هرمنيوطيقا الشفاهة

ّ
اليوناني�ة للتأويل
نقد براءة احلداثة من األصول
[*]

عزيزة عبد املنعم صبيح

[[[

تسعى هذه الدراسة إىل اإلحاطة املعرف ّية والنقديّة بالهرمنيوطيقا اليونانية وبيان أصولها ومبانيها
امليتافيزيقة .إال أنها سرتكّز عىل نقطة محورية تتعلّق بالجدل الدائر حول تأثريها الحاسم عىل
هرمينوطيقا الحداثة .كام تتعرض الكاتبة بالنقد والتحليل للفرضية القائلة بعدم إمكانية قيام
هرمنيوطيقا يونانية استناداً إىل أنّ ثقافة اليونان كانت يف أغلب األحيان ثقافة شفاهة ال ثقافة
نصوص ،وهو األمر الذي يتعارض ومفهوم الهرمنيوطيقا من أنّها فن فهم النصوص وتأويلها.
املحرر
متثِّل الهرمنيوطيقا (فن الفهم وتأويل النصوص) اتجاهاً فلسفياً غربياً ظهر يف القرن السابع
عرش ،وذلك عندما قدمها يوهان دانهاور ،)[[[(Johann Dannhauerوهي محاولة لحث العقل
البرشي عىل االنتقال من ظاهر النص إىل باطنه والكشف عن املعاين املختبئة بداخله ،ومن
ثم فإنّها تفتح آفاقاً رحبة أمام هذا العقل لجدل خصب ومساءلة دامئة ،وتح ّرره –أي العقل– من
التعصب لرأي أو فكر أو فهم بعينه.
تبعية القراءة الواحدة والفهم األحادي ،وتقف حائالً دون
ّ
تتناول الهرمنيوطيقا النصوص السياس ّية واألدب ّية والفن ّية والسسيولوﭽيّة واألنرثوبولوﭽية ،وكذلك
متخصصة يف الفلسفة اليونان ّية ،وأستاذة يف جامعة اإلسكندريّة  -مرص.
*ـ باحثة
ّ
[[[ -هو الهويت من سرتاسبورج  ،Strasburgقدم الهرمنيوطيقا بوصفها مطلباً رئيساً للعلوم التي تعتمد عىل تأويل النصوص ،ويُعد هذا
املطلب مقبوالً يف ضوء حقيقة السعي النهضوي للبحث عن طرائق وقنوات جديدة للحكمة وذلك بالعودة إىل النصوص الكالسيكية،
ولقد استلهم دانهاور مسمى هرمنيوطيقا من مؤلف أرسطو  )ἑρμηνείαςΠερί ((De interpretationواملرتجم بالعربية إيل
«العبارة» مدعياً أن العلم الحديث يف التأويل مل يكن سوى إمتام لألورجانون األرسطى.
C.F: Jean Grondin: the task of Hermeneutics inAncient philosophy, in proceeding of the Boston Area
Colloquium in Ancientphilosophy, Vol 8.
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النصوص الدينيّة ،وهنا تكمن أهميتها ورمبا أيضاً خطورتها لذا يناصبها دامئاً يشء من الحذر
والرتبّص ورمبا العداء.
تلك هي الفكرة املحورية التي أحاول تظهريها من خالل اإلجابة عن بعض التساؤالت الفرعية
التي تشتق بدورها عن تلك اإلشكالية ،وهي عىل النحو التايل:

 إن كانت الهرمنيوطيقا هي ذلك االتجاه الفلسفي الغريب الذي ظهر يف القرن السابع عرش .فإ ّنأصل ذلك املصطلح يعود إىل اليونان الكالسيكية .فهل كانت الهرمنيوطيقا ،حقيقةً ،إنجازا ً فلسفياً
حديثاً كليةً ،ومل تسهم اليونان قدمياً يف هذا االتجاه إال باالصطالح ودالالته التي مل تتجاوز معاين
القول والتفسري والرتجمة .وبالتايل مل تصل بحا ٍل من األحوال إلىدالالت وآليات الفهم العميقة
والرثية للهرمنيوطيقا الحديثة؟

 إن كانت الهرمنيوطيقا تعني التأويل -كام هو شائع -فام مفهوم التأويل يف اليونان قدمياً.تجل يف تناول نصوص اليونان املق ّدسة ،كنصوص هومريوس؟
وكيف ّ
 هل ت ُعد آراء كل من أفالطون وأرسطو هرمنيوطيقية ،أم أنّها استنادا ً إىل مواقفهام الفلسفية منالكلمة املكتوبة  -كام هي الحال لدى أفالطون ،-والتأكيد عىل وضوح املعنى والعبارات -كام هي
الحال لدى أرسطو-كانا ضد الهرمنيوطيقا.
بداية ويف محاولة لإلجابة عن التساؤالت السابقة ،أعرض أوالً لالصطالح اليوناين وتعريفاته
الثالثة والتي ت ُعد منبعاً لدالالت مختلفة تستقي منه الهرمنيوطيقا الحديثة بعض مفاهيمها.

1ـ الهرمنيوطيقا :االصطالح والداللة يف اليونان الكالسيكية:
تعد كلمة ( ) ἐρμνευτιКήكام تظهر يف النصوص القدمية نقطة البدء يف تحليل الهرمنيوطيقا
اليونانية ،وترتبط مبصطلحات أكرث عمومية واستخداماً مثل،)ἐρμηνεία (v)- ἐρμηνεύς (n :
ويرتبط هذا االصطالح باإلله هرمس ،Hermesرسول آلهة األوليمب ،الذي كان بحكم وظيفته يتقن
لغة اآللهة ويفهم ما بخاطر هذه الكائنات الخالدة ،ثم يرتجم مقاصدها وينقلها إىل البرش ،ومن ثم،
كان عليه أن يعرب الفجوة بني تفكري اآللهة وتفكري البرش .ومهام تكن الشكوك حول صحة الصلة
اإلتيمولوجية بني الهرمنيوطيقا وهرمس ،فإ ّن الصلة بني خصائص الهرمنيوطيقا وخصائص اإلله
هرمس هي صواب مؤكّد[[[.

[[[ -عادل مصطفى :فهم الفهم ،مدخل إىل الهرمنيوطيقا ،نظرية التأويل من أفالطون إىل جادامر ،رؤية للنرش والتوزيع ،القاهرة،2007 ،
ص ص.25-24
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ترتجم كلمة هريمينيا بصفة عامة بالتأويل  interpretationأو التفسري (الرشح) ،explanation
خاصة فيام يتعلّق بتفسري الفكر يف صورة جمل وكلامت ،وتشري كذلك إىل لغة الجسد ،وإىل
املصنوعات اليدوية ،ولقد ذكر الفعل ()ἐρμνεύω
واالسم ( )ἐρμηνειيف معجم  lexiconليشري إىل االستخدام الكالسييك لتلك املصطلحات
يف سياق معان ثالثة هي:
التعبري ( )To expressأو للقول ( ،) To sayللتفسري أو للرشح
 ،)explain)Toوللرتجمة (.[[[)To translate
يتمثل املعنى األول الذي يع ّرف الهرمينيا بأنّها قول أو حديث جهري يف التالوة الشفهية التي
ينتهجها الرواة والقراء ،كتالوة مالحم هومريوس ،عىل سبيل املثال ،وهو ما أشار إليه أفالطون يف
محاورة أيون ،حيث ذلك الشاب املؤ ّول الذي يتلو أشعار هومريوس ،ويقوم من خالل تجويده
والتالعب بطبقات صوته بتأويل الشاعر والتعبري عنه وتفسري دقائق معانيه ،ويوصل إىل املستمعني
أكرث مام يدركه أو يفهمه[[[.
لقد أدرك أفالطون أهمية القول واإلعالن يف التأويل ،ويتضح ذلك جلياً يف محاورة فايدروس
( )phaedrusوىف الرسالة السابعة  ،letter 7حيث ناقش فيهام تف ُّوق الكلمة املنطوقة عىل الكلمة
املكتوبة ،وذلك أل ّن األخرية تسمح للفرد ـ بفضل التأويل ـ أن يفرض مقاصده ونواياه عىل النص[[[.
ورمبا كان هذا الرأي وراء القول بأنه ليس من الجدوى الحديث عن هرمنيوطيقا يف اليونان قدمياً،

وهو ما سوف نناقشه الحقاً.

ولقد أكّد هايدغر  Heideggerأ ّن فكرته الراديكالية عن الهرمنيوطيقا تقوم بشكل كبري عىل الفكرة

اليونانية عن الهرمينيا والتي تعني النطق واإلعالن[[[.

أما املعنى الثاىن للهرمينيا فيتناوله أرسطو يف مؤلّف العبارة ،وهي تعني يف هذا السياق تلك
[1]- Michael. R.young: A Brief introduction to philosophical Hermeneutics: or the march toward the
universalization of Hermeneutics, art in , Journal of faith and the Academy. Vol II, No. 2 , Fall.2009. P 8.
CF. Liddell & Scott’s , Greek English lexicon, oxford clarendon press, 1889, P 315.
[[[ -عادل مصطفى :املرجع السابق ،ص .36
[3]- Michael.young: op. cit, P 8.
[4]- Jussi Backman: Hermeneutics and Ancient philosophy legacy: Hermeneia and phronesis, art in,
Blackwell companion to Hermeneutics , ed: Niall keane & chris lawn , 2016.
http://dx.doL.org/10./002 /9781118529812-ch2.
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العملية العقلية التي تحكم بتزييف أو صدق العبارات ( )170من خالل عمليتَ ْي الرتكيب والتقسيم،
وهي محاولة للوصول إىل فهم حقيقة اليشء من خالل العبارة ،Statementورغم أ ّن هذا التفسري
يبدو استمرارا ً للمعنى األول من املصطلح بوصفه «قوالً» فإنّه يتض ّمن كذلك املعنى الثاين وهو
الرشح والتفسري ،وذلك أل ّن التفسري هو ذلك الفعل الذى يربط الحكم بالفهم املسبق ،فعندما يقوم
النص فعليه أوالً أن يفهمه فهامً مسبقاً خاص بقائله وسياقه وذلك قبل أن يدخل آفاق
املفس بتناول
ّ
ّ
[[[
املعنى الخاص للنص .
ولقد كان أرسطو عىل صواب حينام وضع لحظة التأويل يف موضع سابق عيل عمليات التحليل
املنطقي ،ولكن الفهم الذي يعمل كأساس للتأويل يقوم هو نفسه بتشكيل هذا التأويل سلفًا
وتكييفه .كذلك فإنّه بالنظر يف االتجاهني األولني للتأويل (القول والتفسري) ،نجد تعقُّد العملية
تتأسس بها يف الفهم قد بدآ يف الظهور .أما التأويل القويل فيذكّرنا بالطبيعة
التأويلية والطريقة التي َّ
أصل وهذا يتض ّمن التفسري ،وهنا أيضً ا
ً
للنص
فاهم
األدائية للقراءة ،والتي تتطلّب أن يكون املؤ ّدي
ّ
ً
يتأسس التفسري عىل فهم مسبق ،ومن ثم تظهر املشكلة الهرمنيوطيقية نتيجة لدمج أفق فهم املؤ ّدي
ّ
[[[
بأفق الفهم الخاص بالنص وهذا هو التعقّد الدينامي للتأويل .
أما املعنى الثالث ملصطلح هرمينيا فهو الرتجمة ،وليست الرتجمة مطابقة كلمة يف لغة بأخرى
مل مفعمٍ باألفكار والتص ّورات والثقافات إىل عامل آخر مغاير،
يف لغة مختلفة ،وإنّ ا هي حركة من عا ٍ
التوسط بني نظريتني مختلفتني
وهي لذلك قد تتض ّمن صداماً ثقافياً ،ويجب عىل املرتجم حينئذ
ّ
عن العامل وعن الخربة ،وهذه إشكالية الرتجمة التي تبتعد عن أية قواعد منهجية ،وذلك ألنّه عىل
املرتجم أن يؤكِّد مايريده يف العمل تجاه كل موقف جديد؛ كوضوح املعنى ودقة املرجعية ،مثالً.
تسعى الرتجمة أيضاً لفهم ماهو غامض وغري مألوف ،من خالل استنساخه مرة أخرى يف لغة
مهمً يف إدراكنا للهرمنيوطيقا الحديثة[[[.
مغايرة ،ويُع ّد هذا التعريف ّ
لكن هل ينطبق هذا املفهوم عن الرتجمة عىل اليونان قدمياً؟
النصية ،حيث كانت الرتجمة اخرتاعاً رومانياً ،وذلك برتجمة ليفيوس
مل يهتم اليونانيون بالرتجمة ِّ
أندرونيقوس  Livius Andranicusالالتينية ألوديسة هومريوس يف منتصف القرن الثالث ق.م،
وبذلك بدأ املفهوم الجديد املتمثِّل يف إمكانية نقل األعامل األدبية إىل لغة أخرى[[[.
[[[ -عادل مصطفى :املرجع السابق ،ص .53 ،52 ،48
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وكام أ ّن اليونانيني مل يرتجموا أعامالً أجنبية ـ إال استثناء ـ فإنّهم كذلك مل يتعلّموا لغات أجنبية،
وال ندرك حقيقة مل كان األمر كذلك .رمبا العتقادهم بأنّها لغات بربرية التستحق إيالءها اهتامماً
خاصاً .أما الالَّتينيون ورغم اهتاممهم الكبري بالرتجمة فلم يكن لديهم يف ذلك خيارات عديدة،
ّ
صك مصطلح  translatioوالذي يعني
ذلك النبثاق ثقافتهم عن الرتجامت اليونانية ،وهم من
حرفياً :االنتقال إىل الجانب اآلخر ،ورغم عدم اهتامم اإلغريق بالرتجمة فإنّهم مل ينكروا حقيقة أ ّن
الكلامت قد تعني شيئاً ما مختلف عن املعنى الوارد بالنص[[[.
ريا يفيدها يف استكشاف املشكلة التأويلية،
تجد الهرمنيوطيقا الحديثة يف الرتجمة ذخ ًرا كب ً
الخاص بتجميع
األسايس
يل
لب الهرمنيوطيقا ،ومنها يواجه املر ُء
َ
َّ
فالرتجمة هي ُّ
املوقف التأوي َّ
ّ
معنى النص والتعامل بالوسائل النحوية والتاريخية وغريها من أدوات فك رموز النص القديم،
فهناك دامئاً عاملان :عالَ ُم النص وعالَ ُم القارئ ،وبالتايل هناك الحاجة دامئاً لهرمس ليك يرتجم
من أحد العاملني إىل اآلخر[[[.
هذا عن املعاين الثالثة التي وردت بها كلمة هريمينيا .ورغم ما أرشنا إليه من األصل اللغوي
واالصطالحي للهرمنيوطيقا ،وكيفية ورودها من املعاجم الكالسيكية ومعانيها الثالثة املختلفة ،فام
زال هناك جدل كبري حول إمكانية قيام هرمنيوطيقا يف اليونان قدمياً استنادا ً إىل أن ما ت ّم ذكره من
مفردات تتصل بالهرمنيوطيقا هي مج ّرد مفردات عن القول ،اإلعالن ،والتواصل فحسب ،ويف هذا
يتنازع رأيان؛ أولهام يتح ّدث عن هرمنيوطيقا يونانية يتل َّمس داللتها من خالل اتجاهني أساس َّيني؛

يتمثَّل األول منهام فيام ميكن أن نطلق عليه املصادر الكالسيكية للهرمنيوطيقا ،وهي تتض ّمن
اللهويت املق ّدس وذلك من حيث ارتباط التأويل
املجازي لنصوص هومريوس ،والتأويل َّ
التأويل
َ
َ
بف ِّن العرافة .أما الرأي الثاين فريى عدم إمكانية قيام هرمنيوطيقا يونانية مستندا ً يف ذلك إىل بعض
املواضع من مؤلّفات أفالطون وأرسطو التي تؤكّد هذا .وهو ما سوف نتناوله فيام ييل:
أما عن الرأي األول :املصادر الكالسيكية للهرمنيوطيقا :فيمكن أن نتل َّمسها يف اتجاهني:
االتجاه املجازي  ،allegoric traditionوالتأويل وفن العرافة .divination
االتجاه املجازي :ظهرت الهرمنيوطيقا اليونانية يف سياق الحاجة الثقافية لتحديد دور النصوص
األدبية يف املجتمع اإلغريقي القديم ،وخاصة مالحم هومريوس ،والتي تُع ُّد منوذجاً ثقافياً

[[[ -عادل مصطفى :املرجع السابق ،ص .62

[1]- Jean Grondin: the task of Hermeneutics, P 9 , 11.
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فيلولوجيًا ،وميكن القول إن النقد املستمر لهومريوس هو م َّهد للنظريّة األدبيّة وق َّدم اصطالحاً
وأساساً منهجياً للنقد األديب مستقبالً لدى الغرب[[[.
تأيت كلمة مجاز  allegoryمن الفعل اليوناين ( )ἀλλγορεῖνوتعني كل من :التعبري املجازي
( ،)allegorical expression allegoryوالتأويل املجازي  ،allegorical interpretationيتمثّل
األول منهام يف إخفاء رسالة النص فيام وراء الشكل ،بينام يتمثّل الثاين يف محاولة فك شفرة هذه
الرسالة ،ومن ثم يُعد املجاز تقنية التأويل التي تلقى الضوء عىل املعنى املختبئ بالقصيدة أو
بالنص[[[.
مل تظهر كلمة ( )ἀλλγορίαإال يف القرن األول امليالدي ،لكن كان لدى اليونانيني كلمة
شائعة للتعبري عن املقصود ،ـ أال وهو املجاز ـ استخدمها كل من أفالطون وإكسينوفون وهي
( ،)ὑπόναιαوتعني حرفياً :الفكر التحتي أي املعنى املسترت فيام وراء القول .وقد استخدمت
بداية لتعني املعاين املختبئة يف مالحم هومريوس ،ثم استخدمها الرواقيون الحقاً يف تأويالتهم
املجازية[[[.
خاصة فيام
ولقد أ ّدى تناول إكسينوفان من كولوفون  colophonلنصوص هومريوس بالنقد ـ
ّ
يتصل بنزعته األنرثوبومورفية عن اآللهة ـ إىل ظهور املنهج املجازي يف التأويل ،والذي تب َّناه
رصه األصغر ثياجني  [[[theagenes of phegiumيف القرن السادس قبل امليالد ،والذي وصف
معا ُ
نصوص هومريوس بعمق معانيها الذي يتجاوز الحروف والكلامت ،حيث نظر إىل آلهة هومريوس
بوصفها أسامء مجازية لكينونات مج َّردة :كالفضائل واإلمكانات العقلية .ولقد انترش التفسري
املجازي يف زمن أفالطون وهو ما انتقده يف الجمهورية (.[[[)2.378d 3- 8
يرى ثياجني ـ وفقًا لرواية فورفوريوس  prophyryـ أ ّن رصاع اآللهة يف إلياذة هومريوس
[[[ -ويرنرج .جيرنوند :تطور الهرمنيوطيقا الالهوتية ( )1من البدايات إىل عرص التنوير ،مقال يف قضايا إسالمية معارصة،العدد ،60-59
الهرمنيوطيقا واملناهج الحديثة يف تفسري النصوص( ،)3مركز دراسات فلسفة الدين -بغداد.
[2]- Mikoloj Domaradzki: the Beginnings of Greek Allegoresis, classical world, vol (110) , No. 3 , spring
2017, Johns Hopkins university press, pp 301 , 302.
[3]-.Jean Grondin: the task ofHermeneutics, P 15
ً
تأويال
[[[ -هناك جدل حول بداية التأويل املجازى لنصوص هومريوس .يرى البعض أن ثياجني (حواىل  525ق.م) هو أول من قدم
مجازياً لهومريوس ،يف حني يرى البعض اآلخر أن فرييكسيدس ( pherecydes of syrosحواىل  544ق.م) هو أول من =مهد بتناوله
مليثولوجيا هومريوس للتأويل املجازى ،واليعنينا هنا تفاصيل هذا الجدل إمنا تقديم مناذج من هذا التأويل املجازى بوصفه أحد مصادر
الهرمنيوطيقا.CF: Mikalaj Domaradzki: opcit, P306 .
[5]-Jussi Backman: Hermeneutics and Ancient philosophy legacy: Hermeneia and phronesis.
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ٍ
ٍ
وتأويالت مجازي ٍة ملا يريد قوله ،ويجب ألَّ تفهم حرفياً ،وإمنا
استعارات
( ) Il20.23- 75ماهو إال
يف ضوء املعاين املختبئة بداخلها ،ويرى فورفوريوس ( )quaest.Hom.1.240يف تناول ثياجني
هذا دفاعاً عن هومريوس ،وهو ما أسامه املجاز الدفاعي الذي يهدف إىل إبراء ساحة الشاعر من
اتهامات الفجور[[[.
ويدافع ثياجني ـ وفقاً للرواية سالفة الذكر( )quaest.Hom.1.240ـ عن رواية هومريوس الشائنة
ِّ
الجاف والرطب ،الحا ِّر
عن اآللهة .ويرى أنّها متثّل ذلك الرصاع املحتدم بني العنارص ،كالرصاع بني
والبارد ،وهي العنارص التي يتك ّون منها العامل ،وهي ترمز إىل اآللهة ،فالنار ـ عىل سبيل املثال ـ ترمز
إىل أبوللو  ،Appolloواملاء يرمز إىل بوسيدون  ،Poseidonوالهواء يرمز إىل هريا  ،Heraورمبا جاء
دفاع ثياجني هذا كر ِّد فعلٍ النتقاد معارصه إكسينوفان لتص ّور هومريوس عن اآللهة[[[.

يتّضح مام سبق ،محاولة ثياجني تأويل هومريوس فيزيقياً وأخالقياً ،وذلك مبامثلة الرصاع بني
اآللهة بالتفاعل املتبادل بني العنارص املادية ،والشك أ ّن الغرض من هذا التأويل هو الدفاع عن
هومريوس ضد منتقديه ،وذلك بإعادة تقدميه لتعاليم جديدة – رمبا يكون ثياجني قد استعارها من
املدرسة امللطية ،محاوالً أن يضفي عليها مصداقية من وجهة نظر مفادها أ ّن هومريوس ميكن أن
يستخرج فيزياء جديدة من رواية أسطورية[[[.

مل يتط َّرق هذان النموذجان فحسب إىل النص الهومريي بالتأويل املجازي .وإنّ ا كانت هناك
أطروحات رئيسة يف هذا االتجاه منها تأويل كل من هرقليطس (القرن األول امليالدي) ،بلوتارخوس
(القرن الثاين امليالدي) ،وفورفوريوس (القرن الثالث امليالدي).

 - 2التأويل وفن العرافة
تظهر كلمة ( ) ἐρμνευτιКήيف النصوص األفالطونية كمحاورة السيايس (stateman 260
 d11و  )Epinomis (975 cbبوصفها مهارة أو فن ) )τεχνήوتقرتب من فن العرافة ()μαντιКή
ففي  Epinomisنجد مؤلِّف النص مهتمًّ بصور املعرفة التي تؤ ّدي إىل الحكمة مستبعدا ً يف ذلك
بعض العلوم مثل فن الطبخ والصيد وما شابه ،كذلك استبعد كل من العرافة والهرمنيوطيقا ،ورمبا
كان ذلك ألن تلك العلوم قد تعرف ما يقال ( ) τὸ λεγόμενονلكنها ال تعرف عام إذا كان ذلك
ُ
القول صحيحاً أم ال[[[.
[1]- Mikalaj Domaradazki: The Beginnings of Greek Allegories, pp306- 307.
[2]- Mikolaj Damaradzki:op,cit.p310.
[3]-Ibid , p310 , 314.
[4]- Jean Grondin: the task ofHermeneutics.pp, 4- 5.
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ورغم الجدل الكبري حول ما تعنيه كلمة ( )ἐρμνευτιКήيف مؤلّفي السيايس و،Epinomis
لكن أغلب املرتجمني حاولوا مامثلة الكلمة بفن العرافة ،لذا ترجمها العديد بأنّها تأويل النبوءات
واإلشارات والعالمات اإللهية ،ولقد استخدمت العرافة كثريا ً يف اللَّ هوت اليوناين ،إال أنّه يجب
مالحظة أ ّن كلمة هرمنيوطيقا ظلّت بعيدة عن التفسريات املبكّرة للعرافة حتى زمن أفالطون عىل
األقل[[[.
لقد سلّم أفالطون بفن العرافة إال أنّه ربطه بالجنون (املانيا)  ،μανιαورغم موقف أفالطون
العدايئ من إدعاءات اإللهام الشعري لدى الشعراء ،فإنّه يبدو أكرث تعاطفاً مع فن العرافة؛ ويظهر
ذلك يف امتداح أفالطون كاهنة ديلفي Delphiيف محاوره فايدروس ،ملا قدمته من خدمات عديدة
لليونانيني ،رغم إدراكه لكونها محالً للهوس ورغم كونه الفيلسوف الذى يجب أن يرفض هذا
الجنون ألنّه غري مناسب للسعي الفلسفي عن الحقيقة.
رمبا يشري الجنون هنا إىل الحضور اإللهي  divine presenceوإ ّن الكاهن أو العراف يتوقّف
عن كونه إنساناً بدخوله يف الكشف اإللهي ،وإنّه وفقاً للتياموس ( )Timaeus 71 - 72فإ ّن وظيفة
الرسول أو الكاهن أن يق ّدم تفسريا ً عقلياً للمعاين غري املفهومة ( ،)a 72ورمبا يكون مؤلّف
 Epinomisقد أخذ هذه الفقرة من التياموس يف حديثه عن العرافة والهرمنيوطيقا[[[.
إ ّن الوساطة بني اآللهة والبرش هي وظيفة اإلله هرمس ،وهو االسم املفرتض للهرمنيوطيقا ـ
تعب عن نفسها للبرش بصورة ضمنية غري مبارشة،
كام أسلفنا ـ ومن ثم ،هناك تص ّور عام أ ّن اآللهة ّ
من خالل العالمات والعبارات الغامضة التي تتوسطها العرافة؛ وذلك أل ّن اللورد (اإلله) ال يتح ّدث
يفسها الكهنة ،ففى
لكنه يؤمى .ومل تستطع عقول البرش أن تدرك اآللهة دون تلك اإلشارات التي ّ
مأدبة أفالطون ( )d 13 – 203 a 8 202تصف ديوتيام الداميون بوصفه عاملاً وسيطاً بني اآللهة
[[[
والبرش وبالتايل يشكّل الداميون مجاالً لفن العرافة.
يرى أفالطون ( )Ion 534 eأ ّن الشعراء هم وسطاء اآللهة ،ἐρμηνῆς τῶν θεῶνومن
يستشهدون بالشعراء كالرواة هم وسطاء لهؤالء الوسطاء ( a) ἐρμηνεων ἐρμηνῆς 535فالشعراء
هم األفواه امللهمة التي تجد اآللهة من خاللهم تعبريات لفظية بلغة برشية ،ثم يتك ّرر هذا مرة
أخرى عىل مستوى ثانوي عن طريق الرواة ،لكنهم جميعاً لديهم معرفة عقلية بطبيعة الرسالة التي
[1]- Ibid , p,6.
[2]- Jean Grondin: the task ofHermeneutics.p,6.
[3]- Jussi Backman: Hermeneutics and Ancient philosophy legacy: Hermeneia and phronesis.P4.
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يقومون بنقلها .ولقد سادت تلك النظرية الالهوتية واملق ّدسة يف التأويل حتى فردريك شاليرماخر
 Friedrick schliermacherيف بداية القرن التاسع عرش[[[ .
تظهر الهرمنيوطيقا هنا يف تفسري معنى الوحي من خالل فن العرافة ،فهى هنا الوسيط بني الكاهنة
وباقي أفراد الشعب ،كام هي الحال يف كون الكاهنة وسيطاً بني اآللهة والبرش ،فضالً عن أن الفقرة
من  Epinomisميكن قراءاتها يف إطار أنّه بينام ميكن للمؤول أن يعرف ما يقال فإنّه اليستطيع أن
املفس ميكن أن ينقل معنى الوحي دومنا
يؤكّد إذا كان هذا القول صحيحاً أم ال ،مبعنى آخر ،إ ّن
ّ
تأكيد إن كانت رؤيته هذه ستتحقّق بالفعل أم ال .إذن تكمن مهمة الهرمنيوطيقا هنا يف تفسري معنى
يشء ما ،أما حقيقة هذا املعنى فتصبح موضوعاً منفصالً كلية يح ّدده علم كيل كالفلسفة[[[.
ومن الشائق مالحظة أ ّن هذه املهمة تتوافق متاماً مع تعريف الهرمنيوطيقا الذى ق ّدمه
متأخّرا ً دانهاور يف القرن السابع عرش ،والذى يرى أ ّن هناك نوعني أساسيني من العلوم :املنطق
والهرمنيوطيقا ،يتمثّل دور املنطق يف تحديد الصحيح من معارفنا بتوضيح كيفية اشتقاقها من
علم آخر هو علم التأويل أو
مبادئ عقلية ،أما لىك نفهم ماذا يعنى املؤلّف بدقة ،فإ ّن هذا يتطلّب ً
الهرمنيوطيقا ،لذا مييز دانهاور بني نوعني من الحقائق :الحقيقة الهرمنيوطيقية التي تسعى الكتشاف
املعنى ،والحقيقة املنطقية التي تبحث فيام إذا كان املعنى املقصود صحيحاً أم خاطىء[[[.
أما الرأي الثاين املناهض إلمكانية قيام هرمنيوطيقا يف اليونان الكالسيكية فيستند إىل بعض
املواضع من مؤلّفات أفالطون والتي تبدو ـ وفقاً لرؤيتهم ـ ال هرمنيوطيقية ينتقد فيها أفالطون
النص املكتوب ويرى أنّه لهو ال طائل ورائه ،وهو ما أشار إليه من خالل محاورات :فايدروس،
وبروتاغوراس .كذلك كان ألصحاب هذا الرأي تأويالً مختلفاً ملؤلّف للعبارة ألرسطو ،والذي
استند إليه أصحاب الرأي األول ،وهو ما سنناقشه فيام ييل:

أ  -أفالطون والهرمنيوطيقا:
 يف محاورة فايدروس :وىف تناول سقراط ألهمية الحديث املكتوب يتح ّدث عن اخرتاعالكتابة والذي أرجعه سقراط إىل تحوت املرصي .ويحاول سقراط تفنيد أهمية الكتابة من خالل
الحديث بني تحوت ـ مخرتع األبجدية ـ وبني امللك «تاموز»  Thamousملك طيبة يف سياق
[1]- Ibid, P4
[2]- Jussi Backman: Hermeneutics and Ancient philosophy legacy: Hermeneia and phronesis, p 5.
[3]- Ibid ,p 8.
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الحديث عن أهمية األبجدية ،ويرى تحوت أ ّن األبجدية متثّل معرفة ستجعل املرصيني أحكم
وأكرث قدرة عىل الرتكيز ،ويرى أنّه قد اكتشف رس الحكمة والذاكرة أما امللك فريد عليه قائالً :أراك

قد نسبت لألبجدية عكس نتائجها الصحيحة بدافع تح ّيزك لها ،ذلك أل ّن هذا االخرتاع سينتهي

إىل ضعف التذكر ألنّهم سيتوقّفون عن مترين ذاكرتهم حني يق ّدمون عىل املكتوب ،ويفضّ لون ما

يأتيهم من انطباعات خارجية غريبة عن أنفسهم وليس ما بباطن أنفسهم ،إنّك مل تجد عالجاً للذاكرة
ولكن للتداعي .أما بخصوص الحكمة فمن يتج ّرعون بفضلك املعلومات بغري استيعاب هم يف
معظم األحيان جهلة ،ومن ثم يكونون أشباه الحكامء من الرجال ال الحكامء[[[.

ويستأنف سقراط انتقاداته عن الكتابة ويدافع عن الحديث فيقول «إ ّن للكتابة ما للتصوير ،وذلك

تظل صامتة لو أنّنا وجهنا إليها سؤاالً،
ألن الصور املرسومة تبدو كام لو كانت كائنات حية ،ولك ّنها ّ
وكذلك الحال يف الكالم املكتوب ،فإذا ما استجوبته بقصد استيضاح األمر فإنّه يكتفي برتديد نفس

اليشء ،فضالً عن أن املكتوب يساق إىل من يفهمون وإىل من اليعنيهم منه يشء عىل السواء .ثم

ينهي كالمه مؤكّدا ً أ ّن الكتابة سلوى الرجل القادر عىل التأليف األديب ،بغرض التسلية والحفاظ

عىل ذكرياته ،أما األمر األكرث جامالً هو إذا وجدنا نفساً قابلة ألن نبذر فيها بالعلم وقواعد الجدل
أحاديث قادرة عىل تأييد نفسها وتأييد من أنبتها والتظل عقيمة بل تحمل البذور التي تنبت يف
النفوس األخرى أحاديث أخرى[[[.

 -كام يقول أفالطون يف ثياتيتوس ( ،)1842والسوفسطايئ ( )e – 264 a 263إ ّن التفكري ماهو سوى

حوار النفس مع ذاتها ،وهو هنا يتح ّدث بطبيعة الحال عن فكر غري منطوق ،إنّه من غري املؤكّد أن

يكون الوسط املكتوب مفهوماً ،وذلك ألنّه عرضه الغرتاب مزدوج؛ حيث يكون مغرتباً عن مقصد
القائل ،كذلك يكون مغرتباً عن معناه ومغزاه وسياقه ويتلقّى تأويالت عدة قد تكون سطحية ،وإ ّن

الحكيم فحسب هو من يكون قادرا ً عىل فهم حقيقة الكلمة وذلك بإرجاعها إىل النفس[[[.

كذلك متثّل محاورة بروتاغوراس  ،Protagorasنصاً أفالطونياً مهامً أ ّدى إىل وصف فكر

[[[ -أفالطون :محاورة فايدروس (عن الجامل) ،ترجمة وتقديم :أمرية حلمى مطر ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة،2011 ،
ص .129 :127
[[[ -أفالطون :فايدروس ،املصدر السابق ،ص ص .131 – 130
[3]- Jean Grondin: the task of Hermeneutics in Ancient Greek,p 13.
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أفالطون بأنّه ال ـ هرمنيوطيقي  .[[[ anti - hermeneuticتدور تلك املحاورةعن زيارة سقراط

ورفيقه لربوتاغوراس لإلنصات إليه والتعلّم منه واكتساب املعرفة – كام ادعى الرفيق ـ ويتناقش كل
من سقراط وبرتاغوراس حول الكثري من األمور منها أهمية الفنون السوفسطائية وما تق ّدمه للشباب ـ

ويظل سقراط ينتهج منهجه يف الحوار فيفند الرأي تلو األخر حتى
ّ
تلك التي يحاول سقراط تفنيدها ـ
يغضب بروتاغوراس ويحاول مراوغاً الهروب من جدل سقراط فيعرض إىل قصيدة سيمونيدس،

تلك القصيدة التي يعتربها سقراط موضوعاً جيدا ً وصادقاً غري متناقض ،أما بروتاغوراس فيوضح ما

ٍ
عندئذ طلب سقراط مهلة من الوقت ليفكّر فيام يقصد إليه الشاعر،
تنطوى عليه القصيدة من تناقض
وبعد االستطراد يف تفاصيل جزئية ،اضطر سقراط إىل أن يحذف ذلك التناقض املفرتض وذلك

بتأويلها وقد عرف هذا التأويل بأنّه تعسفى وضد املعنى الواضح لها (.[[[)347a4

قائل إ ّن «الحديث عن الشعراء يبدو يل كأنّه لهو مسل
ثم يخلص سقراط إىل رفض التأويلً ،

كل منهم اآلخر بالصوت والحوار بسبب
يجرى بني جامعة عادية ...،إذ ال يقدرون عىل مناقشة ّ

غبائهم فريفعون مثن العازفات عىل الناي يف السوق ،مستأجرين صوت الناي مببلغ كبري يستخدمونه
بدالً من صوتهم ليكون هو الح ّد الوسط للجدل فيام بينهم ،ولكن حيثام تجد جامعة من األرشاف

الحقيقيني فلن ترى عازفات عىل الناي ...ولن ترى أشياء تافهة ،...بل ستجدهم مغتبطني بجدال

كل منهم لآلخر وتكون أصواتهم هى الحد الوسط...وجامعة كجامعتنا هذه ،ورجال كأمثالنا ،ال
يلجأون لصوت آخر أو للشعراء الذين ال نستطيع االستفسار منهم عن معنى ما يقولون أو أناس
نطلب منهم التسليم بأ ّن للشاعر مقصدا ً واحدا ً يختلف عن مقاصد اآلخرين ،فنجد أ ّن النقطة التي

يختلفون عليها ال ميكن أن يتّخذ فيها قرار .هذا هو نوع اللهو الذى مييلون إليه ويفضّ لون التح ّدث

به...بل ومي ّرنون أنفسهم عىل أن يكون وسيلتهم يف الحديث [[[»...ومن ثم يرفض سقراط كل
نشاط تأوييل بوصفه له ًوا عديم الجدوى.

هذا عن أفالطون أما عن موقف أرسطو من الهرمنيوطيقا فيمكن أن نتل ّمسه من خالل تت ّبع

املصطلح يف مؤلّفاته وذلك عىل النحو التايل:

[1]- Francisco Gonzalaz: o.p.cit , P 20.
[[[ -أفالطون :بروتاغوراس ،ترجمة لإلنجليزية :بنيامني جويت،ترجمة ودراسة :محمد كامل الدين عىل يوسف ،مراجعة :محمد صقر
خفاجة ،دار الكاتب العرىب ،القاهرة.1964 ،املقدمة.Cf: Francisco Gonzalaz: o.p.cit , P 20 .
[[[ -أفالطون :بروتاغوراس ،فقرة  ،347ص .90
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 أرسطو والهرمنيوطيقا:تعني كلمة هرمينيا يف كتاب الشعر  Poetics 145014ألرسطو التعبري من خالل الكلامت ،ويف
الطوبيقا ( )Topics 139 b 13 – 14تعني التعبري بوضوح عن املفردات الغامضة ،وذلك ألن الغرض
من التعريف إحراز املعرفة.
تعني يف أجزاء الحيوان ( )the parts of Animals 66036التواصل بني الحيوانات بعضها
[[[
بالبعض اآلخر.
أما يف «العبارة» فريى أرسطوأن األبجدية املكتوبة هى رموز فحسب للمنطوقات الشفهية
( ،)Deinterpretation 1604وهو يف هذا ال يختلف عن أفالطون يف قوله املشار إليه سلفاً من أ ّن
التفكري هو حوار النفس مع ذاتها ،ومن ثم يشري كالهام إىل الوسط املكتوب بالرجوع إىل الكلمة
املنطوقة التي هى نفسها رمز لكلمة النفس الداخلية .والفرق بينهام يف ذلك هو أنّه بينام زعم
أرسطو أنّه ليس هناك يشء يفقد يف سلسلة التح ّول من النفس إىل الخطاب ومن الخطاب إىل
الكتابة ،حيث إن األبجدية املكتوبة ت ُعد مبثابة العالمة التي تقد ّم كل من انفعاالت النفس والصوت
املتواءم معها ( ،)1694ما يفرتض معه أ ّن تلك العالمات والتأثريات ـ من حيث املبدأ ـ واحدة لكل
[[[
شخص .أما أفالطون فقد أكّد عىل الفجوة بني الكلمة املكتوبة واملنطوقة.
يُعد بريى هرمينياس أ ّول عمل عن الهرمنيوطيقا رغم أ ّن كلمة  hermêneiaمل توجد يف النص
نفسه ،لكن ميكن أن نستنبط معناها حيث يقول أرسطو يف الجملة األوىل من العبارة :هي عن
األسامء ،األفعال ،التأكيدات ،النفي ،العبارات ،وكل هذه املعاين يجب أن تفهم بوصفها تعبريا ً ال
تأويالً ،فضالً عن الصالت والعالقات التي استم ّر أرسطو بوصفها بني الكلامت واألشياء ،أي أن
[[[
العمل الذي ترجم باإلنجليزية إىل»عن التأويل»  on interpretationليس به يشء عنه.
كذلك يستند أصحاب الرأي القائل بعدم إمكانية قيام هرمنيوطيقا يونانية إىل تأكيد أرسطو عيل
أهمية الوضوح يف املعنى واستخدام العبارات ،ففي الطوبيقا (ب )1407ـ مثالً ـ يؤكّد أرسطو عىل
هذا ،ويرضب بكتاب هرقليطس مثالً للحديث غري الواضح ،وذلك ـ وفقاً ألرسطو ـ أل ّن اللفظة

[1]- Francisco Gonzalez: Hermeneutics in Greek philosophy , p. 15.
[2]- Jean Grondin: op.cit,p 13.
[3]- Ibid , P. 16.
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الواحدة يف كالمه متيل إىل الطرفني معاً ،فال تدري هي إىل أيهام أقرب [[[.ومن ثم ،يؤكّد أرسطو
عىل رضورة الوضوح ال فيام يتصل بالشفاهة فحسب بل أيضاً يف النص املكتوب.
هذا عن املفردات اللغوية التي وردت لدي كل من أفالطون وأرسطو والتي تتصل بالهرمنيوطيقا
اصطالحاً وداللةً .كذلك استند رافضوا القول بإمكانية قيام هرمنيوطيقا يونانية إىل مامرستهام الفلسفية،
ولنأخذ مثاالً واحدا ً مام استند إليه هؤالء ،أال وهو تناولهام آلراء هرقليطس Heraclitusالفلسفية.
حيث نسب أفالطون لفلسفة هريقليطس ما مل يكتبه هرقليطس نفسه ،حيث اعترب أفالطون أ ّن القول
بأن كل يشء يف سيالن دائم ،كافياً للقول بأنّه من املستحيل أن تنزل نفس النهر م ّرتني (كراتيلوس)
 ،Cratylus 402aو(ثياتيتوس  )Theatetus 152 eما يرى معه أصحاب هذا الرأي أ ّن أفالطون مل يكن
مهتامً بتأويل نصوص هرقليطس نفسه ،وإنّ ا مناقشة الرأي الذي ق ّدمه أفالطون عنه[[[.
لقد تب ّنى أرسطو الحقاً هذا التفسري آلراء هرقليطس ،ثم تبناه ثيوفراستوس ليصبح فيام بعد
تفسريا ً شائعاً عند الذين تبعوه من الكتّاب القدامي ،ولقد أصبح هذا التفسري موضع الشك يف القرن
التغي الدائم ،بل مبدأ
التاسع عرش ،وبدأ القول بأن الفكرة األساسية عند هرقليطس مل تكن فكرة
ّ
وحدة األضداد ،فكرة االعتدال والنسبة والتوازن[[[.

مناقشة نقدية:
عندما أتحدث عن إمكانية قيام هرمنيوطيقا يونانية ،فال أعني ـ بطبيعة الحال ـ ذلك املنهج

بآلياته ورشوطه وتط ّوره الحديث واملعارص؛ أل ّن هذا القول – ال شك  -يتض ّمن شيئاً من سوء الفهم
وربا بعض التحيّز إلثبات مفهوم ذايت أو فكرة قد افرتضتها سلفاً ،وإن كنت
واملفارقة التاريخيةّ ،

يف هذا مل ابتعد عن مفهوم الهرمنيوطيقا لدى جادامر ،حيث افرتض أنّه ال هرمنيوطيقا من دون تح ُّيز

أو من دون افرتاضات مسبقة.

ويف سبيل تأكيد هذا كان ال ب ّد من مناقشة اإلشكالية التي أوردتها يف مق ّدمة الدراسة ،وذلك
ٍ
عندئذ هل نكتفي فحسب باالصطالح اللغوي كأصل يوناين
ألتبني مدى أصالتها وصمودها للنقد،

للهرمنيوطيقا ،أم أنه من الجائز الحديث عن هرمنيوطيقا يونانية؟

[[[ -أرسطو طاليس :كتاب الخطابة ،فقرة 1407ب ،الرتجمة العربية القدمية ،تحقيق وتعليق :عبد الرحمن بدوي ،وكالة املطبوعات،
الكويت ،1979 ،ص .200
[2]-Francisco Gonzalez:Op.Cit,p,20.
[[[ (-ثيوكاريس كيسيديس:هرقليطس،جذور املادية الديالكتيكية ،ترجمة:حاتم سلامن ،دار الفارايب ،لبنان ،2001 ،ص ص.150-194
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َّ
الدال عليها ال
 إ ّن القول باستحالة قيام هرمنيوطيقا يونانية استنادا ً إىل أ ّن االصطالح اليوناينيتجاوز معاين االتصال اللغوي ،كالقول والتفسري والرتجمة هو قول مردود عليه .فهل أن القول أو
لنص ما ،ال يتضمن تأويالً للكلمة املكتوبة ،وبالتايل هل يعني هذا أنّها
العرض الشفهي أو القراءة ٍّ
قراءة جوفاء أم أ ّن القارئ يروح يضفي عليها من روحه وفهمه وعقله ،ليفهمها كيف يشاء؟ .وقد أرشنا
إىل هذا فيام يتّصل بقراءة هومريوس ،وكذلك هي الحال فيام يتصل بالتفسري والرتجمة ،فضالً عن
أ ّن تلك املفردات تتصل باللغة والتي هي بدورها وثيقة الصلة بفن الفهم .أيضاً نتساءل هل تخلّت
الهرمنيوطيقا الحديثة متاماً عن تلك الدالالت ،أم أنّها استندت إليها واتّخذتها منطلقاً لها.
 يستند القول باستحالة قيام هرمنيوطيقا يونانية إىل أ ّن الثقافة اليونانية كانت تعيل من شأن الشفاهةعىل النص املكتوب ،ما يتناقض مع تعريف الهرمنيوطيقا بأنّها فن الفهم وتأويل النصوص ،فهل
الشفاهة تعني إسكات ًا للعقول ،وهل داللتها مطلقة وواحدة ،أم أنّها تتض ّمن منطًا من التأويل ،ميكن
أن نطلق عليه -إن جاز التعبري -هرمنيوطيقا الشفاهة ،ثم هل أ ّن تلك الشفاهة-فيام يتصل باليونان

فضل فإن أفالطون وإن كان قد رفع من شأن املنطوق وفضّ له
ً
قدميًا -مل تستند إىل نصوص مكتوبة.
ِ
يكتف بعرضها بصورة شفهية فحسب.
عىل املكتوب ،فإنّه قد د ّون أعامله ومؤلّفاته ومل

 لقد أدرك اليونانيون قدمياً أنّه قد تكون للنصوص دالالت مختبئة يف مقابل تلك الظاهرةمنها ،وهو ما أ ّدى بهم إىل مامرسة التأويل املجازي لتلك النصوص (الهوبونيا) ،وهنا نتساءل:
أفال ينطلق هذا التأويل من تلك العالقة املفرتضة بني املؤ ِّول والنص ،ويجري وفقًا لفهم املؤ ِّول
السابق ،ومبط ًنا يف الوقت نفسه بتاريخية النص ،أال تُع ُّد هذه الجوانب من مالمح الهرمنيوطيقا؟
إىل ذلك علينا أن نطرح السؤال التايل يف مواجهة من يشكّكون بالتأويل الشفاهي اليوناين:
إذا كانت الهرمنيوطيقا الحديثة -كام هي عند شاليرماخر  -تقوم عىل اعتبار النص وسيطًا لغويًا
متض ّم ًنا لجانبني :موضوعي يكمن يف اللغة ،وذايت يكمن يف فكر املؤلّف ،فإ ّن هذا هو ما أشار
ري ٍ
كاف والبد من أن نعود أيضً ا إىل
إليه كل من أفالطون وأرسطو يف تأكيدهام عىل أ ّن عامل اللغة غ ُ
نفس قائل النص.
إ ّن تأكيد أرسطو عىل وضوح املعنى ليس بالدليل القاطع عىل عدم إمكانية قيام هرمنيوطيقا
مهم بلغ أعىل درجات الوضوح أن يكون عص ًّيا
يف اليونان قدميا؛ وذلك ألنّه ليس هناك ًّ
نصا ً
عىل التأويل ،فهل يخربنا النص الواضح يقيناً مبا أراده صاحبه ،ثم هل يخربنا يقيناً باملالبسات
والظروف التاريخية والسيكولوجية والعقلية لصاحب النص .وإذا كان هناك من جد ٍل حول مؤلَّف
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املؤسس للهرمنيوطيقا أم أنه مل يتض ّمن من
أرسطو «بريي هرمينياس» وحول ما إذا كان العمل
ِّ
الهرمنيوطيقا سوى أصل التسمية ،فإ ّن املبدأ األرسطي الذي أرساه أرسطو يف «األخالق إىل
واللفت
نيقوماخوس» والقائل بأ ّن ليس هناك معرفة موضوعية تجاه املواقف األخالقية املختلفةّ .
أ ّن هذا املبدأ األرسطي كان نقطة البدء عند جادامر يف نقد املنهج فيام يتصل بالعلوم اإلنسانية.
ومن ثم ،كان الفكر اليوناين مبثابة الينبوع الذى استقى منه فالسفة الهرمنيوطيقا رؤاهم الفلسفية.
جل اال ّدعاءات واملزاعم التي ساقتها الهرمنيوطيقا الغرب ّية الحديثة مل تكن سوى
ذلك يدل عىل أ ّن َّ
محاوالت غري مجدية لجهة القطيعة مع أصلها اإلغريقي.
من أبرز اال ّدعاءات الحديثة التي سادت يف الغرب أ ّن أفالطون وأرسطو مل يتناوال نصوص
السابقني بالتأويل ،وإنّ ا ناقشا أفكارهام ورؤيتهام الخاصة آلرائهم الفلسفية ،وقد ذهب أصحاب
هذا اال ّدعاء من أجل أن يدحضواإمكانية القول بهرمنيوطيقا يونانية.يف حني أ ّن أفالطون وأرسطو-
قد فهام تلك اآلراء وفقاً ملوقف استباقي لديهام ،وكانت قراءتهام للنصوص تنطلق من توقّعات
معيّنة أو من اسقاط مسبق ،وهذا االسقاط هو -وفقاً لجادامر -هو نفسه حركة الفهم والتأويل.
ومن ثم ،ووفقاً ملا تق ّدم ،ميكن دحض الرأي القائل باستحالة قيام هرمنيوطيقا يف اليونان
القدمية .ذلك بأ ّن الهرمنيوطيقا الحديثة التي شكّل غادامر وكثريون آخرون يف فرنسا وأمريكا
وأملانيا ،ليست سوى امتداد للتأسيسات اإلغريق ّية ،ومل تكن األعامل التنظرييّة التي ق ّدموها يف
إل إضافات تراكم ّية عىل األصل اليوناين.
مجال اللغة وفلسفة الدين وسواها من العلوم اإلنسان ّية ّ
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