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جتشم املرتجم اجلزائري عمر مهيبل
كبريا يف ترمجة كتاب الفيلسوف
جهدً ا ً
الكندي جان غراندان ( )J. Grondinاملنعرج
اهلريمينوطيقي للفينومينولوجيا Le tournant
 .herméneutique de la phénoménolgieهذا
الكتاب الذي يمكن أن نمركز سياقه التارخيي
و اإلبيستيمي يف فرتة سبقها ازدهار ملباحث
فلسفية كربى ،كالوجودية يف أملانيا وفرنسا يف
مرورا بفرتة
مرحلة الثالثينيات واألربعينيات،
ً
اخلمسينيات و حتى هناية الستينيات التي بزغت
معها تكشفات ملباحث البنيوية والتفكيكية التي

اندرجت ضمن سياقات األلسنية و اللغوية ،لتليها
يف فرنسا فرتة التشذر الفلسفي التي أفرزت أنام ًطا
ذات صيغ فلسفية معرفية مستقبلية طاملا ح ّبذ
مهيبل عىل تسميتها الفوىض املبدعة.

يف ظل هذه الرتاكامت الفلسفية املثرية ،تنعتق
معها مباحث فلسفية مشوقة ،نشيد بالذكر
ِ
()1
املالمسة للفينومينولوجيا
منها اهلريمينوطيقا
واألنطولوجيا .ويأيت كتاب غراندان بام جيبله من
عمق فلسفي ومماحكة هريمينوطيقية قدمها مهيبل
للقارئ العريب بأسلوب سلس ورائق يتوافق

* أستاذ السيميائية يف جامعة لوزان -سويرسا.
** فيلسوف ومفكر كندي ( ،) - 1955متخصص بالفلسفة الكانطية وبفلسفة كل من هانس غادامير ومارتن هايدغر.
*** أستاذ التعليم العالي في الفلسفة في جامعة الجزائر ،وباحث ومترجم.
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وأبجديات التأويلية وإحاالهتا الفلسفية املعارصة،
عودنا بني الفينة واألخرى،
خصوصا أن املرتجم ّ
ً
من خالل كثري من الرتمجات التي قدمها يف كتاباته
الفلسفية ،عىل وضع مقدمات طويلة للكتب التي
سلسا ،وكذا
ترمجها ،بام جيعل ولوج املتن املعقد ً
فك طالسم هذا الكتاب املهم.

حري بنا ونحن نعمد إىل استيضاح حيثيات هذه
القراءة أن تستوقفنا مصطلحات فلسفية ذات
دالالت ألسنية والهوتية عميقة .عىل رأس هذه
املصطلحات اهلريمينوطيقيا التي مارسها غراندان
يف متن كتابه الذي نحن بصدد قراءته ،ويامرسها
يف الوقت ذاته املرتجم مهيبل كقارئ ومؤول،
ألن للنص املرتجم نفسه شيفرته و أفقه اخلاص،
لكن :أين مكامن هذا املنعرج؟ وماهي طبيعته
ومتظهراته؟ وكيف استطاع غراندان عرب االنعطافة
اهلريمينوطيقية أن يتقىص عويص املحاذير التي
تتلبس به؟ إذ حاول هو اآلخر ،وبحذاقة مثرية،
االنفتاح عىل تفكيكية جاك دريدا ،مع العلم أن
أي مطارحة هريمينوطيقية يف اللغة حتيل الدازاين
ال حمالة إىل مقاربتني تأويليتني ،إحدامها تنكشف
من خالل اللغة امليتافيزقية املضمرة يف غياهب
املتن اللغوي واألخرى صارمة دقيقة تبدأ معها
لعبة التأويل من لدن املؤلف .وحينام نتباحث مع
املرتجم بشأن مالبسات اعتامد غراندان عىل لفظة
املنعرج كمنطلق لعنوان كتابه ،نجده يرصح بأنه
هنلها من أبحاثه األلسنية ،وكذلك من فلسفة
اللغة.
استهل املرتجم الكتاب الذي نحن بصدد قراءته،
وهو يف مخسة فصول (غراندان ،ص  ،)7بتقديم
هنجا أركيولوج ًيا ،مستقص ًيا ال ُبعد
مطول هنج فيه ً
َّ
التارخيي للهريمينوطيقا والتداخالت الكبرية بينها
وبني الفينومينولوجيا واالنطولوجيا ،وذلك طب ًعا
داخل الفلسفة األملانية عىل وجه اخلصوص.
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بادئ ذي بدء ،نرشع يف استكناه مغاليق القراءة
احلفرية التي ولج خباياها املرتجم عمر مهيبل،
واض ًعا غراندان داخل حدود معرفية ومنهجية،
ومفصلها عىل مراحل ثالث:
ّ

بدأ بالفينومينولوجيا املتأصلة يف جذورها من
مقرا باحلذاقة
الفيلسوف األملاين إدموند هورسلِّ ،
الفريدة هلذا الفيلسوف وقدرته اهلائلة عىل املناورة
داخل إطار إبستيمي  -فكري ومنهجي ضيق.
فهورسل يدّ عي تارة أن «الفينومينولوجيا تعني
الدراسة الوصفية للظواهر»( ،)2ويقر تارة أخرى
معر ًجا عىل أهم
بأهنا العودة إىل األشياء ذاهتاّ ،
سمة تتسم هبا هاته الفلسفة أال وهي القصدية
دائم وعي بيشء ما(،)3
من منطلق أن الوعي هو ً
ٍ
بإضافة إىل خطوة اإليبوخية والرد أو االختزال
الفينومينولوجي الذي استحق جدارته بحمل
املنهج الفلسفي.
لكن املرتجم يعترب أن هذه الفينومينولوجيا
اهلورسلية وقعت يف انسداد إبستيمي كون
املطمح األساس للفلسفات كلها هو العودة إىل
األشياء ذاهتا وإن تباينت املسالك واملناهج.
وبذلك يقتبس املرتجم اقرتاح أندري دو مريا
القائل برضورة إماطة اللثام عن الصورنة التي
ُمنيت هبا الفينومينولوجيا ،وبأن تلتجئ هذه
الصورنة إىل عامل املعنى والداللة ودحض مجيع
اإلحاالت املرتبطة بمفهوم القصدية وإحاالهتا
السايكولوجية عند فرانز برنتانو ،لينقلنا بعدها
املرتجم من األنطولوجيا إىل اهلريمينوطيقا،
مقرا بمدى
وحينئذ يستكنه أنطولوجيا هايدغرًّ ،
ومستظهرا
تعقيد هذا الرباديغم األنطولوجي،
ً
املقاربة اهلايدغرية التي تظهر بسيطة وهي تبطن
عمقها الدفني.
قط ًعا ،طفت فينومينولوجيا هورسل عىل سطح
الكينونة ومل تفقه املكنون الباطني الذي وجد
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بديله يف أنطولوجيا هايدغر باللغة الشاعرية
اهلولدرلينية املقتدرة عىل حذق بعض ألغاز هاته
الكينونة .ويركز بعدها مهيبل عىل اللغة بحكم
قدرهتا عىل حذق أم الظواهر ،أي الكينونة،
ألهنا وسيلتنا لفهم الكائن ،ولكنها ستكون يف
الوقت ذاته أداة لعدم فهمنا هلا وهو ما يفتح
االنبجاسة نحو اهلريمينوطيقا التي جعلت
غادامري يتجاوز أنطولوجيا هايدغر إىل منحى
جديد ينطلق من اهلريمينوطيقا وينحو سالكًا
التفكيكية؛ اذ جعل غراندان من هريمينوطيقا
أساسا يف الربط بني مباحث
غادامري منعط ًفا
ً
الفينومينولوجيا واألنطولوجيا .و األبرز من هذا
كله من حيث الرونق توكيداته الكبرية التي جتمع
ربا
بني اهلريمينوطيقا و تفكيكية جاك دريدا ،معت ً
تفكيكية دريدا مناشدة ملقارباتية ألسنية كالسيكية
يف منحاها الغراماتولوجي .طب ًعا ،هذا حينام نقرأ
املنهك واملنهمك
لدريدا الشاب ،بخالف دريدا َ
بمساءلة اهلوية واألصالة وما ُجبلت عليه من
نوستاجلية و دراماتيكية (غراندان ،ص .)10
يف الفصل األول« :إسهام هورسل الصامت يف
اهلريمينوطيقا» ،نجد أن اقتحام هورسل جمال
اهلريمينوطيقا مل يكن البتة مطمحه ،بل كان ضد
كل ما يمكن وصفه بالفكر اهلريمينوطيقي ،كونه
حيمل يف بواطنه املحنى التارخياين .وال أدل عىل
ذلك من احلوار اجلدايل بني هورسل و دلتاي ،قط ًعا
من دون أن ننسى ذلك الرصاع الدياليكتيكي املرير
مع تأويلية هايدغر؛ فهورسل كان دأبه هو الظواهر
ذاهتا ال ما يمكن تأويله حول الظواهر .و لكن هل
هذا يعني أن هورسل مل يكن هريمينوطيق ًيا؟
يلفت الفيلسوف بول ريكور يف كتابه املثري
فينومينولوجيا وهريمينوطيقا االنتباه إىل بعض
املصطلحات التي يستعملها هورسل بحكم أهنا
من صميم النهج اهلريمينوطيقي ،لكن هورسل
يعمد إىل تأكيد أنه يتداول هذه املصطلحات

169
اهلريمينوطيقية بغية العودة إىل املاهيات بشكل
أفضل .وجيدر أن نرصح بأن هورسل مل ينرش
كت ًبا بقدر ما كان يعمد وضع أبحاث ،وما
يمكن أن ننعته باهلريمينوطيقا يف فينومينولوجيا
هورسل هو يف كوامن اجلملة الفينومينولوجية
الشعاراتية الشهرية «العودة إىل األشياء ذاهتا»،
ومعها تبدأ رحلة البحث عن املاهيات املسترتة
خلف االشياء ،ومساءلة القصدية القابعة خلف
الظواهر وإحاالهتا ،أو بحث مقاصد املعنى التي
تشكل األشياء.
إن املطارحة الفينومينولوجية اهلورسلية تشجبها
إحاالت تأويلية عدة يمكن اقتفاء آثارها اجلليلة
من خالل املسعى الكبري للفينومينولوجيا وهو
«العودة إىل األشياء ذاهتا» .هذا اإليعاز اهلورسيل
نستشف حيثياته من خالل دعوته إىل أن نحتمي
من أي نسق ميتافيزيقي ،وأن نكتفي بام يقدمه لنا
احلدس ،ونعمد إىل االختزال الفينومينولوجي
الذي بفضله نتخلص من كل ما ال يظهر بشكل
«معطى يف احلدس» .لكن مصطلح ايبوخية
( )epocheيدثر بدثار ال َّلبس والغموض؛ فمفهوم
الرد ) )la reductionجتبله اهلريمينوطيقا بطريقة
رسية ألنه حييلنا إىل االجتاه نحو األشياء املاهوية
املسبوقة بإعادة هيكلة لنظرتنا إىل العامل ،بحكم
دائم هوة بني القول اخلارجي والقول
أن هناك ً
الباطني الذي نحاول استنطاقه؛ هذه اهلوة هي
مكمن اهلريمينوطيقا ،باإلضافة إىل القصدية التي
هي يف صميمها توتر ينبجس نوره عن الذات باجتاه
املعنى؛ هذا التوتر املوجود بني املعنى املقصود
واملعنى يف حد ذاته .وهنا تعانق الفينومينولوجيا
اهلريمينوطيقا كمبحث.

كام اعترب غراندان أن من أكرب استحقاقات هورسل
اهلريمينوطيقية عدم اختزاله املعنى داخل االجتاه
القصدي للموضوع ؛ فاملوضوع ال يفعل شي ًئا
سوى أن يقوم باملشاركة يف تشكيل املعنى الذي
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يولد معه .وبذلك ،يكون هورسل من خالل
توجيهه الفينومينولوجيا بمنحى القصدية ،قد
ولج اهلريمينوطيقا من باهبا الواسع .كام انه حري
بنا أن نشري إىل اعتبار التصور اهلريمينوطيقي
للدازاين ،بام هو مرشوع مقذوف تردد صداه يف
تصور هورسل بشأن «عامل احلياة» ،املصدر االول
لكل تشكّل للمعنى (غراندان ،ص .)74
إن مصطلح اهلريمينوطيقا يظل بال أدنى شك
وضوحا داخل تراتبية هايدغر املعجمية(،)4
األقل
ً
كام يرد يف الفصل الثاين« :اهلريمينوطيقا يف مؤلف
الكينونة والزمان» .واملثري يف هذا الفيلسوف أن
فهمه صعب وسهل يف آن م ًعا ،بحكم لغته ذات
النغمة الصوفية(.)5

يستهل غراندان هذا الفصل بعرض إحدى أهم
ُجل مؤ َّلف هايدغر املركزي الكينونة والزمان
التي اعتربها املؤلف مهمة مؤداها أن «الفلسفة
هي أنطولوجيا فينومينولوجية كلية تنطلق من
ً
حتليل للوجود
هريمينوطيقا الدازاين بام أهنا ُت َعدّ
قامت بتحديد هناية اخليط املوجه بأي مطارحة
فلسفية ،حيث تبدأ انبجاسة هذا الوجود أو حيث
يفرتض فيه أن ينبجس»( ،)6وهذه مجلة هايدغرية
متوهيا من نمط
اعتربها غراندان مثقلة وحتمل
ً
هريمينوطيقي للدازاين .وحري بنا ،ونحن نلج
املتن اهلايدغري األصيل (الكينونة والزمان) أن
نستكنه بوضوح مدى استيعاب الكتاب مباحث
األنطولوجيا والفينومينولوجيا .أ ّما ما يتعلق
باهلريمينوطيقيا ،فإن متنها مل حيظ ّإل بالنزر اليسري
يف نصية هايدغر الركيزة (نصف صفحة عىل
أقل تقدير) .إهنا باقتدار تكتم عريض يقودنا إىل
نوع من إلزامية أن يكون املنطلق األنطولوجي
والفينومينولوجي من هريمينوطيقا الدازاين.
ولكن ،ملاذا؟ وعىل أي أي مستوى؟ و كيف
تشكل اهلريمينوطيقا نقطة انطالق األنطولوجيا
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والفينومينولوجيا الشاملة يف الكينونة والزمان،
فمم ال شك فيه أن حمادثات هايدغر تناغمت
ّ
مع املنهمكني بدرسه يف اهلريمينوطيقا ،ولكن
بإشادة يغمرها التكتم واملكر ،من دون أن ننسى
كتابات هايدغر الشاب يف دروسه التي خلصها
يف مرشوعه الفلسفي «هريمينوطيقا احلدوث».
إنه من الصعوبة بمكان أن نتم ّثل فينومينولوجيا
وأنطولوجيا من دون هريمينوطيقا ،وف ًقا للقول
الغرانداين.

إ ًذا نعود إىل هريمينوطيقا الدازاين كمنطلق أوالين
أصالين يف املرشوع اهلايدغري .وعلينا أن نرصح
بأن فيلسوف «الغابة السوداء» أدرج هذا املفهوم
لغرض رشح مفهوم آخر هو احلدوث .علينا
محال أوجه
أيضا أن نقر بأن مصطلح الدازاين ّ
ً
ليعمد بعدها هايدغر إىل التحوير من هريمينوطيقا
احلدوث إىل هريمينوطيقا الدازاين .ح ًقا إن
مصطلح هريمينوطيقا عند هايدغر مرتبط بصورة
ركيزة بالفهم ،أي فهم الدازاين حلقانية وجوده،
وبذلك يكون متسك هايدغر هبريمينوطيقا
الدازاين يعني بصورة أكثر جال ًء إعادة تزويده
بالوسائل التي متكّنه من شحذ انتباهه إىل وضعيته
اخلاصة ككائن هناك .حقيق أن نعترب هريمينوطيقا
هايدغر بمنزلة ممارسة لألنوار ،وتكون قصدانية
هايدغر يف النهاية إخراج الدازاين وانبجاسته
ً
حائل
املنفتحة وهتديم كل ما من شأنه أن يقف
أمام التملك امللكويت خلصوصية الدازاين وفرديته
الذاتوية .لذلك جيدر بنا أن نضيف برسعة إضاءة
هريمينوطيقية إىل الدازاين ألن الدازاين ما زال
خمف ًيا عن ذاته بفرديتها ،خاض ًعا للمثرثرين بشتى
إسقاطاهتم األتيقية والساساتية واأليديولوجية،
وهذا ماحيول دون بلوغ الدازاين األشياء ذاهتا.
نشري يف قراءتنا لـ الفصل الثالث« :االنتقال من
هريمينوطيقا هايدغر إىل هريمينوطيقا غادامري»،
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إىل أن من باب املواضعاتية اعتبار هريمينوطيقا
غادامري استمرارية طبيعية هلريمينوطيقا هايدغر،
وهو ما جعل غادامري األكثر وفاء ألستاذه ،فهل
معنى ذلك أن غادامري سارع إىل النهج اهلايدغري
نعرج عىل مبحث
يف مبحث اهلريمينوطيقا ،ونحن ّ
اهلريمينوطيقا اهلايدغري فنقع فريسة التعقيد
املتفصل عىل ثالثة مناح كربى:
 -هريمينوطيقا احلدوث األوىل

 -هريمينوطيقا الدازاين يف الكينونة و الزمان

أساسا
 هريمينوطيقا املرحلة املتأخرة ،و تتعلقً
بتاريخ امليتافيزيقا.

املنحى األول نستطيع استيعابه حتت شعار «من
أجل هريمينوطيقا للحدوث» .و يعيدنا غراندان
مرة أخرى إىل هريمينوطيقا هايدغر ،وبالتحديد
هريمينوطيقا احلدوث األوىل التي تتلبس هبا
غوامض هي من صميم غياهب هريمينوطيقا
هايدغر .وإذا عمدنا إىل االستكناه املقاربايت
لـمصطلح «احلدوث» ) )facticitéالذي يعني
املعيش وفق طريقة الكائن املعني (أن يكون
للدازاين حدوثية نفسه) ،فإن احلدوث يف النهاية
يعيش وسيعيش داخل اهنامك الذات بذاهتا .إن
املهمة األوىل للهريمينوطيقا هي العمل عىل تذكري
«احلدوثية» بذلك الطابع الكينوين الذي هو طابعي
أنا ،فهذا الكائن  -املنتدب هو التأويل ذاته .لذلك
تلتجئ هريمينوطيقا احلدوث إىل إخراج احلدوثية
من واقعة نسياهنا لذاهتا أو «اغرتاب الذاتوية» إىل
منحنى التيقظ التجذري الراديكايل اجتاه الذات
لذاهتا (غراندان ،ص .)101

يعرج غراندان عىل «هريمينوطيقا الكينونة
ثم ّ
والزمان» التي هي استمرارية طبيعية هلريمينوطيقا
احلدوث ،يف الوقت الذي نجد أن هريمينوطيقا
احلدوث األوىل تردد عىل مسامعنا ،و بكل أنواع
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اإلبانة املمكنة ،أن موضوع اهلريمينوطيقا هو
«الدازاين الفردي لكل منا» ،حتى تتمكن من أن
تساهم يف استنهاض يقظة راديكالية بخصوص
الذات املتامهية مع ذاهتا ،وهريمينوطيقا «الكينونة
والزمان» ستلجأ إىل االهتامم بالدازاين بطريقة
تصاعدية.

• هريمينوطيقا تاريخ امليتافيزيقا :إن نسيان
الكينونة يدخل ضمن الرتكيبة النسقية للميتافيزيقا
ذاهتا ،بل إن التاريخ الغريب كله يطبعه هذا النسيان
للكائن عىل نطاق واسع .
• غادامري يف مواجهة املرشوع اهلريمينوطيقي
ً
سؤال مركز ًيا مفاده:
هلايدغر :حري بنا أن نطرح
كيف نموقع منظومة غادامري اهلريمينوطيقية يف
مواجهة تلك اخلاصة هبايدغر؟

إننا تارة نجد أن غادامري يستمد إهلامه من
هريمينوطيقا احلدوث «عند هايدغر الشاب»،
طورا صعوبة يف كوننا ال نقدر عىل إحلاق
ونتجشم ً
بأي من التصورات اهلريمينوطيقية الثالثة
غادامري ٍّ
التي دافع عنها هايدغر  .ال بد أن نقر بتأثر جيل
هبايدغر املفكر التارخيي ،املنهمك باللغة والناهج
مسلك األثر الفنيّ ،إل أننا ال نلحقه بذلك
املرشوع اخلاص هبريمينوطيقا تاريخ امليتافيزيقا
(غراندان ،ص.)103
• يف سبيل فينومينولوجيا حمورها حدثية الفهم:
ينطلق غادامري من الفهم وحياول هبذا ممارسة
اهلريمينوطيقا بد ًءا من التساؤل التايل :ما الذي يقع
لنا؟ و ماذا يأخذنا عند إحساسنا بأننا فهمنا؟

إن غادامري فهمه  -وفق السليقة األملانية التي
فطر عليها  -من معناه األول ،وهو احلدث.
ومع ذلك ،فإن احلدث الذي هيم غادامري ليس
ذاك املتعلق بتلك اللعبة املركّبة بني ختفي الكائن
وعطائه وهو يف قمة عزلته ،ولكنه احلدث
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املتعلق بالفهم أو املتعلق بحصة احلدث يف كل
فهم.
وبخصوص الذات املتامهية مع ذاهتا ،فإن
هريمينوطيقا الكينونة والزمان ستلجأ إىل االهتامم
بالدازاين بطريقة تصاعدية.

يف الفصل الرابع« :املنعرج الفينومينولوجي
للهريمينوطيقا وفق منظور هايدغر وغادامري
وريكور» ،نجد أن غادامري يعتقد أن هورسل
العرابان احلقيقيان هلذا املنعرج
وهايدغر مها
ّ
اهلريمينوطيقي للفينومينولوجيا؛ فهورسل انشغل
بالفينومينولوجيا اهلريمينوطيقية عرب ذلك االهتامم
الكبري بام يدعوه القصدية الطبيعية للشعور.

كان هايدغر حيبذ أن تكون الفينومينولوجيا اخلاصة
به أكثر فينومينولوجية ممّا هي عليه ،أي أكثر
هريمينوطيقية من هريمينوطيقية هورسل وأكثر
أيضا.
فينومينولوجية من فينومينولوجية هورسل ً

حري بنا ،ومن باب احلصافة ،أن نؤكد اهلدف
اجلوهري لغادامري الذي يعتقد أنه لن يكون
هناك فهم بمنأى عن اللغة ،وبالتحديد بمنأى
عن البحث يف جمال اللغة؛ فهريمينوطيقا غادامري
الفينومينولوجية تدعو إىل يقظة الفهم املتحفز
ملسألته اللغوية .أ ّما بالنسبة إىل ريكور ،فإهنا ال تود
تبي لنا بشكل واضح ما هي مدينة به هلايدغر،
أن ّ
ّإل أهنا تعمل عىل متديد منظومته اهلدمية التقويضية
من خالل قبوهلا ،و بأناة ،هذه األلفة الطويلة
املتعلقة بالتموضعات .كام أهنا قبلت ،وعن طيب
خاطر ،أن يعمد هايدغر أو غادامري إىل أخذ العلم
(غراندان ،ص .)106

فالتقويض أو التهديم اهلريمينوطيقي يود
يسميه بول ريكور
هبذا املعنى أن يبارش ما
ّ
فهم معينًا
فينومينولوجيا هريمينوطيقية أو
ً
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أيضان ليس املنعرج
للذات .هبذا املعنى
ً
اهلريمينوطيقي للفينومينولوجيا بأقل أمهية ،حتى
ال نقول جوهرية ،من املنعرج الفينومينولوجي
للهريمينوطيقا.

نالحظ يف الفصل اخلامس« :ماهية التفكيك عند
جاك دريدا» أن دريدا يقدم لنا تعري ًفا واحدً ا
للتفكيك؛ تعريف مقتضب يتميز باإلجياز ومن
دون أي حتذلق« :إنه أكثر من لغة» ،وهو ما جعل
كثريين من مجهوره املعجب به يعتربون تعريفه
استفزاز ًيا؛ فهل معنى هذا أن هناك أكثر من لغة يف
التفكيك ،ألن لغة واحدة ال تكفي أبدً ا ،أم مؤدى
لغة مع ّينة ال يمكنها البتة الوفاء بالوعد الذي
قطعته عىل نفسها من أنه ينبغي أن يكون هناك
أكثر من لغة واحدة؟ و بمقدار ما نضاعف عدد
اللغات أو احتامالت قيام هذه اللغات ،نستشعر
حدود هذه اللغة بام هي كذلك .لكن ،ما رس كل
هذه املعاناة الدريدية؟

يتعي أن نلج خبايا كتابه أحادية اآلخر اللغوية
ّ
التي نستشف من مضامينها أن دريدا مسكون
هبموم لغات «أجداده» (العربية والعربية حتديدً ا)،
ألن اللغة الوحيدة التي تعلمها هي اللغة الفرنسية،
لكنه يشك دو ًما يف أنه عىل وشك الرحيل ،إذ
يقول« :أنا ال أملك سوى لغة واحدة ،ومع ذلك
فهي ليست لغتي»؛ ذلك أن اللغة الوحيدة التي
دائم لغة اآلخر .ولكن دريدا
أتقنها وأحبها كانت ً
وجد نفسه متامه ًيا مع القوة االستعامرية يف مستوى
ناكرا أصوله األوىل املخجلة كيهودي
اللغة،
ً
وكأحد أبناء «األقدام السوداء» .إن التجربة
املتعلقة بأحادية اآلخر اللغوية هي يف الواقع جتربة
شاملة ألهنا ترتجم االغرتاب األساس للمسألة
اللغوية عند االنسان(.)7

مناقشات ومراجعات
قراءة في كتاب للفيلسوف جان غراندان

إن التفكيك هبذا املعنى يود أن يكون بمنزلة
ذلك التذكري املستحيل بالنسيان؛ التذكري بذلك
االغرتاب الرضوري لكل لغة وثقافة.

وقد حرصت املباحثة اهلريمينوطيقية عىل إماطة اللثام
عن احلوار بني مفهوم الفهم الغادامريي والتفكيك
الدريدي؛ هذا احلوار الذي متخض عنه انفتاح عىل
اآلخر وبحث عن لغة أخرى غري لغتي أنا.
وأحادية اآلخر اللغوية تتعلق براديكالية القابلية
للقذف ،و نستجيل من ذلك أن الفهم بالنسبة إىل
اهلريمينوطيقا إنام يصدر عن هذه القابلية اجلاحمة
للقذف ،فال معقولية من دون نسيان ،ومن هنا
فإن التفكيك واهلريمينوطيقا يتحدثان لغة اآلخر
املستحيلة ،فلغة واحدة ال تكفي أبدً ا.

خاتمة:
«الفينومينولوجيا المشطوبة»
استهل جان غراندان خامتة دراسته بعبارة مفادها:
«ما هو نقيض مصطلح الفينومينولوجيا؟ إن
نقيضها هو الفينومينولوجيا املشطوبة بحكم أن
استخدام هاته اللفظة هو لوصف فلسفة مع ّينة.
كام أن من األجدر أن أمارس هذه الفلسفة
بطريق الصمت عن احلديث عنها ،أي أن نامرس
فينومينولوجيا تقوم بشطب ذاهتا بذاهتا .أنه نوع
من ممارسة شطب املفاهيم (غراندان ،ص .)165

إن أي بحث فينومينولوجي يعمل وكأنه لوحة
مجيلة جتعلنا نرى ما هو مرسوم ولكن ال نقدر
عم يتضمنه هذا الرسم .وربام تكون
عىل التساؤل ّ
الفينومينولوجيا (املشطوبة) جمال موضوعات
منهجا أو تقليدً ا فلسف ًيا:
مع ّينة أو
ً
 الفينومينولوجيا بام هي جمال موضوعايت :حريبنا ونحن نستكنه خبايا كتاب هايدغر الذي أهداه
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إىل أستاذه ظاهر ًيا ،أن نجد من مضامينه املاثلة
يف متن الكينونة والزمان ما يصادق عىل ذلك
ويدعمه بحكم أن موضوع الفينومينولوجيا
األوضح رون ًقا هو ذاك الذي ال يتبدى عيان ًيا.
وهذه األطروحة ختالف النهج اهلورسيل ،فاليشء
ذاته بالنسبة إىل أطروحته اخلفية القائلة إن عىل
الكائن أن يكون ،هذا هو املوضوع.
معي :اعرتف
 الفينومينولوجيا عنوانًا ملنهج ّعلم فينومينولوج ًيا يدّ عي
هايدغر يف البداية أن ً
العودة إىل الظواهر هو فكرة بدهيية تشبه من
حياول دفع الباب ليفتحه ،وهو يف األصل مفتوح،
وهنا نستكنه مقولة هايدغر يف رسالة بعث هبا إىل
جوليوس ستانزل« :لن أحتدث ّإل عن األشياء
ذاهتا ،هذا وعد مني ،لن أحكي لكم حكايا ال
معنى هلا».
عمد هايدغر إىل ممارسة الفينومينولوجيا من منطلق
األشياء ذاهتا ،ولكنه زادها معنى وانفتح من خالهلا
عىل الفكر اليوناين و مصطلحاته التأويلية من مثل
أليثيا والالحتجب ولوغوس وفيزيس واالنبثاق،
إظهارا
كام تصبح الفينومينولوجيا عند هايدغر
ً
للظواهر انطال ًقا منها هي ذاهتا.
هكذا نرى أن من الصعوبة أن نجعل من مفهوم
معي مفهو ًما فينومينولوج ًيا يمكنه أن يصف،
ّ
وبطريقة جديدة ،هاته األخرية.
إن املاهية اجلوهرية للفينومينولوجيا إنام تنجيل يف
القدرة عىل إظهار الظواهر والتي تعرف معنى
احلقيقي لإلظهار ،أكان يف عظمته أم يف ضعفه،
ويعني يف النهاية صريورة اللغة .هبذا املعنى ،فإن
وتنظيم تصبح هي
الفينومينولوجيا األحسن ترتي ًبا
ً
ذاهتا اهلرمينوطيقا (غراندان ،ص .)187
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