مفهوم الهرمنيوطيقا
ّ
ماهيت�ه ،آلياته ،ومذاهبه الفلسفية
[*]

صفدر إلهي راد

[[[

أخذ مفهوم الهرمنيوطيقا مساحة وازنة من الدراسات والبحوث يف تعريف ماهيته اللفظية
واالصطالحية واستعامالته ،ومع أن هذا املفهوم نال نصيبه األوىف يف املد ّونات املعجمية
نص يتاخم العلوم واملعارف اإلنسانية وال
قدمياً وحديثاً ،إال أنه ال يزال حارضاً بقوة يف كل ٍّ
سيام النصوص الدينية.
واملفارقة أن املفهوم نفسه صار موضوعاً للتأويل بسبب النتائج املرتتبة عىل املوضوعات
التي يجري تطبيقها عليها.
يف هذه الدراسة إعادة تأصيل للمفهوم واملصطلح تبعاً للمعالجات البحثية التي تناولته يف
الحضارات اإلنسانية املختلفة.
املحرر
الهرمنيوطيقا عل ٌم مرتب ٌ
تغيٍ
ط بعد ٍد من العلوم األخرى ،ويتم ّيز بأنّه
أساس لسائر العلومُّ .
فأي ّ
ٌ
ات وتح ّو ٍ
تغي ٍ
الت يف املجاالت الفكريّة
ٍّ
فكري يحصل يف هذا العلم ،فإنّه سوف يؤ ّدي إىل ّ
يف متناسقٍ يشتمل عىل ِم ٍ
الك
األخرى ،وال سيّام يف العلوم اإلنسانيّة التي تحتاج إىل ٍ
نظام معر ٍّ
ٍ
نظريات متناسق ٍة ومنظِّم ٍة للفهم والتأويل
مح َّد ٍد يف الفهم والتفسري .وتحتاج العلوم اإلنسانية إىل
والتفسري ،بسبب عالقة هذه العلوم بالنصوص املرجعية (كالنصوص الدين ّية) ،وعالقتها بالقضايا
والنصوص املرتبطة بهذه العلوم نفسها.
*ـ باحث يف الفلسفة واإللهيات ـ إيران.
ـ تعريب :حسنني الجامل.
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مل ومف ّك ٍر خاض
تغي مفهومها أيضاًُّ .
فكل عا ٍ
وتؤ ّدي النظريات املختلفة يف الهرمنيوطيقا إىل ّ
ٍ
واتجاهات
مناهج
هذا العامل ،تراه يُع ّرف الهرمنيوطيقا عىل أساس اتجاهه فيها؛ وبعبار ٍة أخرى :اتخاذ
َ

ٍ
وصحيح أ ّن هذا األمر
اختالف يف ماهيّتها وموضوعها وغرضها.
مختلف ٍة يف الهرمنيوطيقا يؤ ّدي إىل
ٌ

اضطراب يف فهم أصل معنى الهرمنيوطيقا
يساهم يف فهم االتجاهات املختلفة ،إال أنّه يوجب نح َو
ٍ
ٍ
ٍ
التغي األسايس يف
واحد ومتناسقٍ الهرمنيوطيقا إىل
تعريف
وعىل هذا األساس ،يرجع عدم إمكان
ّ

موضوعها وغرضها والذي يعكس اختالف االتجاهات واملناهج فيها.

وبنا ًء عليه ،ال بد لنا أن نشري إىل التعريفات امله ّمة واملرتبطة باالتجاهات املختلفة؛ ألجل أن

ِ
ٍ
التعريفات كلَّها متمحور ٌة حول لفظ الهرمنيوطيقا ،فإنّه
تعريف للهرمنيوطيقا .ومبا أ ّن هذه
نصل إىل
ال بد من البدء بتحليل هذا اللفظ.

معىن الهرمنيوطيقا:
يرجع أصل لفظ ( [[[)Hermeneuticsإىل الفعل اليوناين ( )hermeneueinالذي يُرتجم بالتأويل

والتفسري .كام أن اسم ( )hermeneiaيعني التأويل أو التفسري[[[ .لذا ،نجد أ ّن علم الهرمنيوطيقا

مرتب ٌ
ط مبارش ًة مبباحث التفسري والتأويل .وسوف ترى أ ّن كل التعاريف التي سنبيّنها يف هذا الدرس،
ٍ
ارتباط بالتفسري والتأويل.
لها نو ُع
ولقد استخدمت النصوص القدمية املختلفة لفظتَ ْي ( )hermeneueinو( .)hermeneiaفعىل

سبيل املثال ،اهت ّم أرسطو مبوضوع التأويل وص ّنف رسال ًة كبري ًة يف كتابه أرغنون[[[ حملت اسم
«پری أرمينياس»[[[ (عن التأويل)[[[ .كام نجد لهذه الكلمة حضورا ً يف موار َد مختلف ٍة يف كتب
أفالطون[[[ .وعىل هذا األساس ،يكون استعامل هذه اللفظة يف النصوص القدمية ناظرا ً أيضاً إىل

مقولة التفسري والتأويل.

تغيري عىل هذه اللفظة؛
أي ٍ
[[[ -اختلفوا يف إضافة حرف  sيف أواخر كلمة  .Hermeneuticsفذكر بعضهم أنّ هذا الحرف ال يُحدث َّ
بعض آخ ُر إىل أنّه يلزم إضافته إن أردنا بلفظ الهرمنيوطيقا علامً
مسائل نظري ٍة وفكري ٍة (انظر :ريتشارد باملر،
َ
خاصاً ومجموع َة
ٌ
بينام ذهب
ّ
علم هرمنوتيك ،ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص  .)3 2-ومرادنا هنا من استعامل هذا املصطلح مع حرف  sهو اإلشارة إىل
ومستقل.
ٍّ
خاص
كعلم
الهريمينوطيقا
ٍ
ٍّ
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.19 :
[[[ -بحث أرسطو يف هذه الرسالة عن منطق الجمل ،أي قوانني كالم اإلنسان.
[4]- Peri Hermeneias.
[5]- See: kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 1.
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.19 :

االستغراب 19

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 0

االستغراب
الملف

14

وتوجد عالق ٌة واضح ٌة بني لفظ هرمنيوطيقا ولفظ هرمس ( .)Hermesفهرمس إل ٌه عند اليونانيني،
يُعنى بنقل الرسالة من اآللهة إىل الناس[[[ .وبنا ًء عىل هذا الوجه من التسمية ،فإ ّن حقيقة هرمس
يل لتحليل
تنطوي عىل نقل الرسالة .والهرمنيوطيقا من هذه الجهة مرتبط ٌة بهرمس ،إذ هي عل ٌم آ ٌّ
وبيان طرق انتقال املعاين واملقاصد .وكام أ ّن الدور األساس لهرمس هو نقل الرسالة إىل اإلنسان،
فإ ّن الهدف األساس من علم الهرمنيوطيقا هو بيان كيفية انتقال الرسائل إىل البرش وبيان اعتبارها.
ويرى البعض أ ّن مث ّة ارتباطاً جذريّاً بني هرمس والهرمنيوطيقا؛ بسبب العنارص الثالثة امله ّمة
يف عملية التفسري ،وهي :العنرص األ ّول :العالمة أو الرسالة أو النص الذي يجب تفسريه؛ العنرص
املفس الذي يوصل الرسالة؛ والعنرص الثالث :انتقال الرسالة إىل املخاطَبني.
الثاين :الواسطة أو
ِّ
وكان هرمس يقوم بالعنرص الثاين ،وهو دور الواسطة
واملفس[[[ .ويشري اللفظ اليوناين هرمايوس
ِّ
( )hermeiosإىل الكاهن املتن ّبئ يف معبد دلفي ،كام أنّه ناظ ٌر أيضاً إىل هرمس ،اإلله الرسول[[[.

وانطالقاً من هذه املعاين ،نُسبت إىل هرمس وظيفة تبديل املفاهيم التي هي وراء فهم البرش إىل
مفاهي َم قابلة للفهم واإلدراك .وهكذا ،تشتمل األشكال املختلفة لهذه الكلمة عىل تبديل األمور غري
املفهومة إىل مفهومة؛ كام أ ّن اليونانيني ينسبون إىل هرمس وضع اللغة والخط كأداتني مه ّمتني ألجل
تأويال ـ
ً
إدراك املعنى وانتقاله إىل اآلخرين .ومارتن هايدغر[[[ ـ وهو الفيلسوف الذي يرى الفلسفة
رصح بأ ّن الفلسفة هي مبنزلة علم الهرمنيوطيقا وهي مرتبط ٌة بهرمس أيضً ا .وعىل هذا األساس ،فإ ّن
ي ّ
مصطلح «علم الهرمنيوطيقا » ـ الذي يرجع إىل اليونان ـ يتض ّمن معنى «التبديل إىل الفهم»[[[.

حتليل مفهوم الهرمنيوطيقا:
ٍ
من خالل االلتفات إىل ما تق ّدم يف أوائل هذا الدرس ،يتّضح أ ّن بيان
تعريف جامعٍ ودقيقٍ
ري ناظ ٍر للواقع .ونشري مرة أخرى إىل أ ّن التعاريف يف هذا املجال قد
للهرمنيوطيقا أم ٌر
صعب وغ ُ
ٌ
ٍ
تعريف ما،
وكل من سعى لذكر
تن ّوعت بسبب اختالف االتجاهات فيه عىل م ّر تاريخ هذا العلمّ .
فقد كان يع ّرف بناء عىل االتجاه الذي يذهب إليه.

نبي معنى الهرمنيوطيقا مالحظني يف ذلك التعاريف املختلفة التي ذكروها وغري
وسوف ّ

[1]- See: kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 1.
[2]- See: Van A. Harvey, “Hermeneutics”, in: Encyclopedia of religion, edited by Mircea Eliade, v. 6, p. 279.
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.20 :
[4]- Martin Heidegger.
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.20 :
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 0

االستغراب 19

مفهومرغتسالا
با
الهرمنيوطيقا

15

غافلني عنها .وعىل هذا األساس ،سوف نشري باختصا ٍر إىل أهم معاين الهرمنيوطيقا التي
ذكرتها تلك االتجاهات املختلفة[[[.

ّ
 .1نظرية تفسري الكتاب املقدس:

ميكن ع ّد هذا التعريف من أقدم تعاريف الهرمنيوطيقا وأكرثها شيوعاً؛ أل ّن بداية االستعامل
كتب مب ِّينة لقواعد التفسري
رص احتاجوا فيه إىل تدوين
ٍ
الج ّدي لعلم الهرمنيوطيقا كانت يف ع ٍ
الصحيح للكتاب املق ّدس .وهذا ما ّ
يدل عليه أيضً ا عنوان كتاب دان هاور «الهرمنيوطيقا املق ّدسة
أو منهج تأويل النصوص املق ّدسة» (1654م)[[[.
وعىل أساس هذا التعريف الذي كان متزامناً مع تشكّل علم الهرمنيوطيقا ،يحتاج جميع الناس
يف فهم الفقرات املبهمة من النصوص املق ّدسة إىل قواع َد ناظر ٍة إىل رشوط الفهم الصحيح
توسع عىل م ّر
ومم ِّهد ٍة له .طبعاً ،كان هذا التعريف يف البداية محدودا ً بالكتاب املق ّدس ،لك ّنه ّ
التاريخ ليشمل النصوص غري املق ّدسة أيضاً.
رس يف تعميم لفظ الهرمنيوطيقا يف اللغة اإلنكليزية إىل النصوص غري املق ّدسة هو أنّها
وال ّ
كالنصوص املق ّدسة -مبهم ٌة وتحتاج يف فهم معانيها إىل نظري ِة تفسريٍ أيضاً[[[.وقد ظهر هذا التعريف يف أحضان الهرمنيوطيقا الكالسيكية[[[ .ويرى جان مارتن كالدينيوس
(1759 - 1710م) ـ وهو من أبرز الباحثني يف علم الهرمنيوطيقا يف ذالك العرص ـ أ ّن الهرمنيوطيقا
هي فن التفسري[[[ .ويعتقد أنّه يصعب أن نفهم العبارات املقولة واملكتوبة بشكلٍ كاملٍ ؛ بسبب
ٍ
إبهامات فيها .الهرمنيوطيقا هي فن الوصول إىل الفهم الكامل والتام لهذه العبارات .وميكن
وجود
إزالة هذه اإلبهامات اعتامدا ً عىل القواعد املح ّررة يف هذا العلم[[[.
[[[

ويرى كالدينيوس أيضاً أنّه ميكن من خالل التأويل أن نصل إىل املعنى القطعي والنهايئ الذي
يريده املؤلّف ،ويهدف التأويل إىل الكشف عن هذا املعنى املراد[[[.

[[[ -وقد ظهرت هذه التعاريف االصطالحية خالل مراحل تاريخية خاصة .وهذا ما سوف نب ّيننه يف الدرس الثاين إن شاء الله.
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.42 :
[[[ -انظر :املصدر نفسه ،ص.43 :
[[[ -الهريمينوطيقا الكالسيكية هي يف الواقع أقدم شكلٍ لعلم الهرمنيوطيقا ،وتعتمد منهجاً معرفياً ألجل الوصول إىل أهم أهدافها الذي هو
بيان القواعد الصحيحة لتفسري النصوص املقدسة.
[5]- Martin Cladenuis.
[6]- Art of interpretation.
[7]- See: kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 5.
[[[ -انظر :بابك أحمدي ،ساختار و تأويل منت ،ج  ،2ص.523 :
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وعىل ضوء هذا التعريف األول ،ميكن أن نقول بأ ّن علم الهرمنيوطيقا هو مبنزلة عل َم ِي التفسري
وأصول الفقه السائ َدين يف أواسط العلامء املسلمني .ومن أهم أهداف هذين العلمني اإلسالميني
ويتجل
ّ
هو تحليل وبيان قواعد الوصول إىل الفهم الصحيح للنصوص الدينية (اآليات والروايات).
ح يف مباحث األلفاظ من علم أصول الفقه السائد بني األصوليني املسلمني ،حيث
هذا األمر بوضو ٍ
بيحثون فيها عن القواعد التي نحتاج إليها للكشف عن مراد املتكلّم.

 .2نظرية الفهم:
يرى شاليرماخر[[[ أ ّن الهرمنيوطيقا هي ف ّن الفهم؛ أي الفن الذي ال ميكن الوصول إىل الفهم

ض دامئا لخطر االبتالء بسوء الفهم ،ع ّد شاليرماخر
إال من خالله .وانطالقاً من أن تفسري الفهم مع َّر ٌ
الهرمنيوطيقا مجموع َة قواع َد منهجي ٍة ت ُستخدم لرفع هذا الخطر[[[.
وقد ب ّدل هذا الفه ُم الهرمنيوطيقا من مجموع ِة قواع َد إىل علمٍ منظَّمٍ ومتناسقٍ  .وبعبار ٍة أخرى:

كل محاورة ،بحيث ميكن ع ّد
الهدف األساس من هذا الفهم للهرمنيوطيقا هو بيان رشوط الفهم يف ِّ

ألي نو ٍع من الفهم والتأويل .والجديد يف هذه النظرة إىل الهرمنيوطيقا ،أنّه ُع ِّرف
أصولها أساساً ِّ
هذا العلم أل ّول مر ٍة بأنّه الباحث عن نفس الفهم[[[ .وعىل هذا األساس ،كان شاليرماخر يف صدد

منهجي للقواعد الحاكمة عىل النصوص ـ
رشح
بيان أن الهرمنيوطيقا نو ٌع من الفنون ـ أي هي
ٌ
ٌّ
يُعنى ببيان كيفية التأويل بحيث ال نقع يف التفسري بالرأي[[[.

 .3املنهج العام للعلوم اإلنساني�ة:
أساس ت ُبنى عليه كل العلوم اإلنسانية[[[.
منهج عا ٌّم وعل ٌم
يرى فيلهلم دلتاي[[[ أ ّن الهرمنيوطيقا
ٌ
ٌ

ج جامعٍ للفهم والتأويل يف هذه العلوم.
لذا ،سعى أن ينظّم علم الهرمنيوطيقا كمنه ٍ

ج يتناسب
وكان يريد أن ينقل نهضة كانط يف العلوم الطبيعية إىل العلوم اإلنسانية ،لكن مبنه ٍ

معها .فكام أ ّن كانط استفاد من نقد العقل املحض لفهم العلوم الطبيعية وبيانها ،فإ ّن دلتاي رأى أنّه
[1]- Friedrich D. E. Schleiermacher.

[[[ -انظر :أحمد واعظى ،درآمدى بر هرمنوتيك ،ص.27 :
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.50 - 49 :
[[[ -انظر :جان غروندن ،درآمدى به علم هرمنوتيك فلسفى ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.38 :
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.50 :
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يجب أن نبدأ من «نقد العقل التاريخي»[[[ يف العلوم اإلنسانيّة .ويعتقد دلتاي أ ّن الهرمنيوطيقا هي

ج مي ّهد للفهم الصحيح يف العلوم اإلنسان ّية[[[.
أفضل منه ٍ

ويؤكّد دلتاي عىل أ ّن حصول االطمئنان يف العلوم الطبيعية مرهو ٌن للمنهج الصحيح الحاكم فيها.
ج جامعٍ.
ومن جه ٍة أخرى ،خلص إىل أ ّن الفراغ األساس يف العلوم اإلنسانية هو عدم االستفادة من منه ٍ
صب كل جهده لتقعيد علم الهرمنيوطيقا الذي مي ِّهد املباين املنهجية للعلوم اإلنسانية.
لذاّ ،

 .4النظرية الوجودية للفهم:
التعاريف الثالثة السابقة متقارب ٌة جدا ً ،وتدور حول تهيئة األرضية لتحقّق الفهم الصحيح ملراد

املتكلّم أو ـ الكاتب ،والحذر من الوقوع يف سوء فهمه .ويف الحقيقة ،ال نشاهد بني هذه التعاريف
أسايس.
ري
اختالفاً أساسيّاً وال غ َ
ٍّ

مدخل إىل علم الهرمنيوطيقا الفلسفية (درآمدى به علم
ٌ
وهذا ما أكّد عليه جان غروندن يف كتابه

هرمنوتيك فلسفى) .وهو يعتقد أنّه منذ ظهور الهرمنيوطيقا يف القرن السابع عرش وإىل أواخر القرن
التاسع عرش ،كان املقصود من هذا العلم هو ف ّن التأويل ،أي تنظيم القواعد الحاكمة عىل التأويل.

يف ألجل
ويرى أ ّن الهرمنيوطيقا يف هذه القرون الثالثة كانت علامً معياريّاً يعتمد عىل منه ٍ
ج معر ٍّ

عدم الوقوع يف سوء الفهم والتفسري بالرأي .ومن هنا ،تجد أنّهم يف عرص النهضة قد استفادوا من
ٍ
مساعد» ،فد ّونوا الهرمنيوطيقا الكالمية والفلسفية والحقوقية ،ألجل تأويل
الهرمنيوطيقا كـ «علمٍ
النصوص وتفسريها[[[.

تغيٍ
وقد أ ّدت نشأة الهرمنيوطيقا الفلسفية إىل تح ّو ٍل مه ٍّم يف االتجاهات الهرمنيوطيقا ،وإىل ّ
جوهري ملفهوم الهرمنيوطيقا .فلم تكن الهرمنيوطيقا الفلسفية تبحث عن قواعد التأويل ،وال
ٍّ
ج لكل العلوم اإلنسان ّية؛ بل كانت بصدد تحليل ماهية الفهم نفسه ،وتع ّده الهدف
تريد بيان منه ٍ
املحوري للهرمنيوطيقا.

وانطالقاً من أ ّن الفهم والتأويل جهات أساسية يف وجود اإلنسان ،يرى هايدغر أ ّن الهرمنيوطيقا
[[[ -سوف يوافيك مراده من نقد العقل التاريخي يف الدروس القادمة إن شاء الله.
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.50 :
[[[ -انظر :جان غروندن ،درآمدى به علم هرمنوتيك فلسفى ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.13 :
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تحليل لظاهر الفهم املوجودة عند اإلنسان ،وبحسب عبارته :الهرمنيوطيقا هي «دازاين»[[[ .وقد
ٌ
تابع غادامري رسالة هايدغر ،ورأى أ ّن الهرمنيوطيقا نو ٌع من النظرية الوجودية للفهم ،بنا ًء عىل اعتباره
وجود الفهم لغ ًة من اللغات[[[ .ويعتقد هايدغر يف مجال السؤال عن الوجود ،أ ّن أول وظيف ٍة هي تحليل
الوجود اإلنساين أو الدازاين .طب ًعا ،يع ّد هذا التحليل للوهلة األوىل تحليالً متهيديّاً يفسح املجال
أمام تحليل الوجود نفسه[[[ .ومن الواضح من تعاريف هايدغر وغادامري أ ّن الهرمنيوطيقا الفلسفية
أ ّدت إىل تح ّو ٍل عميقٍ يف أصل النظرة إىل الهرمنيوطيقا واملراد منها .ففي هذه النظرة الجديدة ،ال
ميكن أن نقول بأ ّن الهرمنيوطيقا أدا ٌة وقواع ُد ألجل الوصول إىل املراد الج ّدي للمؤلّف أو املتكلّم،
بل صار محور هذا العلم هو تحليل وجود الفهم نفسه؛ وبعبار ٍة أخرى :صارت الهرمنيوطيقا تبحث
عن رشوئط تحقّق الفهم وخصائصها الوجودية.
فقد سحب هايدغر الهرمنيوطيقا من مجال املعرفة واملنهجية إىل مجال الوجود ،وسعى إىل
يؤسس الهرمنيوطيقا عىل النظرية الوجودية .لك ّنه مل يستطع أن يرجع إىل املباحث املعرفية
أن ّ
وأن يجيب عن األسئلة املرتبطة بها .أما غادامري ،فقد سعى أن يُرجع الهرمنيوطيقا إىل الساحة
املعرفية ،وأن ّ
يحل مشكلة الهرمنيوطيقا [[[ .ومن خالل التفاته إىل دخالة اللغة يف الفهم ،حاول أن
يذكر تحليالً ملاهية املعرفة يكون صالحاً يف كل املجاالت املعرفية.
ويقول هايدغر عن مراده من الهرمنيوطيقا« :ليست الهرمنيوطيقا مرتبط ًة بفن التأويل ،كام أنّها
ليست نفس التأويل ،بل هي
سعي ألجل فهم «ما هو التأويل؟»[[[.
ٌ

 .5نظام التأويل:
بعد عرص الهرمنيوطيقا الفلسفية ،ذهب بول ريكور[[[ إىل أ ّن الهرمنيوطيقا شبيه ٌة بنظام تأويلٍ
وتفسريٍ .فع ّرفها عىل النحو التايل« :هي نظري ٌة للقواعد الحاكمة عىل التفسري؛ أو بعبار ٍة أخرى :هي
ُعتب مبثابة النص»[[[.
لنص
ٌ
ٍّ
تأويل ٍّ
خاص أو ملجموع ٍة من العالمات التي ت َ

[[[ ،Dasein -وهي كلمة أملانية مركبة من “ ”daمبعنى “هناك” ،و“ ”seinمبعنى “الوجود” ،فصبح معنى هذه الكلمة “الوجود هناك”.
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.52 - 51 :
[[[ -انظر :مارتني هايدغر ،هستى و زمان ،ترجمة :سياوش جامدى ،ص .96
[[[ -انظر :بابك أحمدي ،ساختار وتأويل منت ،ج  ،2ص570 :؛ مهدوى تهراىن ،مباىن كالمى اجتهاد در برداشت از قرآن كريم ،ص.201 :
[[[ -بابك أحمدي ،ساختار وتأويل منت ،ج  ،2ص.562 :
[6]- Paul Ricoeur.
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.52 :
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وهذا هو مراد ريكور عندما يقول« :الهرمنيوطيقا هي نظري ُة عمل الفهم عندما يتعامل مع
تأويل النصوص»[[[ .ويعتقد بول ريكون أ ّن الهرمنيوطيقا عملي ٌة ّ
لفك الرموز ،بحيث تنطلق من
املعنى الظاهر للوصول إىل املعنى الباطن واملكنون[[[ .وال يحرص موضوع التأويل بالنصوص
االصطالحية ،بل يرى أ ّن نظامه التأوييل يشمل الرموز املوجودة يف الرؤيا ويف األساطري ورموز
املجتمع واللغة[[[.

ملحة تاريخية عن الهرمنيوطيقا
بعد أن بيّنا مفهوم الهرمنيوطيقا بحسب النظريات املختلفة ،نشري يف ما ييل إىل السري التاريخي
لتط ّور هذا العلم عىل م ّر القرون .فعىل الرغم من وضوح هذا التط ّور وتأثرياته العملية يف هذا
أل نغفل عن تاريخ هذا العلم.
العرص ،إال أنه يجب ّ
ت ُع ّد الهرمنيوطيقا الفلسفية املعارصة مح ِّركاً أساساً يف هذا املجال ،لكن ال بد من االلتفات
أيضا إىل الهريمينوطيقا الكالسيكية واملعارصة ،ألنّه :أوالً :ال ينحرص علم الهرمنيوطيقا بحسب
املصطلح الغريب باالتجاه الفلسفي املعارص ،بل يشمل سائر االتجاهات الهرمنيوطيقية أيضاً،
وثانياً :يوجد اآلن أتبا ٌع لالتجاهات الهرمنيوطيقية غري الفلسفية ،وهم ينتقدون االتجاهات
الهرمنيوطيقية الفلسف ّية والوجودية ،بل حتى أنّه يف أواخر القرن العرشين نرى البعض ال يتب ّنى
ري مرتبط ٍة باالتجاهات السابقة ،بل
الهرمنيوطيقا الفلسفية ،وثالثاً :ليست الهرمنيوطيقا الفلسف ّية غ َ
ُوجدت بسبب بعض االتجاهات الحديثة كأفكار دلتاي.

ٍ
ونقائص .فألجل ذلك ،ال ميكننا الوصول إىل
مشكالت
ويُعاين تاريخ الهرمنيوطيقا من
َ
ٌ
معلول لعدة عوامل ،نشري إليها قبل أن
ح وجامعٍ وكاملٍ لهذا العلم .وهذا النقص
خ واض ٍ
تاري ٍ
يل
نرشع يف بيان اللمحة التاريخية عن الهرمنيوطيقا .وتجدر اإلشارة إىل أنّنا نكتفي ببيانٍ إجام ٍّ
ري...
لسري التح ّوالت الهرمنيوطيقية؛ ألن تاريخها كب ٌ

مشكالت النظرة التاريخية إىل الهرمنيوطيقا حبسب املصطلح الغريب:
معي للهرمنيوطيقا بحسب املصطلح الغريب ،بل ميكن القول بعدم
ٍّ
خ
يصعب تحديد تاري ٍ
[[[ -بابك أحمدي ،ساختار وتأويل منت ،ج  ،2ص.570 :
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.53 :
[[[ -انظر :املصدر نفسه.
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خ لهذا العلم ،فإنّك ترى يف كالمه الكثري من االضطراب.
إمكانهُّ .
وكل من بادر إىل تحديد تاري ٍ

فهل ميكن أن نتّهم مؤ ّرخي الهرمنيوطيقا بالضعف والتقصري يف نظرتهم التاريخية إىل الهرمنيوطيقا
بحسب املصطلح الغريب؟ هل واقعاً ال يستطيع الباحثون يف الهرمنيوطيقا الوصول إىل تاريخها؟
كيف ميكننا أن نتجاوز هذا الفراغ املهم ج ّدا ً يف مجال علم الهرمنيوطيقا؟

يبدو لنا أ ّن عدم وجود ملح ٍة تاريخي ٍة متناسب ٍة مع الهرمنيوطيقا الغربية ،ليس معلوالً بالرضورة
لضعف الكتّاب يف املجال التاريخي ،وال لغفلتهم عن تاريخ الهرمنيوطيقا ،بل مثة عامالن رئيسان
دخيالن يف هذه املشكلة ،هام:

ّ
 .1اتساع رقعة أحباث الهرمنيوطيقا:

خ منظّمٍ له؛
يصعب العثور عىل نقط ٍة مح ّدد ٍة لبداية تك ّون هذا العلم كام يصعب بيان تاري ٍ
بسبب ات ّساع رقعة األبحاث الهرمنيوطيقية وشمولها للكثري من الشؤون اإلنسانية .وحيث إن علم
لعلوم إنساني ٍة متع ّدد ٍة[[[ ،مثل :الفن واللغة والحقوق والسياسة والكالم و،...
أساس
الهرمنيوطيقا
ٍ
ٌ

فقد أ ّدى ذلك إىل أن يُلتفت يف تاريخ الهرمنيوطيقا إىل كل هذه املجاالت الفكرية .فعىل سبيل
املثال ،إن كانت الهرمنيوطيقا أساساً لعلوم اللغة ،فإنّه ال ميكننا أن نغفل يف سري تط ّور علم
التوسع يف مجال استخدام الهرمنيوطيقا ،قد أ ّدى إىل
الهرمنيوطيقا عن هذه العلوم اللغوية .وهذا
ّ
عدم الثبات يف النظرة التاريخية إليها أو عدم تنظيمها .وعىل هذا األساس ،ال ميكننا الوصول إىل
تاريخ جامع يف هذا املجال.

 .2عدم تقسيم أنواع النظرة التاريخية إىل الهرمنيوطيقا:
من األمور امله ّمة التي ال بد من االلتفات إليها هو وجود أنوا ٍع مختلف ٍة يف بيان تاريخ
ٍ
جهات ميكن من خاللها النظر إىل تاريخها:
الهرمنيوطيقا؛ إذ يوجد ثالث
 .1تاريخ األبحاث الهرمنيوطيقية.
 .2تاريخ استخدام كلمة الهرمنيوطيقا.
 .3تاريخ علم الهرمنيوطيقا من حيث كونه علامً منظّامً وممنهجاً.
ٌ
أساس يف كل العلوم اإلنسانية .وحيثام يتدخّل اإلنسان ،فإنّه ال بد من حضور
معقول؛ ألن وجود اإلنسان له دو ٌر
[[[ -طبعاً ،هذا االتّساع
ٌ
مسألة الفهم والتفسري أو التأويل .فاإلنسان بطبيعته يسعى نحو فهم كل موضوعٍ يواجهه وتفسريه وتأويله.
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أما الجهة األوىل ،وهي تاريخ األبحاث الهرمنيوطيقية ،فال ترتبط بالرضورة بلفظ الهرمنيوطيقا أو
مبصطلحها؛ ألنّه ال عالقة لنا يف هذه الجهة إال مبضمون الهرمنيوطيقا .وال فرق يف ذلك بني أن يكون
أي عنوانٍ آخ َر .بل يجب أن
هذا املضمون مذكورا ً يف علم الهرمنيوطيقا أو تحت مصطلحه أو تحت ِّ
نبحث عن مسائل الهرمنيوطيقا حتى لو مل يُتع ّرض لها يف ذيل مفهوم الهرمنيوطيقا ومرادفاته.

وأما الجهة الثانية ،وهي تاريخ استخدام لفظ الهرمنيوطيقا ومشتقاته ،فرتتبط مبعرفة هذا اللفظ
واألبحاث املرتبطة به .ونبحث يف هذا القسم عن األبعاد اللغوية لهذا اللفظ ،وتاريخ استخدامه
يف كلامت املؤلّفني واملفكّرين .وهذه الجهة أيضاً أع ّم من أن يكون لفظ الهرمنيوطيقا قد استُخدم
بشكله العلمي أو حاكياً فقط عن معناه اللغوي.
وأما الجهة الثالثة ،وهي تاريخ علم الهرمنيوطيقا ،فيُعنى فيها بنشأة هذا العلم وتشكّله وصريورته
علامً ممنهجاً .ويف هذا النوع من النظرة التاريخية ،يكون املضمون والشكل مرتبطاً بالهرمنيوطيقا.
ومن خالل االلتفات إىل هذا التقسيم ،ميكن القول بأ ّن أحد أسباب االضطراب يف بيان تاريخ
الهرمنيوطيقا هو عدم التفكيك بني أنواع النظرة التاريخية إىل هذا العلم .وانطالقاً من ات ّساع تاريخ
الهرمنيوطيقا ،وال سيام يف الجهتني األوىل والثالثة ،نرى أنّه من الرضوري النظر إىل تاريخ هذا
العلم بدق ٍة من هذه الجهات الثالث .ويُالحظ أ ّن تاريخ األبحاث الهرمنيوطيقية أطول بكثري من
تاريخ علم الهرمنيوطيقا .كام أنّه يوجد مساف ٌة واسع ٌة بني تاريخ تشكّل هذا العلم وبني استخدام
هذا املصطلح.
واملحور األساس يف هذا البحث هو بيان الهرمنيوطيقا من الجهة الثالثة ،أي تاريخ علم
نبي هذه الجهة بشكلٍ
مفصلٍ بعد أن نتع ّرض
الهرمنيوطيقا
ّ
والتغيات التي طرأت عليه .وسوف ّ
ّ
إجامالً لتاريخ الهرمنيوطيقا من الجهتني األوليني.

تاريخ أحباث الهرمنيوطيقا:
خاصاً
انطالقاً من ات ّساع الهرمنيوطيقا لجميع مجاالت املعرفة اإلنسانية ،ال ميكننا أن نح ّدد زماناً
ّ
سعي للفهم أو التفسري أو التأويل الصحيح للكالم أو الظواهر ،يكون يف الحقيقة
فكل
لتاريخ أبحاثهاُّ .
ٍ
ضمن مجال أبحاث الهرمنيوطيقا .وبهذا اللحاظ ،يكون تاريخ الهرمنيوطيقا مساوياً لتاريخ خلقة
اإلنسان؛ ألنّه منذ وجوده يستفيد من قواه اإلدراكية ويسعى دامئاً للوصول إىل الفهم الصحيح للظواهر
وملا يحيط به .وقد كان اإلنسان دائم البحث عن الحقائق ،ويحاول ألجل ذلك أن يستخدم أسهل
أدوات الفهم والتفسري وأكرثها شيوعاً.
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وعىل هذا األساس ،ميكن القول بأ ّن جذور تاريخ الهرمنيوطيقا -بهذا املعنى العام -ترجع إىل
الفطرة اإلنسان ّية .وقد كان اإلنسان متعطّشاً دوماً للكشف عن الحقيقة وتفسريها ،وباذالً قصارى
تخل فيها
جهده للوصول إىل هذا الهدف .وال ميكننا أن نعرث عىل حقب ٍة زمني ٍة ،يكون اإلنسان قد ّ
عن هذا األمر واقتنع بالظروف املوجودة .وال يعني هذا التحليل أ ّن اإلنسان كان يسعى دامئاً
لتأمني األدوات والقواعد الالزمة ألجل الوصول إىل ذلك الهدف املذكور ،بل كثريا ً ما كانت ترواده
هواجس كشف الحقائق ،ومع ذلك ،مل يه ّيئ علامً الزماً لتفسريها وتأويلها .طبعاً ،ال ينحرص تاريخ
األبحاث الهرمنيوطيقية يف هذه املوارد ،بل يشمل النظريات املختلفة واملتن ّوعة املرتبطة بالتفسري
والفهم والتي مل تكن تحت علم الهرمنيوطيقا.
وعىل الرغم من أ ّن لفظة الهرمنيوطيقا[[[ بدأت بالرواج من القرن السابع عرش وما بعد ،إال أ ّن
تفسري النصوص ونظريات التأويل (الدينيّة واألدبيّة والحقوقيّة) ترجع إىل الزمن القديم .وهكذا،
عندما نقبل داللة هذه الكلمة عىل نظريات التفسري ،فإ ّن امليدان الذي يشملها يرجع إىل زمن
ني ألجل تأويل التوراة بشكلٍ
تفسري الكتاب املق ّدس يف العهد القديم ،أي عندما كانت هناك قوان ُ
ح[[[.
صحي ٍ

ويُع ّد أغسطني فيلسوفاً ومتكلّامً ذا أث ٍر كبريٍ عىل الهرمنيوطيقا الحديثة .فقد كتب مقال ًة بعنوان
« ،»On Christian Doctrineكانت بحسب تعبري إبلينغ ،أكرث الكتابات الهرمنيوطيقية تأثريا ً
امللفت أن أغسطني مل ِ
باللحاظ التاريخي[[[ .ومن ُ
يأت عىل ذكر لفظ الهرمنيوطيقا ضمن أبحاثه
يف هذا املجال.

مفسي األديان املختلفة لبيان طريق ٍة مناسب ٍة لفهم اآليات اإللهية وتأويلها،
كام يُع ّد سعي ّ
وبالتايل ر ّد االتجاهات التفسريية أو إثباتها ،خطو ًة كبري ًة يف طريق الوصول إىل أدوات الفهم
غض النظر عن جهود األصوليني املسلمني عىل م ّر تاريخ أصول الفقه،
الصحيحة .كام ال ميكننا ّ
واملفسون إىل عمق
حيث م ّهدوا املباين الالزمة الستنباط األحكام الرشعية .وقد ورد األصوليون
ّ
وبغض النظر عن النصوص
األبحاث الهرمنيوطيقية ،دون أن يأتوا عىل ذكر لفظ الهرمنيوطيقا.
ّ
املق ّدسة ،فإنّنا نجد مناذج من تفسري النصوص وتأويلها يف األدبيات العرفانية.
كام أنّه ميكننا أن نُدرج النصوص الفلسفية التي بحثت عن مسألة التأويل ونظرياتها ،ضمن
[1]- Hermeneutics.

[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.44 :
[3]- See: Jean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, p. 33.
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ج لهذه
أبحاث الهرمنيوطيقا ،عىل الرغم من أنّها مل تد َّون ضمن هذا العلم .ولعل أقدم منوذ ٍ
النصوص هو محاورة أيون التي كتبها أفالطون .إذ يحاور فيها سقرا ُ
ط أيون ـ الذي هو أحد رواة
وشارحي شعر هومر.
شعري .فهم ميثّلون
إلهام
ويبي نظري ًة مرتبط ًة بالتأويل ،خالصتها :أ ّن الشعراء يتّصلون مبصدر ٍ
ٍّ
ّ
يئ .أما
أول حلق ٍة يف سلسل ٍة متصل ٍة مبصد ٍر
مغناطييس ،حيث يتأث ّرون بهذا املصدر بشكلٍ تلقا ٍّ
ٍّ
رشاح والرواة ،فهم مبثابة الحلقة الثانية املتصلة بالشعراء ،فيتأث ّرون بقوى الشعر اإللهية التي
ال ّ
يأخذونها من الشعراء ،ويطرحون األفكار واملسائل بني عموم الناس .وبالتايل ،ينتقل مغناطيس
رشاح ،ومنهم إىل جميع الناس[[[.
الشعر إىل الشعراء ثم إىل الرواة أو ال ّ
ويف نهاية هذا الحوار ،يشري أفالطون إىل أ ّن اطّالع الراوي عىل املوضوع املذكور يف الشعر،
يساعده عىل تأويل الشعر بشكلٍ دقيقٍ  .وميكن ع ّد النص الجميل ألفالطون مشريا ً إىل ما يرتبط
باالبتعاد عن قصد املؤلِّف .وهذا مامل يكن ملت ِفتاً إليه أفالطون نفسه يف ذلك الزمن ،لك ّنه ينفعنا
يف األبحاث الجديدة[[[.

تاريخ استخدام لفظ الهرمنيوطيقا:
املراد من لفظ الهرمنيوطيقا ومشتقاته ،ما يع ّم االستخدام اللغوي واالصطالحي .وقد استخدم
أرسطو هذا اللفظ يف كتابه أرغنون يف رسالة «پری أرمينياس» (املرتبطة بالتأويل)[[[ .كام أ ّن
مفسين[[[ إلهيني[[[ .كام
أفالطون قد استخدم هذا اللفظ يف عدة موارد ،منها :عندما ع ّد الشعراء ّ
ميكن العثور عىل لفظتَ ْي هرمنيويني وهرمينيا يف بعض آثار املفكّرين والكتّاب التابعني للعرص
القديم .فنجد هذه الكلامت يف تراجيديا أديبوس ويف كتابات :غزنفون ،وبلوتارك ،وأبيقوروس،
ولوكرسيوس ،ولونغينوس[[[.
ويف القرن السابع عرش (1654م) ،استفاد دان هاور[[[ من لفظة هرمنيوطيقا يف عنوان كتابه
[[[ -انظر :بابك أحمدي ،ساختار وهرمنوتيك ،ص.72 :
[[[ -انظر :املصدر نفسه.
[3]- See: kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 1.
[4]- Hermenes.
[5]- See: Hermenes/ Michael Inwood, Routledge Encyclopedia of Philosophy, v. 4, p.385.
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص 19؛ عبد الله نرصى ،راز منت :هرمنوتيك ،قرائت پذیری
منت ومنطق فهم دين ،ص.81 :
[7]- Dann Huer.
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Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum litterarum؛ أي
الهرمنيوطيقا املق ّدسة أو منهج تأويل النصوص املق ّدسة[[[ .ويف الواقع ،يُع ّد هذا القرن بداي ًة
لالستعامل الرسمي والهادف للفظة هرمنيوطيقا؛ ألنّه من هذا القرن فصاعدا ً ،صار هذا اللفظ
رسمي ،وبدأ العلامء يبحثون عن النظريات املرتبطة به ويب ّينونها.
اسامً لعلمٍ
ٍّ

خاص.
وقد تق ّدم سابقاً أ ّن القرن السابع عرش يُع ّد بداية التشكّل الرسمي للهرمنيوطيقا كعلمٍ
ٍّ
ويف الواقع ،صار هذا التح ّول بداي ًة الستخدام لفظ الهرمنيوطيقا يف عناوين الكتب واملقاالت
واملحارضات العلمية؛ ثم بعد ذلك ،أضحى املفكّرون الكبار يستفيدون من هذه الكلمة يف
كتاباتهم وأبحاثهم .وم ّمن استفاد كثريا ً منها يف كتاباته ،نذكر :جان مارتن كالدينيوس يف أواسط
القرن الثامن عرش ،وأوغست ُوولف يف أواخر القرن الثامن عرش ،وشاليرماخر يف النصف األول
من القرن التاسع عرش ،وفيلهلم دلتاي يف أواخر القرن التاسع عرش ،وهايدغر وغادامري يف القرن
العرشين ،وهابرماس وريكور و ِبتّي و ِهرش و ...يف النصف الثاين من القرن العرشين.

تاريخ علم الهرمنيوطيقا:
يشتمل بيان تاريخ علم الهرمنيوطيقا عىل ملح ٍة تاريخيّ ٍة لصريورتها علامً
مستقلً وممنهجاً ،بدأ من
ّ
فرت ٍة مح ّدد ٍة ثم دخل يف مرحلة التط ّور أو األفول .وعىل هذا األساس ،فإنّنا لن نُعنى يف هذه الجهة
من النظرة التاريخية ببيان تاريخ التفسري والتأويل ،وال لجذور استخدام لفظ الهرمنيوطيقا ،وإن كانا
مرتبطني بعلم الهرمنيوطيقا .وقد كان تشكّل هذا العلم مسبوقاً
وتوسعه
بعوامل خاص ٍة ،جعلت تك ّونه
َ
ّ
والتوسع.
رضوريّاً .لذا ،سوف نتح ّدث عنها كأرضي ٍة لظهور هذا العلم ،ثم نرشح تاريخ التك ّون
ّ

 .1أرضية نشأة علم الهرمنيوطيقا:
لقد تأث ّر علم الهرمنيوطيقا بنهضة اإلصالح الديني كام تأث ّرت بها الكثري من التح ّوالت األساس ّية
يف اللغة ويف الثقافة والفكر املسيحيني .فقد بدأت هذه النهضة يف أحضان عرص النهضة[[[ ،متأثر ًة
بأسبابه وحوادثه .وهذا ما ه ّيأ األرضية لظهور وتط ّور االتجاهات الحديثة املرتبطة بالعامل واإلنسان
والله والدين والفكر البرشي .ويف الواقع ،ت ُع ّد نهضة اإلصالح الديني ر ّدة فعلٍ طبيعي ٍة عىل الحاكمية
املطلقة للكنيسة وآبائها يف أواخر القرون الوسطى .فقد نجح أرباب الكنيسة وآباؤها إىل أواخر القرون

[1]- See: Hermenes/ Michael Inwood, Routledge Encyclopedia of Philosophy, v. 4, p.385.
[2]- Renaissance.
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الوسطى بالحصول عىل املرجعية التامة يف دين الناس ودنياهم .فكانت الكنيسة الواسطة الوحيدة يف
الطريق الوحيد للتديّن .وكانت إدارة الكنيسة محتاج ًة
إميان الناس ،حتى وصل األمر إىل أن صارت
َ
إىل أموال الناس ،لذا ،مل يكن أمامها إال جلب أموال الناس الطائلة من خالل األساليب الدينية (كبيع

صكوك الغفران) .وهذا ما أ ّدى إىل إبعاد الناس عن األدبيات السائدة يف الكنيسة.

وكان اآلباء محتاجني إىل املصادر املالية وإىل األتباع األوفياء ،حتى يحقّقوا أهدافهم الدنيوية

أثناء زعامتهم .ومل تكن الحاجة إىل املال أمرا ً جديدا ً ،لكن الطرق غري املرشوعة لكسبه أ ّدت إىل
ري كثري ٍة .يقول بعض الشهود :كلّام دخلت إىل غرفة القضاء يف كنيسة البابا رأيت التجار
ظهور تفاس َ
املرتف إىل أن يُع ِّرف
والكهنة يتساومون ويع ّدون األموال املرتاكمة أمامهم[[[ .وقد أ ّدى هذا ال ِغنى َ
آباء الكنيسة عن أنفسهم بأنّهم املرجع الوحيد يف تفسري الكتاب املق ّدس وفهمه.

ٍ
ظروف خاص ٍة عن مواضي َع مرتبط ٍة
وقد أكّدوا يف الفكر الكاثولييك أنّه كلّام تح ّدث األب يف

باإلميان واألخالق ،فإ ّن حديثه مصو ٌن من الخطأ؛ أي إ ّن األحكام واألصول التي يذكرها ،ال تكون
ري محتاج ٍة إىل اإلصالح ،بل
قابل ًة للنفي ،كام ال مجال لتط ّرق الخطأ إليها ...وليست الكنيسة فقط غ َ
ال ميكن إصالحها؛ ألنها يف أعىل املراتب حيث ال قابلية لإلصالح[[[ .وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية

فأي نو ٍع من املرجعية أو
مبرجع ّية الكتاب املق ّدس ،وترى أ ّن بيدها تحديد مفهوم املرجعيةُّ .
ٍ
مرتبط باإلميان واألخالق يصدر عن هذا الرأس
كالم
أي ٍ
الصالحية الصادر عن رأس الكنيسة ،أو ُّ

ُ
احتامل للخطأ[[[.
ري قابلٍ للتغيري واإلصالح ،وال يوجد فيه
أيضاً ،ال بد أن يكون مصوناً من الخطأ وغ َ
ويقول جان باير ناس برصاح ٍة:
«كان للكنيسة يف ذلك الزمان مق ّرراتٌ وتأسيساتٌ خاص ٌة لجمع املال؛ فعىل سبيل املثال:
كانوا يأخذون املال بإزاء :صكوك الغفران واألمن من العذاب األخروي ،واالعرتاف ،والتعميد،
وتكاليف الزواج والعزاء ،وغري ذلك من وظائف الكنيسة»[[[.

وقد ساهمت هذه العوامل يف تهيئة األرضية لنهض ٍة أساسي ٍة ،فلم يكن بإمكان الناس تح ّمل
سلوك الكنيسة وعقائد أربابها املربحة .وكان الفساد األخالقي والسيايس واملايل ألرباب الكنيسة
[[[ -انظر :جاكسن اشبيل فوغل ،متدن مغرب زمني ،ترجمة :محمد حسني آريا ،ص.568 :
[[[ -انظر :روربرت ماك آيف براون ،روح آيني پروتستان ،ترجمة :فريربز مجيدى ،ص.316 - 315 :
[[[ -انظر :املصدر نفسه ،ص.328 :
[[[ -جان باير ناس ،تاريخ جامع أديان ،ترجمة :عيل أصغر حكمت ،ص.665 :

االستغراب 19

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 0

االستغراب
الملف

26

رصفاتهم النفعية ،حتى أنّه مل يكن يخطر
ُمظه ًرا لتناقض أفعالهم وأقوالهم .وكان الكهنة غارقني يف ت ّ
يف بالهم احتامل زوال مرجع ّية الكنيسة وحج ّيتها .إال أ ّن نهضة اإلصالح الديني الربوتستانتي ،قد
أل ننىس يف هذا املجال السعي الحثيث ملارتن لوثر قائد هذه
ظهرت بنح ٍو ال يُص ّدق .ويجب ّ
النهضة .فقد قال بشكلٍ
املتوسطني وحاجاتهم:
متناسب مع حال الناس
ٍ
ّ

ٍ
شخص آخ َر أن يأمر املسيحيني حتى بكلم ٍة
ألي
أنا أقول لكم إنّه ال يحق لآلباء وال لألساقفة وال ِّ
واحد ٍة ،إال أن يقبل املسيحي ذلك بطيب خاطرٍ .ولو قبِله ،فإنّه يكون قد رضخ لروح االستبداد.
أي قانونٍ عىل املسيحيني ،بل هم
وأنا أقول لكم باسم الحرية والوجدان :إنّه يجب ّ
أل يُفرض ُّ
يتبعون القانون الذي يريدونه ويرضونه ،ألنّنا مح ّررون ومخلَّصون من كل هذه القيود[[[ .وصار فساد
مرغوب .ويف الحقيقة ،مل تكن الكنيسة يف نظر أناس ذلك الزمن إال
ري
ٍ
الكنيسة واضحاً ج ّدا ً وغ َ
جهازا ً طويالً عريضاً يهدف إىل جمع النقود واألموال[[[.
ويرى لوثر أ ّن صكوك الغفران واملعامالت والتوبة هي أمو ٌر مخالف ٌة متاماً لحقائق تعاليم عيىس
املطلقة .وا ّدعى أ ّن كل الكهنة ،من األسقف إىل البابا ،مع ّرضون للخطأ .ويعتقد بأنّه يجب عىل
رش ودون واسطة ٍ
أحد .ثم خلص إىل أنّه ال يُراد من
ِّ
كل إنسانٍ أن يربط قلبه بإلهه الرحيم بشكلٍ مبا ٍ
أي نو ٍع من التشكيالت الخاصة ،بل هي هذا االتصال الحاصل بني املؤمنني
الكنيسة الحقيقية ُّ
بقيادة عيىس .وذهب إىل أ ّن القوة الوحيدة الحاكمة بني العيسويني هي الكتاب املق ّدس[[[.
تغيت مرجعيّة الدين من الكنيسة إىل الكتاب املق ّدس وشخص عيىس.
وعىل إثر جهود لوثرّ ،
مسيحي أن يفهم الكتاب املق ّدس؛ إذ مل يعد فهمه منحرصا ً بالكهنة.
وعىل هذا األساس ،ميكن ألي
ٍّ
فكل من يستطيع القراءة والكتابة ،فإ ّن بإمكانه أن يفهم الكتاب املق ّدس مبساعدة عيىس وفيضه.

التخل عن وساطة الكنيسة يف التفسري ،تح ّوالًجديدا ً تشكّل يف أحضان الربوتستانتينية.
ّ
ويُع ّد هذا
وهو عىل ما يبدو قد جلب نوعاً جديدا ً من الحرية للمسيحيني .لكن أ ّول مشكلة ه ّددت هذا
ٍ
شخص
كل
االتجاه هي كيفية تفسري النصوص وتأويلها؛ ألنّه من اآلن فصاعدا ً ،يجب أن يكون ُّ
مفسا ً للكتاب املق ّدس.
ّ
كتاب دليلٍ يف مجال التأويل.
وقد شعرت املحافل الربوتستانتية األملانية بحاج ٍة شديد ٍة إىل
ٍ

[[[ -املصدر نفسه ،ص.667 :
[[[ -انظر :املصدر نفسه.
[[[ -انظر :املصدر نفسه ،ص.670 :
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وهذا ألجل مساعدة الكهنة الربوتستانت؛ ألنّهم صاروا يف معرض السؤال عن التأويل ،بعد أن كانوا
يُسألون فقط عن حجية الكنيسة[[[.

وش ّددت نهضة اإلصالح الديني وشيوع الفكر الربوتستانتي عىل الحاجة إىل قواع َد وأصو ٍل
لتفسري الكتاب املق ّدس .وبعد أن انقطعت العالقة بني الربوتستانت األملان وبني الكنيسة الرومانية،
وتبعهم عىل ذلك سائر الربوتستانتيني ،رفعوا أيديهم عن تفسري الكنيسة الرسمي للكتاب املق ّدس.
وشاعت الرسائل والكتابات املستقلة املرتبطة بتنقيح قواعد تفسري الكتاب املق ّدس ،ومل يطلقوا
عىل ذلك اسم الهرمنيوطيقا إىل حوايل القرن السابع عرش[[[ .وعىل هذا األساس ،ميكن ع ّد نهضة
اإلصالح الديني من أهم العوامل التي م ّهدت األرضية لنشوء علم الهرمنيوطيقا.

وتطوره ّ
ّ
وحتوالته
 .2علم الهرمنيوطيقا :ظهوره

ميكن تقسيم علم الهرمنيوطيقا (كعلمٍ يبحث عن الفهم الصحيح ومنطق التفسري) إىل أربعِ
مراحل متتالي ٍة :مرحلة ما قبل الحداثة ،مرحلة الحداثة ،املرحلة الفلسف ّية ،ومرحلة ما بعد الفلسفة.
َ
نبي يف ما ييل سري التح ّوالت التاريخية الهرمنيوطيقية عىل ضوء هذه املراحل األربع.
وسوف ّ
أ .هرمنيوطيقا ما قبل الحداثة أو الهرمنيوطيقا الكالسيك ّية:

تق ّدم سابقاً أنّه ميكن أن نعترب أ ّول ظهو ٍر لعلم الهرمنيوطيقا هو يف القرن السابع عرش ،وأنّه مرهو ٌن
لدان هاور الذي انترش كتابه (الهرمنيوطيقا املق ّدسة أو منهج تأويل النصوص املق ّدسة) سنة 1654م .وقد
رشح
سعى يف هذا الكتاب إىل التمييز بني التفسري وبني علم الهرمنيوطيقا .فذهب إىل أ ّن التفسري هو
ٌ
بالفعل للنصوص ،بينام الهرمنيوطيقا هي عل ٌم لتدوين القواعد واملناهج الحاكمة عىل التفسري .ومن
ٍ
شخص استفاد من لفظ
هنا ،صار أساساً لتح ّوالت الهرمنيوطيقا يف ما بعد .ويف الواقع ،ميكن ع ّده أول
الهرمنيوطيقا يف عنوان كتابه[[[.
ومث ّة شخصي ٌة مميّز ٌة أخرى تركت أثرا ً عىل تاريخ الهرمنيوطيقا هي شخصية الفيلسوف والالهويت
يف القرن الثامن عرش مارتن كالدينيوس .فقد كتب كتاباً ألجل بيان أسس نظري ٍة كامل ٍة مرتبط ٍة
مدخل إىل التأويل الصحيح للكالم العقيل والكتب
ٌ
وسمه:
بالتأويل والتفسري (انترش سنة 1742هـ)،
ّ
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.42 :
[[[ -انظر :أحمد واعظي ،درآمدى بر هرمنوتيك ،ص.75 :
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.42 :
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العقلية[[[ .وأراد كالدينيوس من علم الهرمنيوطيقا أن يرشح أصول علم التأويل .ويعتقد أنّه بإمكاننا
من خالل أدوات التأويل أن نصل إىل املعنى القطعي والنهايئ الذي يريده املؤلف؛ ألنه يرى أن
معنى كل مؤل ٍ
َف هو أنّه حاصل سعي املؤلِّف لبيان املعنى الذي يف ذهنه[[[.
ب .الهريمينوطيقا الحديثة:
مؤسس
دخلت الهرمنيوطيقا إىل ساح ٍة جديد ٍة من خالل محاوالت شاليرماخر .لذا ،يُع ّد هو
َ
ٍ
شخصيات كثري ٍة قد أث ّرت يف سري ظهور الهرمنيوطيقا
الهرمنيوطيقا الحديثة[[[ .وعىل الرغم من وجود

املهمن اللّذان كان لهام عظيم األثر يف تشكّل
وتحولّها ،إال أ ّن شاليرماخر ودلتاي هام العاملان
ّ
الهرمنيوطيقا يف هذه املرحلة .لذا ،سوف نتع ّرض يف هذا القسم للحديث عنهام فقط.

فلشاليرماخر ابتكاران خاصان :األ ّول :يف تعريفه للهرمنيوطيقا حيث ع ّرفها بأنّها نظرية الفهم.

مكتوب؟»؛ والثاين :يف تفسريه
كالم َمقو ٍل أو
ٍ
وبدأ بالسؤال التايل« :كيف ميكننا أن نفهم عبار ًة من ٍ

للفهم .وقبل شاليرماخر ،كان الفهم الصحيح أمرا ً طبيعيّاً ورائجاً ،إال يف بعض املوارد التي يكتنفها
اإلبهام والغموض .أما هو ،فيعتقد أ ّن سوء الفهم هو األصل ،ويبدأ عمل الهرمنيوطيقا مع بداية كل
فهمٍ ؛ ألنّنا دامئاً يف معرض سوء الفهم[[[.

والشخصية الثانية املؤث ّرة يف هذا املجال هي شخصية فيلهلم دلتاي (1911 - 1833م) .وأهم ما

قام به هو توسعة دائرة الهرمنيوطيقا لتشمل كل العلوم اإلنسانية واالجتامعية؛ أي كان يسعى للعثور
لكل فروع العلوم اإلنسانيّة ،بحيث يكون مؤ ِّوالً لكل األمور املرتبطة باإلنسان ،أعم من
عىل مب ًنى ِّ

ني أساسي ًة أو آثارا ً فني ًة أو لغوي ًة[[[.
أن تكون سلوكاً أو أفعاالً تاريخي ًة أو قوان َ

ويرى دلتاي أ ّن عمله ،هو يف الواقع تكمل ٌة ملا قام به شاليرماخر .وكان يحرتمه كثريا ً ،حتى أنّه

كتب كتاباً كبريا ً بعنوان :حياة شاليرماخر .وأهم كتاب لدلتاي يف مجال الهرمنيوطيقا هو رسال ٌة صغري ٌة
بعنوان :مصدر الهرمنيوطيقا وتكاملها ،حيث كتبها سنة 1900م[[[.

[1]- Introduction to the Correct Interpretation of Reasonable Discourse And Books.
[[[ -انظر :بابك أحمدي ،ساختار وتأويل منت ،ج  ،2ص.523 :
kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p.5.
[3]- Encyclopedia of Philosophy, v. 5. See: Routledge.
[[[ -انظر :أحمد واعظي ،درآمدى بر هرمنوتيك ،ص.83 :
[[[ -انظر :ريتشارد باملر ،علم هرمنوتيك ،ترجمة :محمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.109 :
[[[ -انظر :بابك أحمدي ،ساختار وتأويل منت ،ج  ،2ص.530 :
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ج) الهرمنيوطيقا الفلسفية:
ميكن أن نع ّد القرن العرشين أعظم تح ّو ٍل للهرمنيوطيقا .فقد أ ّدى البحث الهرمنيوطيقي يف
ٍ
اتجاهات متع ّددة يف شتّى املجاالت املعرفية .وإىل قبيل هذه املرحلة،
هذه املرحلة إىل ظهور
كنا نع ّد الهرمنيوطيقا عل َم منهج التفسري أو نظرية الفهم؛ لكن منها فصاعدا ً ،لن تهتم الهرمنيوطيقا
الفلسفية بهذه الهيكلية العلمية ،بل سوف تخطو أبعد من ذلك ،حيث صار يُ ّدعى أ ّن الهدف
األساس للهرمنيوطيقا هو التحليل الوجودي للفهم نفسه.
مؤسس الهرمنيوطيقا الفلسفية مارتن هايدغر (1976 - 1889م) أن يفتح بواسطة
وقد استطاع ّ
تأ ّمالته العميقة آفاقاً جديد ًة نحو الهرمنيوطيقا املعارصة .وصارت كتبه (الصعبة واملغلقة) ،وال
سيام كتابه املشهور الوجود والزمان[[[ ،أساساً فكريّاً ألنصاره يف الهرمنيوطيقا الفلسفية.

وقد كان يعتقد أ ّن الهرمنيوطيقا ليست مرتبط ًة بفن التأويل ،كام أنّها ليست نفس التأويل ،بل هي
سعي للوصول إىل معرفة ما هو التأويل[[[؛ أي إ ّن رسالة الهرمنيوطيقا متمحور ٌة حول نفس الفهم
ٌ
والتأويل.
والشخصية الثانية املم ّيزة يف الهرمنيوطيقا الفلسفية هي غادامري ،حيث استطاع من خالل
ات عظيم ًة يف الهرمنيوطيقا .وعىل الرغم من وجود ِ
تغي ٍ
نقاط
ات ّباع هايدغر ومنهجه أن يُحدث ّ
ٍ
ٍ
اتجاهات جديد ًة
اشرتاك أساسي ٍة بني هرمنيوطيقا هايدغر وهرمنيوطيقا غادامري ،إال أ ّن غادامري أبدى
ومختلفةً ،انعكست يف كتابه املهم الحقيقة واملنهج[[[.

ومن الخصائص املهمة لغادامري أ ّن نظرياته قد أث ّرت عمليّاً عىل املجاالت املعرفية املختلفة
ين معرفي ًة
كالبحث الديني ونظرية املعرفة الدينية .ثم صارت االتجاهات الهرمنيوطيقية لغادامري مبا َ
جه ًة للكثري من املفكّرين الغرب .وقد نتج عن الهرمنيوطيقا الفلسفية ع ّد ُة أمورٍ ،من قبيل :النسبية
مو ِّ
املعرفية ،التع ّددية الدينية ،تع ّدد القراءات عن الدين و.[[[...
د) مرحلة نقد الهرمنيوطيقا الفلسفية:
لقد أث ّرت الهرمنيوطيقا الفلسفية بشكلٍ كبريٍ عىل االتجاهات الهرمنيوطيقية يف القرن العرشين.
[[[ -انظر :بابك أحمدي ،ساختار وتأويل منت ،ج  ،2ص.562 :

[1]- Exisence And Being.

[3]- Truth And Method.
ٍ
ٍ
شخصيات يوناني ٍة
نظريات
[[[ -من الواضح أن هذه األمور ليست نتيج ًة فقط للهريمنيوطيقا الفلسفية ،بل تجد بعضاً منها ،مثل النسبية ،يف
قدمية كربوتاغوراس .لكنه طرح بنا ًء عىل مبانٍ أخرى ،وليس بنا ًء عىل الهرمنيوطيقا الفلسفية.
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وبعد غادامري ،ظهرت اتجاهاتٌ مخالف ُة لهايدغر وغادامري ،عىل الرغم من املحافظة عىل بعض
كل عالِمٍ بعد غادامري جهة من الهرمنيوطيقا الفلسفية الغالبة كتح ٍّد
النقاط التي طرحاها .وطرح ُّ

مراتب مختلفةٌ) .فبعضهم ،مثل هابرماس[[[ وريكور،
علمي يجب معالجته (وكان لهذه الطروحات
ُ
ٍّ

قبِل بعض ا ّدعاءات الهرمنيوطيقا الفلسفية ،وخالف بعض جهاتها .والبعض اآلخر ،مثل إميليو
ِبتِّي[[[ و ِهرش[[[ ،هاجم الهرمنيوطيقا النسبية من خالل طرح الهرمنيوطيقا املوضوعية.

ولعل أهم ٍ
نقد لهابرماس عىل غادامري هو نفي عمومية الهرمنيوطيقا الفلسفية؛ ألنّه يرى أنّه ميكن

قبول تحليل غادامري ملاهية الفهم يف مجال فهم الفن والتاريخ ،وال ميكن قبوله يف مجال التفسري
وفهم العمل االجتامعي[[[.

ويُع ّد بول ريكور أحد العلامء الذين استفادوا من النظريات السابقة عليهم ليكون لهم تبعي ٌة

خاص ٌة بالهرمنيوطيقا الفلسفية .وترى يف كتاباته أبحاثاً مختلف ًة من قبيل :فلسفة اإلرادة ،البحث
ٍ
نظريات
النفيس ،التفسري الرمزي ،البنيوية ،الظاهراتية ،نقد هرمنيوطيقا غادامري والدفاع عنه ،إبداء

يف اللغة وتفسري النص .وميكن أن نع ّدها أبحاثاً يف «الفلسفة التأ ّملية» .وهو يعتقد أ ّن الهرمنيوطيقا
طريق نحو فلسفة التأ ّمل[[[.
ٌ

ٌ
معروف .مل تكن وظيفته األصلية مرتبط ًة بالهرمنيوطيقا ،بل
يل
أما إميلو ِبتّي ،فهو
حقوقي إيطا ٌّ
ٌّ

كانت أغلب كتاباته يف مجال الحقوق .نعم ،كان له مطالعاتٌ وتحقيقاتٌ يف مجال الهرمنيوطيقا.
ج وهيكلي ٍة أساسي ٍة
ومل يكن فيلسوفاً محرتفاً ،وهدفه األساس من دراسة الهرمنيوطيقا هو تقديم منه ٍ

للعلوم اإلنسانية[[[ .أظهر ِبتّي ر ّدة فعلٍ نحو االتجاه الذهني والنسبي للهرمنيوطيقا الفلسفية لهايدغر
ري علمي ٍة لعينية التفسري
وغادامري .وبخالفهام ،فقد دافع عن الهرمنيوطيقا التي تشتمل عىل معاي َ
والفهم يف العلوم اإلنسانية .وكانت الهرمنيوطيقا التي بحثها جدلية أو ر ّدة فعلٍ  .وقد طرح ِبتّي ،خالل

الهرمنيوطيقا الفلسفية ،نظري ًة عام ًة يف التفسري ،ميكن عىل أساسها أن ندرك مقصود املؤلّف[[[.

[[[ -ال بد من االلتفات إىل أن هابرماس مل يكن باحثاً يف الهرمنيوطيقا ،بل كان عالَم اجتامعٍ مهت ًمّ بنقد الهرمنيوطيقا الفلسفية.
[2]- Emilio Betti.
[3]- E. D. Hirsch.
[[[ -انظر :أحمد واعظي ،درآمدى بر هرمنوتيك ،ص.332 :
[[[ -انظر :املصدر نفسه ،ص.351 :
[6]- See: Maurizio Ferraris, History of Hermeneutics, p. 234.
[7]- See: Jean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, p. 126.
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وأما إيريك ِهرش ،فهو من ناقدي الهرمنيوطيقا النسبية ،ومن أنصار الهرمنيوطيقا العينية

ـ أو املوضوعية .كتبه املشهورة يف مجال الهرمنيوطيقا ،هي :االعتبار يف التفسري[[[ ،وأهداف
التفسري[[[ .وقد ات ّضحت يف كتابات ِهرش الهرمنيوطيقية األبحاثُ التي طرحها ِبتّي يف نظريته
العامة يف التفسري[[[.

جه ِهرش االعتبار والعينية يف التفسري يف مستويني:
وقد و ّ

أوالً :دافع عن قصد املؤلّف واعتباره مبنزلة املرجع النهايئ يف تفسري النصوص األدبية.
وثانياً :انتقد االتجاه الذهني يف الهرمنيوطيقا وع ّده معيارا ً معرف ّياً ِ
مض ًّل[[[.

[1]- Validity In Interpretation.
[2]- Aims of Interpretation.
[3]- See: Jean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, p. 239.
[4]- See: Ibid.
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