
الهرمنيوطيقا الفلسفية عند غادامير
اإلنسان ليس تاريخًا محضًا

[[[
محمد عرب صاليح]*[

هانس  األملاين  التأويل  فيلسوف  آراء  لبعض  مجمالً  نقداً  املقالة  هذه  تتضّمن 

غادامري)1900-2000(. وتقصد عىل وجه الخصوص نقد اآلراء التي اشتهرت الحقاً تحت عنوان 

"الهرمنيوطيقا الفلسفية"، وتم التنظري عىل أساسها حول أنطولوجية الفهم والتاريخية الذاتية لفهم 

التنظري. يركّز الباحث هنا عىل نقد نظرية تاريخّية الفهم عند غادامري من جهات مختلفة. فقد 

النسبية  إنكاره  الرغم من  ـ عىل  باألدلة املتقنة  ليثبت  النسبّية  تناول بحث  البداية إىل  عمد يف 

األبستمولوجية واملعرفية  والتي هي من لوازم الهرمنيوطيقا الفلسفية التي ال ميكن إنكارها؛ ثم 

ينتقل إىل بيان رؤية غادامري ملفهوم "الحقيقة" يف العلوم اإلنسانية من أجل أن يتناولها بالنقد 

والتمحيص؛ وهذه املسألة هي من املسائل املصريية والحاسمة جّداً يف حقل العلوم اإلنسانية، 

وعليه فإنّها تستحق دراسة تحقيقية واسعة وجذرية. أخرياً يناقش الباحث موضوع النزعة الذهنية 

يف نظرية غادامري )وهي األخرى مسألة هاّمة(؛ حيث ال يرى هذا اإلشكال وارداً باإللتفات إىل 

مباين غادامري يف مسألة الفهم وإن كان أصل املبنى قابالً للبحث والنقاش.

املحرر

العرشين؛ حيث عمد  القرن  األملان يف  املفّكرين  من مشاهري  غادامري  هانس جورج  يُعترب 

الفلسفة هرمنيوطيقية يف حّد ذاتها. لقد  أّن  إثبات  الهرمنيوطيقا ـ إل  ـ من خالل قيامه بفلسفة 

التقليدية يف  اللسانية  من  ابتداًء  األملانية؛  الفلسفة  من  قرن  غادامري عىل  هانس  حياة  اشتملت 

الكانطية املحدثة وصوالً إل القومية األملانية املعتدلة. وبعد الحرب العاملية الثانية، وابتداًء 

التكنولوجيا. الكامنة يف ذات  العوملة  اتجاهات  نقد  من االشرتاكية سيميض إل 

*ـ أستاذ جامعي وعضو الهيئة العلمية يف مؤسسة التحقيق الثقايف والفكر اإلسالمي– إيران.
ـ تعريب: حسن عيل مطر.
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يحدث  برّمته  والفهم  الفكر  أّن  حقيقة  يقبل  مفًكراً  بوصفه  غادامري  بهانس  التعريف  لنا  ميكن 

ضمن فضاء تاريخي لغوي، باإلضافة إل التزامه بقراءة عن البيان الواقعي للعلم واملعرفة. فلقد 

ملس رضورة للواقعية الثابتة؛ أي مبعنى أّن نزاعاتنا يجب أن تقع حول واقعية متحّققة بشكل مستقل 

عن الذهن، ولها موقع يف التاريخ، وأنّها يف الوقت نفسه قد شغلت أفكارنا حول مسألة تاريخيّة 

طريق  ومن  التاريخ  يف  األشياء  نرى  إمّنا  غادامري  تفكري  يف  ونحن  الواقعية.  الحقيقة  لهذه  فهمنا 

التاريخ، وليس من خارج التاريخ، وإّن التاريخ واللغة ال يشّكالن سّداً وحائالً دون الفهم، بل هام 

بعض  اشتاملها عىل  رغم  ـ  عنده  ـ  الفلسفية  الهرمنيوطيقا  فإن  هنا  من  واملعرفة]]].  للفهم  وسيلة 

النقاط اإليجابية ـ فقد تعرّضت للنقد من جهات مختلفة، وسوف نتعرّض فيام ييل إل البحث يف 

بعض هذه الجهات]]].

أواًل ـ النسبي�ة يف الهرمنيوطيقا الفلسفية لغادامري
إّن للنسبية تعريفات وأنواعاً مختلفة]]]. و»النسبية املعرفية« تعني أّن ما يعترب معرفة لدى أبناء ثقافٍة 

ما، إمّنا هو حصيلة الحاضنة الثقافية أو النظرية لديهم، وقد ال يكون معرفة بالنسبة إل أفراد سائر 

الثقافات األخرى بالرضورة. أما خصائص النسبية املعرفية فيمكن إيراد أهّمها عىل الوجه التايل:

أ ـ تشابك املعرفة البرشية من خالل الخصائص الفردية والذهنية لصاحب املعرفة، وأّن كل 

بالنسبة إليه ضمن إطاره النظري الخاص، ومنوذجه الخاص، ومنط حياته  أمر إمّنا يكون مفهوماً 

الخاصة، ومجتمعه الخاص، وثقافته الخاصة.

ب ـ إنكار إمكانية فهم الثابت والالَّتاريخي.

ج ـ عدم وجود معيار مطلق ومستقل للحكم، وبالتايل عدم توفّر اإلمكانية إلصدار األحكام 

الصحيحة.

دـ  عىل الرغم من رفضه إلشكال النسبية، يظل غادامري يف معرض االتهام بالنسبية من جهات متعّددة.

[1[ -See: The Litery Encyclopedia, Kelsey Wood, College of Cross,2003, available at:

 www. Litencyc.com )42006/15/(

]2]- لقد عمد صاحب هذا املقال إىل مناقشة ونقد رؤية غادامري إىل ماهية الفهم يف مقال آخر يحمل عنوان »گادامر و تاريخ مندي فهم« 

)غادامري وتاريخية الفهم(، وهو منشور يف العدد: 49 من مجلة قبسات، وميكن لهذين املقالني أن يكمال بعضهام ـ نوعاً ما ـ يف نقد آراء 

هانس غادامري.

]3]- انظر: سنيك، هاوارد، »پنج روايت از نسبي گرايي شناختي« )خمس روايات عن النسبية املعرفية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: پريوز 

فطورچي، مجلة ذهن الفصلية، العدد: 9، 1381 هـ ش. 
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من  جانب  مجرّد  إمّنا متثّل  وسيولته،  للنص  املفهومية  والتعّددية  الكرثة  أّن  من شك يف  وما 

جوانب الهرمنيوطيقا الفلسفية لغادامري، والتي تحّول معرفة اإلنسان من الخارج إل معرفة تاريخية، 

وبالتايل تكون نسبية يف نهاية املطاف]]]. ينظرغادامري إل الكثري من العنارص املختلفة بوصفها 

دخيلة يف الفهم، بل يراها أجزاء يف تبلور الفهم، وكل هذه العنارص تاريخية وزمنية، وإّن وجود حتى 

عنرص واحد من تلك العنارص يكفي ليك تصبح املعرفة نسبية، وأن تجعل ذات الفهم والتعّقل ومن 

الداخل تاريخية، وكنتيجة لذلك تكون املعرفة ـ التي هي مثرة لهذا الفهم ـ أمراً نسبياً أيضاً.

فأن يعترب غادامري وجود اإلنسان تاريخياً، وأن يعترب فهمه ـ تبعاً لذلك ـ محدوداً ومنحرصاً يف 

البُعد  الحيثيات الوجودية ملثل هذا الوجود التاريخي، وأن يؤكّد هو وأستاذه مارتن هايدغر عىل 

الذايت من تاريخيّة اإلنسان، ومحدودية وجوده وفهمه بالرشوط التاريخية]]]، وأن يعترب الفهم مثرة 

الراهنة؛ وأن يعترب حيثية  الناس برشوطه  الفرضيات البرشية املسبقة، وأنه يتحّقق كنتيجة المتزاج 

األطالق]]] من العنارص الذاتية للفهم]]]؛ وأّن الفهم واإلدراك مسألة تاريخية يف حّد ذاته، وأّن التجربة 

الهرمنيوطيقا والفهم يشًكالن أمراً ديالكتيكياً وتابعاً ملنطق السؤال والجواب]5]؛ وأّن  التجربة الواقعية 

النص يف حركة  أفق اإلنسان وأفق  الجديدة]]]؛ وأّن  الحديثة واألفهام  التجارب  االنفتاح عىل  هي 

وجريان دائم]7]؛ وأّن الفهم هو حصيلة امتزاج هذين األفقني التاريخيني]]]؛ ويذهب من ناحية أخرى 

إل اعتبار هذه الفرضيات من الحيثيات الوجودية لإلنسان أمراً خاضعاً للسيطرة وأّن السيطرة عليه 

أمراً مستحيالً وغري معقول]9].. كل ذلك من شأنه أن يشّكل سبباً مستقاًل يف النسبية الذاتية للفهم، 

والنسبية التبعية ملعرفة اإلنسان.

[1[ - See: Gadamer, Martin; 1994, Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 

pp.37, 372, 395.

[2[ - See: Heidegger, Martin; Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, 

Harpersan Francisco,  1962, p.434/ Gadamer, Ibid, p.xxx.

[3[ - Application.

[4[ - See:Gadamer, Martin; Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, 

Harpersan Francisco,  1962,  pp.307- 308.

[5[ - See:Gadamer, Martin; ibid, pp.369–370.

[6[ - See:Gadamer, Martin;Ibid, p.362- 363.

[7[ - See:Gadamer, Martin;The Historicity of Understanding, Published in: Hermeneutics Readers,1986, 

p.272 / Ibid, 1994, p.306.

[8[- See:Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 

1994,pp.304–305.

[9[ - See: Gadamer, Martin; Ibid, p.397.
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جواب هانس غادامري
ال يرتيض هانس غادامري ـ وال أّي من تالميذه ـ القول بأّن آراءه تؤّدي إل النسبية املعرفية؛ فهو 

يُعرّف عن نفسه يف بعض املواضع بوصفه »واقعياً انطباعياً«]]]؛ مبعنى أنّنا نفهم األشياء كام هي يف 

حّد ذاتها؛ وهكذا ندرك الحقائق، ولكن من زاوية خاصة ويف ظروف معيّنة؛ حيث ال يظهر لنا من 

اليشء سوى جانب منه، ولن يكون مبقدورنا معرفة اليشء من جميع جهاته وجوانبه؛ ففي الحقيقة 

إنّنا ننظر إل اليشء من زاوية واحدة، وهي الزاوية املتاحة لنا، وليس من جميع الزوايا، ولن نتمّكن 

أبداً من الحصول عىل حساب جامع وحاسم عن اليشء؛ بيد أن الذي نفهمه وندركه يكون صادقاً 

ومطابقاً للحقيقية. ويقول يف ذلك: إّن األراء املختلفة بشأن العامل ليست نسبية؛ مبعنى أن تقف 

يف قبال العامل كام هو يف حّد ذاته، وكأّن النظرية الصحيحة موجودة يف مكان خارج العامل اللغوي 

لإلنسان، وأن تكون قابلة للكشف يف اليشء يف حّد ذاته. هناك يف كل نظرية بشأن العامل وجود 

لعامل يف نفسه أيضاً. إّن تنّوع وتعّدد اآلراء بشأن العامل ال يتضّمن القول بنسبية العامل، بل إّن العامل 

ـ أياً كان ـ ليس شيئاً مختلفاً عن اآلراء التي يعمل العامل عىل إظهار نفسه من خاللها. إّن اليشء 

يف حّد ذاته ـ كام أثبت هورسل ـ ليس شيئاً سوى االستمرارية التي ترتّسخ باالقرتان معها جميع 

تلقي  أخرى، حيث  بعد  واحدة  لإلدراك  القابلة  األشياء  من  املختلفة  للمشاهد  النصفية  الجوانب 

بظاللها عىل بعضها]]].

النظرية  تسمية  الواجب  من  أّن  واختارهاوزر]]]  آر.  برايس  األملاين  املفّكر  يرى  املقابل  يف 

املعرفية لهانس غادامري بـ »الواقعية االنطباعية«؛ ذلك ألّن غادامري كان يكّرر عىل الدوام أّن اليشء 

يف حّد ذاته إمّنا يُدرك أبداً من طريق اإلمكان التاريخي ويف أُفق لغوي. أي إنّنا ندرك األشياء يف 

حّد ذاتها، وإّن هذه اآلفاق متارس دورها وآليتها بوصفها رشطاً من رشوط املعرفة، وبوصفها حّداً 

للمعرفة أيضاً؛ نحن إمّنا نفهم الحقائق من زاوية خاصة، ويف ظل ظروف ورشوط خاصة]]].

إل ذلك يذهب جون غروندان )955]م(]5] إل اعتبار هانس غادامري »واقعياً يف معرض الخطأ«؛ 

وقال يف ذلك: مل يكن غادامري يتصّور أّن الهرمنيوطيقا تنجّر إل النسبية املطلقة، التي هي التشكيك 

[1[ - Perspectival realist.

[2[ - See:Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, 

pp.447- 448.

[3[ - Brice R. Wachterhauser.

[4[ -See: Wachterhauser, ?, 1994, pp.154- 155.

[5[ -Jean Grondin.
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ذاته. ليس األمر كام لو أن صاحب النزعة البنيوية إذا أصابه العجز، فإّن كل خطوة بشأن املعرفة 

النزعة  صاحب  أّن  ولو  املقّوى.  الورق  من  بيت  ينهار  كام  تنهار  سوف  واألبستمولوجيا  البرشية 

البنيوية خس جولته، ال يعني ذلك أّن تلك الجولة هي الجولة الوحيدة املمكنة. يرى غادامري أّن 

إخفاق النزعة البنيوية ال يستلزم نجاح النسبية والتشكيك، وإمّنا هوـ  إل حّد ماـ  التزام تجاه إمكانية 

»الخطأ«]]].

تحصيل  دون  نوعياً  مانعاً  شّكلت  قد  التقليدية  والنزعة  واللغوية  التاريخية  الرشوط  كانت  ملَّا 

اليقني، فهذا ال يعني أنّه مل يعد هناك طريق آخر لتوجيه علومنا ومعارفنا. فلو قّدر للنزعة البنيوية أن 

متوت، فلسوف تحل محلّها الالَّعصمة وإمكان الخطأ، دون النسبية والتشكيك]]].

إّن الواقعية الالَّمعصومة والواقعية االنطباعية ـ التي تّم بهام تفسري رؤية غادامري ـ كالهام رشيك 

وإّن  ينتهي.  ال  وتواصل  استمرار  الفهم يف  مسار  وإّن  الواقعية،  إل حقيقة  أبداً  نصل  لن  أنّنا  يف 

اختالف هذين التفسريين يكمن يف أّن التفسري األّول يقبل إمكان الخطأ بالنسبة إل جميع األفهام 

وأما  اليقني؛  تحّقق  دون  يحول  األمر  وهذا  ذاتية،  محدودية  من  يعاين  اإلنسان  ألّن  والنظريات؛ 

الواقعية االنطباعية فهي ترى أّن ما فهمته مطابق للواقع، وإن كان من زاوية بُعد من أبعاده.

ثاني�ًا: النسبي�ة الزم ال ينفصل عن الهرمنيوطيقا الفلسفية
ما تقّدم كان أقىص ما ميكن قوله يف الدفاع عن هانس غادامري، ودفع تهمة النسبية عنه؛ ولكن ال 

يزال هناك بعض األسئلة التي مل نجد لها إجابات مقنعة يف فلسفة غادامري. ومن بني تلك األسئلة، 

أّن فهم الحقيقة ـ طبقاً لرؤية غادامري ـ يعترب عىل الدوام تجربة للمعنى، وأّن هذه التجربة تحصل 

يف معرض الجواب عن السؤال الذي كان الشخص بصدد العثور عىل جوابه، وكان جواباً عن سؤال 

حرّي املفّس، وأرشده إل تفسري النص. إنّه سؤال منبثق عن موقعه وفرضيّاته الخاصة، وإّن إجابته 

تأيت ضمن هذه الدائرة، وأّن لكليهام حيثية تاريخية. يضاف إل ذلك أّن الجواب يجب أن يكون 

قابالً لإلطالق والتطبيق بالنسبة إل الواقع الراهن للشخص أيضاً، وهذا بدوره أمٌر غري ثابت؛ فهل 

النسبية يشء غري هذا؟

[1[ - Fallibilism.

[2[- See: Dostal, Robert j.; the Experience of Truth for Godamer and Heidegger, Published in: 

Hermeneutics and Truth, Edited by Brice R. Wachterhauser, Northwestern University Press Evaston,  

2002 , pp.70- 71.
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عن هذا االستفهام يجيب جون غروندان بأنّنا لسنا من القائلني بالعينية املطلقة، وال نرتيض يف 

الوقت نفسه النسبية املطلقة. إّن العينية التي نؤمن بها ميكن أن تجتمع مع نوع من النسبية. وهي 

النسبية التي ال تبلغ مبحو مفهوم العينية إل املنتهى، ورمبا كان هذا مثرياً لإلعجاب إل حّد ما. 

ويف توضيح كالم غروندان: ميكن لنا أن نعطي ملفهوم العينية معنى أقّل إطالقاً، وال سيام من أجل 

تسديد الحساب إل هذه الحقيقة؛ وهي أنّنا كّنا يف السابق منتلك علوماً كانت عينية، ولكّنها مل 

تكن مطلقة. يف الهرمنيوطيقا ال يعّد بناء بيت للعينية، مبعنى االلتزام والتعّهد ألفق مطلق، بل مبعنى 

عيات بشأن العلم والتفسري أكرث قابلية لالعتامد من  أن نعرتف بهذا األمر رسمياً، وهو أّن بعض املدَّ

سائر اآلراء؛ من ذلك أنّنا قد اعرتفنا ـ عىل سبيل املثال ـ أّن علم الكيمياء والجفر والرمل والهيئة 

الدولة املنتخبة دميوقراطياً هي أكرث مرشوعية من الحاكم  بأّن  ليست عىل مستوى واحد، وقبلنا 

املستبد. وإّن مهمة الهرمنيوطيقا هي أن تأخذ بالنزعة النسبية وتخرجها من اإلطالق وتدخلها يف 

الكالم من  بأّن هذا  العينية]]]. وال شك  التخيّل عن  يعني  نسبي، وهذا ال  وتقبلها بشكل  النسبية، 

جون غروندان يُشري إل أنّه هو اآلخر يقول بورود أصل اإلشكال عىل هانس غادامري، ويسعى إل 

تخفيف النسبية ال إنكارها من األصل.

ويف ما ييل نعرض إل جملة من املالحظات املنهجية عىل أطروحة غادامري يف النسبية:

أـ تن�ايف الواقعية مع اإلنكار املطلق للزنعة البنيوية
ميكن  التعديل  خالل  ومن  البنيوية،  النزعة  مع  تجتمع  أن  ميكن  االنطباعية  الواقعية  أّن  يبدو 

للواقعية الالَّمعصومة ـ مبعنى أّن الشخص القائل بإمكان الخطأ عىل املعرفة إذا تخىّل عن كليّة 

وتعميم القابلية للخطأ ـ أن يقبل بأصل هذا املبنى املطروح من قبل غادامري واملفّسين من أمثال 

جون غروندان، مع التحّفظ ومالحظة بعض النقاط، وال يقع يف إشكال النسبية املطلقة أبداً. بيد 

أّن النقطة األساسية التي تكمن هنا هي أن غادامري ال يستطيع أن يختار مثل هذا املبنى؛ ألّن النزعة 

البنيوية ال تقبل الجمع مع مبانيه وصاحب النزعة البنيوية يستطيع القول: هناك احتامل الخطأ يف 

يوجد  ال  التي  القضايا  بعض  نفسه-  الوقت  - يف  لدينا  هناك  إذ  مطلقها؛  ليس يف  ولكن  علومنا، 

فيها احتامل الخطأ، وإّن سائر القضايا تأخذ اعتبارها من هذه القضايا القطعية واملرجعية. غري أّن 

اإلشكال الذي يرد عىل أداء غادامري يكمن يف أنّه عىل الرغم من قوله بعدم عصمة العلم واملعرفة، 

يقول بكلّيتها أيضاً، وعىل الرغم من ذلك يبحث عن معيار لتشخيص الفهم الصحيح من الخاطئ 

أيضاً؛ يف حني أّن هذين األمرين ال ميكن الجمع بينهام.

[1[-See: Dostal, Robert j.; Ibid,  2002 , pp. 52 - 53.
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ب ـ عدم املالزمة بني محدودية اإلنسان والقول بقابلية اخلطأ مطلقًا
من بني األبعاد والجهات الهامة املرتتّبة عىل هرمنيوطيقا هانس غادامري هو التأكيد الصارم عىل 

محدودية اإلنسان؛ والنتيجة املرتتّبة عىل ذلك، هي عدم العلم بجميع أبعاد اليشء، وعدم الوصول 

نهاية  يف  يؤّدي  كلّه  وهذا  الخطأ،  يف  البرشية  واألفهام  العلوم  جميع  وقوع  وإمكان  اليقني،  إل 

املطاف إل القول بالنسبية. إنّه يرى أّن أهم فهم وتجربة إنسانية هي تجربة محدوديّته وافتقاره]]].

ولكن يبدو أنّه ال يوجد هناك أّي تالزم بني محدوديّة اإلنسان وبني عدم الفهم اليقيني؛ وذلك ألّن 

اإلنسان حتى مع الوصول إل اليقني، أو إل ما ال يُحىص عدده من حاالت اليقني، ال يخرج عن 

املحدودية، وال يصبح مطلقاً. حتى اإلنسان الذي يتصل مبا وراء الزمان واملكان، يبقى محدوداً 

ضمن دائرته الوجودية، يضاف إل ذلك أّن العلم ببُعد من أبعاد اليشء، وإن مل يكن علامً بكل اليشء، 

بيد أنه يُعّدـ  يف مورد ذلك البُعدـ  علامً وفهامً. إّن عدم العلم بسائر األبعاد، ال يرّض بيقينية بُعد خاص.

إّن رّس هذا الخطأ يكمن يف أنّه يعترب العلم بجميع اللوازم وامللزومات واملالزمات دون واسطة 

أو بوسائط قليلة أو كثرية لليشء الواحد يف جمع مسألة وقضية واحدة؛ يف حني أّن كّل واحدة منها 

متثّل قضية علمية مستقلة، وكلام وصل اإلنسان يف مورد يشء إل قضية جديدة، كان ذلك علامً 

مستقالً وجديداً، ولن يكون مالزماً لتبّدل القضايا السابقة يف مورد ذلك اليشء؛ بل هو معرفة تضاف 

إل علمنا السابق؛ أجل إّن اإلنسان ال ميتلك علامً مطلقاً يف مورد األشياء، وإّن نفي العلم املطلق 

عن الناس وحرصه بالله سبحانه وتعال إذا مل يكن مبعنى سلب العلوم اليقينية املحدودة بالنسبة 

.[[[ إل بعض حقائق الخلق، كان ذلك أمراً مناسباً ومقبوالً

ج ـ االفتقار إىل املزيان واملعيار املعترب
إّن ما تقّدم من قبل هانس غادامري وتالميذه ورّشاحه يف رّد االتهام بالنزعة النسبية، إمّنا يكون 

الفهم الخاطئ، وإال فإّن  الفهم الصحيح من  لتمييز  مقبوالً إذا متّكنوا من تقديم معيار أو معايري 

[1[- See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, 

pp. 356 - 357.

]2]- انظر: جوادي آميل، عبد الله، رشيعت در آينه معرفت )الرشيعة يف مرآة املعرفة(، ص 325، مركز نرش ارساء، ط 2، قم، 1378 هـ ش. 

)مصدر فاريس(.
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القول بالنزعة العينيّة ولو عىل نحو يقبل الخطأ، والقول بأنّنا ال نتعرّض إل النزعة النسبية املطلقة، 

وأّن لدينا بعض املرّجحات أبداً، سوف يبقى مجرّد ادعاء ال يستند إل أّي دليل. والسؤال املاثل 

هنا: هل متّكن غادامري من تجاوز هذه املعضلة؟!

الصحيح  الفهم  وعن  والخاطئة،  الصحيحة  الفرضيات  عن  مراراً  غادامري  هانس  تحّدث  لقد 

والخاطئ، واألفق الصحيح للنص، والسؤال الذي يجيب عنه النص، واالنحراف عن ذلك األفق، 

والتاميز بني األمور. »إّن الفرضيات الصحيحة تؤّدي إل الفهم، وإّن الفرضيات الخاطئة تؤّدي إل 

الضالل«]]].

الزمنية. فهو  الفاصلة  فهو يشري هنا إل معيار واحد فقط للتاميز بني هذين األمرين، أال وهو 

يقول »إّن الفاصلة الزمنية تزيح األحكام املسبقة الساذجة والخاطئة، وتجعل األحكام التي توجب 

الفهم األصيل أكرث وضوحاً. وإّن الفاصلة الزمنية هي التي تجيب عن اإلشكال الذي يتّم توجيهه 

بواسطتها،  نفهم  التي  الصحيحة  الفرضيات  بني  التاميز  كيفية  أي  الهرمنيوطيقا؛  إل  الغالب  يف 

والفرضيات الخاطئة التي نتعرّض إل سوء الفهم بسببها«]]].

التاريخية سؤاالً أبستمولوجياً  أنّنا نستطيع أن نطرح للهرمنيوطيقا  يف موضع آخر يبنيِّ غادامري 

وبنيوياً عىل النحو اآليت: ما هو األساس الذي تقوم عليه مرشوعيّة األحكام املسبقة؟ ما هو اليشء 

الذي مييّز األحكام املسبقة املرشوعة من األحكام الكثرية األخرى التي ال شك يف أّن مهّمة العقل 

االنتقادي تكمن يف التغلّب عليها؟«]]].

للحقيقة، ويذهب إل  بوصفها مصدراً  التقليدية واألصالة  النزعة  غادامري مرجعيّة  يرتيض  هنا 

االعتقاد بأّن النزعة التنويرية عندما كانت تحتقر جميع أنواع املرجعيات، فقد عجزت عن رؤية هذا 

األمر]]]. إّن اختبار األحكام املسبقة التي تأثّرت بالتاريخ واملايض، إمنّا يكون من خالل حملها 

عىل مواجهتها مع السنة واملايض]5].

[1[-See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, p. 299.

[2[- See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 298.

[3[- See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 277.

[4[- See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 279.

[5[- See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 306.
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ثالثًا: نقد معيار الزنعة التقليدية واألصالة
هل النزعة التقليدية واألصالة متّثل معياراً مطلقاً أم نسبياً؟ 

يف  الشّح  بالغ  املطلق  األمر  أّن  إذ  غادامري؛  هانس  مباين  مع  يتناسب  ال  املطلق  املعيار  إن 

القاموس املعريف لغادامري، وإّن املعيار النسبي ال يصلح للحكم والتمييز؛ ذلك بأنّه يف حّد ذاته 

يحتاج إل دليل. ومثّة من ينربي إل االعتقاد بأّن النزعة التقليدية واألصالة ال تصلح أن تكون معياراً 

النص، وإّن كل  تاريخ تفاسري  آخر غري  التقليدية واألصالة ليست شيئاً  النزعة  الفهم؛ ألّن  العتبار 

تفسري جديد يضاف بعد تبلوره وظهوره إل النزعة التقليدية واألصالة، ويؤّدي إل تغيريها؛ ونتيجة 

لذلك ال ميكن للنزعة التقليدية واألصالة أن تكون معياراً؛ ألنّها يف حّد ذاتها عرضة للتغيري؛ وإّن 

ذات النزعة التقليدية واألصالة املتغرّية تبحث عن وجهة واعتبار ملا يطرأ عليها من تغرّيات، وعليه 

كيف ميكن لها أن تكون معياراً العتبار التفاسري. وإنّنا من دون معيار ثابت ال نستطيع أن نحصل 

عىل اختيار صحيح حتى بني تفسريين مختلفني، ونبقى نحن وهذه النتيجة القائلة بأن النص ال يقّدم 

.[[[ً لنا مفهوماً خاّصاً أبدا

إّن معيارية الفاصلة الزمنية تبدو عرضة للنقد حتى من جانب تالميذ هانس غادامري، يقول جون 

غروندان: رمّبا أمكن للفاصلة الزمنية أن تفرض علينا قبول الفرضيات الخاطئة، وتقيض عىل األفكار 

الجديدة واألفضل. يضاف إل ذلك أّن هذا املعيار ال يجدي حيث نروم فهم اآلثار املعارصة التي 

الطبعات األول من كتاب »الحقيقة  بيننا وبينها فاصلة زمنية. ومن هنا كان غادامري يف  ال توجد 

الفهم الخاطئ، وكان  الفهم الصحيح من  الزمنية مجرّد معيار لتشخيص  الفاصلة  واملنهج« يعترب 

يستعمل عبارة )only(، إال أنّه عدل يف طبعة عام 5]9] م لهذا الكتاب عن هذه الكلمة، واستبدلها 

بكلمة )often(، ويبدو أنّه قد التفت بنفسه إل إشكال هذا املعيار]]].

والنسبية«،  »الهرمنيوطيقا  له تحت عنوان  مقالة أخرى  النقطة يف  أشار غروندان إل هذه  وقد 

حيث قال: إّن الفاصلة الزمنية ميكنها أن تعمل عىل حّل بعض املشاكل إل حّد ما، ولكّنها لن 

تستطيح حل جميع املشاكل، وال هي وحدها تحل املشاكل. يضاف إل ذلك أّن النزعة التقليدية 

[1[- See: Hirsch, E. D.; 1967, Validity in Interpretation, New Haven and London, Yale university  press,  

pp. 250 – 251.

[2[- See: Dostal, Robert j.; the Experience of Truth for Godamer and Heidegger, Published in: 

Hermeneutics and Truth, Edited by Brice R. Wachterhauser, Northwestern University Press Evaston,  

2002 , pp. 45 - 46.
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واألصالة والفاصلة الزمنية تؤّديان يف الكثري من املوارد إل بعض التفاسري املنحرفة عن املعنى 

النزعة  من  كالً  وإّن  التاريخ.  يف  ذلك  عىل  واألمثلة  النامذج  من  الكثري  وهناك  للنص،  األصيل 

التقليدية واألصالة والزمان، كثرياً ما يرتكان تأثريات سلبية ومجانبة للصواب يف فهم النص، وهذا 

يف حد ذاته إشكال آخر يرد عىل هذا املعيار.

واإلشكال اآلخر الذي يرد عليه هو أّن هذا الفهم ليس له تطبيقات يف فهم اآلثار املعارصة؛ إذ 

لو كانت الفاصلة الزمنية متثّل رشطاً يف صّحة الفهم، لوجب ترك فهم جميع اآلثار املعارصة إل 

التاريخ، وللزم تركه مسكوتاً عنه يف املرحلة الراهنة]]].

واإلشكال الثالث الذي يرد عىل معيارية )الفاصة الزمنية(، هو أّن هذا املعيار يف حّد ذاته ينطوي 

عىل إبهام؛ إذ مل يبنّي مقدار الفاصلة الزمنية املطلوبة لفهم النصوص فهامً صحيحاً. ولن يجدي 

تحديد فرتة زمنية؛ إذ كلاّم تّم تحديدها بفرتة زمنية يرد اإلشكال والقول: ملاذا ال يتم تحديدها بفرتة 

أقرص أو أطول؟

وما من ريب فإّن تقديم معيار ثابت هو أمٌر يتناقض مع تاريخية الفهم.

فأن يذهب هانس غادامري إل اعتبار التناغم والتامهي مع النزعة التقليدية واألصالة دليالً عىل 

حقيقة وصّحة الفهم، أو يعترب ترصّم الزمان معياراً لتشخيص الفهم الصحيح من الفهم الخاطئ ـ 

بغض النظر عن صّحة أو عدم صحته بشكل عام ـ فهذا يعني أنّه  يقبل بهاتني القضيتني؛ أي هل 

كان يرتيض هذين الفهمني والحقيقتني بشكل مطلق وقطعي، أم أنّه يرتّدد يف كليتهام وقطعيّتهام؟ 

التاريخ، بحيث ال  يفوق  القضيتني بوصفهام فهامً  وبعبارة أخرى: هل قبل هانس غادامري بهاتني 

القضايا  والفهمني هام من  القضيتني  أّن هاتني  أم  الزمنية،  التاريخية واملتغرّيات  للقوانني  يخضع 

فإّن  األول،  الشق  غادامري  هانس  اختار  لو  نسبيتني ومرحليّتني؟  تكونان  لذلك  ونتيجة  التاريخية، 

ذلك سوف يتناىف مع أصل نظرية تاريخيّة الفهم وتاريخيّة وجود اإلنسان الذي يقوم عليه أساس 

هرمنيوطيقيّته؛ إذ أنّه قد أكّد مراراً عىل أّن اإلنسان كائن تاريخي ومحدود، ومن املحال أن يتمّكن 

من الوصول إل املطلق. أما لو اختار الشق الثاين؛ فعندها كيف ميكن القبول بهذه النظرية بوصفها 

معياراً ميكن من خالله التمييز بني الفهم الصحيح والفهم الخاطئ؟! إذ كيف ميكن ملا كان هناك 

إشكال يف صحته وال يقوم عىل أساس متني وأصيل، أن يصبح بنفسه معياراً لتقييم غريه؟!

يبدو أّن غادامري يؤمن بالنزعة البنيوية بشكل غري مبارش، وعىل نحو الشعوري، ولكّنه ال يستطيع 

[1[-See: Wachterhauser, ?, 1994, pp. 56 - 57.
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اإلقرار بذلك. إذا مل يكن هناك يف البني معياراً مطلقاً وكلياً، فام الذي يعنيه الحديث عن الفهم 

املعترب وترجيح فهم عىل فهم آخر؟ ثم بالقياس إل أّي أمر يتّم تقييم عبارة »األرجح« و»األكرث 

اعتباراً«؟ ليس أمام هانس غادامري غري القول: إّن الفهم األفضل واألحسن يعني الذي يكون أكرث 

تقييم  غادامري يف  معيار  هو  ما  القائل:  السؤال  يرد  وعندها  واألصالة؛  التقليدية  النزعة  مع  تناغامً 

أو  الحقيقة،  أقرب إل  التناغم مع األصالة يجعلها  أّن  نعلم  أن  لنا يف األساس  أين  التناغم، ومن 

يجعلها تبدو أقرب من الحقيقة؟ ومن هنا يبقى هانس غادامري رازحاً يف مصيدة النسبية، رغم أنّه ال 

يبدو متمّسكاً من الناحية العملية بلوازم رؤيته، وينكر ذلك عىل املستوى النظري أيضاً.

إّن نظرية هانس غادامري يف تقديم معيار للتمييز بني الفهم الصحيح والفهم الخاطئ هي من 

االضطراب والتهافت بحيث أثارت حتى املدافعني عنه؛ وهذا ما نفهمه من كالم برايس واخرتهاوزر 

الفهم  متايز  مسألة  مع  غادامري  تعاطي  كيفية  حيال  ـ  اإلنطباعية  بالواقعية  غادامري  يصف  الذي  ـ 

الصحيح من الفهم الخاطئ. إذ يبدو – حسب هاوزر- أّن غادامري مل يذهب إل خيار حل املشكلة، 

لبحث  ذاتياً  إيجابياً، ويرى ذلك أمراً  وإمّنا أخذ يبحث عن طريق يجعل نفس هذه املشكلة أمراً 

اإلنسان عن الحقيقة... وبالتايل، حتى التفاسري املتناقضة إذا كانت متناغمة يف ذاتها، فإنّها تدل 

عىل اشتاملها عىل حّصة من الحقيقة!]]] ثم إّن متاهي التفسري وتناغمه، يعّد توجيهاً وتربيراً كافياً 

لهذا االدعاء القائل بأّن للتفسري تناسباً وتطابقاً مع الواقع؛ وأما ملاذا يكون دليالً كافياً عىل التطابق، 

فألنّنا ليس أمامنا سوى التفكري عىل هذه الشاكلة وهو أّن التفاسري متامهية ومنتجة للواقع. وبعبارة 

أخرى: إما يجب علينا القبول بهذا األمر، أو أن نقول بأّن التامهي والتناغم عاجز عن إنتاج الواقع، 

ويف الحالة الثانية نضطر إل القول بثنوية »اليشء يف حّد ذاته« و»اليشء بالنسبة لنا«]]].

أّن غادامري  التهافت واالضطراب واملصادرة عىل املطلوب يف هذه الكلامت، دليل عىل  إّن 

عاجز عن تقديم معيار ينسجم مع مباين نظريته، وأّن تالميذه قد تخبّطوا يف هذا الشان أيضاً. وهو 

األمر الذي نالحظه عند الباحث كارسنت شتوبر حني يرى أّن موقف غادامري من السؤال عن نسبية 

الحقيقة، غامض وغري واضح. فهو من جهة يرى أّن الفهم رهن باألفق التاريخي الخاص للمفّس، 

ويقول: نحن ال نستطيع الحديث عن فهم أفضل، بل املوجود هو الفهم املختلف؛ إذ أّن جميع 

التبعية  أّن هذه  يرّص عىل  أخرى  ناحية  الخاصة؛ ومن  والزمانية  املكانية  بالفرضيات  األفهام رهن 

[1[- See: Wachterhauser, ?, 1994, pp. 157 - 158.

[2[- See: Wachterhauser, Ibid, 1994, p. 154.



61االستغراب الهرمنيوطيقا الفلسفية عند غادامير

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

يواجه  مل  غادامري  هانس  إّن  الخطر...  إل  الفهم  لصّحة  التاريخية  املكانة  تعرّض  ال  واالرتهان 

املسألة النسبية باملقدار الكايف]]].

رابعًا: غادامري واحلقيقة يف العلوم اإلنساني�ة
مقالتني  اإلنسانية«]]] يف  العلوم  »الحقيقة يف  أي  املسألة  غادامري إل هذه  تعرّض هانس  لقد 

طبعتا يف كتاب »الهرمنيوطيقا والحقيقة«، دون أن نجد فيهام تعريفاً وبياناً واضحاً ملعنى »الحقيقة«؛ 

وحتى يف كتاب »الحقيقة واملنهج« حيث يجب أن يرد تعريف املفردات يف مقّدمة هذا الكتاب، ال 

نجد كالماً جامعاً وتعريفاً واضحاً للحقيقة.

وقد أقّر هانس غادامري بنفسه هذا األمر عندما قال: »ليس من السهل العثور عىل فهم صحيح 

للعلوم اإلنسانية بسبب طبيعة مهامها، وبالنظر إل تلك الدائرة الواسعة التي تتعاطى معها؛ وبالتايل 

من الصعب فهم وتقديم معنى الحقيقة عندهم وما هي حصيلة ومعطيات هذه العلوم. ومع ذلك 

ـ ذات املوضوعات األكرث  اإلنسانية  العلوم  األمر يف حقول من  فهم هذا  باإلمكان  أّن  يبدو  كلّه 

تحديداً ـ عىل نحو أيس«]]]. ويف مقالته »ما هي الحقيقة؟« يضيف: عندما يعود مارتن هايدغر يف 

معنى الحقيقة إل مفهوم الكلمة اليونانية للحقيقة، لن يكون هو أّول من وصل إل االعتقاد بأّن الـ 

»Aletheia« تعني الوضوح وعدم الخفاء. إّن الذي نتعلّمه من هايدغر هو وجوب الحصول عىل 

الحقيقة باقتناصها، وكأّن هناك نوعاً من السقة واالختالس من بني األشياء الخافية واملستورة. كام 

يبقى محتجباً يف  أن  يؤثر   )Nature( الوجود أنّه يستعيد املأثور عن هرياقليطس يف قوله:«إّن  لو 

الخفاء«. وهذا الخفاء موجود يف أفعال وأقوال اإلنسان أيضاً. فإّن أقواله ال تشتمل يف صلبها عىل 

كّل ما هو صحيح، بل إنّها تشتمل عىل الكذب والزيف أيضاً. وإّن الحقيقة هي الخفاء، وإن معنى 

الكالم أنّه يقّدم ما ال ميكن إخفاؤه ويعمل عىل إظهاره]]]. فيذهب غادامري إل القول بأّن الحقيقة 

تخضع بدورها للتغيري بحسب الرشوط التاريخية للتجربة البرشية أيضاً، فهي ليست أمراً ثابتاً وغري 

تاريخي، خالفاً للرؤية التقليدية إل الحقيقة والتي تعتربها أمراً ثابتاً ودامئاً ال يقبل التغيري.

إّن االختالف بني العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية يكمن يف أّن العلوم اإلنسانية ليس لها يف األصل 

»متعلّق يف نفسه«. ففي الوقت الذي ميكن ملتعلّق العلوم الطبيعية أن يكون مطلوباً بوصفه شيئاً يتّضح 

[1[- Wachterhauser, Ibid, 1994, p. 184.

[2[- Truth in the Human Sciences.

[3[- See: Wachterhauser, Ibid, 1994, p. 25.

[4[- See: Wachterhauser, Ibid, 1994, pp. 35 - 36.
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يف خضم املعرفة الكاملة للطبيعة، يكون الكالم عن املعرفة الكاملة للتاريخ أمراً عديم املعنى، ومن هنا 

ال ميكن الحديث عن متعلّق يف نفسه، بحيث يكون تحقيق العلوم اإلنسانية قامئاً بالنظر إليه]]].

وإّن من بني األخطاء الجوهرية لهانس غادامري هي أنّه يرى أّن العلوم اإلنسانية ـ خالفاً للعلوم 

الكائن  تاريخ  هو  العلوم  هذه  يف  أمامنا  ميثل  الذي  إّن  بل  ذاتها،  يف  متعلّق  لها  ليس  ـ  الطبيعية 

التاريخي. وحيث إّن التاريخ ليس أمراً ثابتاً، وهو يف حركية وجريان مستمر، ال ميكن لنا أن نحيط 

به. وعىل هذا اإلساس ليس لدينا يف العلوم اإلنسانية حتى حقيقة ومطابق ثابت، بل الحقيقة هي 

ما نصل إليه عىل مّر تاريخنا بالتدريج وبشكل محدود. وبالتايل فإّن امتالك الحقيقة مبعنى التطابق 

مع الواقع ال معنى له يف هذه العلوم. وهنا يقع اإلنسان يف حرية يف فهم ما يقصده غادامري، عندما 

يقول إّن الحقيقة تعني االنكشاف وعدم الخفاء؛ إذ من الصعب أن نعرف أنّها انشكاف وعدم خفاء 

ألّي يشء، ولذلك يبقى اإلنسان هنا يف حرية من أمره.

ينبغي، وأن  الفهم الصحيح والفهم الخاطئ كام  التمييز بني  أن ال يسعى هانس غادامري وراء 

ال يرى وجود األفهام املتناقضة مشكلة، وأن ال يبدي رّدة فعل تجاه النزعة النسبية وإشكال إنكار 

نظرته هذه إل  يعود سببه إل  فهذا  األفهام والقضايا املصدرية،  يتخىّل بسهولة عن  الذات، وأن 

الحقيقة يف العلوم اإلنسانية.

هل ميكن القول حقاً بأّن اإلنسانـ  مبا هو إنسانـ  ليس له أي بُعد أو مظهر ثابت؟ ثم ما هي إجابة 

هانس غادامري بشأن وجود فطرة واحدة لدى اإلنسان؟ أمل يكن ألرواح الناس منذ البداية حتى اآلن بعد 

ثابت، تكون فيه وحدتها محفوظة عىل طول تاريخ حياة اإلنسان أو حتى لدى جميع الناس؟ وهذا هو 

اليشء الذي ترفضه الفلسفة اإلسالمية والكثري من الفلسفات األخرى، ثم إنّه مل يذكر إلثبات مّدعاه 

سوى االستناد إل االستقراء والتجربة الحسية، وكذلك مل يُِقم أي دليل عىل بطالن القول اآلخر.

يؤكّد هانس غادامري بشّدة عىل مشاهدة التغيري يف جميع العلوم والنظريات، سواء يف العلوم 

الطبيعية أو يف العلوم اإلنسانية، ويعترب ذلك شاهداً عىل التاريخية الذاتية لإلنسان وفهمه. وهنا من 

الرضوري اإلشارة إل بعض النقاط:

النقطة األوىل: ال ينبغي الخلط بني التكامل وبسط وتنمية وجود اإلنسان وفهمه وعلمه وبني 

التغرّي والتبّدل الحاصل فيه. ذلك بأّن فهم اإلنسان ميكن أن يصل يف تكامله إل مراتب وجودية 

ومعرفية أسمى وأعىل بشأن يشء ما، كام ميكن للفهم أن ينمو ويتّسع، ويكشف عن سائر األبعاد 

[1[- See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, p. 285.
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املستورة من اليشء، ومن دون أن يتأثّر الفهم األول لإلنسان يف أي واحد من املوردين أعاله؛ بل 

وقد يكتسب عمقاً ورسوخاً أكرب. وعىل هذا األساس فإّن التنمية والبسط العريَض والتكامل الطويل 

للفهم ال يستوجب أّي تغيري أو تحّول يف الفهم السابق لإلنسان، وإّن هذا النوع من املتغرّيات ال 

يستلزم تاريخيّة الفهم، وال يستلزم تغرّياً أو تحّوالً يف الفهم.

النقطة الثانية: إّن التاريخية التي يذهب غادامري إل االعتقاد بأنّها من ذاتيات فهم اإلنسان هي 

يف حّد ذاتها معرفة جرى بيانها يف إطار قضية كلّية ورضورية، ويكفي يف رّدها حتى وجود مورد 

والثابتة من  باألبعاد املشرتكة  اهتامم  يُبِد غادامري أي  نسأل حقاً: ملاذا مل  أن  ولنا  للنقض.  واحد 

األفهام يف مختلف العلوم، ومل يتعرّض لها يف كتاباته بشكل عام؟ وكأنّه ليس هناك أّي فهم مشرتك 

توجيهاً  يقّدم  أن  األدىن  الحّد  يف  غادامري  عىل  كان  التاريخية.  املراحل  مختلف  يف  الناس  بني 

وتفسرياً لهذا النوع من العلوم أيضاً. بعد ميّض قرون عىل العلوم الالهوتية ـ عىل سبيل املثال ـ 

ال يزال هناك رأي واحد يف الكثري من املسائل، ومل يشّكك فيها ولو شخص واحد؛ مع أّن ميض 

عرشات القرون يبدو كافياً لحدوث تغرّي يف الفرضيات واملوقعيات والسنن. وعىل هذا األساس 

فإّن مجرّد التحّول يف العلوم ال يالزم تاريخيّة ذات اإلنسان والفهم؛ وبالطبع ليس هناك من ينكر 

تأثري التاريخ والتحّوالت عىل الفهم يف الجملة.

خامسًا: الشواهد على رّد تاريخية ذات اإلنسان وحقيقته 
إّن معرفة اإلنسان باعتباره موضوعاً للعلوم اإلنسانية، تعّد من األبحاث البالغة األهمية والتعقيد 

تحقيقات  إل  يحتاج  أبعاده  مختلف  وإدراك  اإلنسان  معرفة  عن  البحث  وإّن  واحد.  وقت  يف 

ودراسات تفصيلية يف هذا الشأن. واملّدعى هو أّن هذا املوضوع يتمتّع بحقيقة واحدة وذات ثابتة، 

وأّن هذه الحقيقة تحتفظ بوحدتها وثباتها يف جميع مراحل تكامل اإلنسان، ويف األساس فإّن هذا 

هو مكمن الّس يف إمكان العلوم اإلنسانية وتحّققها؛ وسوف نكتفي هنا بذكر شواهد عىل وحدة 

وثبات حقيقة اإلنسان.

أ ـ إّن كّل شخص يرى نفسه يف جميع مراحل حياته شيئاً واحداً وثابتاً يحتفظ بجميع ذكرياته 

يشاهد  الجسدية،  وقواه  املادية  وكرثة شؤونه  أيامه  لترصّم  إدراكه  من  الرغم  وهو عىل  وخواطره؛ 

حقيقة ذاته ـ بوصفها أمراً واحداً مغايراً لجميع هذه األمور ـ ويعلم بها بالعلم الحضوري. وعندما 

األزمنة  يرى جميع  بل  بعينه،  مكان  أو  زمان  بأّي  مقيّداً  نفسه  يرى  ال  واملكان،  الزمان  عن  يسأل 
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واألمكنة املاضية منطوية يف دائرة وجوده. ومن بني جميع املتغرّيات يرى ذاته شيئاً واحداً ثابتاً غري 

غائب عن نفسه، وأنّها حارضة عند نفسه]]].

بـ  إّن الحّس والتجربة واالستقراء بدورها تؤيّد الوحدة  النوعية والحقيقية لإلنسان وتعمل عىل 

إثباتها]]].

جـ  إّن كرثة أعداد املخاطبني باألديان اإللهية اآلخذين باالزدياد يوماً بعد يوم، رغم ترصّم القرون 

بل وتعاقب األلفيات عىل وجود تلك األديان، دليل آخر عىل أّن اإلنسان بوصفه مخاطباً لألديان مل 

يَر تغرّياً يف فطرته األصيلة، وأنّه ال يزال يبحث عن ضالَّته يف تلك التعاليم. كام أّن اعتناق األديان 

السامويةـ  وال سياّم منها اإلسالمـ  من قبل شتّى الثقافات املختلفة والفئات اإلنسانية ذات األعراق 

املتنّوعة واملختلفة، رغم أنّه خاطب الجميع بكتاب ساموي واحد وتعاليم واحدة خري دليل عىل 

وجود قاسم مشرتك بني جميع أفراد البرش.

د ـ إّن الوجود يشتمل عىل سلسلة من القوانني واألحكام العاّمة والثابتة، وهي تسود وتجري 

يف حياة الناس وشؤونهم، وهذا دليل عىل أّن البرش يتمتّعون بذات وذاتيات مشرتكة؛ إذ لو مل يكن 

البرش يتمتّعون بذات وفطرة ثابتة ومشرتكة؛ لتعّذر جريان تلك القواعد والقوانني العامة، وأضحت 

مستحيلة وال معقولة.

هـ ـ إّن إنكار الذاتية والتامهي الذايت بني الناس، يضع عالمة استفهام وتشكيك عىل إمكانية 

العلوم اإلنسانية؛ إذ سينتفي يف هذه الحالة إمكان صدور أّي قاعدة علمية عاّمة وثابتة بشأن أفعال 

األفراد واملجتمعات البرشية، وسوف يغدو ذلك أمراً مستحيالً؛ هذا يف حني أّن هناك وجوداً ملثل 

هذه القواعد املقبولة، ومن خالل تنسيقها تتبلور حلقات العلوم اإلنسانية واالجتامعية املشتملة 

عىل عدد من العلوم املستقلة]]].

وـ  لقد كانت هناك وال تزال تطلّعات ونزعات وميول واحدة سائدة بني الناس عىل طول التاريخ، 

من قبيل: النزوع إل التعايل والكامل، والرغبة يف الحصول عىل الحقيقة، وحّب الجامل وما إل 

ذلك من األمور األخرى. وال شك يف أّن هذه امليول املشرتكة تستدعي علّة بطبيعة الحال، وال 

تخرج هذه العلة ـ بالحرص العقيل ـ من إحدى حالتني؛ فهي إما علة داخلية أو علة خارجية. وال 

]1] - انظر: جوادي آميل، عبد الله، فطرت در قرآن )الفطرة يف القرآن(، ص 124، مركز نرش ارساء، ط 2، قم، 1379 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 90 ـ 91.

]3] - انظر: رشاد، عيل أكرب، منطق فهم دين )منطق فهم الدين(، ص 218، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، ط 1، 

طهران، 1389 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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شك يف أّن العامل الخارجي ال ميكنه أن يكون منشأً أو مصدراً ملثل هذه امليول والرغبات؛ ألّن 

العوامل الخارجية هي عىل الدوام عرضة للتطّور وعدم الثبات، ونتيجة لذلك ال ميكن أن تكون لها 

شمولية، وعليه ال مندوحة لنا من البحث عن منشأ وعلة هذا النوع من امليول والنزعات يف داخل 

ذات اإلنسان، واعتبار ذلك من ذاتيات كل إنسان]]].

سادسًا: هشاشة نظرية غادامري حول تاريخّية الفهم
أال تكون جميع هذه املّدعيات من جانب غادامري بشأن التاريخية الذاتية لفهم اإلنسان، مع جميع 

تلك الرشوح، وهذا التفصيل الذي يحيك عن إطالق نظريّته وكليّتها تاريخيّة بأجمعها ومشمولة 

لترصّم الزمان أم ال؟ إّن الجواب عن ذلك باإليجاب يزعزع قواعد تلك النظرية وركائزها، ويجعل 

االحتجاج بها باطالً، كام أّن الجواب بالنفي ينقض أصل نظريته. يقول ليو شرتاوس يف ذلك، نقالً 

إل  أن مصريها  تاريخية؛ مبعنى  أمور  والعقائد  األفكار  إّن جميع  التاريخية«:  النزعة  »أنصار  عن 

زوال. والسؤال الذي ميكن طرحه هنا: ما هو الشأن بالنسبة إل ذات النزعة التاريخية؟ فهل تعترب 

هذه النظرية نفسها أمراً تاريخياً ومحكوماً عليها بالفناء والزوال أيضاً؟ إذا كان ذلك كذلك، إذن ال 

ميكن أن تكون معتربة إل األبد؛ مبعنى أنّه ال ميكن القبول بها بوصفها حقيقة بحتة؟ وإّن الدفاع 

عن نظرية النزعة التاريخية، يحكم بأن نشك يف ذات هذه النظرية أيضاً، وأن نخرج من حّدها«]]].

وقد تعرّض هابرماس لهذا اإلشكال ببيان آخر؛ حيث قال: »إن هذا التصّور القائل بأّن طموح التنوير 

الذين يأخذون  يف مجال حذف األحكام املسبقة، هو يف حّد ذاته حكم مسبق، ميكن أن يضع 

نظريات غادامري بجدية أمام اّدعاء مامثل. فلو أنّنا قبلنا باالّدعاء الخاص بالنزعة التاريخية »الوجود 

الحارض يف العامل«، عندها سوف تصبح نظرية غادامري بشأن التنوير مقيّدة بدورها ومشتملة عىل 

»حكم مسبق«، ليس هناك أّي أفق مطلق أو خارجي ميكن له من خالله أن يحكم بشأن تلك الرؤية 

حول املاهية املمزوجة باألحكام املسبقة للتطلّعات والطموحات التنويرية«]]].

لقد تعرّض غادامري يف التكملة األول لـ »الحقيقة واملنهج« تحت عنوان »الهرمنيوطيقا والنزعة 

التاريخية« إل هذا اإلشكال، وبحث يف كلامت ليو شرتاوس، واستنتج يف نهاية املطاف السؤال 

]1] - انظر: السبحاين، جعفر، سيامي انسان كامل در قرآن )صورة اإلنسان الكامل يف القرآن(، ص 179 ـ 180، انتشارات دفرت تبليغات 

اسالمي، ط 6، قم، 1382 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2] - ليو شرتاوس، حقوق طبيعي و تاريخي )الحقوق الطبيعية والتاريخية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: باقر پرهام، ص 43 ـ 44، انتشارات 

آگاه، طهران، 1373 هـ ش.

]3] - هوالب، روبرت، يورغن هابرماس، ترجمه إىل اللغة الفارسية: حسني بشرييه، ص 257، نرش ين، طهران، 1375 هـ ش.
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التايل:هل إّن هاتني القضيتني: »إّن كل العلوم عىل نحو تاريخي محدودة ومرشوطة، و»إّن هذه 

القطعة وهذا الجزء من العلم صحيح عىل نحو غري مرشوط«، عىل مستوى واحد؛ بحيث تعّدان 

القضية  أّن هذه  ترى  يقول- ال  نظريتي– كام  الجواب »كال« حسب غادامري؛ ألّن  متناقضتني،؟.. 

النزعة  إّن  بل  اآلن،  الفرض حتى  هذا  مثل  يتم  أنّه مل  كام  األبد،  إل  فرضها صحيحة  يتّم  سوف 

التاريخية يف ذات جديّتها يف هذا االدعاء، تؤمن بهذه الحقيقة وهي أّن القضية لن تعود يف يوم من 

األيام قضية صحيحة وصادقة؛ مبعنى أّن الناس يف ذلك اليوم، سوف يفّكرون بشكل غري تاريخي. 

ومع ذلك لن تكون نتيجة هذا األمر أّن القول مبرشوطية جميع العلوم ال معنى له، ويعّد من الناحية 

املنطقية مشتمالً عىل تناقض«]]].

يضيف: »نحن نؤمن بحقيقة أّن تجربتنا عن العامل محدودة باللغة، ال تستلزم رؤية وأفقاً منحرصاً 

ومحدوداً؛ فإّن كنا من خالل الدخول إل عوامل لغوية أجنبية نتغلّب عىل فرضياتنا ومحدوديات 

تجربتنا السابقة عن العامل، فهذا ال يعني أنّنا نهجر عاملنا، إّن هذا نظري املسافرين الذين يعودون 

نعد، ال نستطيع أن ننىس ماضينا بشكل  إذا مل  بيوتهم وهم يحملون تجارب جديدة، وحتى  إل 

كامل«]]].

وحتى هنالك ندرك أّن مجمل التفكري البرشي حول العامل مرشوط ومحدود عىل نحو تاريخي، 

وعىل هذا األساس يكون تفكرينا محكوماً لهذه القاعدة؛ وال نكون حتى هذه اللحظة قد افرتضنا 

تاريخي  اإلنسان  »إّن  بها وهي:  نقول  التي  القضية  االعرتاض عىل  ينبغي  غري مرشوط. ال  موقفاً 

أن  مطلق وغري مرشوط، وال ميكن  نحو  االدعاء صحيح عىل  هذا  وإّن  أصويل  بشكل  ومحدود 

يكون مستعمالً دون أن يكون متناقضاً يف مورد نفسه. وإّن إدراك املرشوطية واملحدودية ال يلغي 

مرشوطيّتنا ومحدوديّتنا.

ليست عىل مستوى روابط  تفهم موضوعات  التأّملية حيث  الفلسفة  إّن هذا من بني فرضيات 

التأّميل خارج عن  التأّميل وبرهاننا  فإّن حوارنا  املنطقية. وعىل هذا األساس  الناحية  القضايا من 

محل البحث؛ ألّن بحثنا ليس يف العالقة بني األحكام، حتى يجب أن يكون محفوظاً مبنأى من 

التناقض بالرضورة، وإمّنا نحن نبحث يف العالقات الحياتية واملعاشية. وإّن تجربتنا اللغوية بشأن 

العامل متتلك ظرفية احتضان مختلف روابط الحياة«]]].  يقول كارل أوتو أبيل يف هذا الصدد]]]: »إّن 

[1[- Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, p. 534.

[2[- Gadamer, Martin; Ibid, 1994, p. 448.

[3[- See: Gadamer, Martin; Ibid, 1994, p. 448.

[4[- Otto Apel.
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ما يقوله األشخاص يف حّق أنفسهم، يجب أن ال يؤخذ بوصفه قضايا خارجية ملموسة تقال بشأن 

موجود خاص. ومن هنا ال معنى لإلعالن عن عدم مفهومية هذه القضايا من خالل إظهار الدور 

املنطقي لها أو تناقضها«]]].

القضيتني  بني  منطقي  تناقض  هناك  يكن  مل  إذا  حتى  أنّه  غادامري  ذكره  ما  حيال  القول  ميكن 

أعاله، وأمكن الجمع بينهام بنحو من األنحاء، للتخلّص من إشكال التناقض؛ إال أنّهام من الناحية 

التطبيقية األبستمولوجية متناقضتان، وإّن إشكال اإلنكار الذايت ال يرتبط بصورة القضية التاريخية، 

وإمّنا هو ناظر إل محتواه وشموليّته لذاته. وبعبارة أخرى: ال فرق من حيث املناط بني القضية التي 

تّدعيها الرؤية التاريخية وبني سائر القضايا يف العلوم اإلنسانية.

إّن هانس غادامري يسعى بخّفة يد ـ من خالل هذه املغالطة القائلة بأن إدراك مرشوطية جميع 

األحكام البرشية ال يؤّدي إل إلغاء محدوديتنا؛ ألّن متعلّق هذا اإلدراك هو نفس محدودية ومرشوطية 

اإلنسانـ  إل توجيه أذهان املخاطبني من نفس هذا اإلدراك وهذه املعرفة التي تم بيانها ضمن إطار 

قضية كلّية وغري مرشوطة؛ يف حني أّن هذا ال يقّدم أي ضامنة أو توجيه لخروج هذه القضية من 

شمول الحكم باملحدودية واملرشوطية. يضاف إل ذلك أّن اعرتاف  غادامري وإقراره بأنّه قد يأيت 

يوم ال يفّكر فيه الناس بشكل تاريخي، يشّكل منذ اآلن معوالً يجتث جذور نظريته، وال ميكنه أن 

يجد دفاعاً يحّصنه يف مواجهة رؤية خصومه.

يقول هابرماس: إّن هانس غادامري نفسه يدرك هذا التناقض، ويذعن بوجود التعارض بني النظرية 

والتطبيق يف مواقفه وآرائه؛ مبعنى أّن نظريّته ال تستطيع أن تقع يف معرض أصول وفروض تلك النظرية. 

إنّه ال يستطيع الحديث عن النسبية، إال إذا ارتىض نسبية أحكامه أيضاً. وإّن دفاعه يف مواجهة الناقدين 

الذين وظّفوا نظريّته التأويلية ضّده، هو أّن الرّد واإلبطال الصوري واملنطقي، ال يلغي صوابية وصّحة 

االستدالل بالرضورة. فإّن هذا الكالم ميكن أن يكون صحيحاً، إال أّن هانس غادامري من خالل إلغاء 

املنطق الصوري ال يرتك لقارئه منهجاً وأسلوباً لبحث ودراسة اعتبار مّدعياته]]].

سابعًا: نقد الزنعة الذهني�ة 
إّن النزعة الذهنية رؤية تؤكّد عىل تدّخل العنارص الذهنية يف التجربة والفهم، أو هي يف شكلها 

[1[- Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, p. 449.

]2] - انظر: هوالب، روبرت، يورغن هابرماس، ترجمه إىل اللغة الفارسية: حسني بشرييه، ص 258، 1375 هـ ش.



االستغراب 68

2 0 2 ــع 0 بي ر
 A L - I S T I G H R A B19 االستغراب

الملف

وهكذا  والفكرية]]].  الذهنية  بحاالتنا  ومعارفنا  علومنا  تحديد وحرص  تعمل عىل  نظرية  املتطرّف 

تجعل النزعة الذهنية من تجربة الذهن أساساً لكل معيار وقانون، ولها مراتب؛ وقد تصل إل القول 

باعتبار طبيعة ووجود كل يشء رهناً باإلدراك الذهني لكل شخص عنها، ويف هذه الحالة يؤّدي بنا 

ذلك إل املثالية املطلقة.

يرى غادامري أّن تسلّل الفهم التاريخي والسياقي إل موقعيّة املفّس أمر ال محيص عنه. إّن هذا 

النوع من الفهم هو عىل الدوام رهن بالرشوط والظروف التاريخية، والتي عىل أساسها يقوم املفّس 

بإدراك األعيان الخارجية، كام هو رهن بعالئق املفّس التي تعرض عىل هذه الرشوط. وعىل الرغم 

من أّن النصوص واألعامل الفنية من وجهة نظر هانس غادامري تعمل عىل إظهار الحقائق، إال أّن 

هذه الحقائق ليست أموراً متعيّنة]]]. إنّنا يف فهم العمل الفني ال نفهم حقيقته بوصفه مظهراً ال يقبل 

التغيري ليشء واقعي وثابت، وإمّنا نفهمه بوصفه حقيقة بالنسبة لنا أو حقيقة من وجهة نظرنا، وهكذا 

األمر بالنسبة إل حادثة تاريخية أو تجربة اجتامعية، حيث ال نصل من خاللها إل تعنّي ملفهومه 

الهرمنيوطيقي  الفهم  أّن  يبدو  هنا  التاريخية، ومن  زاويتنا  إليها من  ننظر  وإمّنا  والخارجي،  العيني 

يتعرّض إل التهديد والخطر من ناحية النزعة الذهنية أو التفسري االعتباطي]]].

يذهب إي. دي. هريش بدوره إل االعتقاد بأنّه إذا صّحت النظرية القائلة بأّن كل إنسان يعيش 

يف موقعية مختلفة عن موقعية اآلخر أو موقعيّات اآلخرين، وأّن لكل واحد أفقاً مختلفاً عن آفاق 

اآلخرين، عندها ستفيض الحتمية التاريخية الراديكالية إل النزوع نحو علم النفس، وإّن األشخاص 

الذين يكونون بشكل عام من املوجودات املختلفة عن بعضها، وال يستطيعون أن يدركوا مقاصد 

بعضهم بعضاً، وإن هذا التقرير يربط مسألة الفهم بالذهنية واألفق النفيس لألفراد]]].

للرّد والجواب؛ ذلك ألّن غادامري  قابل  أّن هذا اإلشكال من جانب هريش عىل غادامري  يبدو 

مل يقل أبداً باألفق الشخص، أو املوقعية الشخصية، واالفرتاضات الشخصية املسبقة، واألصالة 

الشخصية أبداً. إنّه يرى الفهم عبارة عن امتزاج األفهام حيث متثّل األصالة واملآثر بعض أطرافها. 

إّن املراد من األصالة يف مورد، جميع التفاسري التي وردت حتى اآلن بشأن مسألة ما، وإّن تأكيد 

هانس غادامري يقوم عىل أّن الفرد متعلّق باألصالة، وليس العكس، بل إّن الفرد قد تّم اإللقاء به يف 

[1[- See: The American Heritage Dictionary of The English Language.

[2[- Georgia Warnke.

[3[- See: Warnke, Georgia;1987,Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, p. 74.

[4[- See: Hirsh, E. D.; 1967,Validity in Interpretation, New Haven and London, Yale university  press, p. 257. 
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تيار األصالة. وإّن إرصاره عىل القول بأّن الفرضيات املسبقة للفرد مأخوذة من املوقعيات املتأثّرة 

باملايض واملآثر والرتاث الثقايف لألسالف، إمّنا يأيت لتحذيرنا من التفسري الشخص. وإّن األصالة 

عىل  ويعمل  ما  مسألة  يف  يحّقق  أن  يريد  شخص  كل  إّن  فقط.  أنا  تخّصني  ال  إليها  ننتمي  التي 

تفسريها، يتعنّي عليه مواجهة ذات هذه األصالة، وبطبيعة الحال فإّن األصالة تتغرّي مبرور الزمن، 

وإّن كل واحد مّنا بدوره يُسهم يف إطار تكامل األصالة، بيد أّن هذا أمر عام يستوي فيه الجميع. مل 

تكن هذه املسألة مطروحة لهانس غادامري أبداً، ولذلك مل نجده يوماً يقول: ملاذا والحال هذه ال 

يزال الناس يفهمون بعضهم بشكل جيّد]]].

وعىل هذا األساس يبدو أّن هريش قد قرّص يف فهم رؤية غادامري يف هذا الشأن. كام أّن االعتقاد بأّن 

تحليل األخري للفرضيات املسبقة واألصالة هو من منط النزعة الذهنية، عىل نحو ما تّم اتهام غادامري 

من قبل هريش وأرضابه بعيد للغاية. إّن تفسري هريش لغادامري يبدو سطحياً للغاية وبالغ الضحالة. يرى 

غادامري أّن املعرفة التي ميتلكها فرد أو مجتمع يف مورد يشء ما، ال يُعد انتاجاً لذلك الشخص أو 

ذلك املجتمع، بل هو نتاج التاريخ. إّن قضية ما يف مورد مفهوم أثر فني، ال متثّل تعبرياً عن آفاق فردية 

أو فرضيات شخصية ملجموعة من املفّسين، بل هو تقديم لرتاث جميع هؤالء. ومن هنا فإن عملية 

الفهم ال تعود تدرك بوصفها نشاطاً ذهنياً، بل الفهم جزء من التاريخ املؤثّر]]]. أما اإلشكال املنقول 

عن جورج وورنكه، فهو يبدو إشكاالً جديراً بالتأّمل. وعلينا اآلن أن نرى هل ميكن التخلّص من هذا 

اإلشكال طبقاً لتعاليم هانس غادامري أم ال؟ هذا ما سنبحثه يف األبحاث أدناه.

ربطها  عىل  العادة  يف  نعمل  ذلك،  إل  وما  الفنية  واألعامل  النصوص  بفهم  يتعلّق  فيام  إنّنا 

تعمل عىل تحديد جهة  الفردية  هنا: هل جميع األوضاع واألحوال  والسؤال  برشوطنا وموقعيتنا. 

معتربة بشأن املوضوع؟ هل هناك فرق بني الرأي الذي يعمل عىل إظهار معنى اليشء والرأي الذي 

يعمل عىل إضامره أم ال؟ وهل كل فهم ألنّه متموقع يكون مثل جميع األفهام؟ إذا كان املعنى الذي 

أفهمه ضارب بجذوره يف موقعيّتي وحالتي ووضعي الراهن بالرضورة؛ إذن ما هو الفرق بني فهمي 

وبني التفسري الذهني البحت؟

يقول وورنكه: إّن السؤال األصيل هو أّن فهمنا وإن كان محدوداً ومرشوطاً باألصالة والفرضيات 

[1[- See: Dostal, Robert j.; the Experience of Truth for Godamer and Heidegger, Published in: 

Hermeneutics and Truth, Edited by Brice R. Wachterhauser, Northwestern University Press Evaston,  

2002 , pp. 64 - 66.

[2[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, pp. 78 - 80.
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أن  أّن األصالة من املمكن  املتيّقن  فإّن  أو شخصيني،  فرديني  ليسا  األمرين  وإّن هذين  املسبقة، 

تؤّدي إل ظهور اتجاهات مختلفة بشأن مسألة ما، ويف مثل هذه الحالة ما الذي يجب علينا أن 

ننتخبه من بينها؟ من ذلك أّن أصالتنا ـ عىل سبيل املثال ـ تقّدم لنا تفاسري كثرية ومختلفة عن وليَم 

شكسبري، ورمّبا كان االختالف يف بعضها بالغاً حّد التناقض؛ وعليه أال يكون الوفاء لهذا التفسري أو 

ذاك ـ حيث يعودان كالهام يف جذورهام إل األصالة التاريخية ـ تابعاً ملواقفنا الشخصية والفردية 

والذهنية؟ كيف ميكن لتجّذر التفسري يف األصالة واألحكام املسبقة أن يحول دون ذهنية التفسري؟

أال تغدو تفاسرينا للنص أو األثر الفني، وللقيَم األصيلة التي ننتمي إليها اعتباطية وجزافية]]].

ميكن القول حسب مساجالت غادامري يف هذا الصدد إّن هذه الطريقة يف االستدالل والحوار 

إمّنا تكون مفهومة وذات معنى إذا قبلنا  بفكرة مفهوم معنّي أو معنى يف ذاته يف مورد نّص ما، وهذا 

ما ال يقبله غادامري، ذلك بأّن الفهم هو عىل الدوام نوع من التفسري، وأّن املعنى هو دامئاً عبارة عن 

امتزاج آفاق املفّس واألمر الذي يتّم تفسريه؛ إّن األفق وزاوية الرؤية ال تحول دون الفهم، بل هي 

رشط يف إمكان الفهم.

النزعة  أنّه ال يعمل عىل رفع إشكال  الغادامريي يجد من يعرتض عليه لجهة  التحليل  إّن هذا 

الذهنية أيضاً؛ إذ لو افرتضنا أنّنا قد أثبتنا أّن األصالة واالفرتاض املسبق رشط يف اإلمكان، يبقى 

السؤال: كيف يحصل هذا الفهم؟ إذ من املمكن لكل أصالة أو لغة أن تقّدم لنا طرقاً مختلفة لفهم 

يشء ما؛ فهل كلها صحيحة ومتساوية؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، كيف ميكن للمفّس أن يتّخذ 

قراراً باختيار واحد من بني مجموع هذه األفهام والتفاسري؟ ]فهل العنرص الذي يعمل عىل ترجيح 

واحد من بني هذه املوارد يشء آخر غري الرتجيح الشخص والفردي؟[]]].

الفرضيات  بني  التمييز  لزوم  هو  فيه،  نحن  فيام  إليه  يحيل  أن  غادامري  لهانس  ميكن  الذي  إّن 

الصحيحة والفرضيات الخاطئة. ولو افرتضنا أنّنا مبرور الوقت أو بسبب بعض املعايري توّصلنا إل 

خطأ فرضياتنا، واستبدلناها بفرضيات جديدة، فمن يضمن أن ال تكون اآلراء الجديدة أقل اعتباطية أو 

شخصية أو جزافية ومضلّلة بالقياس إل الفرضيات التي تخلّينا عنها؟ وبعبارة أخرى: ما الذي يجعلنا 

مطمئنني إل أّن الحقيقة التي وجدناها يف اليشء حالياً، هي حقيقة قابلة لإلثبات والقبول؟]]]

[1[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, pp. 78 - 80.

[2[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, p. 82.

[3[- See: Warnke, Georgia; 1987, Ibid, p. 82.
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ثامنًا: يف إشكاليات الزنعة الذهني�ة
يقول وورنكه: صحيح أّن تفاسرينا ـ من وجهة نظر غادامري ـ ليست شخصية، وإمّنا لها جذور 

تاريخية، وإّن النصوص املوجودة حالياً بأيدينا هي عبارة عن مزيد من عقائد األسالف واملتقّدمني 

وتوافق من مختلف األصوات، ونحن بدورنا نضيف صوتنا وعقيدتنا إليها، ولكن هذا بدوره يؤّدي 

بشكل ما إل النزعة الذهنية، نحن عندما نتخىّل عن تصّوراتنا حول نص أو موضوع يف ضوء الحقيقة 

التي وجدناها فيها، يبدو أنّنا قد استبدلنا فرضيات خاصة مل يتّم اختبارها ـ حيث هي محدودة من 

تلقائها بأصالتنا ـ بفرضيات أخرى مقبولة من قبل األصالة والنزعة التقليدية، ولكن ليس هناك ما 

يضمن أن ال تكون الفرضيات الجديدة اعتباطية، وأن تعلّمنا أمراً جديداً بشأن املوضوع]]].

األصالة  أّن  للفهم؛ صحيح  التطبيقية  والحيثية  اإلطالق  بعنرص  يتمّسك  أن  غادامري  هنا ميكن 

والنزعة التقليدية تقّدم لنا آراًء مختلفة، بيد أن األمر يف واقعة الفهم ليس بحيث نستسلم لألصالة 

بشكل كامل؛ ألّن اآلراء املختلفة بشأن األصالة ال يتّم القبول بها بشكل مطلق، بل إمّنا يتّم قبول 

ذلك الرأي الذي ميكنه االرتباط مبوقعي الراهن، وأن يكون له تطبيق ومفهوم يف املوقعية الراهنة، 

يتم  األصالة،  فهم  موضوع  يف  أدق:  وبعبارة  تلقائياً.  عنها  التخيّل  يتّم  سوف  املعاين  سائر  وأّن 

فهم معنى منه قابل للتطبيق عىل رشوطي الراهنة، وليس لألصالة معنى آخر بالنسبة يل. يف هذا 

االطار يالحظ جورج وورنكه أنّه إذا كان فهمنا للنصوص أو سائر أبعاد األصالة متضّمناً إلطالقها 

تطبيقاتنا  بالنسبة إل  تلك املّدعيات  إعادة تفسري  الراهنة، أال نكون قد جازفنا يف  تجاه موقعيتنا 

التاريخية؟ يتمّسك وورنكه هنا بقول إلميليو بيتي]]]؛ حيث يقول: إّن تحليل غادامري لتطبيقية الفهم 

قد فتح األبواب والنوافذ العتباطية وذهنية التفسري، وهّدد حقيقة التاريخية، بل وقام بتقويضها]]]. 

إّن سؤال إميليو بيتي هو: كيف ال نقع يف االعتباطية والجزافية يف عملية استبدال الفرضيات وجعل 

األصالة قابلة للتطبيق؟

ال  ولذلك  املسبق،  الحكم  من  نوع  هو  تفسري  كل  أّن  جهة  من  يّدعي  غادامري  هانس  إّن  ثم 

العلمية؛  واملناهج  األساليب  أو  اإللهي  واألفق  املؤلّف  قصد  إل  الفهم  لتحقيق  نلجأ  أن  ميكن 

ألّن فهم ذات هذه األمور هو يف حّد ذاته متموقع وعبارة عن حكم مسبق، ومن ناحية أخرى ينكر 

[1[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, pp. 90 - 91.

[2[- Emilio Betti.

)الهرمنيوطيقا  كتابه  ضمن  وطبعه  اإلنجليزية  إىل  بيلخر  جوزيف  ترجمه  وقد  اإليطالية،  باللغة  مكتوب  األصل  يف  النص  هذا  إّن   -  [3[

املعارصة(. ويقع نقل قول جورج وورنكه عن إمييليو بيتي يف الصفحة 83 من هذه الرتجمة.
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أن تجعله موقعية التفسري موضوعاً لالعتقاد الذهني بالكامل. إّن هانس غادامري ال يوضح ما هي 

املحدوديات التي تفرضها موقعية التفسري، وما هي املعايري التي منتلكها يف التفسري  الصحيح، 

وما هي الضامنة التي تحول بينا وبني إطالق تلك املعايري بشكل جزايف واعتباطي. إنّنا حيث نعمل 

عىل توظيف أصالة تفسريية بأسلوب مناسب، بحيث نعمل حتى عىل تغيري مّدعياتها أو نعمل عىل 

إصالحها، ما الذي يضمن أن ال نقوم بذلك عىل نحو ُمستِغل ومتحنّي للفرص]]].

هذا  ويف  الجواب.  وفهم  والسؤال  الديالكتيكية  الحيثية  إل  يحيلنا  أن  غادامري  لهانس  ميكن 

املورد يتعنّي عىل كل شخص أن يتّخذ حيال متعلّق الفهم واألصالة والنزعة التقليدية حالة منفتحة، 

وأن يسمح لألصالة بطرح أسئلتها، وأن تحصل عىل إجابات عن تلك األسئلة، وأن يجيب عن أسئلتنا 

يك نصل يف نهاية املطاف إل اتفاق واتحاد يف األفق. وعىل هذا األساس فإّن طريق الحيلولة دون 

النزعة الذهنية يكمن يف أن ال نعمل عىل فرض ميولنا وفرضياتنا املسبقة عىل النص، وأن نسمح 

للنص وأي بُعد آخر من األصالة يك يتحّدث معنا، حتى نصل يف مسار من السؤال والجواب إل 

معرفة جديدة. إّن مخرجات الحوار ال تعني أن يستسلم أحد الطرفني يف نهاية املطاف إل الطرف 

اآلخر، بل يف الحوار الحقيقي حيث يسعى الطرفان إل الوصول للحقيقة والواقع ليس هناك أي 

موضع للعصبية والتشبّث بالنظريات واآلراء الشخصية، وغالباً ما تكون النتيجة املرتتّبة عىل مثل 

هذا الحوار هي الوصول إل أمر واقعي وجديد وراء آفاق الطرفني.

يبدو أّن جورج وورنكه قد أذعن يف نهاية املطاف بأّن هانس غادا نزعة الذهنية بشكل مناسب، 

وأّن الهرمنيوطيقا الفلسفية ال تسقط يف وهدة النزعة الذهنية. إّن الفرق بني هانس غادامري ومارتن 

هايدغر من جهة وبني املثاليني من جهة أخرى، يكمن يف أّن العامل واألصالة يتعلّقان ـ من وجهة  

ـ من وجهة  أّن اإلنسان والفاعل املعريف  ـ بذهن املعرِّف، يف حني  الذهنية  النزعة  نظر أصحاب 

نظر هايدغر وغادامري ـ هو الذي يتعلّق بالعامل واألصالة والنزعة التقليدية. إنّنا نعيش ضمن العامل 

واألصالة، وأنّهام يحيطان بوجودنا وأذهاننا وأفهامنا وفرضيّاتنا املسبقة وأحكامنا السابقة، ال أّن ذهننا 

هو املحيط بهذه األمور، أو أن يكون له دور مستقل يف كيفية فهمها والنظر إليها، أو أن تكون هي من 

صنع وصياغة أذهاننا؛ وهو ما يّدعيه إميانوئيل كانط؛ حيث يقول: إّن كل يشء يجب فهمه يتعنّي عليه 

أن ميّر بقناة وبنية الحاّسة وقّوة اإلنسان الفاهمة، ويتّخذ شكل تلك البنية، وإن كان كانطـ  عىل الرغم 

من هذا االّدعاءـ  ال يعترب نفسه من القائلني بالنزعة الذهنية!

[1[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, pp. 98 - 99.
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الفرضيات  بشأن  ورؤيته  نظره  وجهة  مع  ينسجم  ال  غادامري  قّدمه  الذي  األخري  الجواب  إّن 

املسبقة؛ إذ أنّه ال يرى النص واألصالة فّعالة ملا تشاء، بل يرى سهامً للفاعل املعريف يف عملية 

الفهم أيضاً... وإّن مسألة امتزاج اآلفاق وحيثية السؤال وجواب الفهم لخري دليل عىل هذه الحقيقة، 

فقد كان يرى استحالة االنفصال عن الفرضيات املسبقة، وال يرى أّن الحيلولة دون تأثريها يف حيّز 

اختيار اإلنسان؛ وعليه كيف يذهب اآلن إل االدعاء بأّن علينا يف عملية الفهم أن ال نفرض أنفسنا 

عىل النص، بل يجب علينا أن نسمح للنص بأن يضع معناه الحقيقي وسؤاله الواقعي بني أيدينا، وأن 

نرتكه يؤثّر فينا دون أن نسمح الفرتاضاتنا املسبقة بالتدّخل؟! ال ميكن الجمع بني ذلك التوصيف 

للواقع وبني هذه التوصية، وإّن مجرّد تعلّقنا باألصالة دون العكس، ال يحول دون تأثري فرضياتنا 

املسبقة يف الفهم.

ميكن لهانس غادامري كذلك أن يسقط تحّدي النزعة الذهنية عن االعتبار من طريق آخر، وذلك 

أّن أصل هذه املسألة تابع ملنهج معريف يقوم عىل ثنائية املوضوع / اليشء. إّن النزعة الذهنية إمّنا 

يكون لها معنى فيام إذا كان لنا يف مسألة الفهم واملعرفة علم بأمرين مستقلنّي باسم الفاعل املعريف 

وموضوع ومتعلّق املعرفة؛ حيث يوجدان يف قبال بعضهام، وعندها يكمن اإلشكال بأّن الشخص 

ـ فيام يتعلّق بالوصول إل العني واملتعلّق املعريف ـ قد تعرّض إل النزعة الذهنية، إال أّن هانس 

غادامري ـ حيث يرفض هذه الثنائية من البداية، ويعترب الفهم ظاهرة وحيثية من الحيثيات الوجودية 

لإلنسان، وأّن الفهم يف الحقيقة يعني من وجهة نظره وصوالً إل تجربة داخلية متثّل مظهراً وتجلّياً 

ُصلب  اإلنسان يف  يكون  وهنا  الشأن.  هذا  الذهن يف  لتدّخل  معنى  هناك  يعود  ال  ـ  من وجودنا 

العامل، وال يعود العامل منفصالً عن اإلنسان، ولن يكون العامل شئاً يتّم عرضه عىل الفاعل املعريف، 

بل اإلنسان نفسه يتعلّق بالعامل، وإّن هذا التعلّق يظهر ويتجىّل عرب مسار من الفهم والتفكري.

لقد سعى مارتن هايدغر وبعده هانس غادمري بالتبع إل االبتعاد عن فاعلية الذهن االستعاليئ 

من خالل طرح نوع من العينية الواقعية الخارجة عن متايز الفاعل / املوضوع، وهي عينية تعّد 

تفكري  يف  هناك  يكون  الشاكلة  هذه  وعىل  ونهائياً.  حاسامً  مرجعاً  اإلنسان  وجود  )واقعية(  فيها 

التاريخي والعينية  للمذهب  العينية املنشودة  العينية املختلفة عن  مارتن هايدغر نوع جديد من 

املطروحة لدى ميتافيزيقية املرحلة الجديدة، وبالتايل فإنّها تختلف عن عينية التفكري اإلبداعي 

وإّن  والتفكري املصلحي.  والذرائعية  الرباغامتية  من  عليه  تشتمل  الجديدة مبا  للمرحلة  والتقني 
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الملف

هذه العينية تسمح لليشء بأن يتجىّل ويظهر لنا عىل ما هو عليه يف الواقع]]].

وعىل الرغم من أّن عقلنا قد تبلور ضمن األصالة والنزعة التقليدية، وعىل الرغم من أّن رؤيتنا 

بشان العقل متأثّرة كذلك بفرضياتنا املسبقة، بيد أّن هذا ال يعني أّن العقل قد تبلور من خالل رؤية 

ذهنية.

التاريخية عن  التي هي جزء من تجربتنا  إّن تصّوراتنا عن املعنى تعود إل تعلّقاتنا وفرضياتنا 

ويف  العينية.  األشياء  نحو  لنا  الشخص  االتجاه  عىل  متقّدمة  وهي  إليه،  ننتمي  الذي  املجتمع 

الحقيقة فإّن هذه التجربة التاريخية تعمل عىل تحديد قدرتنا االعتباطية عىل الفهم؛ إذ ما دام فهم 

اليشء متجّذراً يف التاريخ الكيّل للتفاسري، فإنّه يصون اإلنسان من الوقوع يف وهاد التفسري بالرأي.

ويف الحقيقة فإّن التنوير من وجهة نظر اإلدراك املتأثّر بالتاريخـ  هو الذي قد ابتىل بالنزعة الذهنية 

من خالل اللجوء إل عقله الفردي، وليس من خالل إعادة صياغة دور األحكام املسبقة واألصالة 

املفّس، وذلك  قبل  املعنى من  تعيني  إمكانية  ارتىض  الذي  الفهم؛ ألنّه هو  التقليدية يف  والنزعة 

ضمن منهج مستقل ومن دون قيود أو حدود، وبوصفه فاعالً فردياً معرفياً، ومن خالل توظيف عقله 

العينية من القصديني هو: من  النزعة  الفردي]]]. إّن إشكال هانس غادامري وتالميذه عىل أصحاب 

أين لكم اليقني بأنّكم قد توصلتم إل املعنى املقصود للمؤلّف؟ وكيف أمكن لكم أن تقرأوا ذهن 

املؤلّف؟ وهل ميكن الحصول عىل مثل هذا اليشء من دون توظيف عقولكم وأذهانكم الفردية؟ 

وعليه فإنّكم أنتم الذين تعانون من التفاسري الشخصية ومن النزعة الذهنية يف مثل هذه الحالة.

ألّن  وذلك  التنويري؛  التيار  عىل  وورنكه  إشكال  يف  التأّمل  يجب  أنّه  يبدو  الحال  وبطبيعة 

التنويريني لديهم قواعد لعدم السقوط يف النزعة الذهنية والتفاسري الشخصية، وإّن املفّس عندهم 

ال يتمتّع بتلك الحرية املنفلتة، بل يتعنّي عليه أن يستعني باملناهج واألساليب السائدة واملعقولة 

يف عملية الفهم والتفسري، وعليه فإّن كالم وورنكه يف هذا الشأن ال يعدو أن يكون مجرّد اتهام ال 

أكرث. ولنا أن نالحظ أّن الجوابني األخريين إمّنا يكونان مقبولني فيام لو ارتضينا مبنى هانس غادامري 

يف الفهم واألجزاء املكّونة له، وأن نلغي الفهم عىل أساس اليشء واملوضوع. إن اإلشكاالت التي 

بحثناها حتى اآلن، والتي تشمل إشكال اإلنكار الذايت، والنزعة النسبية، والنزعة الذهنية، إمّنا تعّد 

النظرية، حيث  بهذه  القبول  الفلسفية، وقد وردت عليها عىل فرض  الهرمنيوطيقا  نظرية  لوازم  من 

]1] - انظر: باملر، ريتشارد، علم هرمنوتيك )علم الهرمنيوطيقا(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص 19، انتشارات 

هرمس، طهران، 1377 هـ ش.

[2[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, pp. 80 - 81.
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تكون إشكاالت بنائية بحسب املصطلح، كام كان هناك بعض اإلشكاالت املبنائية أيضاً يف بعض 

املناسبات، كالذي تقّدم يف نقد معيارية األصالة والفاصلة الزمنية وبعض اإلشكاالت األخرى.

استنت�اجات نقدية
التي  الفلسفية لهانس غادامري عىل الكثري من األبعاد واألبحاث األخرى  تحتوي الهرمنيوطيقا 

عن  والبحث  له،  املكّونة  والعنارص  الفهم  ماهية  يف  البحث  بينها:  ومن  والنقاش،  النقد  تستحق 

العالقة بني الفهم واملنهج، بيد أّن مقالة واحدة ال تتّسع لتناول جميع هذه األبحاث، حيث يحتاج 

كل واحد منها إل بحث مستقل]]].

النزعة  معضلة  من  أوالً  تعاين  الفلسفية  الهرمنيوطيقا  أّن  السابقة  األبحاث  نتائج  أظهرت  لقد 

النسبية، وإّن هانس غادامري ليس لديه من خيار سوى القبول بها؛ ذاك يعني أّن أساس نظرية غادامري 

القامئة عىل التاريخية الذاتية للفهم، يعاين من املفارقة والهشاشة؛ وفيام يتعلّق مبسألة »الحقيقة« 

يف العلوم اإلنسانية فقد تنّكب غادامري الطريق وسار عىل غري هدى؛ حيث غفل عن الجوانب الثابتة 

من وجود اإلنسان.

]1] - لقد عمد املؤلّف يف كتاب )فهم در دام تاريخي نگري( )الفهم يف رشاك الرؤية التاريخية( إىل بيان ونقد هذه اآلراء بالتفصيل )وانظر 

أيضاً لكاتب السطور: )گادامر و تاريخ مندي فهم( )غادامري وتاريخية الفهم(، املطبوع يف مجلة: فصلنامه قبسات، العدد: 49(. )مصدران 

فارسيان(.


