيُت إلو
ىرمس لًترتة رسالة اهلل من جبل أوليمبوس بلغة يفهمها البشر .ىذا
ىو ادلكان الذي تأيت منو ىَتمينوطيقا ،واعتنق االعتقاد من قبل
الشعب اليوناين القدمي.

6

 5حسن بن حسن ،النظرية التأويلية عند ريکور( ،د.م :دار نينمل للطباعة والنشر مراکش،
۰۸۸۱م) ،ص .15-13
 6بول ريكور ،صراع التأويالت ،...ص .36-33
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من ادلمكن حىت يف ىذه ادلرحلة ادلبكرة من حبث أن سبق
التحليل بعض مضامُت السابق بالنسبة إىل نظري يف التأويل .فهي تعٍت
يف األساس باستعمال وسوء استعمال مفهوم الواقعة الكالمية يف
الًتاث الرومانسي للتأويل .وكانت النظريات الرومانسية يف التأويل ،وال
سيما عند دلتاي وشلَت ماخر ،قدحاولت إحداث مطابقة ودتاه بُت
التأويل ومقولة ((الفهم)) ،وعرفت الفهم بأنو التعر

على قصد

الكاتب من وجهة نظر ادلستقبلُت البدائيُت يف موقف اخلطاب
األصيل .وقد فرضت األولوية اليت منحت ادلقاصد ادلؤلف وادلستقبلُت
أن يكون احلوار منوذجا لكل موقف فهم ،وبالتايل أن تظل التأويلية
زلصورة يف إطار نزعة نفسانية،حىت وان لبست لبوس حوار بُت
الذاتيات ادلتفاعلة فقهم نص ،إذا ،ىو حالة خاصة من ادلوقف احلواري
الذي يستجيب فيو شخص مالشخص اخر سواه.

7

 7بول ريكور ،نظرية التاويل اخلالب وفائض ادلعٍت( ،بَتوت :الدار البيضاء۱۱۱۵ ،م) ،ص
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على ادلستوى ادلنهجي ،تتميز الدراسات األدبية بنشاط مهم
متأصلة يف حد ذاهتا ،وىي (التفسَت) نشاط يتشابك التقدير األديب
والنقد األديب ،عند أطرافو ومصب النهر األعمال األدبية اليت جيب
8
دائما على
تفسَتىا .كل نشاط يف تفسَت األعمال األدبية ينطوي ً

عملية تأويلية .لذلك ،حيتل علم التأويل موق ًفا حامسًا وال ديكن جتاىلو
يف حتليل األعمال األدبية .ذلذا السبب ،حيتاج التفسَت إىل مناقشة
شاملة من أجل احلصول على فهم كا ٍ  .أن احملاولتة ىنا أن يتدعي
الباحث إىل دائرة السؤال فرضيات ىذه التأويلية من وجهة نظر فلسفة
اخلطاب ،بغية حترير التأويلية شلا اعًتاىا من اضليازات ذات طابع نفسي
أو وجودي .لكٍت ال أصبو إىل وضع ىذه التأويلية القائمة على مقولة

.53-5۱

8

Ida Nursida, "Menakar Hermeneutika dalam Kajian Sastra",
ALQALAM, Vol. 34 No. 1, (Serang: Fuda, IAIN SMHB, Januari-Juni 2017),
p.83.
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الواقعة الكالمية يف تناقض مع تأويلية لن تكون سوى نقيض ذلا ،ما
دامت تقوم على حتليل بنيوي للمحتوى اخلربي للنصوص.
فمثل ىذه البنيوية ستعاين أيضا من داء الواحدية اللحوارية
نفسو .وتنبع فرضيات التأويلية ذات الطابع النفسي-كشأن فرضيات
التأويلية ادلعاكسة ذلا من سوء فهم مزدوج جلدل الواقعة وادلعٌت يف
اخلطاب ،وجدل ادلغزى واإلحالة يف ادلعٌت نفسو .ويفضي سوء الفهم
ذو الشقُت ىذا بدوره إىل إسناد مهمة مغلوطة للتأويل ،مهمة حتد
أفضل تعبَت عنها يف الشعار الشهَت(( :نفهم ادلؤلف بأفضل معا فهم
نفسو)) .ولذلك فإن ما نراىن عليو يف ىذا النقاش ىو التعريف
الصحيح للوظيفة التأولية.

9

كما شرح يف البحث السابق أن النظرية يف ىذ البحث ىو
تأويلية البول ريكور .التأويلية ىي كلمة قد تستعمل كثَتا يف علم
 9بول ريكور ،نظرية التأويل اخطاب وفائض ادلعٌت ،...ص .54 – ۴۲
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االىوت والفلسفة واألدب .يف الالىوت الربوتستانيت أوروبا أن تأويلية
"النقطة احملوريو" من قضايا لالىوت .تأويليو لبول ريكور ىو النظرية
لتفسَت النص 17.وبذلك النص خظاب موحد بالكنبة يف تأويلية لبول
ريكور ىو اخلطاب النص ومستقلة وليس قسم من اللغة عن طريق
الفم ،كما يفهمها النبيوية.
بقدر ما تكون التأويلية تأويالً موجاً ضلو النص ،ويقدر ما
تكون النصوص ،من بُت أشياء أخرى ،حاالت من اللغة ادلكتوبة ،فما
من نظرية تأويل شلكنة ال تشتبك مع مشكلة الكتابة .ولذلك فاذلد
من ىذا ادلقال ذو شقُت .أراد الباحثة أن تبُت أن لالنتقال من التكلم
إىل الكتابة شروط امكان خاصة بو يف نظرية اخلطاب اليت وصفناىا يف
ادلقال األول ،وال سيما يف جدل الواقعة وادلعٍت ،الذي تأمل فيو ىناك.
وىذا يف الثاين أن أريط ذلك النوع من ختارج القصدي الذي تعرضو
10

M.Ikhwan Rosyidi, dkk; Analisis Teks Satra, (Yogyakarta: Graha
Ilmu 2010), p.164.
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الكتابة بادلشكلة ادلركزية يف التأويلية أعٍت مشكلة الثنائي
 ،Distanciationومفهوم اخلارجية نفسو .وسيوفر لنا نقد أفالطون
للكتابة بوصفها اغًتايا  Alienationنقطة عودة من ادلعاجلة الوصفية إىل
ادلعاجلة النقدية لتخارج اخلطاب ادلناسب للكتابة.

11

إذ كانت اللغة تنطوي ضمنا على قصد اإلحالة إىل
اخلارج ،والسيمياء ىي العلم الذي يربط التكوين الداخلي للمغزى
بالقصد ادلتعايل لإلحالة ،فإن وظيفة اللغة بكاملها ستكون مشروعا
فلسفيا للوجود يف العامل وقد يبدو االتصال فعال خارجيا بسيطا عند
عامل اللغة ،لكنو عند الفلسو الغز من األلغاز .االتصال ،سواء أكان
بالكالم أم بالكتابة ،مشروع النفتاح الذات على العامل اخلارجي،
ىكذا يتكون الفعل االتصايل من عنصر معنوي يوجد يف النص،
وعنصر حييل إىل اخلارج من حيث ىو تصور على مباشرة الوجود يف
العامل بطريقة ما .ولعل ىذه الطريقة ال تتضح يف شئ كما تتضح يف
 11بول ريكور ،نظرية التأويل اخطاب وفائض ادلعٌت ،...ص .55
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التعبَتات االستعارية والرمزية ،اليت خيصص ذلا بول ريكور الفصل
الثالث من كتابو ىذا 12.ومفهم االستقالل الداليل ىذا ذو أمهية ىائلة
بالنسبة إىل التأويلية ،فيو يبدأ تفسَت الكتب ادلقدسة تفسَتا ،أي أنو
ينشر إجراءاتو يف زليط رلموعة من ادلعاين اليت قطعت ما يصلها
بنفسية ادلؤلف .لكن نزع الصفة النفسية عن التأويل ال يعٍت أن فكرة
ادلؤلف فقدت داللتها بأسرىا.
فهنا أيضا ينزع مفهوم ال جديل عن العالقة بُت الواقعة وادلعٌت
إىل معارضة مفهوم بديل آخر فمن ناحية ،لدينا ما يسميو و.ك.
ومزات بالغالطة القصدية  ،Intentional fallacyالذي ستشبث بقصد
ادلؤلف معيارا الي تأويل سليم للنص ،ومن ناحية أخرى ،لدينا ما
أمسية على ضلو مناظر للتسمية األوىل ،مبغالطة النص ادلطلق :أي
مغالطة أقنمة النص وحتسيده بوصفو كيانا اال وؤلف لو .وإذا كانت
ادلغالطة القصيدية تبالغ يف االستالل الذايت للنص ،فإن ادلغالطة
 12بول ريكور ،نظرية التأويل اخلطاب وفائض ادلعٌت ،...ص .۰۴
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ادلعاكسة تغفل أن النص يظل خطابا ينقلو شحص ما ،ويقولو شخص
إىل آخر عن ماشئ ،ومن ادلستحيل إلغاء ىذه اخلاصية الرئيسة
للخطاب ،دون اختزال النصوص إىل أشياء طبيعية ،أي إىل أمور مل
يصنعها اإلنسان ،بل صلدىا كاحلصى مبثوثة على الرمال.

13

يبدو أن ىذا التوضيح بعيد جدا عما تسميو اخلَت مينوطيقا
بالتأويل ،االشك يف ىذا ،إن أمثلة ىوسرل قد استعَتت يف الواقع من
رلاالت بعيدة للغاية عن العلوم التارخيية اذلَت مينو طيقية ،لكم التقريب
يكون أخاذا أكثر عندما ينبثق مفهوم التأويل ىذا ،من عطفة أحد
حتليالت أحباث منطقية.

14

أيضا حديثًا عند استكشا
يصبح اخلطاب ً

علم الدالالت

يف اجلملة ،ادلعرفة السميوية للعالمة ،رمسية إىل حد تفكك اللغة إىل
أجزائها الرئيسية .ركز علم الدالالت يف اجلمل ،مباشرة على مفهوم
ادلعٌت (والذي يف ىذه ادلرحلة مراد للمعٌت قبل شرح الفرق بُت ادلعٌت
 13بول ريکور ،نظرية التأويل اخلطاب وفائض ادلعنی ،...ص .62-61
 14بول ريكور ،نظرية التأويل اخلطاب وفائض ادلعٌت ،...ص.51
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وادلرجع) يف القيد بأن الدالالت مفهومة بشكل أساسي من خالل
إجراءات اللغة التكاملية .بالنسبة إىل ريكور ،فإن التمييز بُت علم
األلفاظ والدالالت ىو مفتاح مشكلة اللغة بأكملها 15.من خالل
اقتباسو من نيتشو ،قال إن احلياة نفسها ىي تفسَت .عندما يكون
ىناك تعدد يف ادلعٌت ،ىناك حاجة إىل التفسَت ىناك .ال سيما إذا
مهما ،ألنو يوجد ىنا معاين ذلا
كانت الرموز ادلعنية ،يصبح التفسَت ً
طبقات متعددة كما أكد أن "الفلسفة ىي يف األساس تفسَتي ،وىي
قشرة من ادلعاين اخلفية يف النصوص اليت يبدو أاهنا حتتوي على معٌت".
كل تفسَت ىو زلاولة "لتفكيك" ادلعاين اليت ال تزال زلجبة أو زلاولة
فتح طيات مستويات ادلعٌت الواردة يف معٌت األدب.
للتفسَت ادلثمر ،يطبق ريكور نظرية السجن

16

)(Distanciation

كسالح
االغًتاب

15

Paul Ricoeur, Teori interpretasi: membelah makna dalam anatomi
teks, diterjemahkan oleh Musnur Herty, (IRCiSod: Jogyakarta, 2008), p.25.
16

E.Sumaryono, Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta:
Kansius, 1999),
p.105.
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والتعلق

)(Belonging

كنظرية مت تصورىا كنظرية ميتة من قبل سلف

جادر ،مت تصحيح التشويو بواسطة ريكور عندما واجو النص إطار
حتليل احملكم بول ريكوير على النحو التايل:
اإلستعارة
ادلعٌت الرموز

القرأة اخلطية

القرأة التأويلية (ادلعٌت الكامل)

ادلعٌت الفلسفي

دراسة تأويلية عند بول ريكور

88

شرحا مفصالً للنص بناءً على ما أراد نقلو ،أي
استعاد ريكور ً
الوظيفة وادلباعدة اإلنتاجية يف قلب تاريخ التجربة اإلنسانية .ىذه ىي
الطريقة اليت تلتقي فيها الظاىر اتية مبفهوم التأويل حتده زلفورا يف
القضية اليت تتحكم هبا يف مثل ادلنطقية واالشًتاك األعلى ،الكامن يف
نظرية ادلعٌت يف األحباث ادلنطقية :من الواضح أننا ،عندما نقر بأن كل
تعبَت ذايت ديكنو أن يعوض بآخر موضوعي ،فإننا ال نفعل يف العق
شيئا سوى االعالن بذلك عن انعدام احلدود يف العقل ادلوضوعي.

17

أ ).الخطية
 .1في نظرية

اإلستعارة ()Metafora

يقول مونرو

Monroe

بَت دسلي إن االستعارة ىي ((قصيدة

مصغرة)) ومن ىنا فالعالقة بُت ادلعٌت احلريف وادلعٌت اجملازي أشبو بنسخة
سلتصرة يف داخل رتلة واحدة من الدالالت ادلعقدة ادلتداخلة اليت تسم
 17بول ريكور ،نظرية التأويل اخلطاب وفائض ادلعٌت ،...ص.۴۱

89

العمل األديب ككل .وأعٍت بالعمل األديب ىنا العمل الذي ينطوي على
خطاب متميز عن أي عمل آخر ذي خطاب ،وال سيما اخلطاب
العلمي ،بكونو يربط ادلعٌت الصريح بعالقة بادلعٌت الضمٍت.

18

يقول بول ريكور أن اإلستعارة يتعلق بالداللة الكلمة ،مبعٌت
تطابع اکالمة ادلكًتحات يف الداليل ،اإلستعارة ىو النتائج على تشويق
التوحد بُت الكالمتُت يف رتلة اإلستعارة وبذلك يف ىذ احلال اإلستعارة
ليتعلق بالكلمة ال يتيح رلال زلصور يف بضع صفحات إال تقدمي
سلطط عام للمجال الذي دتثلو كتابات ريكور .وانوي الًتكيز على
العقد ادلاضي ،مولبا اىتماما خاصا بكتابات ريكور عن االستعارة
واخليال ،إذ أن تلك الكتابات دتثل السياق ادلركزي ذلذه احملاضرات.

19

 18بول ريكور ،نظرية التأويل اخلطاب وفائض ادلعنی ،...ص .86-85
 19جورج ه.تيلور ،بول ريکور زلاضرات يف األ يديولوجيا واليوتوبيا( ،بَتوت :دار الكتاب
اجلديد ادلتحدة2771 ،م) ،ص .21
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أنسب بداية ال بد أن تكون مع كتاب حكم االستعارة الذي
تلفت االنتباه مواقع التوازي بينو وبُت احملاضرات .وليس من ادلصادفة
أن تكون احملاضرات قد القيت عام  ،1975وىو نفس العام الذي
ظهرت فيو الطبعة الفرنسية األصلية من حكم االستعارة .وبادئ ذي
بدء ال بد من القول بأن ىذا الكتاب يناسبنا مبعٌت آخر أيضا ،فهو
جزء من مشروع ما زال قائما يف افكر ريكور .ويالحظ ريكور عالقة
مباشرة بُت حكم االستعارة والزمن والسرد ،نصو األخَت ،قائال أن
االثنُت (يشكالن ثنائيا) .ورغم أن العديد من السنُت يفصل بُت
نشرمها فان (ىذين العملُت قد تبلورا معا) .كما سنرى إذن ،فإن
احملاضرات تشًتك يف إطار مفهومي واحد مع بعض أحدث جوانب
تفكَت ريكور.

27

 27جورج ه .تيلور ،بول ريکور زلاضرات يف األيديولوجيا واليوتوبيا( ،بَتوت :دار الكتاب
اجلديد) ،...ص .22
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إذ كان ذتة (استعاري) حتيت دييز طبيعة اللغة ،فإن ما يوازيو يف
احلياة االجتماعية ىو التوسط الرمزي للفعل البشري( .أن ما يسمى
العملية الواقعية) ديتلك بالفعل بعدا رمزيا..بكلمات أخرى ،ال ديكن
العثور أبدا على ادلرحلة السابقة على الرمزية ،وبالتايل السابقة على
األيديولوجيا ،يف أي مكان ليست الرمزية ارتاال نتيجة ثانوية للحياة
االجتماعية؛ إاهنا تشكل احلياة الواقعية باعتبارىا اجتماعيا ذات معٌت).
وكما يقول ريكور يف مكان أخر ،تعد األيديولوجيا دائما من ظواىر
الوجود االجتماعي اليت ال ديكن جتاوزىا ،كما أن ريكور يعود إىل ىذا
التوسط الرمزي للفعل يف كتاب الزمن والسرد.

21

نبدأ بتجربة انتماء أو مشاركة يف الثقافة والطبقة والزمن وغَتىا
شلا ديثل الرحم الذي خرجنا منو ،لكننا غَت مقيدين دتام هبذه العوامل
بدال من ذلك ،ضلن منغمسون يف جدلية الفهم والتفسَت .الفهم -
 21جورج ه .تيلور ،بول ريكور زلاضرات يف األيديولوجيا واليوتوبيا( ،بَتوت :دار الكتاب
اجلديد) ،...ص .۱۲

92

وىو الدال على عالقة االنتماء(-يسبق التفسَت مث يرافقو وخيتمو
وبالتايل حييط بو) .ولكن بادلقابل( ،التفسَت يطور الفهم على ضلو
حتليلي) .يف حكم االستعارة يعر

ديكور التوتر الناشط ىنا بأنو

(اجلدلية األكثر بدائية واألكثر خفاء اجلدلية اليت تسود بُت جتربة
االنتماء ككل وقوة التبعيد اليت تفتح فضاء الفكر التأملي) ىذه اجلدلية
تكمن يف قلب العملية التأويلة .التأويل ىو منط من اخلطاب يشتغل
عند تقاطع مبحالُت؛ االستعاري والتأملي...يسعى التأويل من جانب
إىل وضوح ادلفهوم؛ لكنو يأمل من جانب آخر يف احلفاظ على حركية
ادلعٌت اليت ديسك هبا ادلفهوم ويشبتها.

22

عندما حتدثت مسبقا عن (استعاري) األساسي ،وجهت
االىتمام إىل تلك الفرضية ادلتطرفة القائلة بأن (االستعاري الذي ينتهك
النظام ادلطلق يقوم بتوليده أيضا) ،وىو ما يرد يف حكم االستعارة.
 22جورج ه .تيلور ،بول ريكور زلاضرات يف األيديولوجيا واليوتوبيا( ،بَتوت  :دار الكتاب
اجلديد) ،...ص .24
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لكن علينا لكي تكشف أمهية ادلخيلة ،إعادة تنظيم ىذا التشخيص
والتأكيد على أن ما يولد النظام ادلطلق ينتهكو أيضا .يف فعل
االنتهاك ،تدمر االستعارة نظام قدديا ،لكنها ال تفعل ذلك (إال لتخلق
نظاما جديدا)؛ اخلطأ يف التصنيف ادلتمثل يف االستعارة (ليس إال
ىذا يقدم فلسفة

التكملة دلنطق االكتشا ) ،ومنطق االكتشا

ريكور يف ادلخ يلة .يتكلم ريكور (عن مفهوم ادلخيلة ،باعتباره أوال يقع
يف سياق نظرية يف االستعارة تتمركز حول فكرة اخللق الداليل،)...كما
أنو يقوم يف مكان آخر مبقارنو مباشرة بُت االستعارة وادلخيلة( :يبدو
يل ،أن ادلخيلة تقوم يف حلظة ظهور معٍت جديد من حطام اإلسناد
الناشط يف ادلخيلة

احلريف بعرض تو شيطها احملدد) ،ومنطق الكتشا

ىو ما يهمنا على وجو اخلصوص .إن فكرة االبتكار مرکزية سواء يف
مفهم ريكور لليوتوبيا أو مشروعو الفلسفي ككل.
23

23
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ويف رأي ريكور أن اخلطوة األوىل لفهم االستعارة تكمن يف
ختلي عن نظرية ادلماثلة واالستبدال ،اليت ترى أن االستعارة قائمة على
استبدال كلمة بأخرى شلاثلة ذلا .االستعارة عند ريکور دتثل فائض
معٌت ،وظيفتو انفتاح النص على عوامل جديدة ،وطرق جديدة للوجود
يف العامل .االستعارة لغة تتجو إىل ادلستقبل ،لتبشر بطريقة وجود يف
العامل يتخ جتريبها بعد .وكذلك احلال مع الرموز ،اليت جيب ختليصها
من أسر الفهم احلريف ،ومن ضيق النظرة الوضعية اليت حتاصرىا
بتحويلها إىل رلرد استعارة قائمة على ادلماثلة .فالرمزية ال تعمل إال
حُت يتم تأويل بنيتها ،وال بد يف كل فعل لغوي من رمزية يف جدىا
األدين ،ىكذا دتتاز االستعارات والرموز معا بتوتر داليل 24.جيعلها يف
حلة سباق مع ذاهتا ،بُت ما تضمره وما تصرح بو ،بُت ماضيها احلريف

اجلديد) ،...ص .26
 24بول ريكور ،نظرية التأويل اخلطاب وفائض ادلعٌت ،...ص .16-15
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ومستقبلها اليوتويب ،بُت أيديولوجيتها وأحالمها اليت تبشر هبا مبا مل
يوجد بعد.

25

 .2في نظرية الرموز

()Simbol

لفظ "الرموز" يف اللغة اندونيسيا عالمة والرموز ،الرموز يف اللغة

اليونانية ىي

Sumbalo

بادلعٌت صلة 26.الرموز ىو عالمة ولكن ليس

كل اعالمة ىو الرموز ،ريكور يقول الرموز بًتكيب ومناسبة فيو ادلعٌت
ظاىر ،رئيس الفكرة أو األدبية يرجو اىل زيادة ادلعٌت ،ادلعٌت األخر غَت
ظاىر 27.وبذلك الرموز يف بول ريكور ىو الرموز الذي يستطيع التعبَت
باحلررت ألن لعد حلية اسيا و اخليل.
النظرية الرمزية للظواىر ىي رأس مال البشر كأنواع تستخدم
الرموز.

28

من نقطة األصل الرمز من الرمز يأيت من كلمة

 25بول ريکور ،نظرية التأويل اخلطاب وفائض ادلعنی ،...ص .16

26

W.Poespoprodjo, Hermeneutik, (Bandung: CV Pustaka Setia,
2004), p.117.
27
M.Ikhwan Rosyidi, dkk; Analisis Teks Sastra, p.159.
28
Ernst Cassirer, Manusia dan kebudayaan: Sebuah Esai tentang
Manusia, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), p.39.

96

Symbolleinاليونانية وىو ما يعٍت تلبية .مث يتم تفسَت كلمة
Symbolleinعلى نطاق أوسع يف الفعل

Symbola

الذي يعٍت عالمة

اليت حتدد من خالل مقارنة أو مطابقة شيء إىل جزء موجود .يف ىذه
عاما ألشياء سلتلفة يتم
األثناء ،يكون الرمز بادلعٌت البسيط
مصطلحا ً
ً
احلصول عليها من خالل التجربة اليت يفهم فيها الكائن أو الفعل أو
الكلمة أو الصورة أو السلوك ادلعقد ال يقتصر على ادلعٌت الذي حيتوي
يضا يف أفكار أو مشاعر أخرى سلتلفة على الرغم من أنو
عليو ،بل أ ً
استناداً إىل تعريف الرموز ،ذكر ليفي أن الناس يشًتون األشياء ليس
أيضا دلا يعنونو
فقط دلا ديكنهم فعلو ،ولكن ً

“People buy things not

29

only for what they can do, but also for what they mean”.

معنی رمزي حيتوي على معنيان ،أوال ىو معٌت الوسيلة الوحداة
دحول ادلعٌت إضا  .معٌت األساس نظر ادلعٌت ثانوي ىو احلقيقة
29

Sidney J.Levy, Simbols for Sale, (USA: Harvard Business
Review, 1959), p.118.
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ادلعٍت 37.عالقة الرموز مضطرب ألن يستطيع ترجم حبرية ،الرموز يعمل
بًتكيبو حُت تفسَته ،وتعويليو حيتاج إىل ىذا البحث على أقل األديب
ادلطلوب لوظيفة رمزية يف الكلمة الواحدة.
يف احلاللة األوىل ،ترمي اذلَت مينوطيقا إىل إزالة الوىم عن
الرمزية من خالل کشف القوى غَت ادلعًت هبا ادلستًتة داخلها؛ ويف
احلالة الثانية ،تقصد اذلَت مينوطيقا إىل إعادة جتميع ادلعٌت األكثر ثراء
ومسوا وروحانية .لكن صراع التأويالت ىذا ،يبُت عن نفسو أيضا على
ادلستوي النصي.

31

فلنتناول ادلسألة من جانب الرمز ،ذتت استخدامات للكلمة
غَت مناسبة انتشرت ،تستدعي قرارا يعتمد على االستدالل والتعريف
الذي أقًتحو يقع بُت تعريفُت ،أحدمها واسع جدا ،واآلخر ضيق جدا،

M.Ikhwan Rosyidi, dkk; Analisis Teks Sastra, p.161.

30

 31بول ريكور ،من الناص إىل الفعل( ،إسكندرية :عُت للدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتماعية۱۱۱۰ ،م) ،ص.۱۲
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سنناقشهما اآلن .أضف إىل ذلك أن ىذا التعريف يتميز كليا من
تصور الرمز يف ادلنطق الرمزي ،وليس بوسعنا أن نشرح ىذا االختال
الثالث إال بعد أن نعد مشکل علم التفسَت وضلدد موقع ىذا ادلشكل
يف منظور فلسفي أوسع.

32

فالتعريف الواسع جدا ىو التعريف الذي جيعل الوظيفة
الرمزية) كماىي الوظيفة العامة للوساطة اليت هبا يبٍت الفكر ،الوعي،
كل عوادلو ،عوامل اإلدراك والقول؛ وىذا التعريف ،كما نعلم ،تعريف
إرنست كاسَتر يف كتابو ،فلسفة األشكال الرمزية .وليس أمرا قليل
األمهية بالنسبة حلديثنا أن الغرض الواضع لكاسَتر ،الذي توحيو فلسفة
كانت ،ىو حتطيم إطار الطريقة ادلتعالية الضيف جدا ،طريقة ظلت

.۰۷
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سجينة نقد ادلبادئ يف الفلسفة النيوتونية ،وفحص كل الفاعليات
التأليفية وكل شلالك إضفاء ادلوضوعية اليت تقابلها.

33

فمشكل الرمز ساوی مشکل اللغة ثالث مرات ،وليس ذتة
رمزي قبل اإلنسان الذي يتكلم ،ولو أن قوة الرمز متجذرة فيما ىو
أعمق ،يف تعبَتية الكون ،يف قصد القول لدى الرغبة يف تنوع الذوات
اخليايل .ولكن الكون ،والرغبة ،وادلتخيل ،إمنا تبلغ الكالم يف اللغة كل
مرة .ومن ادلؤكد أن ادلزمور يقول( :السماوات تروي حبد اهلل)؛ ولكن
السماوات ال تتكلم ،أو ىي ،باحلري ،تتكلم بواسطة الٍت ،تتكلم
بالنشيد ،تتكلم بالشعائر ،والبد دائما من كالم لنستعيد العامل
ونتصر .
ولكن ادلنطق الرمزي ديضي إىل أبعد فثمن التواطؤ يف ادلعٌت،
بالنسبة الو ،إمنا ىو خلق رمزية ال ارتباطات ذلا يف اللغة الطبيعية ،وىذا
.۰۸
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االستخدام الرمز ىو الذي يستبعد االستحدام اآلخر .والواقع أن
اللجوء إىل رمزية مصطنعة كليا يدخل يف ادلنطق فارقا يف الطبيعة وليس
يف الدرجة فقط ،وتتدخل رموز عامل ادلنطق بالدقة يف النقطة اليت كانت
صياغة أدلة ادلنطق الكالسيكي يف اللغة العادية تتعثر بإيهام اليغلب
وراسيب على ضلو من األضلاء؛ وىكذا تستبعد العالمة إمام کلمات تعرب
عن االنفصال يف اللغة العادية (أو ،إما ،إذن) وتعرب العالمة فقط عن
الداللة اجلزئية ادلشًتكة يف االنفصال ادلتداخل( .معٌت الكلمة الالتينية)
الذي يكون حبسبو أحد حدي االنفصال على األقل صحيحا ورمبا
االثنُت معا ،ويف االنفصال التخارجي معٌت الكلمة الالتينية) الذي
يكون حبسبو أحد احلدين صحيحا على األقل وأحد احلدين كاذبا على
األقل ،والعالمة حتسم اإلمام حُت تصوغ االنفصال ادلتداخل ،الذي
يكون اجلزء ادلشًتك بُت ضريب االنفصال .كذلك الرمز يتيح حسم
اإلهبام ،الذي يظل يف مفهوم التضمن (وديكنو أن يدل على النضمن

171

الصوري ،بالتعريف أو بالسيبية ،أو بالقرار)؛ والرمز يصوغ الداللة
اجلزئية ادلشًتكة ،أي أن يف كل منطوق شرطي ،الديكن أن يكون
ادلتقدم صحيحا وبالتايل كاذبا معا ،فالرمز خيتصر بالتايل رمزية أطول
تعرب عن النفي الطبق على االقًتان بُت قيمة احلقيقة يف ادلتقدم.

34

ب ).مفهوم التأويلية عند بول ريكور (المعنى الكامل)
وفقا لريكور ،والتفاىم ( )Understandingإىل النص يعٍت ،أوالً،
إدراج بُت مسندات وضعنا ىو كل ما لو معٌت

and unwelt

.Welt

توسيع األفق ادلسموح بو دلناقشة ادلراجع اليت فتحها النص أو العامل
الذي افتتحتو ادلطالب ادلرجعية دلعظم النصوص ،وثانياً السماح
لألعمال

()Teks

توسيع أفق فهم الذات للقراء :يعمل إطار التحليل

التأويلي لبول ريكور يف النص باعتباره عادلا مستقالً ،والنص لو عادلو
ً
اخلايل من عبء سيكولوجية مؤلفيو ،والنص ىو لغة مكتوبة تفي
.5۲
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بنفسها ،دون االعتماد على اللغة ادلنطوقة .لذلك ،ينتقل التفسَت يف
منطقتُت ،ومها "يف"  ،Senseيف شكل "تفسَت"

()Explanation

ضد

العامل يف النص و "اخلروج"  ،Referenceيف شكل "فهم"
( )Understandingعلى العامل اخلارجي كما ادلشار إليها يف النص.

35

ج ).النظرية الفلسفي
وباإلضافة إىل الًتكيز على الرمز واحملاز ،ريكور تركز أيضا على
مفهوم فلسفي من الرموز الواردة يف النص.

36

كلمة الفلسفي من

اليوناين ،يعٍت من الكلمة  Philosبادلعٌت احلب والكلمة  Shopiaبادلعٌت
حكمة ،معرفة ،براعة و غَت ذلك .مث يرتبط مع ريكور التفكَت يف
الفلسفي يف نص ىو تعتزم ريكور لشرح بالتفصيل زلتويات النص

35

W.Poespoprodjo, Hermeneutika, (Bandung: CV. Pustaka
setia, 2004), p.121-125.
Choironi,Merry, dkk, Alfaz Vol. 3, (Serang t.p., 2015), p.

36

90-91.

173

وحتديد مع مفاىيم احلياة لو دور وظيفة حياة اإلنسان .مع ذلك ،فإن
نص ريكور ليس فقط كعلم ولكن يف النص ىناك رسالة للحياة.
الحظن يف مناقشاتنا األسبق بأن التبعيد بالنسبة لريكور يقدم
لنا اللحظة التقد داخل احلياة االجتماعية .التفسَت ىو ادلوقف النقدي
داخل الفهم؛ نقد األيديولوجيات شلكن .حُت يًتكز االىتمام على
اليتوبيا بدال من اإليديولوجيا ،ختتلف مسألة ادلسافة النقدية .بدال من
مواجهة األيديولوجيا بالنقد ،توضع اليتوبيا على الضد من
األيديولوجيا .بينما يسمح نقد األيديولوجيا بإعادة دمج اللحظة
النقدية يف نظرية التأويل ،وبذلك يوفر بديال الأمنوذج الفاشل الذي
يقيم التضاد بُت األيديولوجيا والعلم ،فان العودة البسيطة إىل احلقائق
ادلوضوعية) ال حتسم األمر ،مايعترب حقيقة واقعة وما ىي طبيعة احلقيقة
الواقعة قد يكون مثار خال

بسبب اخلطط التأويلية ادلتنوعة اليت يتم

وفقها فهم احلقيقة الواقعة وحتليلها .يف ىذا ادلستوى ال تتعلق القضية

174

أساسا باحلقائق بل (صراع التأويالت) ،إن اقتبسنا عيارة ريكور ادلعروفة
وعنوان أحد كتبو.

37

حبيث يصبح ظهورا مقدسا؛ كذلك احلامل ،يف حلمو اخلاص،
مغلق على كل شيء :وال يبدأ يف أن يطلعنا على ما جير إال عندما
يقص حلمو؛ وىذا السرد ىو الذي يكون مشکال ،شأنو شأن نشيد
ادلزمور .فالشاعر ىو الذي يبُت لنا عندئد والدة الكلمة ،بوصفها
كانت مطمورة يف الغاز الكون والنفس.

38
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