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*

مراحل التأويلية

**

ترجمة :عبود كاسوحة

***

أوعت ذلك أم مل ِ
ُ
ُستخلـص
تعه .وعليه ،فمن املالئم أن ت
الداللة
غرض العلوم اإلنسانيةَ ،
َ
مجيع الدروس من التأويلية ،بوصفها علم التفسري .ولئن تع ّلق األمر بالنصوص أو
بالسلوكات ،فالتفسري يستخدم الطرائق أو يواجه الصعوبات نفسها .واحلال أن تاريخ
التأويلية أوضح عىل التوايل األبعاد شتى التي ّ
تشكل الوقائع الرمزية ،وهي غرض التفسري:
النصية ،واملستوى الشعري السرتاتيجيات اإلنتاج ،واملستوى
املستوى املحايد للتشكيالت ّ
لكن السيميائية تأويلية هي ً
أيضا،
اجلاميل السرتاتيجيات التلقّي .فالتأويلية سيميائيةّ ،
وعليهام أن ِ
املستلهمة من برييس ،والتي من
معا داخل نظرية من األشكال الرمزية
َ
تنصهرا ً
شأهنا وحدها أن تتجاوز اإلحراجات التقليدية للتأويلية وشكوك السيميائية.
لقد نشب نزاع كبري ،كان له دو ّيه عىل
الساحة ،أيام ازدهار البنيوية :هل نقف
إىل جانب البنية أم إىل جانب التاريخ؟ كان ذلك
هو اجلدل الذي احتدم بني البنيويني واملاركسيني.
وهل نقف مع البنية أم مع التفسري؟ إنه اجلدل
ثم
اآلخر ما بني ليفي سرتاوس وريكور .ومن ّ
ٍ
ماض
دخلت البنيوية الفائزة شي ًئا فشي ًئا يف ضباب
مصفر ،لكن زمان التفسري لـم ِ
يأت ،رسم ًيا عىل
ّ
األقل ،فظ ّلت العلوم اإلنسانية تتشح ببهارجها
العلموية وتتلكّأ قبل الوقوف حتت راية التأويلية.

ومع ذلك ،كيف لنا يف واقع األمر ،إذا ما نح ّينا
جان ًبا الشكليات الصورية التي أفرط يف استخدامها
لبعض الوقت عدد من اللغويني والسيميائيني -
مع تفريطهم يف ّقرائهم -أالّ نعرتف بأن التأويلية
ماثلة أينام تكن ،إذا ما قصدنا بذلك ف ّن التفسري؟
يستند التحليل األديب ،وحتليل العمل الفني
واحلقوق والتاريخ وسوسيولوجيا الدِّ ين،
ودراسة العقليات ،إىل تفسري األعامل اإلنسانية،
وعليها كلها أن جتيب ،وبالطريقة اخلاصة هبا،
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النص
عىل السؤال نفسه :ماذا يعني هذا األثر أو ّ
أو الرصح أو هذه احلركة أو هذا السلوك؟ إن
التقليد الثقافوي يف اإلناسة ويف السوسيولوجيا
تطوراته املعارصة  -التفاعلية
عىل استعداد ،يف ّ
وتطورات
املتبادلة الرمزية واإلناسة الرمزية
ّ
أخرى كثرية  -عىل االعرتاف باملكانة احلاسمة
التي حيت ّلها التفسري يف عمل التحليل ،لكن يسعنا
التساؤل إن كان َ
قياس املسائل التي
يؤخذ دو ًما ُ
أساسا لطريقة ما.
ُطرح حني نجعل من التفسري
ً
ت َ
حني قدّ م غريتس يف سنة  1979أحد املؤ ّلفات
خص هبا املجتمع املغريب( ،)١كتب
الشائقة التي ّ
يقول« :تقوم قناعتنا املشرتكة عىل أن منظومات
الداللة ،أكانت غاية يف الوضوح كاإلسالم ،أم
ّ
كالكرم ،والتي يعيش األفراد
وضوحا بكثري
أقل
ً
َ
حياهتم ضمن حدودمها ،إنّام تشكّل النظام نفسه
الذي يستوعب تلك األنامط من احلياة .فنحن
متجسدة يف
كأنا
ّ
نشهد العالقات االجتامعية ّ
مهنا
أشكال رمزية تنتجها وتضع ُبن َيتها ،ويتم ّثل ّ
يف حتديد هويتها وتصوير غايتها» .وكتب عامل
اإلناسة أيكلامن سنة  1981يقول« :الناس،
باختصار ،حيوانات ثقافية .فهم يتواصلون يف
ما بينهم ويفهمون العامل بفضل مناهج من ّظمة
من الرموز املشرتكة»( .)2وعىل ذلك يتأكّد
بوضوح ،منذ البداية ،الدور الذي تؤ ّديه الرموز
عمل ِ
يف احلياة االجتامعية :احلق أن َ
عالِ اإلناسة
عمل تفسري .وحينها تطرح األسئلة نفسها :أين
هي تلك الرموز؟ وما شكل وجودها؟ وكيف
نستخلصها؟ وكيف نتث ّبت من صحة تفسريها؟
يتع ّلق األمر بالنسبة إىل البعض يف العثور عىل
املمثلني املنخرطني يف األداء االجتامعي ،أو كام
يقول رابينوف(« :)٣يتمركز املنهج الذي أعتمده
عي بالطريقة
حول املم ّثلني ويستجيب ملا ُد َ
املتقدّ مة  -املنكفئة .وإن طريقة متمركزة عىل
ذلك النحو تسعى إىل أن تستوعب مفهوم املم ّثل
عن عامله االجتامعي اخلاص» .أ ّما بالنسبة إىل
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حس
البعض اآلخر ،فال يمكن سوى اكتشاف ّ
مشرتك ،والقيم التي تتقاسمها ثقافة واحدة،
ولسوف نقول يف سبيل البقاء عىل األرضية التي
أخذنا منها أمثلتنا ،إن املغاربة يدركون التجربة
االجتامعية انطال ًقا من مخسة مفاهيم أساسية:
مشيئة اهلل ،والعقل ،واألصول االجتامعية،
ّ
وإن ما يثري
وااللتزام واإللزام األخالقي(.)٤
اهتاممنا هنا ،مالحظة أن ِ
عال اإلناسة يتعامل
بالرموز والدالالت ،وكأنّام األمر يتع ّلق بأشياء
واضحا ،وبحجارة
وبأغراض حمددة حتديدً ا
ً
ُأ ِ
نحت وجوهها فغدت صاحلة إلعادة بناء
حس َن
ُ
رؤية للعامل .ومع ذلك ،هل نحن واثقون من
قدرتنا عىل التالعب بالدالالت مثلام نتالعب
باألشياء؟ إن وضع عامل اإلناسة هنا ليس بأفضل
وال أسوأ من وضع ناقد أديب حيال رواية لبلزاك:
فمن هو البطل احلقيقي يف أوجيني غرانديه؟ هل
هي أوجيني أم األب غرانديه؟ وما ِ
املتجسدة
الق َيم
ّ
يف الشخوص؟ فهل ينبغي العثور عىل املعنى الذي
عاشه بلزاك ،والذي رغب يف إسباغه عىل إبداعه
النص فنستخلصه منه؟
أم نعيد بناء معنى ماثل يف ّ
وأين يكمن ذلك املعنى؟ وما شكله؟ واألسئلة
دائم :ما صيغة وجود الرمزي؟ وهل
تتكرر ً
نفسها ّ
متأصل؟ تلك هي حتديدً ا األسئلة
املعنى معيش أم ّ
التي ُت ِ
ادل فيها التأويلية منذ قرابة ألفي سنة.
التبص يف الطريقة املتع ّلقة
وعىل ذلك ،يبدو لنا أن ّ
أي تقدّ م منذ نزاع الطريقة
بالعلوم اإلنسانية مل حترز ّ
«غايستفيسن شافتن» (العلوم اإلنسانية) الذي
يف
ّ
احتدم أواره يف أملانيا لدى منعطف القرن .وكان
ريمون آرون يتخذ نقطة انطالقه ،للتفكّر يف
«حدود املوضوعية التارخيية»( ،)5من حتليالت
ديلتي وجاسربز وسربنجر ومن مصطلح الفهم:
«سيكون الفهم بالنسبة إلينا إعادة بناء وعي الغري
أو األعامل املنبثقة من الضامئر» .وال تزال العلوم
اإلنسانية ملزمة اليوم بالبدء من هنالك :يتواصل
ويعبون باإلشارات والرموز.
الناس ّ
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أ ّما التأويلية التي هي منذ مولدها ف ّن تفسري
اإلشارات ،فقد راكمت خالل تارخيها الطويل
كنزا من املعرفة يدور حول تلك املسألة املركز ّية:
ً
ما التفسري؟ يقوم قولنا إذن عىل استجواب
أيضا أن تع ّلمنا
تارخيها ،لنعرف إن كان لدهيا اليوم ً
الكثري .وقد يكون يف مصلحة العلوم اإلنسانية،
ً
بدل من املراوغة بشأن مسائل املعنى ،أن تُصغي
إىل دروس التأويلية ،وأن تعي قانوهنا :سوف
أيضا باإلشارات والرموز ،فليست إذن
تنشغل ً
سوى الوجوه املتعددة للتأويلية ،أو للسيميائية،
تفسري
إذا ما شئنا .ولئن كانت التأويلية يف الواقع
َ
يعبون إال بإشارات
اإلشارات ،والناس ال ّ
ورموز ،فإن التأويلية والسيميائية متواصلتان :كل
تأويلية هي سيميائية ،أو باألحرى كل تأويلية هي
ذات أساس سيميائي .فام الرمز ،ما مل يكن  -وفق
الصيغة التقليدية جدً ا  -ما ّ
حيل مكان يشء آخر
أو ما ُييل إىل يشء آخر؟ ف ُي ِ
لزمنا مفهو ُم اإلحالة
هذا برتك التعريف التقليدي املزدوج لإلشارة
كيانًا بوجهني اثنني :ال تقوم اإلشارة عىل ٍ
دال
ومدلول بل عىل إرجاع الدال للمدلول ،أو بدقة
أكرب إرجاع إشارة إىل أخرى .وبناء عليه ،ال يسع
نقطة االنطالق لسيميائية أصيلة ّإل أن تكون يف
«إن إشارة أو ً
تعريف لإلشارة بوحي برييسّ :
متثيل
يشء يم ِّثل ألحد ما شي ًئا ما ،ضمن عالقة ما أو
تتوجه إىل أحد ما ،أي تُنشئ
حتت عنوان ما .وهي ّ
متطورة
يف ذهن ذلك الشخص إشارة مماثلة وربام
ّ
ِ
فسة
أكثر .وأدعو هذه اإلشارة التي تُنشئها ُم ِّ
األوىل .فاإلشارة مت ّثل شي ًئا ما ،إنّه غرضها .وهي
ال مت ّثل هذا اليشء من مجيع النواحي ،بل بالرجوع
إىل فكرة دعوهتا أحيانًا أساس التمثيل» (.)6

غرضا أن يوصف ّإل باالستعانة بإشارات
ال يسع ً
املفسة لإلشارة األصلية« :ومهام يكن
أخرى ،هي ّ
للمفس يف
من أمر ،فنحن نقيس الدور األساس
ِّ
كل عملية داللة» ،حتى أنّه ال يسع إشارة أن توجد
مفسي أنا  -هكذا أخت ّيله -هو يشء
مفس« :إن ِّ
بال ِّ

بكل ما ي ِ
أساسا ّ
أيضا:
يرتبط
عتمل كإشارة» ،أو ً
َ
ً
«اإلشارة إشارة فقط بمقتىض ما تنال من تفسري،
أي بمقتىض ما حتدّ د إشارة أخرى للغرض نفسه».
وبناء عليه ،ال يسع إشارة أن تكون معزولة :ال يسع
إشارة واحدة أن توجد دونام عالقة بإشارة أخرى».
وتستتبع الطبيعة الثالوثية لإلشارة وجود التعددية
الالزمة من اإلشاراتّ :إنا تفرتض مسب ًقا ،انطال ًقا
من حلظة كون التمثيل «وساطة ،وجود منظومة
من اإلشارات»( .)7وليست الطبيعة الثالوثية
مهم يف
لإلشارة ،بمفهوم برييس ،هي ما يبدو لنا ًّ
هذه التعريفات ،بقدر تأكيد سيميائية الحمدودة.
ونحتفظ من تعريفات برييس بالنقاط التالية:
 مت ّثل اإلشارة غرضها ،لكن فقط بوساطةمفسة هلا.
إشارات أخرى ،تكون ِّ

 هذه اإلعادة من إشارة إىل إشارات أخرى غريحمدودة .وما يطرحه برييس عىل هذا النحو ،هو
ّ
املتعذر التخفيض للعمل الرمزي  -إعادة
الطابع
يتوضع
وتوسط من إشارات أخرى .لكن ّ
الحمدودة ّ
يف الوقت نفسه ،داخل هذا التعريف ،أساس
التأويلية السيميائي ،والزخم التفسريي املالزم لكل
املفس ّإل إىل إطالة
عمل رمزي :ال يؤ ّدي عمل ّ
العملية التي تستخدمها بنية الرمزي نفسها.

ذكر المعنى
إن التفكري تفسريّ ،
رشح،
وكل يشء َيطلب أن ُي َ
ّ
فس :فحاجات العامل
وكل يشء يطلب أن ُي َّ
كحاجات اللغة .وليست األغراض هنا ،أمام
جمهزة بواقع كتيم ّ
نظل متش ّبثني به .فنحن
متييزناّ ،
ال ّ
وجممدين أمام عامل له حضور
نظل حمتجزين أبدً ا ّ
بنفسه ومعروض أمام تأ ّملنا اخلالص .فال وجود،
يف نظر حيوان ،لضجة أو لون أو شكل أو حركة
بحدّ ذاهتا ،فهي تعني ّأنا نقطة انطالق الرتكاس
ما :هجوم أو هروب أو مالحقة لنشاط مقطوع.
واستخدمنا كلمة الداللة عمدً ا للتشديد عىل واقع
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األكثر ِغلظة واألكثر فورية يف اإلرجاع .وإن هذه
السمة املشرتكة هي التي ُتفـَظ إذا ما انتقلنا من
اإلحساس احليواين إىل اإلحساس البرشي.
أجتول يف
فليست الغيمة السوداء هي ما أرى ،حني ّ
لدي الوقت
ربية ،بل أفكّر يف املطر :هل سيتوافر ّ
ال ّ
فاملؤش ال
الكايف للعودة إىل البيت قبل العاصفة؟
ّ
يسبق الداللة والتمثيل ،بل هو جزء منهام ،وليس
التمثيل هو إعادة إنتاج أغراض العامل .ولقد
حتققت بشكل أو بآخر من الغيمة العابرة ،لكن
ُ
ليست هي ما رأيت وليس فيها تفكّري .فداللة
كل ما ليس بالغيمةّ ،إنا ّ
الغيمة هي حتديدً ا ّ
كل ما
ترجعنا إليه دونام حتديد .أحاول «رؤية» املنظر ،أو
ّ
بوتيتشل :احلق ّأن
«رؤية» اجلانب األيرس من ربيع
ال أرى شي ًئا وال يسعني سوى التحديق يف بقعة أو
تشوش رؤيتي  -وهي تقنية معروفة يف
شكل حلني ّ
ِ
أمرا لنفيس.
التأ ّمل التنويمي -أو ّأن حينها ُأصدر ً
فام هي األلوان؟ وماذا مت ّثل البقع واألشكال؟ وما
يصح عىل املؤرش
هو هذا اليشء؟  ...إلخ .وما
ّ
سميت
والتمييز
يصح عىل اللغة ً
ّ
أيضا .وإذا ما ّ
الوردة ،فليس ذلك بلقاء فعلني يشكّل أحدمها
الكالم واآلخر اليشء ،يف الوحدة املقصودة
سميت
يسمي ويصوغ كذلك .إذا ما ّ
لفعل واحد ّ
الوردة ،فقد غدت غائبة وما عادت هنا .فالكالم
دائم هو التفكري بيشء آخر .ورؤية العامل تفسريه.
ً
والكالم تفسري .والتفسري قائم يف األساس نفسه
لعالقتنا بالعامل وبالكلمة .هي إذن حركة واحدة
تقودنا إىل تفسري العامل وتفسري الكالم ،أي إىل
اإلدراك أو املعرفة أو الكالم أو التفكري .وهكذا
نفهم أن يكون التفسري َ
أصل اإلجراءين الكبريين
اللذين تنتمي عربمها احلضارات التقليدية للعامل
املحيط هبا :تفسري اإلشارات وتفسري الكالم.
فهنالك تفسري اإلشارات من ناحية :طريان
الطيور ،أكباد األضاحي وأحشاؤها ،واملطر أو
اجلفاف أو الكوارث الطبيعية .ففي احلضارات
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التقليدية اختصاص ّيون يتو ّلون إيضاح داللة
ً
تداول
احلوادث واألشياء .وإن املفهوم األكثر
لتلك املامرسات يؤكّد املسافة القائمة بني «العقلية
تفس التنجيم وعقليتنا التقنية
القبمنطقية» التي ّ
هيمنا هنا هو
والعقالنية التي تنفيه .يبقى أن ما ّ
ثبات بنية مشرتكة ،هي بنية تفسري .إن ر ًفا من
أيضا بالنسبة
السنونو عىل األسالك الكهربائية ،هو ً
مؤش عىل الطقس
إىل مجيع الذين يعرفون الريف ّ
الرديء املقبل .أ ّما يف نظر األطفال ،فمؤرش عىل
أخريا من ال يلحظه
بدء قنص الطيور .وهنالك
ً
أيضا بإشارات
أبدً ا .والعامل ممتلئ بالنسبة إلينا ً
ووقائع وحوادث تك ّلمنا .والفارق الوحيد ّأنا
ال تتك ّلم اللغة نفسها .فاألغراض التقنية ح ّلت
حمل أغراض الطبيعة ،لكنّها ت ِ
يف ّ
ُرجع إىل ما ورائها
بعيدً ا ،كام احليوانات والظواهر الطبيعية .ولئن
فإن أنظر إىل ما
رأيت
ُ
قطارا أو طائرة أو عربةّ ،
ً
ٍّ
وراء كل منها .وإن ما ُيدعى أساطري املاكنة ليس
أقل كثافة وال ّ
ّ
أقل ً
ثقل من أساطري الثقافات
التقليدية ذات الشكل اإلنساين .فال يكفي تفسري
أيضا تفسري الكالم :وكالم
أشياء العامل ،بل ينبغي ً
اآلهلة يف البداية .فحني يتك ّلم اإلله بلسان وسيط،
إيضاح الرسالة التي هي غال ًبا
ينبغي الختصايص
ُ
غامضة أو ملتبسة .وليس من فارق أساس يف
ثقافات كثرية ،بني أشياء العامل والكالم الر ّباين:
فالرعد صوت الرب ،وليس العامل سوى لغة
أخرى يك ّلمنا اإلله عربها .ولئن كانت األرباب
ال تتك ّلم مبارشة ،فذكرى زمان وجودها ّ
تظل عىل
األرضّ .
وإن آثار ذلك الوجود األويل حمفوظة
يف نصوص نتناقلها من جيل إىل جيل  -هي
نكررها بانتظام .وينبغي
األساطري -ويف طقوس ّ
واملهم هنا
تفسري تلك األساطري وتلك الطقوس.
ّ
أيضا تأكيد التواصل القائم بني التفسري الشخيص
ً
والتفسري االختصايص .فالرتاب األمحر الذي يظهر
يف طقس ما ،ليس ترا ًبا أمحر فقط ،إنّه دم الطمث
أيضا أو دم اجلدود .ويعرف مجيع املشاركني يف
ً
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الطقس واحدة أو أكثر من الدالالت املرتبطة
()٨
املفس املحرتف إكامل
بالغرض نفسه  .ويستطيع ّ
جمموعة الرموز وإغناءها ،وإقامة عالقات معقـّدة
ومنتظمة بني أقسام الطقس املختلفة أو بني طقوس
خمتلفة ،بل يستطيع أن يبني ،عىل نمط احلكيم
أوغوتومييل ( )Ogotoméliالذي استشاره غريول
ً
ومتجانسا،
متكامل
( ،)Griauleمفهو ًما للعامل
ً
دائم ضمن استمرارية التفسري الذي
فيقع تفسريه ً
يعيشه املؤمنون .ومع ظهور ديانات اخلالص
وتطور الكتابة ،ظهر نوع جديد من
التوحيدية
ّ
مؤرخ ويظهر عىل
الكالم ،هو كالم مكتوب لكنّه ّ
نصُ ،م َنزل أو
شكل كتاب تأسيس .واملقصود ّ
تتجسد فيه القيم األسمى لثقافة ما:
غري ُم َنزل،
ّ
القصائد اهلومريية ،أو دواوين شعرية ،أو كتب
حكمة صينية ،أو التوراة أو القرآن .وجيري تع ّلم
ِ
َستخدم يف
ألنا ت
تلك النصوص منذ الطفولة ّ
قيم الثقافة التي يعيشون
تلقني األجيال اجلديدة َ
يف كنفها .فيؤدي كل يشء حينها إىل تعداد ووفرة
النص
يف التفاسري :فمن الرضوري ،ك ّلام تقدّ م
ّ
زمن ًياُ ،
ورشح ما مل يعد
أخذ تلك الشقة باحلسبان
ُ
يك ِّلم املعارصين مبارشة .وهكذا ينشأ التفسري،
وهو علم مستقل ّ
املؤسس.
النص
يتول تفسري
ّ
ِّ
وال تقع السامت املميزة هلذا التفسري يف الديانات
الكتابية فقط  -باملعنى الذي يعطيه اإلسالم هلذا
أيضا،
التعبري -بل يف مجيع احلضارات الكتابية ً
حيث املرجعية فيها ،أو الدليل الرئيس ،كتاب
واحد أو جمموعة من الكتابات .فام الذي حيتاج
إىل تفسري يف الكتابات؟ سبق أن الحظنا أن معنى
تغي لِ ُبعد الشقة :فينبغي رشحها .لكن
الكلامت ّ
ِ
النص املقدّ س كُتب بلغة
أيضا أن
حيدث غال ًبا ً
ّ
املنمقة:
خاصة ،لغة تقارب الشعر أو الفصاحة ّ
فينبغي إذن أن ن ِ
ُرتجم ملصلحة الذين ال يفهمون
أو ما عادوا يفهمون أبدً ا .وكام كان التلميذ اليوناين
أو الروماين يكتب عىل عمودين اثنني كلامت
هومريوس أو فريجيل وترمجتها باللغة اليومية،
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كذلك املؤمن يسعى وراء رشح الكلامت التي ال
يفهمها .وال يسع الرشح التو ّقف عند الكلامت،
ألن األشياء نفسها والوقائع واحلوادث قد تكون
تغي معناها .وقد تكون احلاجة ملحة،
اختفت أو ّ
نبي دخل
والسيام حني يكون املقصود ًّ
نصا أعلنه ّ
الواقع التارخيي ويمكن ألفعاله وحركاته أن
األوالن للرشيعة،
ترشح معنى رسالته .فاملصدران ّ
يف الرتاث اإلسالمي ً
مثل ،مها القرآن واحلديث
أي احلكايات التي ترسد سلوك الرسول :فتتيح
فهم أفضل لآليات املنزلة ،وتلقي
تلك احلكايات ً
إضاءة حتدّ د معناها بدقة .وذكرنا من بني األسباب
الداعية إىل التفسري ،الشقة اللغوية ورضورة رشح
النص نفسه يطرح مشكالت أخرى
األشياء .لكن ّ
النص
ال حي ّلها سوى التفسري .فقد يكون معنى ّ
غامضا يف بعض املواقع :ماذا تعني عىل سبيل
ً
ّ
املثال احلروف التي نجدها عند مستهل عدد من
للنص املنزل ،الغامض يف
سور القرآن؟ ويمكن
ّ
ملتبسا يف مواقع أخرى،
بعض املواقع ،أن يكون
ً
كام حال الوحي ذي املعاين العديدة يف العامل
اليوناين -الروماينّ .
وإن آية من القرآن ،حساسة
هي نفسها حيال التفسري ،تؤكّد االلتباس املحتمل
هن أ ّم الكتاب ُ
وأ َخر
للوحي﴿ :منه آيات حمكامت ّ
()٩
املفس طب ًعا أن ُيزيل التشابه.
متشاهبات﴾  .فعىل ّ
للنص املنزل ،حتى وهو واضح ،أن يطرح
ويمكن ّ
متعارضا مع نفسه ،بوجود
مسائل شاقة حني يبدو
ً
مقطع يناقض رصاحة ما جاء يف آخر .وإن فر ًعا
من التفسري القرآين خمصص بكامله هلذه املسائل،
يف ما ُيدعى بحث الناسخ واملنسوخ .فيجري ّ
حل
النص باللجوء إىل التسلسل الزماين:
التناقضات يف ّ
املتفق عليه أن اهلل نسخ آيات فاستبدل هبا أخرى.
ويمكن حل الغموض وااللتباس والتناقض
باللجوء إىل طريقة أخرى ،هي التفسري املجازي.
خصوصا حني يرى
وقد تظهر أمهية هذه الطريقة
ً
تناقضا بني األمهية والعظمة
القارئ أو املؤمن
ً
النص ،وبني
للناس واحلوادث ،الذين يتناوهلم
ّ
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ِضعة التعابري أو الوقائع املقرتنة هبم :إن التفسري
الرواقي لقصائد هومريوس يرمي إىل رفع
ذلك التناقض برؤيته يف املغامرات ،السوقية أو
الفاضحة ،التي يقوم هبا أرباب األوملب ور ّباته،
خفي.
صورة واقع فلسفي وأخالقي عميق لكنّه
ّ
مفسي التوراة العقالنيني إىل
كذلك هي حال ّ
حد ما ،ومع ّلقي املعتزلة عىل القرآن وهم يرون
النص عن يدي اهلل وعن نظره
ً
جمازا حيث يتك ّلم ّ
وعرشه .وهكذا يظهر يف التفسري ال ُبعد غري املبارش
للغة ،واالستعارات والكنايات واملجازات.
لكن ينبغي عدم إقامة قطيعة ،عىل نحو ما حيصل
غال ًبا ،بني املجازي واحلريف ،وبني الكالم املبارش
وغري املبارش .ذلك أن الكالم املجازي يشكّل
أساسا من كالم البرش :فهو غري مقصور عىل
ُبعدً ا
ً
ّ
سجلت
االستخدام األديب ،بل ماثل يف مجيع
وتنوعاته وميادينه .وهو ما هيب الكالم
الكالم ّ
ِ
ٍ
مرونته وقدرته عىل أن ُيبدع يف كل آن دالالت
جديدة .فنظرية التفسري ،عىل نحو ما تظهر يف
كتاب القديس أوغسطني دوكرتينا كريستيانا
تفرعها
(عن العقيدة املسيحية) ،نظرية خمادعة يف ّ
الثنائي الفاصل بني الكلامت والرموز ،بني كلمة
«بيري» التي ت ِ
ُرجع إىل الصخرة وكلمة «بيري» التي
ُرجع إىل ما وراء الصخرة الواقعية ،إىل معنى ٍ
ت ِ
ثان،
نظرا إىل أن الصخرة تذكري ورمز لواقعة وردت يف
ً
()١٠
اإلنجيل وهلا معناها يف حياة املسيحي  ،ونظرية
ألنا مت ّيز
التفسري املسيحية القروسطية أكثر تعقيدً ا ّ
النص املنطوق:
ثالث سو ّيات يف ّ
 -املعنى احلريف.

يتحول املنطوق عربه عن
 املعنى املجازي ،الذيّ
معناه اخلاص فيعني واق ًعا آخر ،غري الذي يعنيه
عادة ،وهي حال يدَ ي اهلل أو نظره.
 املعنى الرمزي اخلالص ،الذي يغدو فيه إرجاعمزدوجا .إنه ُيرجع مبارشة
النص
ً
الكلمة املاثلة يف ّ
أو بصورة غري مبارشة ،واق ًعا من العامل ،وهذا
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الواقع من العامل ُيرجع إىل واقع آخر أخالقي أو
تتغي مواضع اإلشارات حينام األشيا ُءديني
ّ
التي نقصدها بكلامت خاصة ،تعني بدورها شي ًئا
آخر( .)١١وال يأخذ ذلك اإلرجاع الثاين معناهّ ،إل
ضمن إطار إدراك عام للعامل ،ويكون العامل نفسه
ضمن ذلك اإلدراك لغة خياطب اهلل هبا الناس:
فليست احلكايات التوراتية فقط ذات معنى
مبارش ،بل التاريخ كله ومجيع الظواهر الطبيعية
التي تك ّلمنا( .)١٢ونعود فنقع عىل تلك الصلة
بني العامل واللغة التي أرشنا إليها :اللغة والعامل
يتبادالن أدوارمها أو باألحرى يط ّبقان خصائصهام
الواحد عىل اآلخر ،ويتبادالن مزايامها.

ليس تفسري الكلامت وتفسري احلوادث الوج َه
مظهرا ثان ًيا
اآلخر للكالم أو خلفية الكالم ،أو
ً
ّ
وكأن الكالم احلقيقي كال ٌم مبارش،
وخصوص ًيا،
وأن غري املبارش ال يعدو كونه نامية فطرية أو زائدة
منفصلة :فالتك ّلم تفسري ،وليس من انقطاع بني
املعنى اخلاص واملعنى املجازي ،أي بني اليشء
امللموس وما يمكن أن ُي ِ
اجليل
رجع إليه .ومن
ّ
والواضح أن املعنى املجازي ماثل أينام كان يف
الكالم وليس من فصل مسبق ما بني االثنني:
متكون ،بل هو نفسه
واملتغي،
املتحول
فالفارق
ّ
ّ
ّ
()١٣
فعل تفسري  .فام حال االستعارة يف لغز رمزي؟
حرصا هو الرمز باملعنى األكثر شيو ًعا
إن املقصود
ً
واقع طبيعي ،بالرتابط
للكلمة ،أي حني يستثري
ٌ
أو باإلرجاع ،واق ًعا آخر(ونجد تعريف القديس
أوغسطني ،ثابتًا تقري ًبا) .واحلال أن تلك هي
اخلاصية األساسية للفكر واللغةُ :ي ِ
رج ُع الغرض
ّ
دائم إىل يشء مغاير له .فليس الشعار املر ّمز -
ً
ميزان العدالة  -سوى حالة خاصة لتلك الظاهرة
العامة ،حني يكون اإلرجاع األول كأنّه حمدّ د
املسلك بعادات الثقافة وتقاليدها .وينبغي بصورة
عامة ،إفساح جمال خاص داخل تلك الرمزية،
قسم متم ّي ًزا
حلوادث التاريخ البرشي ،التي تشكّل ً
من أغراض العامل .وهذه احلوادث نفسها هي نقطة
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انطالق لسريورة تفسري غري حمددة .وغال ًبا ما يكون
بعض تلك التفسريات مر ّم ًزا يف الثقافات التقليدية،
فيو ّلد أنام ًطا من اخلطاب ،ألجناس أدبية ذات
َ
وظيفة اجتامعية .ويقول جويل إن اخلرافة الدينية
ُولِدت من استعداد روحي خاص هيبها معناها،
أيضا
أي املحاكاة .فاخلرافة مثال ُيتذى .لكنها ً
()١٤
حال أشكال بسيطة أخرى ّ
تول جويل حتليلها :
تكرر ما جرى يف زمن األصول،
األسطورة ،التي ِّ
يعب عن حكمة تط َّبق يف األحوال
وا َملثـَل ،الذي ّ
كافة .ويمكن ملآثر بطل أن تغدو ً
أمثال ُتتذى .كام
يمكن للقصص ،بوصفها أنامط سلوك ،أن تدخل
وتكملها.
تبش هبا
يف عالقات مع قصص أخرى ّ
ّ
فلدينا حينها مجيع أشكال التصنيف ،التي يمكن
فيها ،حلادث من العهد القديم ،عىل سبيل املثال،
يكمل الوعد
أن ّ
يبش بحادث من العهد اجلديدّ ،
املتضمن يف األول .ولدينا يف األحوال كلها البنية
َّ
نفسها من إرجاع وتطبيق :فحكاية تستدعي
حكاية أخرى أو تذكّر هبا أو تعلنها .وال ريب يف
األهم يف التفسري بني تلك اإلرجاعات كلها،
أن
ّ
ِ
النص.
هو ذلك الذي ُي َعرصن ّ
أ ّما النظرية القروسطية ملعاين الكتاب املقدس
األربعة  -أو املعاين املتعددة التي ليست دائ ّام
ممنهجة بالطريقة نفسها -فنعتقد أنه ال يمكن
فهمها من غري اللجوء إىل مفهوم العرصنة هذا.
وينبغي التمييز من جهة ،وف ًقا لتلك النظرية،
النص ا ُمل َنزل ،بني معنى حريف
ومن أجل تفسري ّ
أو تارخيي ،هو نفسه بسيط أو جمازي ،ومعنى
روحي من جهة أخرى ،هو معنى ٍ
ثان يأيت ل ُيضاف
إىل املعنى األول .وينقسم املعنى الثاين بدوره إىل
ٍ
معان متم ّيزة :املعنى املجازي أو النموذجي
ثالثة
حني تعني وقائع الرشيعة القديمة وقائع اجلديدة.
واملعنى األخالقي أو الثالوثي ،حني تكون حياة
املسيح اإلشارة إىل ما ينبغي أن نقوم به بأنفسنا.
وأخريا املعنى التأوييل أو الشامل ،الذي حيدّ ثنا عن
ً
املجد األبدي ،أي يكشف لنا عن املكانة أو الوظيفة
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حلادث ما ،ضمن التناسق العام للرؤية املسيحية
للعامل( .)١٥وعندها يظهر لنا بوضوح ،أن املعاين
النص:
الروحية الثالثة هي املعاين التي تعرصن ّ
توافق العهد القديم مع اجلديد ،ودرس أخالقي أو
درس يتع ّلق بانسجام اخلالص ،هي تقنيات ترمي
النص ُي ِ
ظهر ما ُيبهج املؤمن اليوم
إىل أن جتعل
ّ
واآلن .ويكاد يكون يف وسعنا القول إن املعاين
ٍ
معان تأويلية ،أي
الثالثة ،الروحية اخلالصة ،هي
إهنا حتدّ ثنا بنبضتها األخرية عن اخلالص« :واحلال
كذلك إىل ٍ
حد بعيد مع الكتب املقدسة التي كتبت
لفكر الناس وتعاقب األجيال ك ّلها ،واستبا ًقا
جلميع اهلرطقات وتناقضات الكنيسة وظروفها،
أيضا عىل وجه اخلصوص،إذ ينبغي
وللمختارين ً
تفس فقط وف ًقا النتشار املعنى اخلاص باملكان،
ّأل َّ
ِ
وعىل التوايل بمنظور املناسبة الراهنة التي نُطقت
فيها الكلامت ،أو حتديدً ا بالتوافق واالنسجام مع
الكلامت الواردة من قبل أو من بعد ،أو باعتبار
ينابيع
املدى الرئيس للمكان .لكنّها حتمل يف ذاهتا
َ
وأهنارا بال حدود يف العقيدة مل ُينهل منها ك ّل ًيا
ً
ومجاع ًيا فقط بل باستغراق يف العبارات والكلامت،
إلرواء الكنيسة من النواحي كافة .فاملعنى احلريف
صح القول .لك ّن
إذن هو التيار الرئيس للنهر إن ّ
أيضا بشكل رئيس ،وأحيانًا
املعنى األخالقي ً
ٍ
املجازي والتصنيفي ،هي معان أكثر استخدا ًما
لدى الكنيسة.)١٦(»...

يقرب احلرص عىل العرصنة التفسري الديني من
ّ
التأويل الفقهي .والواقع أنّنا ننسى يف أغلب
األحيان ،ونحن نقارب التأويلية الدينية ،أن
النص الديني ُيستخدَ م نم ًطا يف السلوك فين َُّم عليه
ّ
ِ
ِ
أيضا يرشدنا كيف
النص الديني قانون ً
ويوع ُز بهّ :
نترصف .وينبغي للقانون الديني واألخالقي
ّ
والفقهي أن ُيط َّبق .واحلال أن القانون عام،
وهذه العمومية ،وفق اعتقادنا ،خاصية أساسية
للقول والرمزية :فالقول وحده يستطيع فرض
العمومية .فكيف االنتقال من القاعدة العمومية
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مفسون،
إىل احلاالت اخلصوصية؟ ومثلام هنالك ّ
كذلك ّ
أشخاصا
فإن يف مجيع الثقافات التقليدية
ً
حي ّلون املشكالت ،من هواة وممتهنني ،فيتو ّلون
تطبيق القانون الديني أو األخالقي أو الفقهي،
يف مجيع احلاالت اخلصوصية التي تظهر .فينبغي
نص القانونّ ،
وإن ما يطلق عليه الفقهاء
تفسري ّ
اسم التقنية التأويلية لتفسري القانون الفقهي تطابق
متام املطابقة تقنيات التأويل .كان عىل جمموعة
القوانني النابوليونية التي اعت ُِبت طول القرن
التاسع عرش اإلنجاز احلاسم للعقل القانوين،
تتضمن املعطيات القانونية الكافية حلل مجيع
أن
ّ
احلاالت اخلاصة التي يطرحها تطبيقها .فيكفي
إذن حسن تأويل املجموعة للوصول إىل احلل
السليم :إن املجموعة هنا هي املعادل التام للكتاب
ا ُمل َنزل ،ألن عليه وحده أن يكفي لتحليل مجيع
املسائل التي يطرحها هو ،ويطرحها تطبيقه.
وإن االستنباط بالقياس هو واسطة األساس
يف التفسري بجميع أشكاله .وإن تاريخ الرشع
اإلسالمي ميلء باإلرشادات يف هذا املجال .فحني
ٍ
تأويل حمصور
ألح بعض الفقهاء عىل رضورة
ّ
باملصادر وحريف ،تم الوصول إىل االستنباط
بالقياس ليغدو أحد مصادر الترشيع من بعد
القرآن واحلديث وإمجاع أهل السنّة .فأضحى
دورا مركز ًيا يف مجيع
االستنباط بالقياس يؤدي ً
ميادين الفكر والعلوم يف احلضارة اإلسالمية
الكالسيكية ،كام احلال يف جماالت النحو والفقه
والعلوم الفيزيائية والفلسفة .والواقع أن التشابه
يف نمط من القياس يتيح يف الوقت عينه املنهجة
والتطبيق .ولقد رأينا ّأنام املسألتان األساسيتان
املطروحتان يف تفسري النصوص ،أ ًيا يكن نوعها.
والبنية الشكلية للمسألتني متامثلة :فينبغي يف ٍ
حالة
ُ
نص ما متساوقة ،ومن املالئم
جعل خمتلف أقسام ّ
ُ
إدخال حالة خاصة يف زمرة مل
يف احلالة األخرى
تتوقعه رصاحة .وعىل كل حال ،فاملقصود هو
االنسجام والتنظيم يف ما مل يكن كذلك ح ًقا أو مل
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يكن تقدير ًيا .بل يسعنا إحالل انسجامات أكثر
د ّقة بني العمليتني .إن التفسري املجازي ،الذي
خارجا عنه يف
منسجم مع ما نعرف
النص
ً
جيعل ّ
ً
العامل وخصائصه ،يطابق اإلفتاء الذي يقيم صلة
بني حادث مل يتوقعه القانون وحادث جاء إىل
ذكره رصاحة :إن اإلفتاء حالة نقل جمازي .والبنية
الشكلية هي كذلك ،حيث املقصود االستنباط
عرفها أرسطو مسب ًقا
بالتشابه رصاحة والتي ّ
بصيغة االفرتاضّ :
إن «أ» بالنسبة إىل «ب» هي
استخدمت «كأس
«جـ» بالنسبة إىل «د» .فإذا ما
ُ
أريس» للداللة عىل درع إله احلرب ،فأنا أفرتض
قياسا بني العالقات التي تربط الرب
تطاب ًقا أو ً
آريس بدرعه من جهة ،وبني ديونيزيوس بكأسه
وأفس عىل النحو ذاته «يدي اهلل»
من جهة أخرىّ .
بإثبات عالقة بني اإلنسان ويده من جهة ،وبني اهلل
وقوته من اجلهة األخرى :فالقدرة منسوب ًة إىل اهلل
ّ
هي اليدُ بالنسبة إىل اإلنسان.
وسواء تع ّلق األمر بمنهجة أم بتطبيق ،فالتفسري
مفتوح بالرضورة :ال يستطيع أي معيار أو أي مبدأ
فرضا تعسف ًيا -أن
 ما مل يكنمفروضا من اخلارج ً
ً
يض ّيق عىل املامرسة .وليس من تفسري بال تصارع:
مدون ،من األصل ،يف أهدافه
وتصارع التفسريات ّ
وطرائقه .فتأيت من هنا ظاهرتان اثنتان ال تفرتقان،
مها ظاهرتا الفيض من التأويالت وتصادم امللل.
وال بدّ من الرشوح لتنظيم التنزيل والعقيدة
والقاعدة وتطبيقها .لكن التعليقات التي تقودها
أشكال حرصها املتشعبة يف العرصنة ،من وجهات
النص وتطبيقاتهّ ،
فإن بعضها
النظر املختلفة حول ّ
والتطور هو
يعارض البعض اآلخر بالرضورة.
ّ
نفسه بشأن الكتاب املقدس والقرآن أو نصوص
اآلباء مؤسيس املاركسية :ماركس وإنغلز ولينني.

ومن الرضورة بمكان ،عىل الرغم من تلك
االستفاضة يف التفسريات ،اإلشارة إىل أن هذه
مفس مقتنع
الوفرة أمر واقع وغري موجب :فكل ّ
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من المكتبة
جان مولينو :مراحل التأويلية

النص الوحيد
بامتالكه احلقيقة واملعنى ،معنى
ّ
واألوحد .فامذا نستبقي من صيغة العمل األوىل هذه
حول التفسري؟ هنالك ً
أول أن اللغة ليست ش ّفافة،
ِ
وال أكثر شفافية من العامل الذي تُرجع إليه .فليس
من يشء يشبه معنى ،أو املعنى القائم هنالك ويكفي
اكتشافه :فاملعنى مشيد بعمل التفسري الذي ال يقوم
اإلرجاع الثابت
ّإل بأن يتابِع ،وبمنهجية أكرب،
َ
لإلشارة نحو إشارات أخرى .ومن ناحية أخرى،
فالنص
فاإلشارة والرمز ال ينفصالن عن القاعدة:
ّ
يف هذا النمط األول من التفسري هو قاعدة وعقيدة،
تيس تطبيقه.
وعليه أن ُيستخدَ م الستنباط قواعد ّ

فالنص مقدّ م ،وهو منزل من اهلل أو
أخريا،
ّ
ً
املرشع األسمى ،لكنّه بحاجة يف
قبل
من
موضوع
ّ
يفسه
كل وقت إىل التحديث ،فاملرء ال يقرأه وال ّ
فالنص إذن هو الذي يشكّل
ّإل ألنّه قاعدة حياة.
ّ
هنا البعد األساس للتأويلية :اهلل تك ّلم ثم اسرتاح،
املفس
ويبقى ّ
نصه وحده هنا لريشدنا .وال يسعى ّ
ّإل وراء معنى هو هنالك مسب ًقا ،فال جيرؤ عىل
حر يف القيام
االمرتاء وال حتى عىل املجاهرة بأنّه ّ
بذلك عىل هواه.

النص
العثور على
ّ
حصل مع عرص النهضة ودراسة اآلداب القديمة
حتول عميق يف التأويلية ،وهو
واإلصالحّ ،
حتول أحدثته أسباب شتى ،لكنّها متقاربة .وقد
ّ
أساسا يف التأويلية
دورا
ً
أ ّدت وفرة التفسريات ً
القروسطية ،وهو دور أساس لكنّه موضوعاين:
فكانت التفسريات تتصادم يف فوىض احلاجات
البرشية ،أ ّما قانونًا فحاجة واحدة ،كانت وينبغي
أن تكون ويمكن أن تكون ،حقيقية .فعرص
فجر فضيحة التفسريات املتباعدة التي
اإلصالح ّ
تتشكّل متخاصمة وتتعارض بال تبسيط يف ما
ً
وفضل عن ذلك ،فإن التأويل الكاثوليكي
بينها.
يندرج يف ُعرف يضمن استمرارية التفسريات.
ويف املقابل ،فقد رمى عرص اإلصالح إىل القطيعة

ممتازا للصلة املبارشة
مع هذا التقليد وه ّيأ وض ًعا ً
النص املنزل الستخالص املعنى منه .وهذا
مع
ّ
املعنى هو يف الوقت نفسه راهن  -املؤمن الذي
يقرأ التوراة لنفسه ،جيد فيها ،كام جيد الثوار
ربرات لعمله
الكالفينيون ،إعالنات متعددة أو م ّ
 ومفقود :إنه مفقود ألن املعنى األصيل للرسالةاسو ّدت صفحته بسبب الرتاث وتراكم التعليقات
ّ
التخل عنها وجتاوزها للعثور عىل املعنى
التي جيب
األول.

النزاع والقطيعة
النص
ّإنام العامالن االثنان ملوقف جديد حيال ّ
خاصا بدراسة التوراة،
املنزل .وليس هذا الوضع ً
ألننا نقع عليه حتت شكل ضئيل االختالف ،يف
تفسري مجيع النصوص ،األدبية أو القانونية أو
التارخيية .وتولد دراسة اآلداب القديمة وعهد
النهضة ،إىل ٍ
حد كبري ،من شعور بالقطيعة .ولئن
استطاع العرص الوسيط استخدام تركة العصور
الكالسيكية القديمة من غري شكوك وبال طريقة
نقدية ،فألنه كان بكل بساطة ال يزال ح ًيا؛ فقد
م ّثل الرسامون والشعراء أبطال العصور القديمة
ألنم
بمالبس وسلوكات تشبه املعارصين
ّ
خت ّيلوهم باستمرارية تامة لثقافتهم اخلاصة:
يظهر بريام وتيسبيه( ،)١٧يف خمطوط ألوفيد يعود
إىل سنة  ،1289مثل أناس العرص الوسيط ،فال
يميزمها يشء  -من ناحية الزخرفة أو املالبس
أو السلوكات ،وحتى يف طرائق التفكري -من
مصور املنمنامت(.)١٨
معارصي
ّ
تأخذ دراسة اآلداب القديمة وعرص النهضة
جذورمها ،بطريقة مفارقة للوهلة األوىل ،من
وعي قطيعة ومن مسافة ال يمكن جتاوزها :ما عاد
بريام وتيسبيه ،كام حال اإلسكندر أو شيرشون،
معارصين لنا البتة؛ فأن يكون املرء ذا نزعة
إنسانية هو أن يعثر عىل ما كان مفقو ًدا ،أي عىل
ما عملت قرون عديدة عىل إتالفه وإفساده .فيلزم
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إذن التمييز بني القديم واجلديد ،وبني األصيل
واملزور ،والصحيح والغلط .وحينها نرى الوضع
ّ
جديدً ا متا ًما سيمثل أمامه ذاك الذي يريد تفسري
النص الصحيح
أحد النصوص :يف ما مىض ،كان ّ
ُيعطى ،فيكفي جالء ما جاء فيه .أ ّما اآلن،
فالنص غري معطى ،فينبغي بناؤه ً
أول ،وإعادة
ّ
بنائه بحرفيته األصلية .ينبغي العثور عىل التينية
شيرشون السليمة التي أفسدها علامء الكالم ،لكن
أيضا العثور عىل نصوص العهود القديمة،
ينبغي ً
ومتييز النصوص السليمة من النصوص املشوهة،
ومتييز الوثيقة األصلية من الوثيقة التي صاغها
املزورين ،كأن نالحظ عىل سبيل املثال أن ِه َبة
أحد ّ
مزورة بكل تأكيد ،فينشأ حينئذ
قسطنطني وثيقة ّ
انضباط نشو ًءا تدرجي ًيا ليتوىل هذه العملية من
التطهري والتنظيم وحتليل النصوص ،والتي ُأ ِ
طلق
اسم الفنون النقدية أو النقد ،وهي الكلمة
عليها ُ
التي استخدمها ريشار سيمون يف الكتابني اللذين
أسسا النقد التورايت باملعنى العرصي للكلمة،
ّ
التاريخ النقدي للعهد القديم ( )1678والتاريخ
مؤرخو
النقدي للعهد اجلديد ( .)1689ومل يقدّ ر ّ
التأويلية ومنظروها ،من ديلتي إىل غادامر ،أمهية
النقد ضمن ذلك التفضيل التقني .وليس يف
الواقع التفسري الكاثوليكي أو الربوتستانتي هو
الذي حيدّ د عهدً ا جديدً ا يف تاريخ التفسري ،ذلك
أن هذا التفسري ال ي ِ
دخل قط من عنارص جديدة
ُ
بالنسبة إىل التفسري القروسطي التقليدي .مل يكن
دارسو اآلداب القديمة بال أسالف يف عملهم
البحاثة
النقدي  -يسعنا عىل سبيل املثال أن نتذكّر ّ
اإلسكندريني ، -لك ّن نقد هؤالء الدارسني
واتساعه ومداه ّ
تظل غري مسبوقة؛ إذ ينبغي أخذ
النقد بمعناه االشتقاقي :النقد هو جمموع العمليات
التي تسمح بالتمييز بني احلق والباطل وإصدار
نص أو عىل حادث .ولسوف
حكم قطعي عىل ّ
يؤدي هذا النقد ،املط ّبق عىل النص ً
أول ،إىل النقد
الفقهي اللغوي والنقد التارخيي للقرن التاسع
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عرش .ويسعنا استخدام التاميزات التي ستغدو
كالسيكية يف هذا العرص ،لكن أصلها يعود حتديدً ا
إىل عرص النهضة .فالنقد بادئ ذي بدء نقد أصالة:
النص بتارخيه ح ًقا إىل احلقبة املنسوبة
هل يعود
ّ
إليه؟ وهل مؤ ّلفه هو ح ًقا ذاك الذي يعرتف به
اهلزة التي أحدثتها
نتفهم ّ
الرتاث؟ وعلينا أن ّ
تم
تلك األسئلة حني تناولت كتا ًبا ُم َنز ًل ،وحني ّ
اعتبار العهدين
بمنهجية ،يف القرن الثامن عرش،
ُ
ً
«مؤرخون
دوهنا
القديم واجلديد
أعامل برشيةّ ،
ّ
برش ليس ّإل» :إنّه التعبري الذي يستخدمه ليسينغ
يف مذكّرة سنة  1778حني يسعى إىل ّ
حل املسألة
اإليزائية لألناجيل( .)١٩ويف الفرتة نفسها تقري ًبا
كشف ّ
العلمة أسرتوك بكل وضوح عن وجود
روايتني متوازيتني يف سفر التكوين لكن بوحي
خمتلف .ويمكن لنقد األصالة أن يعتمد عىل معايري
خارجية وداخلية ،وأن يتناول وثائق تارخيية أو
أدبية أو دينية .يبقى أنه ّ
يظل نقدً ا عرب واحدة من
طرائقه واألسئلة التي تنوي أن جتيب عليها :ينبغي
جلميع النصوص ،أ ًيا تكن طبيعتها أو عملها،
اخلضوع مسب ًقا للصالحية نفسها ،وملحكمة العقل
نفسها التي حتكم عىل املزاعم التي يمكن أن تصدر
نص ما ملصلحة حقيقته.
عن ّ
ويقع هنا يف الواقع املعنى األصيل للمسعى
النقدي الذي نوى كانط أن ُي ِضع له املعرفة.
وهنالك العديد من املسائل األخرى املطروحة
نص منسوخ
عىل النصوص :واملقصود بذلك ّ
يف خمطوطات عدة ،فينبغي إجراء موازنة بني
النص األصيل
املخطوطات سع ًيا وراء إنشاء
ّ
النص الذي اش ُت ّقت منه النصوص
ثانية ،وهو
ّ
األخرى كلها ،وينبغي يف سبيل ذلك التمييز بني
املخطوطات اجليدة والرديئة ،وبني الدروس
اجليدة والس ّيئة .وك ّلها تقنيات تزداد إتقانًا شي ًئا
فشي ًئا للوصول إىل الرصح املدهش لفقه اللغة
الكالسيكي عىل نحو ما جيري إعداده يف القرن
التاسع عرش بطوله .ويغدو فقه اللغة النموذج
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نص ،أ ًيا
املستخدم مذ أن يتع ّلق األمر بدراسة ّ
ولنر عىل سبيل املثال كيف ير ّقم النسون
يكنَ .
()٢٠
نص أديب :
األسئلة
املتوجب طرحها بشأن ّ
ّ
النص أصيل؟ ولئن مل يكن كذلك ،فهل هو
 هل ّمنسوب خطأ أم خمتلق كل ًّيا؟

النص صاف وتام دونام تلف أو برت ()...؟
 -هل ّ

النص؟ أي تاريخ التأليف ،ال تاريخ
 ما تاريخ ّالنرش فقط .وتاريخ األجزاء ،ال التاريخ اإلمجايل
للنص كله.
ّ

النص من الطبعة األصلية
 كيف جرى تعديل ّاألوىل وحتى الطبعة األخرية التي أعطاها املؤ ّلف؟
املدونة يف
وما
التطورات يف األفكار واألسلوب ّ
ّ
النصوص املختلفة؟

األويل
النص ،من التخطيط
 كيف تشكّلّ
ّ
حتى الطبعة األوىل؟ وما حاالت األسلوب وما
ّ
يتجل
املبادئ الفنية ،وما العمل الفكري الذي
املسودات ويف مشاريع الكتاب ،إذا ما جرى
يف
ّ
االحتفاظ هبا؟

للنص .ومعنى
 ُيصار بعدئذ إىل إثبات املعنى احلريف ّوالص َيغ عرب تاريخ اللغة والرصف وتاريخ
الكلامت ّ
النحو .ومعاين اجلمل عرب إيضاح املعاين الغامضة
والتنوهيات املتعلقة بالتاريخ أو سرية الكاتب.
للنص ،أي
 وجيري بعدئذ إثبات املعنى األديبّ
حتديد ِ
الق َيم الفكرية والعاطفية والفنية (.)...

ليست الطريقة حمصورة يف دراسة النصوص.
ويسعنا القول إن إرشا ًدا واحدً ا هو منشأ علم
اللغة التارخيي واملقارن يف القرن التاسع عرش.
وما عاد موضع بحث اآلن بناء علم نحو عام قائم
عىل املنطق أو عىل الطبيعة النفسية للفكر البرشي،
تطور الكلامت واألصوات
ويلزم فقط متابعة ّ
وعقد مقارنة بني هذه العنارص لنستخلص منها
التطور .وهنالك حركة متوازية يف قيد
قوانني
ّ
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العمل هي االنفكاك احلاصل نفسه ،يف علم اللغة
النص أو
كام يف فقه اللغة :ما عاد املقصود عبور ّ
اللغة للوصول إىل معنى الفكرة أو إىل بنيتها ،بل
ينبغي ،بخالف ذلك ،البقاء ً
أول عىل صفحة اللغة
والنص .وهذان االثنان يكتسبان اآلن سامكة خاصة
ّ
غري منقوصة ،كان الرتاث حيظرها عليهام ،ومل
يكونا هلا قط سوى ثوب أو إشارة للفكر والواقع:
« إن الرنّات التي يرسلها الصوت هي رموز احلالة
النفسية ،والكلامت املكتوبة رموز الكلامت التي
والنص من
يرسلها الصوت»( .)٢١وتغدو اللغة
ّ
أغراض الناس وسط أغراض أخرى للناس ينبغي
وصف خصائصها اخلارجية واملنظورة ،مثلام نقوم
بذلك حيال أغراض العامل املادي :إن الكلامت
والنصوص ،من أصوات وحروف وخمطوطات،
ّ
يتعذر تبسيطه .واحلق أن
ذات وجود مادي
الرواقيني أكّدوا الطبيعة اجلسدية للكالم («الكلمة
جسد»( ،))٢٢لكن املقصود اآلن يشء آخر :إن
اللغة والناس مصريمها مرتابط ضمن إطار الفيزياء
احلديثة .وكام أن هنالك ميكانيكًا يسعه تقديم بيان
عن العامل بأشكال وحركات ،هنالك «خطاب
فيزيائي للكالم» جيعل من اللغة حاد ًثا من العامل
املادي .فالكتاب والعامل يلتقيان بفضل هذا الكالم
اجلديد الذي هو كالم الفيزياء الرياضية :إن كتاب
العامل ،يف نظر غاليليه ،مكتوب بحروف رياضية.
ولئن كانت هنالك فكرة قبل الكلامت -احلوادث
يتجسد
أو بعدها أو ختتلط الفكرة هبا ،فإن القول
ّ
وتتحول عالقته باملتك ّلم ً
حتول عمي ًقا.
ّ
ترتكز الفيزياء اجلديدة عىل وضعنة العامل ،املفرتق
اآلن عن املراقب :ما عاد لصفات الغرض الثانوية،
أي تلك التي تظهر حلواسنا عىل الفور ،من ألوان
وطعم وملمس ،أي عالقة بالبنية الواقعية .إذن،
فإن معرفة العامل عىل حقيقته هي التخ ّلص من كل
ما يصدر عنا ،عن جسدنا كام عن فكرنا ،فهو مرآة
خمادعة لألحاسيس واألحكام املسبقة لطفولتنا.
يطهره من
إن معرفة العامل هي االنرصاف إىل زهد ّ
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التحول
كل الظلمة النامجة عن صلتنا به .إنه إذن
ّ
نفسه الذي هو يف قيد العمل يف دراسة العامل
يتوجه إلينا ال هذا
ودراسة النصوص :لكن ال
ّ
وال ذاك بحديث مبارش .وكام حال املنظار الذي
يكشف لنا ،وهو موجه إىل القمر ،أن الكواكب
احلساس واملصاب
ليست عىل نحو ما تبدو لنظرنا ّ
بالعمى ،كذلك النقد املط ّبق عىل النصوص ،يرينا
أهنا ليست شفـّافةً .
وبدل من أن يضعنا يف حضن
يتوجب علينا أن
السهولة املخادعة لداللة فوريةّ ،
ن ِ
ُخضعها لعمل النقد الطويل .ويربهن لنا املنظار
عىل عدم وجود نوعني من الوقائع ،الوقائع حتت
القمرية اخلاضعة للتغيري ،والوقائع فوق القمرية
الثابتة واألبدية :ليس هنالك سوى فيزياء واحدة.
وكذلك حال النقد الذي يرغمنا عىل االعرتاف
بعدم وجود نوعني من النصوص ،النصوص
البرشية املتبدّ لة والغامضة ،والنصوص املنزلة
الثابتة واحلقيقية :ليس هنالك سوى نقد واحد
ُيضع مجيع النصوص للمعاجلة نفسها.
فقد ٌّ
كل من الفيزيائي والناقد براءة اليقني حيال
العامل وحيال النصوص؛ فالعمل الصايف للنقد
ُيظهـِر ُبعدً ا جتهله الفيزياء ،هو ُبعد التاريخ .ونحن
دائم ال نقدّ ر أمهية التاريخ والنقد يف ميالد العامل
ً
تطور
حق التقدير،
احلديث ّ
فتطورمها يوازي ّ
ّ
مهيتها .بل
الفيزياء ،وال ريب يف أن أمه ّيتهام متاثل أ ّ
ربام ال يكون تطور الفيزياء مفهو ًما ما مل نضع يف
احلسبان انتظام النقد :إن الثورة الغاليلية ال تقبل
االنفصال عن الثورة النقدية .ومن الواضح،
عىل سبيل املثال ،أن نقد األحكام املسبقة وأوهام
الوعي هو نقل طرائق الفنون النقدية إىل علومية
الفيزياء .إن علامء من أمثال اليبنتز وسبينوزا يعون
متام الوعي التقارب القائم بني طرائق الفيزياء
ص هذه الطريقة بإجياز ً
قائل
وطرائق النقد« :أخلّ ُ
ّإنا ال ختتلف بيشء عن تلك املتّبعة يف تفسري
الطبيعة لكنّها تنسجم معها بكل يشء .وكام أن
أساسا عىل النظر
الطريقة يف تفسري الطبيعة تقوم
ً
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إىل الطبيعة ً
أول نظرة مؤرخ ،واخللوص بعد
احلصول عىل معطيات أكيدة ،إىل تعاريف األشياء
الطبيعية ،كذلك احلال بالنسبة إىل تفسري الكتاب
املقدس ،فمن الرضوري حتقيق معرفة تارخيية
مضبوطة عنه ،أي معطيات ومبادئ موثوقة،
لنتمكن من اخللوص بطريق حصيالت مرشوعة
إىل فكر مؤلفي الكتاب»(.)٢٣

النص،
إن اهلدف من التفسري هو العثور عىل معنى ّ
عسريا ،مل
لكن نرى أن هذا املعنى ،املبني بناء
ً
قارب ّإل كأنه حتليل .ولنسرتجع األسئلة التي
ُي َ
النص:
طرحها عىل ّ
ينبغي ،بحسب رأي النسونُ ،
النص وتكوينه،
فاخلمسة األوىل تتع ّلق بنقد أصالة ّ
ووحدمها السؤاالن األخريان يعكفان عىل
املعنى -املعنى احلريف واملعنى األديب .فينبغي إذن،
النص ،االنرصاف إىل تلك املقاربة
قبل دراسة
ّ
النص يف موضوعيته
الطويلة القائمة عىل وضع ّ
العملية :فاملعنى املوضوع ً
أول بني قوسني
يبتعد ،وعىل الناقد أن يقوم بانعطاف طويل قبل
فالنص املفصول عن القارئ بتعتيم
الرجوع إليه.
ّ
أيضا ب ُبعد األزمنة واختالف
غرضه ،منفصل عنه ً
الثقافات :فنحن ما عدنا نتك ّلم لغة العربيني أو
اإلغريق أو الرومان .والعامل الذي نعيش فيه ،من
مدن ومنازل ومؤسسات وعادات وأفكار ،قد
أيضا كان دارسو اآلداب
كبريا .وهنا ً
ّ
تغيا ً
تغي ّ ً
القديمة أول من وعى تلك الشقة واالختالفات،
فعملوا عىل إعادة اآلداب القديمة ولغة القدماء
الالتينية إىل صفائها (مراجعة لورنزو فايا)،
واسرتجاع عادات القدماء وتقاليدهم (مراجعة
غويوم بوديه) .فيأيت إذن ،من بعد نقد األصالة،
النقد النحوي أو اللغوي أو التارخيي :فال يكفي،
من أجل أن نفهم أحد النصوص ،وأن نفهمه ً
أول
بمعناه احلريف ،أن نقرأه .ذلك أنه ال يسعنا ،لدى
قراءته أول مرة ،أن نكون واثقني ّإل من يشء
واحد ،وهو أننا ال نفهمه كام ينبغي ،ذلك أننا مل
نفهمه كام فهمه املؤ ّلف أو معارصوه .وينبغي
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معرفة اللغة والتاريخ ،فالكلامت واألشياء ومجيع
املكونني
مفاهيم النقد أو فقه اللغة تلتقي هبذين
ّ
األساسني اللذين يأتيان تاليني لنقد األصالة.

النص مصريه مرتب ًطا ارتبا ًطا وثي ًقا
يرى حتليل
ّ
بمصري التاريخ ،ال بطريقته فقط  -يقول النسون
أساسا-»...
«طريقتنا إذن هي الطريقة التارخيية،
ً
أيضا .ذلك أن التاريخ األديب هو
بل هبدفه ً
التحول األخري اإلجيايب والعقالين للنقد ،وفقه
ّ
اللغة ،هو  -بحسب النسون -جزء من تاريخ
احلضارة ،لكن التي يأتيها بمسامهة ال تُستبدَ ل:
تطوره الطويل والغني
سج َل األدب يف ّ
«لقد ّ
ّ
كل احلركة لألفكار والعواطف التي امتدت يف
توضعت يف
الوقائع السياسية أو االجتامعية ،أو ّ
ً
فضل عن ذلك تلك
سجل
املؤسسات ،لكنّه ّ
ّ
والرسية من اآلالم واألحالم التي
الداخلية
احلياة
ّ
مل تستطع أن تتحقق يف عامل الواقع».

كان الفالسفة األملان الكبار يف القرن التاسع عرش
طموحا يف آن م ًعا؛
وضوحا يف منظورهم وأكثر
أكثر
ً
ً
فكان يف وسعهم ،بوصفهم اختصاصيني بحضارة
كانت الوثائق األكثر عد ًدا ملعرفتها ً
أعامل أدبية ،أن
ً
مبارشا وتوازنًا مطل ًقا بني التاريخ
تراسل
يقيموا
ً
وفقه اللغة :فالنصوص تنري التاريخ الذي يتيح
بدوره تفسري النصوص .وهنا حتديدً ا نشأت احللقة
التأويلية األوىل التي مل يستنبطها فقهاء اللغة قط
بتلك الصفة لكنّها تبدو لنا نموذج احللقة األخرى
التي سنلتقي هبا بعد قليل .وإن اهلدف املشرتك
والوحيد لفقهاء اللغة واملؤرخني هو االنبعاث
التام ملاض غال عىل قلب ميشليه « :إن فقه اللغة
هو دراسة العامل الكالسيكي يف ك ّلية حياته الفنية
والعلمية ،العامة واخلاصة»( ،)٢٤أو هو ،وف ًقا لصيغ
()٢٥
التعرف إىل املعروف.
بويكخ املدهشة ّ ،
كثريا من طموح
إن طموح فقه اللغة إذن أكرب ً
تاريخ العقليات اليوم :إنه جمموع ثقافة يريد
إعادة إحيائها .وهذا املفهوم لفقه اللغة يقوم عىل
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نحو ما أتينا إىل رؤيته ،عىل حلقة تأويلية :ينبغي،
يف سبيل فهم النصوص ،معرفة اللغة والتاريخ،
وال يسع اللغة والتاريخ بدورمها أن يصريا
ظاهرين ومعروفني ّإل بواسطة النصوصّ .إنا
يسميه شاليرماخر
مفارقة هلا الصيغة الشكلية ملا ّ
نص
فهم ّ
تسمية مالئمة باحللقة التأويلية :ال ُي َ
فهم
ما ّإل باللجوء إىل جمموع النصوص ،وال ُي َ
جمموع النصوص ّإل بفهم ّ
نص .فاألمر يتع ّلق
كل ّ
ّ
والكل واجلزء.
بتعارض اخلصويص والعام،
وعىل النحو ذاته ،وفق شاليرماخر ،فإن جز ًءا
النص ال يمكن أن يكون مفهو ًما ّإل بالرجوع
من ّ
إىل العمل بأكمله ،يف حني أن العمل ً
كامل ليس
مفهو ًما بدوره ّإل إذا قورن معناه بمعنى جمموع
أجزائه .وإذا كانت الصيغة الشكلية للمفارقتني
االثنتني متامثلة ،فإن غايتهام خمتلفة؛ فاألمر
متع ّلق يف حالة بمنحى تارخيي وثقايف ،يضع فيه
الفيلسوف انبعاث ثقافة بجميع أشكاهلا هد ًفا،
املفس ،بفهم
ويتع ّلق يف حالة أخرى ،بالنسبة إىل ّ
نص بمفرداته ،وبام يقصد أن يقوله يف أعامله،
ّ
أفالطون أو روسو أو كتبة األناجيل .وال يقوم
السؤاالن ،أحدمها حيال اآلخرّ ،إل بالعثور عىل
ويلح النسون عىل
الوضع نفسه للحلقة التأويليةّ .
ذلك املظهر املزدوج من التحليل « :وهكذا فعلينا
الدفع باجتاهني متعارضني يف آن م ًعا ،استخالص
الفردية ،والتجربة بمظهرها األوحد الذي ال يقبل
وأيضا أن نضع العمل الرائع
االختزال أو التفككً ،
يف سلسلة ،والعمل عىل إظهار الرجل العبقري
بوصفه نتاج وسط ومم ّثل جمموعة»؛ فهو مؤلف
أيضا من يتساءل
تاريخ األدب الفرنيس ،وهو ً
حول « :الوحدة الفكرية جلان جاك روسو».

ويسعنا القول يف تلك األثناء إن جهد فقه اللغة
األساس شدّ د عىل العرص أكثر من تشديده عىل
الفرد ،وشدّ د عىل الثقافة بمجموعها أكثر من
تشديده عىل الكاتب وعىل الداللة اجلوهرية ملؤلفاته.
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إن طرائق فقه اللغة تقوده إىل االهتامم باألصول
أكثر من املؤلفات نفسها ،وإىل التفريق ً
بدل من
اجلمع :نكتشف كُتـّا ًبا عديدين لسفر التكوين،
ونلمح وراء هومريوس مج ًعا من املبدعني .وبناء
عليه ،يويل الفقيه اللغوي اهتام ًما أكرب للكلامت -
للنحو واألشياء  -للمؤسسات والعادات -أكثر
من دالالت العمل .وحسبه لريىض أن يكون
ً
اتصال بني األشياء والكلامت؛ فاملشكلة
قد أقام
املطروحة يف احللقة التأويلية األوىل ّ
تنحل بكل يرس
يف هذه احلالة الضيقة ،وهذا احلل اكتشفه العاملون
بالنقوش« :إن مبدأ السلسلة هو يف واقع األمر
املدون ال ُيفيض
مبدأ أساس .فالكالم املعزول
ّ
ّإل بجزء من إرشاده .وهو ال يأخذ معناه احلقيقي
ّإل داخل سلسلة» .وك ّلام كانت السلسلة فائضة
املدون أكثر أمهية ،وهي
ومتنوعة ،أضحى الكالم ّ
ّ
القاعدة الذهبية التي أوضحها إدوارد غريهارد
رصحا
بشأن الرصوح األثرية كافة« :من شاهد
ً
واحدً ا مل َير أي رصح .ومن رأى ألف رصح فقد
رأى واحدً ا»(.)٢٦

إن الوضع السلسيل ّ
حيل عىل نحو جتريبي ونظري
املسألة التي تطرحها احللقة واملفارقة التأويل ّيتان
بني اخلاص والعام .والوضع السلسيل للمعطيات
املتجانسة ،وهو يسمح بالتمييز بني االستثناء
والقاعدة واملستديامت واملتطورات ،هو العملية
التي تشكّل الواقع التارخيي بوصفه واق ًعا .وإنّه
لدرس عميق ودفني يف فقه اللغة ،ولن يكتشفه
ّ
متأخر جدً ا ،مع بدء
املؤرخون ّإل يف وقت
ّ
اهتاممهم بالتاريخ املتسلسل .ويف املقابلّ ،
فإن
لنص
هيتم أبدً ا بالداللة اإلمجالية ّ
فقه اللغة ال ّ
النص التي أتاحت
عىل هذا النحو .إن وضعنة
ّ
وحدها نشوء فقه اللغة ،متباينة مع احلرص عىل
النص يتك ّلم
عرصنة تأويلية حتتاج إىل جعل
ّ
النص
فور ًيا لتخرج منه بقاعدة حياتية .وإن معنى ّ
بصفته هذه ،وجتانسه ،مها مسألتان ال تُطرحان
عىل الفقيه .بناء عىل ذلك ،نفهم ِل َ ليس هلام من
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وزن ّإل لدى شاليرماخر ،خارج نطاق التطور
املنتظم لفقه اللغة .وشاليرماخر ،من ناحية ،هو
فقيه لغوي يقرتح فرضية مبتكرة للقيام بتحليل
ُ
األناجيل انطال ًقا من
للمسألة اإلمجالية :لقد كُتِبت
جمموعات أقوال املسيح وأفعاله املصنّفة تصني ًفا
أيضا الهويت
نوع ًيا( .)٢٧لكن شاليرماخر هو ً
وفيلسوف من العرص الرومانيس .فال يسعه إذن
أن يكتفي بتحليل نقدي للنصوص ،بل يريد حتديد
النص ،وهو ملزم ،يف سبيل ذلك ،بالعودة إىل
معنى ّ
املؤولني القروسطيني
السؤال املطروح من جانب ّ
ومن جانب سبينوزا يف بحثه الالهويت -السيايس.
النص؟ وما معنى اإلنجيل بحسب
فام معنى هذا ّ
القديس لوقا؟ وما معنى أفالطون؟ إن أصالة
شاليرماخر هي أنه يقع يف ملتقى فقه اللغة وتراث
عنرصا آخر قد
التفسري الديني اخلالص .ويقينًا أن
ً
دورا يف نشوء التأويلية وفق شاليرماخر :عند
أ ّدى ً
منعطف القرن الثامن عرش والتاسع عرش ،طرأ
تعديل عىل وجهة األدب ومكانة الكاتب؛ فبعد أن
قديم الع ًبا اله ًيا باألوتاد اخلشبية ثم
كان الكاتب ً
ونبي
صار فيلسو ًفا ،عاد
ّ
فتحول إىل ساحر حمرتف ّ
ينافس الكاهن ،قبل أن حيتل شي ًئا فشي ًئا مكان هذا
األخري .ويف موازاة ذلك ،ما عاد العمل األديب
تسلية عادية ،بل هو مثقل بداللة عميقة وحيوية
بالنسبة إىل املجتمع .وليس لنا أن ننسى ّأنم
فلسفي
عثروا ،يف ذلك العرص فقط  ،عىل معنى
ّ
لرواية دون كيخوته .فالعمل األديب أو الفلسفي
قارن باملعنى الذي نجده يف
مثقل إذن بمعنى ُي َ
أيضا ،يقبل
األساطري أو الكتب املقدسة :إنه ،هو ً
يعمم شاليرماخر عىل مجيع
حكم نقد تفعييل .إذن ّ
النصوص استخدا َم طريقة تسعى إىل التوفيق بني
فقه اللغة والتفسري التفعييل( .)٢٨وإن من الصعوبة
بمكان إعادة بناء املفهوم التأوييل لدى شاليرماخر
بنا ًء منطق ًيا ،فهو مفكّر مع ّقد ،زئبقي ومتناقض يف
الغالب ،ومل خي ّلف ملبادئه قط من صيغة واضحة
ِ
ُش فقط إىل النقاط التي تبدو لنا
وحاسمة .ولن ْ
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أساسية .في ِ
دخل شاليرماخر ،أول وهلة ،يف تفسري
ُ
التفرغ الثنائي ،الرومانيس بامتياز ،من املوضوعي
ّ
النص انطال ًقا
حتليل
جانب
من
هنالك
والذايت:
ّ
من لغة عرص وثقافته  -التفسري النحوي الذي
جيمع التحقيقني ،اللغوي والتارخيي ،لفقه اللغة
الكالسيكي  -ومن اجلانب اآلخر التفسري انطال ًقا
من املؤلـِّف ،أي من عمله بمجموعه كإنتاج
يسميه التفسري التقني .وليس
لفردانية  -وهو ما ّ
أيضا روح
روحا موضوعية ،وإنّام هم ً
الكل فقط ً
شخصية هي نتاج نشاط التفكري.
ونرى أي انتقال حيصل هنا :فنحن ما عدنا نبحث
النص كام يف التفسري القروسطي ،بل
عن معنى ّ
نميض إىل ما هو أبعد من األثر املوضوعي الذي
النص ،الذاتية
يدرسه الفقيه اللغوي لنبلغ ،يف
ّ
النص موضو ًعا ،كام
التي أنشأها .وعندها يغدو ّ
ترصف اسرتاتيجيا
سيكون لدى ديلتي ،حتت
ّ
ترمي ،عرب النصوص ،إىل اكتشاف مبدأ الفردانية
الذي منح النصوص وجو ًدا .وإن هذا ال ُبعد
املوضوعي ،القائم يف بناء بويخ النظري ،ال يؤدي
حاسم يف تطبيق فقه اللغة ،ولن يرتقي إىل
دورا
ً
ً
املصاف األول يف اخلالف الكبري بشأن طريقة
العلوم اإلنسانية التي ستحتل هناية القرن التاسع
عرش.
أ ّما املظهر األساس الثاين لتأويلية شاليرماخر،
فهو مفهوم احللقة التأويلية .إن رشح مقطع
خصوصا حني يكون الرشح
ما -وذلك ينطبق
ً
«التقني» هو املقصود  -يقوم عىل موضعته
النص الذي ينتمي إليه :فتجري حينها
يف
ّ
حركة ذهاب وإياب ،وحركة دائرية تقود عىل
التوايل من اخلاص إىل العام ،ثم من العام إىل
اخلاص .وهذه احللقات تزداد اتسا ًعا ،أي إنّنا
نبدأ بوضع املقطع يف عالقة مع سياقه املبارش
ونوسع احللقات بإدماج العنارص يف جمموعات
ّ
أكثر فأكثر اتسا ًعا ،فيتع ّلق األمر بام هو أكثر من
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حلقة منطقية ونظرية ،إذ يتعلق بحلقة منهجية
النص
تقربنا تدرجي ًيا من
ّ
وجتريبية ،عليها أن ّ
بمجموعه.
هنالك شكالن من الفهم يعمالن ليؤ ّديا إىل هذا
التفسري اإلمجايل :فهم «تنجيمي» ،وشعور سبقي
يسعى بالتطابق مع الغري إىل أن ّ
حيل يف حمل املبدع
ليستقر
أو أن جيد باألحرى املركز الداليل للمقطع
ّ
«مقارن» يرمي إىل
فيه عرب عمل متاثل فوري وفهم
َ
أن ُي ِ
ظهر بجالء شتى املشاعر املسبقة اجلزئية وأن
ُيرتّبها بتنظيمها بطريقة تصل هبا إىل تفسري إمجايل
للنص .وبناء عليه ،فإن الشعور السبقي واملقارنة
ّ
حيركان احللقة التأويلية.
مها الفعالن اللذان ّ
أيضا يتجاوز شاليرماخر فقه
عند تلك النقطة ً
ِ
اللغة ويعلن التعارض ،الذي استُغ ّل يف هناية
القرن ،بني الرشح والفهم .ولئن كان شاليرماخر
ويبش بتأويلية
عىل ذلك النحو يف ما وراء فقه اللغة ّ
يكف عن املسامهة يف رؤية
القرن العرشين ،فإنه ال ّ
َ
العال التي هي منبع فقه اللغة ،أي التارخيانية :إن

الفهم التنجيمي يتيح لنا القيام بوثبة ،هي الوثبة
التي تقطع املسافة التي تفصل بني ثقافتنا وثقافة
بعيدة عنا يف الزمان واملكان .فاملبدأ املشرتك بني
فقه اللغة واللسانية املقارنة التي تنشأ بالتوازي هو
أيضا البيولوجيا لدى المارك
يوجه ً
املبدأ الذي ّ
ِ
دارون ،واالقتصاد لدى ميل أو ماركس :ال
أو
تطورها؛ فالرشح أن
نعرف ظاهرة ّإل عرب قوانني ّ
نقول ما األصل وما احلصيلة .ويتع ّلق هذا املنظور
جنسا
نتبص ً
شي ًئا فشي ًئا بجميع ميادين فقه اللغةّ :
نموا نوع ًيا وف ًقا للقوانني شبه
أدب ًيا مثل كائن ينمو ً
البيولوجية .ويشبه العمل املعزول فسيفساء من
الينابيع ،حيث نجد خمتلف ع ّينات الرتاث الذي
َب إنتاج العمل نتيجة تكوين
تندرج فيه ،ف ُيعت َ ُ
نفساين تتيح فيه قراءات املؤ ِّلف وحياته وما ّ
خيط
التطور
ويمحو من خمططات إمجالية ،بالعثور عىل
ّ
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وأخريا تؤدي طرائق فقه اللغة بشأن
التفصييل.
ً
النص إىل إعادة بناء تتابع املخطوطات والطبعات.
ّ

إن معنى العمل نفسه هو نتيجة عملية تارخيية
متدرجة :فام دام فقه اللغة ،بحسب بويكخ،
ّ
ً
ً
اعرتافا بام هو معروف مسبقا ،فال يمكن قيام
إعجاب من بعد ،أو فهم غري الفهم التارخيي .وال
تتم لدى شاليرماخر ّإل
يسع عرصنة ّ
النص أن ّ
بالقفزة احلدسية التي تتيح لنا أن نفهم الذاتية التي
أنتجته وأن نعثر عليها .فالعرص الثاين من التأويلية
املفس العمل بأي ثمن
هو إذن عرص املنتج :يريد ّ
عىل إحياء املعنى الذي رمى إليه املؤ ّلف .لكن ماذا
عن املعنى الذي نريد استخالصه عىل هذا النحو؟
كثريا منها حني كان األمر يتع ّلق
إن املسألة أصعب ً
ّ
بحل احللقة التأويلية املطروحة بالرشح النحوي

والتارخيي .فالوضع السلسيل ،يف هذه احلال
األخرية ،يضمن للمشكلة ً
حل نظر ًيا وعمل ًيا يف
آن م ًعا .لكن ما عاد األمر كذلك بشأن ما يتع ّلق
النص باعتبار إمجايل ،وهلذا السبب حتديدً ا
بمعنى ّ
ٍ
سؤال بدا هلم يف ما وراء
تراجع فقهاء اللغة حيال
يسع أدوات عملهم وطرائقهم أن متنحهم.
ما ُ
ظهرت صعوبات عديدة :مشكلة العالقات بني
النص ،ومشكلة
املعنى ا ُملراد واملعنى املاثل يف
ّ
التالحم الداخيل ومشكالت الوحدانية والشعور
وأخريا مشكلة املعنى اخلفي.
السبقي والديمومة،
ً
نتناول ً
أول مشكلة املعنى املراد واملعنى املاثل يف
دائم معنى املؤلف
ّ
النص« :إن معنى كتاب ما ليس ً
أو نيته .فمعنى الكتاب هو ذلك املاثل طبيع ًيا ،لدى
النص ك ّله .وأ ًيا تكن ن ّية الكاتب أو معناه،
تفحص ّ
ّ
ّ
يظل الكتاب خاض ًعا بدق ّة لرقابته الذاتية من دون
نصه ،إن كان معناه احلقيقي واخلاص،
اخلروج من ّ
النص ،ردي ًئا .عندئذ ال يؤ ّدي
الذي هو معنى
ّ
معنى الشخص أو نيته ّإل إىل عذر الشخص نفسه.
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ً
جاهل،
وهو معذور عىل وجه اخلصوص إن كان
أو أنه مل يدرك قيمة التعابري .لكن يمكن احلكم
ً
مستقل
حكم
عىل الكتاب عرب معناه اخلاص،
ً
عن معنى املؤ ّلف»( .)٢٩أما إذا اختلف املعنيان أو
تعارضا ،فكيف هلام أن يتعايشا ،وكيف أمكن هلام
ِ
جل َم ِل نفسها؟
أن ُي َّ
دونا يف الكلامت نفسها ويف ا ُ
ِ
النص ،ما إن كُتب حتى بات
وكيف نفهم أن
ّ
غري متوافق واملعنى الذي رغب مؤ ّلفه يف إعطائه
الرس ك ّله الكامن وراء سامكة القول الذي
إياه؟ إنه ّ
ّ
وكأن اللغة تقاوم الذي يستخدمها فتفرض
يظهر،
َ
عليه معاين ما كان يتو ّقعها.
ّإنا مشكلة التالحم الداخيل :إن الصالت القائمة
بني اجلمل ليست من املصاف عينه للصالت ما
بني الكلامت واألشياء .وإذا ما تركنا الرسديات
جان ًبا ،فإن النصوص األخرى تنتظم عرب عالقات
منطقية بني اجلمل .فام األدوات التي نستخدمها
لتحليل هذا املنطق الداخيل للعمل؟ ال يسع
املنطق الكالسيكي للجدل الشكيل أو املحاوالت
األخرية يف حتليل اخلطاب أن تكفي للعثور عىل
املنطق املع ّقد لالستنباطات الطبيعية.

وهنالك مشكلة وحدانية املعنى :ليس سوى معنى
واحد ،بالنسبة إىل شاليرماخر ،وهو حييط بجميع
املعاين املتوازية فيدجمها يف تفسري متالحم .فكيف
لنا أن نكون واثقني من أن املعاين اخلصوصية
واجلمل اخلصوصية متناغمة؟ ِ
ول َ يكون كاتب
ما متساو ًقا ،وفق مس ّلمة مألوفة نقع عليها لدى
حمللني خمتلفني اختالف غريو أو غولدمان؟ وهل
نحن أنفسنا كذلك؟ فلنستعد املسألة التي طرحتها
مقالة النسون ،وكنا أتينا إىل ذكرها« :الوحدة
الفكرية لدى جان جاك روسو» :فهل هنالك من
لروسو ،انطال ًقا
نقطة أو من منظور ،تأيت كل مجلة
ّ
ّ
فتحتل مكاهنا ،مثل عملية رصف مضبوط
منهام،
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بإحكام؟ حسبنا النظر يف ما حولنا لنالحظ أننا مل
نحقق ،حتى اليوم ،أي تقدّ م يف هذا املجال .ونرى
املوحدون احلازمون
عىل الدوام كيف يتصادم
ّ
املتحمسون...
ومق ّطعو األوصال
ّ

نص
إهنا مشكلة التطابق مع الغري :إن كان فهم ّ
هو القيام بوثبة لقطع املسافة التي تفصلنا عن
زمانه لنحاول ،بفعل ختمني ،أن نغدو معارصين
له ،فكيف لنا أن نضمن أن حدسنا يف مكانه؟
النص ّإل عىل ما
وتكمن اخلطورة يف ّأل نعثر يف ّ
جئنا به إليه .ومشكلة الديمومة :ال تطرح تأويلية
واضحا مسألة العالقات
طرحا
شاليرماخر
ً
ً
النص وعرصنته.
الواجبة إقامتها بني وضعنة
ّ
وسع ًيا منها إىل كسب الرهان عىل الوجهني ،فهي
جتتنب الصعوبة ً
النص
بدل من ح ّلها ،فهل أضحى ّ
خالصا ،ال يقول لنا من يشء بعفوية وينبغي
غرضا
ً
ً
إرغامه عىل الكالم ،أم أنه ال يزال كلمة حية تنادينا
مبارشة؟ إننا نستذكر حرية كارل ماركس حيال
الفن اإلغريقي الذي ما عاد بوسعنا فهمه ،وليس
لنا أن نفهمه من بعدّ ،إل أنه ال يزال يتحدّ ث إلينا:
«لك ّن املشقة ليست يف أن نفهم أن الفن اإلغريقي
التطور
وامللحمة مرتابطان ببعض األشكال من
ّ
االجتامعي ،وإنام الصعوبة هي التالية :إهنام ال
معيارا
يزاالن يمنحاننا غبطة فنية ،ومها يشكالن
ً
عىل بعض األصعدة ،كام ّأنام بالنسبة إلينا نمط
ال يمكن بلوغه» .ذلك أن الصعود حتى الذاتية
ّ
فالتقمص
اخللقة يمكن تأويله باالجتاهني:
ّ
الوجداين يف إحدى احلالني يؤدي إىل تطوير معنى
سبق إعطاؤه ،وهو معنى حي .ويف احلال األخرى،
التقمص الوجداين وسيلة إلعطاء التفخيم
يكون
ّ
ليشء ما ما عاد يك ّلمنا مبارشة  -وهنا يكمن معنى
من الصيغة الشهرية «اإلعجاب احلقيقي إعجاب
أخريا مسألة املعنى اخلفي:
تارخيي»( .)30وهنالك
ً

هل املعنى الذي نتفنّن يف العثور عليه أو لقائه
جمد ًدا ،هو املعنى الذي يقصده املبدع؟ مل يكن ذلك
املبدع
فهم الناقدُ يف سبيله
َ
رأي شاليرماخر الذي َي ُ
أكثر من فهم هذا األخري لنفسه :تفسري يتع ّلق
باملوضوع الرومانيس لإلنتاج كأنّه مماثل ملرحلة
كثريا
تطور طبيعية من اإلنبات والنمو املستقلة ً
عن وعي املنتِج .ولئن مل يتحدّ د البحث عن املعنى
الذي يريده املؤلف واملعرتف به من معارصيه،
فام هو ذلك املعنى اآلخر ،العميق وغري الواعي،
وما نظامه ،وأين هو موجود؟ وهل هو من املعنى
أيضا؟
ً
إن تلك املسائل كلها ،التي جتعلنا نخرج من
فقه اللغة باملعنى احلرصي للكلمة ،ال تزال ح ّية
ختصنا :إهنا جتعلنا ننتقل إىل
ألنا ّ
بالنسبة إليناّ ،
تأويلية زماننا.
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