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وصف ديفيد ترييس بدقة مهمة الالهويت النظامي بأنها باألساس هريمنيوطيقية تأويلية حني قال 

يتموضع  املسيحي  اإلنسان  لكون  فإضافة  الحارض«]1[.  للوضع  الديني  اإلرث  تفسري  »إعادة  إنها: 

عىل املستوى الوجودي ـ بل حتى يتشكل وجودياً ـ ضمن منظومة املعاين والقيم والعالقات التي 

*- أمرييك من أصل فيليبيني.
.ricoeur's critique of ideology for theology :ـ العنوان األصيل للمقالة

ـ املصدر: املقال نرش يف مجلة النداس )Landas( )مجلة معهد لويوال للتكنولوجيا ـ الفيليبني( يف العدد 7 ـ 1993 ـ ص: 71-57(.

ـ رابط املقال عىل موقع املجلة:

 http://www.journals.ateneo.edu/ojs/landas/article/riewfile/11091139/

[1[-  David Tracy، The Analogical Imagination )New York: Crossroad، 1981(، 64.

ـ تعريب: رامي طوقان.
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يطرحها تقليد ديني محدد )كم أن كل إنسان بالرضورة يقع ضمن تقليد ديني محدد يستمد منه مالمحه 

الوجودية(]1[، فإن اإلنسان املسيحي أيضاً ويف نهاية املطاف ملتزم بهذا التقليد كالواسطة بني معرفة 

التجيل اإللهي يف الخالص عرب شخص السيد املسيح وتجربته لهذا التجيل. وهكذا فإن الالهويت 

النظامي، مدفوعاً بإميانه باملعاين الخالصية التي يحملها تقليده الروحي يف ثناياه، يرفض بدائل عنها 

يراها عقيمة؛ سواء كانت هذه البدائل هي التكرار األعمى للرتاث الديني كم ميارسه التقليديون أو 

الرفض غري الواقعي لكامل اإلرث الديني وما يحتويه عىل أساس »العقل الحر واملستقل« الذي يدعو 

إليه مفكِّرو عرص التنوير األورويب. بدالً من هذه البدائل يعمل الالهويت النظامي عىل تفسري هو التايل: 

»وساطة بني املايض واملستقبل، ترجمة تجري ضمن إطار تاريخ تقليد ديني محدد السرتجاع 

معانيه الغريبة يف بعض األحيان واملألوفة يف أحيان أخرى]2[«. 

الالهويت  تفسري  يهدف  عام،  بشكل  الكالسيكية  النصوص  من  أيٍّ  تفسري  الحال يف  هي  كم 

النظامي آخر األمر إىل »تبيان منوال الوجود يف العامل، أو طريقة النظر إىل الحقيقة، التي تعرب عنها 

النصوص«]3[، ولكنه ال يصل إىل هذه الغاية بشكل ُمرٍْض إال من خالل أحد »طريقني ُمميَّزين يتطّور 

عربهم الفهم إىل تفسري«، : »التأويل النيص )الهريمينوطيقا( ونقد اإليديولوجيا «]4[. 

عىل  تشدد  وكذلك  بجدية،  واللغوية  التاريخية  الدينية  النصوص  طبيعة  األول  الطريق  يأخذ 

هذا  اعرتاف  فبمقدار  والتمسف؛  باملسافة  تعرتف  فإنها  أخرى:  وبعبارة  كنصوص.  استقالليتها 

تاريخياً، فإنها تجد أن عليها أن تتغلب  نتاجاً  الدينية أو الكالسيكية  الطريق بكون هذه النصوص 

القابلة للتصديق  التي يربزها كون هذه النصوص قد ُعربِّ عنها بـ»األشياء  الزائفة«  عىل »الفضيحة 

املتوافر ]وقت تدوينها[ أو الوسائل الثقافية... التي مل تعد متّت إلينا بصلة«]5[. يجري هذا التغلب 

بقوله:   باألملانية  صاغها  التي  غادامري  فكرة  ريكور  ترجم  )كام  التاريخ«  تأثريات  أمام  املنكشف  الوعي  »أنطولوجيا  هي  هذه   -[1[

بهذا  استيقاظه  قبل  وحتى  »الوعي،  أن  الفكرة  هذه  وتؤكد  تاريخياً(،  املتأثر  )الوعي   wirkungsgeschichtliches Bewußtsein

الشكل، ينتمي إىل األشياء التي تؤثر عليه ويعتمد عليها«، أي بكلامت أخرى: اإلرث أو التقليد الديني. انظر: 

Paul Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology” in Hermeneutics and the Human Sciences، 

ed. And trans. John B، Thompson )Cambridge: Cambridge Univ. Press، 1981( 70- 71، 74. 

[[[- Tracy، The Analogical Imagination، 99

[3[- David Tracy، Blessed Rage for Order، )San Francisco: Harper and Row، 1975(، 52.

[4[- Ricoeur، “Phenomenology and Hermeneutics” in Hermeneutics and the Human Sciences، 111. 

[5[- Ricoeur، “The Critique of Religion” in The Philosophy of Paul Ricoeur، ed. Charles E، Reagan and 

David Steward )Boston: Beacon، 1978(، 220. 
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من خالل طرائق تأويل تاريخية نقدية »تبيانية« تحاول سد الفجوة الثقافية بني النص واملفرس. بقدر 

ما تنتج النصوص عرب عملية »متاسف من خالل التعبري«]1[ الذي يجعل من النصوص مستقلة نسبيّاً 

»عن املؤلف والحالة األصلية لخطابها واألشخاص األصليني الذين توجه النص إليهم«]2[ تصبح 

الطرائق األدبية والهيكلية السيميائية التي تتعامل مع النصوص مؤقتاً كـ »أشياء خالية من الكلمت 

واملؤلفني... لتفسري النص من حيث عالقاته الداخلية«]3[ صحيحة ومفيدة]4[. 

اإليديولوجيا  نقد  طريق  وهو  ثاٍن:  طريق  يتبعه  أن  من  بد  ال  األول  املتميز«  »الطريق  لكن 

الالهوتية  الطريقة  كون  فكرتا  القت  فقد  املقال،  هذا  تركيز  محط  سيكون  الثاين  الطريق  وهذا   .

هذه هريمينوطيقا، وبالتايل ال بد من أن تتضمن نقداً لإليديولوجيا، قبوالً كبرياً يكاد يكون تاماً بني 

الالهوتيني اليوم]5[. لكن املصدر الرّئيس الذي سيستمد منه هذا املقال أفكاره حول اإليديولوجيا  

ليس الهوتياً، بل هو فلسفي رغم أنه كتب بوضوح ورصاحة حول مسائل الالهوت. 

حني نختار فكر بول ريكور لهذه الغاية فإننا نعرتف ضمناً بأن أفكاره يف الواقع كانت األساسات التي 

بنى عليها الكثري من الالهوتيني]6[، وبالتايل ميكننا أن نرى فيها محاولة متواضعة لصنع »تدفق جديد« 

)ressourcement(. سيقوم هذا املقال وعرب الرجوع إىل عدد محدود من مقاالت ريكور بعرض 

فهمه للتايل: أوالً: طبيعة اإليديولوجيا ووظيفتها. ثانياً: إمكانية نقد اإليديولوجيا . ثالثاً: »هريمينوطيقا 

»هريمينوطيقا  حدود  وأخرياً:  والالهوت.  بالدين  املتعلق  اإليديولوجي  النقد  وخاصة  االرتياب« 

[1[- Tracy، The Analogical Imagination، 129.

[[[- Ricoeur، “Phenomenology and Hermeneutics”، 109.

[3[- Ricoeur، “What is a Text? Explanation and Understanding” in Hermeneutics and the Human 

Sciences، 152.

[4]- Tracy، The Analogical Imagination، 117-118، 122; also Ricoeur، “What is a Text” 152-157. 

كنسق  اللغة  بني  املامثلة  تربر عالقة  تفسريه.  نحو  مؤقتة  هذه خطوة  النص  مرجعيات  »إبطالـ»  هذا  فإن  ريكور،  إىل  وبالنسبة  أنه  الحظ 

ووحداتها من ناحية وبني النص ومكوناته من ناحية أخرى البحث عن هيكلية خارج النص. من ناحية أخرى ال ميكننا أن ننىس بأن الخطاب 

األمر  ليتوج  الحي«  »التواصل  إىل  النص  إعادة  الرضوري  فمن  ولذلك  كنسق،  اللغة  مع  منه  كخطاب  اللغة  مع  أكرث جوهرية  عالقة  ذو 

باالستيالء عىل مرجعيات النص. 

[5[- Cf. Edward Schillebeeckx، The Understanding of Faith، trans. N.D. Smith )New York: Seabury، 

1974( 102- 155; Juan Luis Segundo، S. J.. The Liberation of Theology، trans. John Drury )New York: 

Orbis، 1976( 7- 47; Matthew Lamb، Solidarity with Victims )New York: Crossroad، 1982( 10- 12، 87- 88; 

Tracy، Analogical Imagination، 190،220، 390- 98. 

]6]-  ترييس بالطبع أشد األمثلة وضوحاً عىل الهويت يستخدم ريكور كـ«رشيك يف الحوار«، حتى كأستاذ. وكذلك، فإن فهم شيلِبيكس 

لإليديولوجيا كام طرحه يف محارضته: »الفهم الالهويت لإلميان يف سنة 1983( يشري إىل كونه مديناً لفهم ريكور األوسع لإليديولوجيا. 

Cf. John Bowden، Edward Schillebeeckx: In Search for the Kingdom of God )New York: Crossroad، 

1983) 136. 
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االرتياب« وأوجه قصورها خاصة يف املهمة الالهوتية املتعلقة بإعادة تفسري الرتاث الديني املسيحي. 

طبيعة اإليديولوجيات ووظيفتها

مل يَِحد هابرماس كثرياً عن خط ماركس حني فهم اإليديولوجيا  بأنها: »تشويه منهجي للتواصل 

عرب ممرسة خفية للقوة«]1[، لكن ريكور يتبع فهًم أوسع وأقل ازدراء لإليديولوجيا وإن كان يصل يف 

نهاية املطاف إىل نقطة تتفق عموماً مع موقف هابرماس، ولكنه وبكل تأكيد ال يبدأ من حيث بدأ 

هابرماس. وكم سرنى الحقاً، فإن زاوية النظر األوسع هذه هي التي تتيح املجال أمام ريكور يك 

يتحدث بشكل أكرث واقعية عن إمكانية نقد اإليديولوجيا  وحدود ذلك النقد. 

يرى ريكور أن اإليديولوجيا  تعمل عىل ثالثة مستويات متميزة ومرتابطة: األول وهو  األسايس: 

هو أن اإليديولوجيا  تعمل كقوة دمج اجتمعي عرب تلبية حاجة أي مجموعة اجتمعية لصورة أو 

تشكل  البساطة  الشديد  املستوى  هذا  االجتمعية. عىل  الهوية  تقدم  إنها  أي  نفسها:  متثيل حول 

اإليديولوجيا  يف اتجاهاتها وعالقاتها مصدر بناء ألي -بل ولكل- مجموعة اجتمعية: فهي عىل 

مستوى بناء الصورة هذا تلعب دوراً »تأسيسياً ألي وجود اجتمعي«]2[ ألنها متثل لألجيال املتالحقة 

ونتيجة  االجتمعية.  الجمعة  لهذه  املؤسس«  »الحدث  عليها  قام  التي  والقيم  واملعاين  الدوافع 

تبسيطية  لرؤية  تؤسس  ورموزاً  متثيالٍت  ترسم  فإنها  هذه  التكاملية  الدمجية  اإليديولوجيا   لوظيفة 

منهجية تربيرية للمجموعة وللعامل وللتاريخ، ومتيل هذه التمثيالت والرموز إىل إسباغ طابع مثايّل 

كميل عىل املجموعة ولذلك ميكننا القول إنها  ذات »طبيعة دوكسية« ]مشتقة من كلمة دوكسا أو 

Doxa اإلغريقية التي تعني: املعتقد الشعبي الرائج الثابت[ أو بعبارة أخرى فإن: 

مستوى اإليديولوجيا  املعريف هو مستوى غلبة الظن أو الرأي، هو مستوى »الدوكسا« اإلغريقية؛ 

وإذا فضلت اللجوء إىل املصطلحات الفرويدية فاإليديولوجيا  هي لحظة »العقلنة«. ولذلك... فال 

يشء أقرب إىل فنون الخطابة ـ فن املحتمل واملقنع ـ من اإليديولوجيا ]3[. 

وال  »تشغيلية  تكون  أن  إىل  ميلها  هي  التكاملية  اإليديولوجيا   وظيفة  نتائج  فإحدى  كذلك، 

موضوعية«]4[، أي إنها تُفرتض سلفاً وتُعاش ويُفكَّر بها »من الداخل« ال أنها يُفكَّر »فيها«، وبالتايل تظل 

مفتوحة أمام إمكانيةـ  وليس رضورةـ  التصنع. وأخرياً، فإن اإليديولوجيا  كخطة عامة لالندماج والتكامل 

[1[- Paul Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 78. 

[[[- George H. Taylor، “Editor’s Introduction” to Paul Ricoeur، Lectures on Ideology and Utopia )New 

York: Columbia Univ. Press، 1986( xix. 

[3[- Ricoeur، “Science and Ideology”، in Hermeneutics and the Human Sciences، 226.

[4[- Ibid. [[7. 
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متيل إىل أن تكون قوة محافظة تقاوم التغري واالبتداع وجميع ما يهدد رؤيتها املنهجية املبسطة. 

فإن  ثناياها،  بطبيعتها وجود عالقات سلطوية يف  تقتيض  املجموعات  كانت جميع  لكن ملا 

هذا املفهوم األكرث حيادية لإليديولوجيا، كرمز يجلب التكامل واالندماج، يتكشف عن مفهوم ثاٍن 

أكرث تقوميية: اإليديولوجيا  كوسيلة لرشعنة السلطة، فحني تستخدم وظيفة اإليديولوجيا  التكاملية 

لتربير عالقات هيمنة مجموعة فرعية ضمن املجموعة األوسع تسلط األضواء عىل بعض سمت 

اإليديولوجيا  كاندماج، وبخاصة تلك املتعلقة بعدم الشفافية والجمود. 

ماركس  ازدراء  أثار  ما  بعينه  هو  لإليديولوجيا  ميسء  ثالث  مفهوم  أو  مستوى  إىل  نصل  وهنا 

وهابرماس: اإليديولوجيا  كتشويه للحقائق أو قلبها، فإن رشعنة العالقات السلطوية ضمن مجموعة 

وتأبيدها قد تدفع بها إىل تشويه تكوينها الرمزي إىل درجة الرتويج ملنظور للحياة والحقيقة ال عالقة 

له بالواقع: 

ويتخيلونه  الرجال  يقوله  ما  محله  ويحل  األساس  كونه  عن  الواقعية  الحياة  نشاط  يتوقف   ...

وميتثلونه. اإليديولوجيا  هي الخطأ الذي يجعلنا نستبدل الصورة بالواقع، واالنعكاس باألصل]1[. 

هكذا، وعىل هذا املستوى، ميكننا وبحق أن نشري إىل اإليديولوجيا  ونصفها عرب مصطلحات 

مستعارة من التحليل النفيس: 

بالتعايل، والعقلنة  الوهم كأمر مستقل عن الخطأ، واإلسقاط كاملكون األسايس لشعور زائف 

كإعادة الرتتيب للدوافع بحسب ما يظهر وكأنه تربير عقالين لألمور]2[. 

إمكانية نقد لإليديولوجيا

اإليديولوجيا   ونقد  الهريمينوطيقا  فإن  وهابرماس،  غادامري  بني  الشهرية  املناظرة  تظهر  كم 

لهم  متعاكسان ال ميكن  بعضاً، وكأنهم مرشوعان  بعضهم  يضادان  األمر  وكأنهم  أول  يظهران 

مفاهيم  الهريمينوطيقا  وغادامري  هايدغر  فلسفة  أعادت  فقد  أخرى  ناحية  من  ولكن  يصطلحا.  أن 

مثل التحيُّز والسلطة والرتاث من التقويم السلبي الذي تعرضت له يف عرص التنوير عرب تطويرها 

لـ»أنطولوجية الوعي املتعرض آلثار التاريخ«، وهو األمر الذي يؤدي إىل »نقد للنقد«]3[ ـ ومبا يف 

ذلك نقد لإليديولوجيا. يلخص ريكور هذه األنطولوجيا وهذا النقد بالشكل التايل: 

[1[- Ibid. [30

[2]- Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 84. 

[3]- Ricoeur، ibid. 71. 
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... يكتشف اإلنسان مقدار تناهيه يف حقيقة أنه يجد نفسه أوالً وقبل كل يشء ضمن إرث أو 

مجموعة من املوروثات؛ فألن التاريخ يسبقني ويسبق تفكريي، وألين أنتمي إىل التاريخ قبل أن 

أنتمي إىل نفيس، فإن األحكام املسبقة تسبق أحكامي، والتسليم لهذه املوروثات يسبق تفحصها... 

فإذا كان ال ميكننا أن نستخلص أنفسنا من الصريورة التاريخية حتى أن نضع أنفسنا عىل مسافة منها 

بحيث يصبح املايض موضوعاً إلدراكنا، فعلينا إذاً أن نعرتف بأننا دامئاً نتموضع يف التاريخ بطريقة 

ال تعطي أبداً وعينا وإدراكنا الحرية يك يضع نفسه وجهاً لوجه مع املايض عرب أي ترصف قائم عىل 

االستقالل والسيادة]1[. 

فرانكفورت  هابرماس ومدرسة  بها  تقدم  التي  النقدية  النظرية  أخرى، تحكم  ناحية  لكن، ومن 

عىل هذا التقويم الهرمنيوطيقي للرتاث بأنه ينىس وبشكل قاتل حقيقة أن جميع أنواع املعرفة ترتبط 

باملصالح، وبالتايل فليس التقليد مجرد إرث من املعاين التي ينبغي إبرازها من القوة إىل الفعل 

وتفسريها، بل هو »وبجدارة املكان األفضل لتشويه الحقائق وإقصائها«]2[، هو مكان حي باملصالح 

املتضاربة كم أنه مصاب بعنف اإليدييولوجيا  الذي يحاول حمية مصالح الهيمنة وتأبيدها تحت 

نقد  ولكن  الهريمينوطيقا  هو  ليس  إليه  نحتاج  فم  إذاً  املصالح.  من  الخالية  النقية  املعرفة  غطاء 

»تبيانية« متاثل  هذه عرب طرائق  املنهجية  الفكر  تشويهات  األقنعة عن  إزالة  عملية  اإليديولوجيا: 

طرائق التحليل النفيس الذي يحاول القيام »بإعادة بناء جيني لعمليات إزالة الرتميز«]3[ الذي أعطى 

اإليديولوجيا  عنفها القمعي. أخرياً: فإن املصلحة التي تحفز النقد هي مصلحة انعتاقية، وهي بناء 

مستقبل »التواصل غري املحدود وال املقيد«]4[ بعد أن يتخلص من نري تشويهات العنف والقمع. 

وهكذا، فإن أفق انتقاد اإليديولوجيا  »الطوباوي« يبدو  وكأنه يتعارض مع الهريمينوطيقا التي »تبدو 

باملقارنة وكأنها تجدد فلسفات ذكريات املايض«]5[. 

لكن ريكور، وبخالف غادامري، رأى إمكانية ـ بل رضورة ـ الدمج بني »اللحظة النقدية« يف نقد 

اإليديولوجيا  مع ممرسة الهريمينوطيقا عىل الرتاث إذا ما كانت الهريمينوطيقا لتتمم الربنامج املراد 

منها. بالنسبة إىل ريكور، تكمن مساهمة اإلرث الهرمنيوطيقي الذي تقدم به هايدغر-غادامري يف 

»عودته إىل الجذور« الذي نجم عنه وصف ليس فوقه وصف لـ»هيكلية الفهم األنطولوجية«. لكن 

[1]- Paul Ricoeur، “Ethics and Culture: Habermas and Gadamer in Dialogue”، trans. David Pellauer، 

Philosophy Today 17 )1973( 157. 

[[[- Ibid. 155.

[3]- Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 85.

[4[- Ibid. 87. 

[5]- Ricoeur، “Ethics and Culture”، 159. 
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لسوء الحظ، وألسباب مختلفة، مل تحاول هذه الفلسفة أن »تتبع طريق العودة من األنطولوجيا إىل 

اإلبستمولوجيا«]1[ بشكل كاٍف وُمرٍْض، ولذلك أهملت القضايا املنهجية مبا يف ذلك الحاجة إىل 

الثقة يف الوسائل يف حالة غادامري  التبيانية للوصول إىل الفهم. لقد تفاقمت قلة  النقدية  الطرائق 

عي أنها تتحدث من زاوية »موضوعية، ومن عىل بعد مسافة  إثارته للشك حول أي وسيلة تدَّ مع 

علمية« من الرتاث اتباعاً ألسلوب عرص التنوير ووجهة نظره الواهية حول »املسافة« و»املوضوعية« 

املمكنني يف العلم. 

بينم يرفض غادامري وجهة النظر التنويرية غري الواقعية هذه حول املسافة، فإنه يحاجج ملصلحة 

فهم جديد للمسافة والتمسف ال تتعارض مع األنطولوجيا الهريمينوطيقا التي يقتضيها االنتمء إىل 

الواقع جانب رضوري من هذا االنتمء، فاملسافة والتمسف  الفهم هو يف  إرث ما، بل فإن هذا 

هذان هم اللذان يجعالن الطرائق النقدية أموراً ممكنة. 

أوالً، وبينم مييز الواحد منا بأنه ينتمي إىل إرث ما ويتأثر حتى عىل مستوى ما قبل العقالنية 

املوضوعية  تام  موقف  إىل  يصل  أن  أبداً  له  ميكن  ال  وبذلك  التاريخ،  عرب  وفاعليتها  بنصوصه 

تجاهها؛ إال أن هذه النصوص بالرغم من ذلك هي يف الواقع بعيدة عنه سواء أعىل املستوى الزمني 

التاريخي«؛ فـ»بدون التوتر بني  أم عىل املستوى الثقايف، و»غرييتها« هذه هي ما يؤلف »الوعي 

الذات واآلخر، ال يوجد أي وعي تاريخي«]2[. هكذا، فإن »التأويل هو تصيري البعيد قريباً«]3[، ولهذا 

فإن الهريمينوطيقا تحتاج إىل وسائل تبيانية تشمل طرائق نقد اإليديولوجيا  شبه التحليلية النفسية. 

باختصار إذن: من املمكن إجراء نقد إليديولوجيا النصوص. 

ثانياً؛ ما دام هدف الهريمينوطيقا ليس هو بعينه املثال األعىل الرومنطيقي: أي فهم نية املؤلف 

أو استيعاب »العامل الكامن خلف النص«، إمنا هو االنفتاح عىل عامل اإلمكانيات التي تتفتح »أمام 

النص«، فإن املسافة تلعب دورها هنا أيضاً، ويصبح نقد اإليديولوجيا  ممكناً مرة أخرى. أوالً وقبل 

كل يشء، فبم أن العامل الذي يفتحه النص هو »نسق ما هو ممكن، حتى إنّه أفضل من ذلك: هو 

القدرة عىل الكينونة«]4[، فإن املسافة بني اإلمكانيات التي يفتحها النص وبني حقيقة عاملنا اليوم 

»تتضمن باملبدأ لجوءاً ضد أي حقيقة معطاة، وبالتايل ضد إمكانية أي نقد للواقع«]5[. بعبارة أخرى: 

[1[- Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 88

[2]- Ricoeur، “Ethics and Culture”، 160.

[3]- Ricoeur، “Phenomenology and Hermeneutics”، 111. 

[4]- Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 93.

[5[- Ibid.
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من املمكن إذاً القيام بنقد إليديولوجيا وقائع عامل الحياة اليومية. ثانيا وبعد ذلك: يتطلب فهم عامل  

اإلمكانيات التي يقدمها النص أن متارس الذات املفرسة متاسفاً ما من ذاتيتها؛ أي أن تجعل نفسها 

منفتحة وتكشف نفسها أمام عامل النص بدالً من أن تعكس نفسها عليه: »متر عملية االستيالء عىل 

العوامل املمكنة التي يقدمها النص عرب عملية تخلٍّ عن النفس«]1[. يف هذه الحالة يتيح التمسف عن 

النفس املجال أمام نقد إيديولوجيات الذات املفرسة. 

بعبارة أخرى، إذا كانت الكلمة التي تصف عملية التفسري خري وصف هي: »املحاورة« بني الذات من 

ناحية أفهامها املسبقة وفهمها لنفسها ومع العامل امللموس »الحقيقي« وعامل اإلمكانيات التي يفتحها 

النص من ناحية أخرى؛ وإذا كانت املسافة افرتاضاً مسبقاً رضورياً وجزءاً ال يتجزأ من عملية املحاورة 

هذه، فإن نقد إيديولوجيا كل من النص والذات املفرسة يصبح ممكناً]2[. وبهذا يخلص ريكور إىل القول 

بأنه »من املمكن إدراج نقد اإليديولوجيا  كمقطع موضوعي وتفسريي يف مرشوع تضخيم التواصل وفهم 

الذات واستعادتهم«]3[. فمع االحرتام لغادامري، ليست القضية هي استحالة املرشوع الهرمنيوطيقي، ومع 

االحرتام لهابرماس، ليست القضية أيضاً مرشوعاً مستقالً متام االستقالل، إذ ال ميكن لنقد اإليديولوجيا  أن 

»يستكمل مرشوعه« ما مل »يدرج فيه بعضاً من انبعاث املايض، وبالتايل من إعادة تفسري الرتاث«]4[. هذا، 

وسوف نعالج اعتمد النقد عىل الرتاث، وبالتايل عىل الهريمينوطيقا، بشكل أتم الحقاً. 

»هريمينوطيقا االرتياب« والدين والالهوت

يرى ريكور أنه ميكننا تصور العالقة بني الهريمينوطيقا الفلسفية العامة والهريمينوطيقا الدينية ـ 

الهريمينوطيقا الالهوتية قد  أنها »اشتمل متبادل«]5[؛ فرغم أن  بالالهوت ـ عىل  مثل تلك املتعلقة 

تبدو عند النظرة األوىل وكأنها مجرد »تطبيق« ملبادئ الهريمينوطيقا العامة، فإن نظرة أقرب تكشف 

أن خصوصية نصوص الالهوت ومهامه ال تتعلق مبجرد التطبيق بل مبصادرة تحويلية لهذه املبادئ: 

إن مجرد خصوصية مهمة تفسري هذه النصوص املحددة سيتطلب إحاطة الهريمينوطيقا الالهوتية 

[1[- Ibid. 94

]]]-  بدا تفوق ريكور عىل هابرماس يف اشتامله الحاسم لنقد إيديولوجيات الذات املفرسة وليس النص أو اإلرث الديني/ الفكري وحسب 

النقد  النقد الذايت- وبذلك تغلب عىل خطر حقيقي يتضمنه نقد اإليديولوجيا : وهو أن ينحل  ـ بكلامت أخرى: باشتامله عىل بعد من 

ويتحول بدوره إىل شكل جديد من أشكال اإليديولوجيا.

[3]- Ricoeur، “Phenomenology and Hermeneutics”، 111.

[4[- Ricoeur، “Ethics and Culture”، 160.

[5[- Paul Ricoeur، “Philosophical Hermeneutics and Theological Hermeneutics: Ideology، Utopia، 

and Faith”، in Protocol for Seventeenth Colloquy: 4 November 1975، ed. Wilhelm Wuellner )Berkley: 

The Center for Hermeneutical Studies in Hellenistic and Modern Culture، The Graduate Theological 

Union and the University of California، Berkley، 1975(، 4. 
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آخر األمر بالهريمينوطيقا الفلسفية وتحويلها إىل آلتها املعرفية ]األورغانون الخاص بها[«]1[. 

له  اإليديولوجيا  يؤسس  نقد  من  نوعاً خاصاً  تتطلب  الالهوت  فإن خصوصية نصوص  ولذلك 

ويحفزه فهم مسيحي خاص لـ»املصلحة« االنعتاقية واملستقبل املنعتق. بالنسبة إىل ريكور، فهو يقرتح 

وبوضوح ال لبس فيه أّن خصوصية الدين الالهوت تتطلب إدراج نقده من الخارج ـ  األمر الذي قولَبه 

كالسيكياً  أشخاص مثل ماركس ونيتشه وفرويد ـ ضمن الالهوت بحيث يتحول إىل »أداة للنقد من 

الداخل«]2[ يف شكل »هريمينوطيقا االرتياب« التي ينتج منها »نزٌع للغموض«]3[. 

لالهوت  كمهمة  ريكور  يقرتحها  التي  االرتياب«  »هريمينوطيقا  إّن  القول  ما، ميكننا  حيثية  من 

هي مفهوم أوسع من »نقد اإليديولوجيا «، فاإليديويوجيا بنطاقها الضيق تشري إىل تشويهات للفكر 

»الوعي  وهي:  شموالً  أكرث  مشكلة  فتواجه  االرتياب  هريمينوطيقا  مشكلة  أما  الهيمنة،  مع  ترتبط 

الزائف« الذي هو »من أبعاد خطابياتنا االجتمعية«]4[ ويشمل ـ ولكنه ال ينحرص يف ـ اإليديولوجيا 

. بالنسبة إىل ريكور، فإن مصطلح »الوعي الزائف« ورغم أصوله املاركسية ميكنه أن يطبق »بشكل 

مفيد« كذلك عىل »سالالت األخالقيات يف فكر نيتشه، وكذلك نظرية األفكار واألوهام يف أعمل 

فرويد«]5[. ميكننا القول إن »أسياد االرتياب الثالثة« هؤالء قد عملوا عىل »تأويل عام ملا أسموه 

الوعي الزائف«]6[  الالهوت املسيحي.

فمهمة الالهوت إذاً  أن يرد النزعة التبسيطية املتضمنة يف هذه التحاليل، ولكن بعد قبول وجهات 

يبني من  تفسري  للوصول إىل  الرامية  بها« يف جهوده  أن »مير  اإلميان  كانتقادات عىل  النظر هذه 

خالله أصالته وحقيقته. كتب ريكور قائالً: ينبغي تقمص دور هذا النقد القايس بكل قوته، ويجب 

تحويله إىل حقيقة داخلية بحيث ال يؤثر يف األشكال املؤسساتية من الدين املسيحي فحسب، بل 

عىل وظائف مناذجه األساسية أيضاً كم قلنا من قبل: إن الغاية من هذا النقد هي »إزالة الغموض« 

التي ميكننا أن نفهمها عىل أنها توضيح لألصل. عىل سبيل املثال، ميكن للواحد منا القول إنّه وقع 

ضحية للغموض والوهم الناشئ عنه حني يكتشف أن الرسالة التي تلقاها مل تأت من الشخص الذي 

بأنها باألصل جاءته منه]7[، وبالطريقة ذاتها تواجه هريمينوطيقا االرتياب كالًّ من النص  كان يعتقد 

[1[- Ibid. 

[[[- Ibid. 19.

[3]- Ricoeur، “The Critique of Religion”، 213.

[4[- Ibid. [14

[5[- Ibid.

[6[- Ibid.

[7[- Ricoeur، “The Critique of Religion”، 213.
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الزائف  الذات لتكتشف حضور الوعي  التي تعيشها تلك  اليومية  والذات املفرسة له بعامل الحياة 

وأعمله وتفك رموزه ليتضح لها أن هذه التشويهات ال أصل لها يف »الدعوة« )kerygma( األصلية 

ولذلك يجب رفضها. فعملية إزالة الغموض إذاً هي اسم آخر لـ»تحطيم األيقونات، النضال ضد 

األصنام؛ يف سبيل اإلله الحقيقي: »إن تحطيم األوثان يعني إفساح املجال أمام الرموز يك تتكلم«]1[. 

حدود هريمينوطيقا االرتياب وأوجه قصورها

ميكننا أن نقول مطمئنني إّن إمكانية نقد اإليديولوجيا  وهريمينوطيقا االرتياب ورضورتهم قد 

أصبحتا مقبولتنْي اليوم بل مفرتضتنْي سلفاً يف الدوائر الالهوتية واألكادميية؛ ولكن ما اتضح أكرث 

نقد  إما عىل  تقوم  االرتياب  اإليديولوجيا  وهريمينوطيقا  نقد  من »رصعة«  بروز ظاهرة محزنة  هو 

تبسيط  أو  واألوهام،  اإليديولوجيات  من  املزيد  بها  لتستبدل  وحسب  واألوهام  اإليديولوجيات 

كيل  رفض  هي  نتيجة  إىل  تتوصل  وبالتايل  ووهم،  إيديولوجيا  مجرد  إىل  برمته  الالهويت  اإلرث 

وإجميل لذلك اإلرث. يشري ريكور إىل أن هذا الواقع يظهر بشكل مأساوي يف تطور املاركسية 

عىل مستوى العامل: 

 كم يُتهم الالهوت املسيحي بأنه قد برر سلطة الطبقة املهيمنة، فاملاركسية تعمل كنظام تربير 

لسلطة الحزب كـ»طليعة« الطبقة العاملة ولسلطة املجموعة الحاكمة ضمن الحزب... من املفارقة 

أن املاركسية بعد ماركس أصبحت تجسيداً باهراً ملفهومه الخاص حول اإليديولوجيا ]2[. 

كذلك يسجل عدد حديث من مجلة واسعة االنتشار الظاهرة نفسها يف عامل النقد األديب؛ يف 

سلسلة من األمثلة التي كانت لتثري سخرية املستعمني إليها وقهقهتهم لو مل تكن أمثلة حقيقية، ثّم 

أمراً مثرياً للفزع أكرث منه للضحك: جميع أنواع األدب، وسواء أكان كتابه واعني لذلك أم ال، هي 

يف الحقيقة سياسية.... مرسحية »العاصفة« لشكسبري تعكس اغتصاب اإلمربيالية للعامل الثالث؛ 

النقد اإليديولوجي ورضورته مع  لنا أن نوازن بني فهم ريكور إلمكانية  لذلك، فمن املهم للغاية 

فهمه لحدود هذا النقد وأوجه قصوره، إذ ال ميكن لهريمينوطيقا االرتياب أن تكون أداة بناءة لعلم 

وحسب  التوازن  هذا  وجود  عند  التوازن؛  هذا  بدون  آخر  هرمنيوطيقي  مسلك  ألي  وال  الالهوت 

ميكن لهريمينوطيقا االرتياب أن تخدم املصالح االنعتاقية. 

Ibid. [19  -[1[

ميكننا الرجوع إىل مثال واضح عىل عامل الهوت يواجه مبارشة »أسياد االرتياب« رافضاً نزعتهم التبسيطية من ناحية ولكن محاوالً من ناحية 

أخرى استخدام تحاليلهم للوصول إىل »إزالة الغموض« يف العمل التايل: 

Hans Kung، Does God Exist?: An Answer for Today )New York: Doubleday، 1980( 189- 339. 

[[[- Ricoeur، “Science and Ideology”، 236.
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ميكننا هنا بناء ثالث نقاط مرتابطة: األوىل هي أن فهم ريكور لنقد اإليديولوجيا  يتطلب التخيل 

عن الوهم القائل بأن هذا النقد هو علم يصدر أحكامه »من مكان غري إيديولوجي... ميكننا مقارنته 

فهم  حني  ونيوتن«]1[.  غاليليو  برهنها  التي  الكون  نشأة  وعلم  الفيزياء  وقوانني  اإلقليدية  بالهندسة 

ريكور اإليديولوجيا  عىل أنها وبالدرجة األوىل »ظاهرة ال ميكننا تجاوزها يف الوجود االجتمعي 

ما دامت  الحقيقة االجتمعية هي دامئاً يف واقعها نسق رمزي«]2[ فقد أوضح  مبا ال لبس فيه أن 

أو  ديني  موروث  إىل  انتمئه  من  منه  مناص  ال  جزء  هي  به  خاصة  إيديولوجيا  لديه  شخص  كل 

فكري أو حضاري أو اجتمعي؛ فال توجد نقطة موضوعية مطلقة ميكن للمرء منها أن يحكم عىل 

إيديولوجيات تراث ما، وهو ما أدى إىل إرصار ريكور الذي أسلفنا ذكره عىل أن »حوار التفسري« 

يجب أن يحتوي عىل تحليل ناقد للذات يتعلق باإلرشاط اإليديولوجي الذي تعرضت له الذات 

ر،  املفرسة وعامل حياتها اليومية. يجب عىل علم الالهوت خصوصاً أن يشتمل عىل تدمري ما يدمٍّ

وتفكيك ما يبعث اإلنسان املعارص عىل االطمئنان... إن الوعظ ال يعني االستسالم أمام ما يصدقه 

اإلنسان املعارص وما ال يصدقه، إمنا هو الرصاع مع الفرضيات املسبقة التي تقوم عليها ثقافته]3[. 

النقطة الثانية: هي أن فهم ريكور للتمسف مبا هو الرشط الالزم لنقد اإليديولوجيا  يتطلب متييز 

حقيقة أن هذا التمسف اإليجايب يفرتض مسبقاً وجود انتمء مسبق ال مناص منه إلرث ما، ولذلك 

عىل نقد اإليديولوجيا  أال يجري »خارج الهريمينوطيقا أو ضدها، بل ضمنها«]4[. بغض النظر عن 

التشويهات التي قد تكون موجودة ضمن اإلرث، فعلينا أن نسأل مثالً عن املكان الذي تنبع منه 

املصلحة االنعتاقية التي تحفز النقد، وإذا ما كانت تقع ضمن اإلرث نفسه أم ال؛ أو ليس لدينا »إرث 

يتضمن االنعتاق« أيضاً؟ بالنسبة إىل املسيحي بشكل خاص، أليس »جذر العقيدة... يف مكان ما 

حيث ينبع التوقع من الذاكرة«]5[؟ ال ميكن لعامل الالهوت أن ينىس أن النقد أيضاً تراث، بل أقول 

حتى إنه يغوص يف أكرث املوروثات إثارة لإلعجاب: أي األعمل االنعتاقية املوجودة يف الخروج 

ويف القيامة. لرمبا مل يوجد اهتمم باالنعتاق وال  توقُّع للحرية يف ضمري اإلنسانية لو زال الخروج 

والقيامة من ذاكرة البرش... بعبارات الهوتية: إن علم األخرويات )اإلسخاتولوجيا( ال يشء دون 

أعمل خالص من املايض]6[. 

[1[- Ricoeur، “Science and Ideology”، 224.

[[[- Ibid. [31.

[3[- Ricoeur، “The Language of Faith”، in The Philosophy of Paul Ricoeur، 224، 227.

[4[- Ricoeur، “Science and Ideology”، 244.

[5[- Ricoeur، “Ideology، Utopia، and Faith”، 28. 

[6[- Ricoeur، “Hermeneutics and the Critique of Ideology”، 99- 100.
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وأخرياً، فإن نقد اإليديولوجيا  وهريمينوطيقا االرتياب ورغم أهميتهم بالنسبة إىل ريكور، فهم 

آخر األمر ال يتجاوزان كونهم مرحلة سلبية من الهدم الذي يحرض لطور آخر أهم وأكرث إيجابية من 

الهريمينوطيقا مع األوثان  اتحاداً عميقاً يف فكر ريكور: تتصارع  الهدم والتفسري متحدان  التفسري؛ 

حتى تتحرر وتسمع آخر األمر »الكلمة األكرث أصاالً وأولية«]1[ يف النص؛ أو بكلمت أخرى: الحركة 

النقدية ليست هي الحركة األخرية؛ والتوقف عند النقد ال يتجاوز كونه إجهاضاً لعملية التفسري برمتها. 

كان ريكور صاحب بصرية نافذة حني أشار إىل أن حتى نقد الالهوت السلبي القائم عىل »تهشيم 

األصنام« الذي قام به »أسياد االرتياب« هو مجرد الجانب الظيل من عملية اإلثبات الحيوية، فإن 

ملصلحة   رصاعاً  املطاف  نهاية  يف  كان  الهوتية  إيديولوجيا  أنه  حسبوا  ما  مع  املحموم  رصاعهم 

الحقيقة ورفض الهرب من قسوته وصعوبته، »نوع من االحتفال بقوة الرضورة املعتقة«]2[. إن »الكنه 

النهايئ« لهذه الهرمنيوطيقيا التدمريية... ليس االرتياب وال هو إنهاء اإليديولوجيات واألوهام، بل 

إثبات اإلنسان يف اعرتافه بالرضورة؛ محبة القدر كم قال نيتشه... لقد قالوا إن عىل اإلنسان أن يحب 

الرضورة، أن يحب القدر، أن يحب األشياء كم هي...]3[

لكن بالنسبة إىل اإلنسان املتدين، بالنسبة إىل عامل الالهوت، فإن »زهديات الرضورة«]4[ هذه 

ال ميكن أن تكون هي الكلمة األخرية واإلثبات النهايئ؛ فبعد أن يعتنق الرضورة من خالل النقد، 

الديني  موروثه  إىل  ويعود  باإلمكانية،  املتعلق  األهم  السؤال  إىل  قدماً  أن مييض  الالهويت  عىل 

ولكن غري  بالرضورة  املقيدين  والنساِء  الرجاِل  ـ  للبرِش  يقدمها  التي  اإلمكانيات  عوامل  عن  بحثاً 

املحدودين بها. وبكل تأكيد، فإن »املوضوع الجوهري يف الوحي الديني املسيحي« بالنسبة إىل 

الواقع تحريض اإلنسان عرب  الطيبة هي يف  ريكور هو »خيال املمكن«: »أليست أخبار اإلنجيل 

الكلمة الخالقة؟«]5[. وهكذا وبالنسبة إىل عامل الالهوت، عىل هريمينوطيقا االرتياب أن تنزاح عن 

الطريق آخر األمر وتفسح املجال أمام هريمينوطيقا اإلثبات. 

اخلالصة

النظامي  لالهويت  ومتسقاً  مقنعاً  برنامجاً  لنقد اإليديولوجيا   يقدم فهم ريكور املتنوع والواسع 

[1[- Ricoeur، “The Language of Faith”، 235.

[[[- Ricoeur، “The Critique of Religion”، 218.

[3[- Ricoeur، “The Language of Faith”، 237.

[4[- Ibid. 

[5[-  Ibid. [37[38-
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كمؤوِّل للموروث الديني املسيحي، وميهد السبيل بشكل مقنع أمام أعمل نقدية »مزيلة للغموض«، 

والتقدير املستمرين لرثاء  الذايت، ويتطلب املحبة  النقد  الدائم عرب  التصحيح  أيضاً  ولكنه يطلب 

اإلرث الديني املسيحي ومعانيه، ويتطلب رغبة مهيمنة لتحقيق هذا اإلرث فعالً عرب تفسريه لعوامل 

اإلمكانيات التي يحتويها لرجال اليوم ونسائه بدالً من أن يتوقف عند نقد ذلك اإلرث الديني. 

لعل كل ما ميكن لريكور أن يقدمه يف سبيل النقد هو اقرتاح إدخال موضوَعِي الشقاء واملمرسة 

بشكل أكرث حسمً يف فهمنا العام للهريمينوطيقا النقدية. ففي التحليل النهايئ: أفَلَيس السبب األوضح 

لرضورة نقد اإليديولوجيا  وهريمينوطيقا االرتياب هو إداركنا بأن تشويهات الفكر هذه ليست ضارة 

عىل مستوى الفكر فحسب، بل متتد آثارها إىل واقع العنف والشقاء اللذين تظل تتسبب بهم يف حياة 

أعداد ال تحىص من البرش يف عاملنا املعارص؟ أليس صحيحاً أّن ذكرى الشقاء املايض املحفوظ 

لنا يف موروثنا تشكل حافزاً لنقد اإليديولوجيا  ال يقل يف عمقه عن ذكريات االنعتاق ورؤى املستقبل 

التي يحملها  ذلك املوروث؟ وأخرياً وليس آخراً: أليس من الرضوري لهذا التفسري أال يكون مجرد 

عامل  يحصلها  التي  اإلمكانيات  عوامل  تتحول  بحيث  املمرسة  يشجع  أن  بل  للمعاين،  استجالء 

الالهوت من اإلرث الديني إىل تقدمة ملسيحيي اليوم؛ ليس مجرد وعد وهدية، تََحدٍّ ومهمة يجب 

أن تنجز أيضاً؟ 


