امل
بتدأ
نقد هرمنيوطيقا العقل األدنى
محمود حيدر
ربا
ال يشء يف عامل املفاهيم ّ
ج ٌة وغاية .والذين يساجلون يف تربئ ِة املفهوم من التحيُّزّ ،
إل وله ح َّ
ني عىل
يغفلون بدراي ٍة أو من دون دراي ٍة ،عن النتائج املرتت ِّبة عىل آليات استخدامه .ففي حقل االستخدام يَب ُ
نح ٍو ال يقبل ال َّريْب ،ما إذا كان هذا املفهوم أو ذاك محايدا ً ،أو أنّه مج ّر ُد ذريع ٍة إلضفاء املرشوعيّة عىل هويّة
املتحيِّز ونظامه القي َمي .حال الهرمنيوطيقا كطريقة للفهم ال ينأى من هذه ال َف َرضيّة ،فإنّها ك َِسواها من مفاهي َم
بَ َدت ح ّر ًة يف عليا ِء تج ُّردها ،إالّ أنّها مل ّا دخلت مجال االختبار ت َّم إخضاعها ملعايري املستخ ِْدمِ وتأويالته.

التعامل مع الهرمنيوطيقا مجرى هذه الحكاية .فهي فضالً عن أنّها
ُ
يف الحقل املعريف الغريب ،جرى
حاكم عليها منذ تأسيساته
وظل
محل تأويل ،فإنّها مل تتح َّرر من سجايا العقل الذي أنتجهاَّ ،
ُّ
كمفهوم
ً
الصنف من العقل ِ
صبغتَه األصل ّية ،وأل َز َمها طرائقه يف
اليونان ّية األوىل حتّى أزمنة الحداثة .لقد أورثها هذا ّ
كل يش ٍء من العقل
فهم الوجود وإدراك املوجودات .ولِ ّم كانت الهرمنيوطيقا فعال ّية تأويل ّية تستم ّد تفسري ّ
ربا لهذا يستوي القول :إ ّن معرثة الهرمنيوطيقا
الذي ص ّنعها ،فمن البديهي أن يجيء عملُها عىل شاكلتهّ .
الحديثة تكمن يف أنّها سليلة املعرثة الكربى التي عصفت بالتأويل اليوناين للوجود.
* * *
رس
دارت الهرمنيوطيقا الحديثة مدار العقل املقيَّد حتّى وهي تتطلَّع نحو الالَّ مريئ ،أو تبحثُ عن ِّ
ويكتشف
ينفسح فيه نشاط الفكر،
عدي»
ُ
«اليش ِء يف ذاته» .لهذا استعىص عليها ال ّنفاذ إىل «أفقٍ تأوييل ما بَ ٍّ
ُ
العقل قدرته عىل مجاوزة ذاته املسكونة بعامل املمكنات .داخل املدار الهرمنيوطيقي للحداثة سينمو
ُ
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محتجب وراء عامل الحواس .والسبب كام ٌن يف «الخلط
رضب من التشاؤم من إمكان الفوز مبعرفة ما هو
ٌ
ٌ
املنهجي» الذي اقرتفه الحداثيون مل ّا قاربوا الدين بأبعاده الغيبيّة من خالل املنطق األرسطي ،واملنهج
العقالين الصارم للفلسفة ..وعليه سيكون من أم ِر هذا الخلط أن تشي َع سياقات وخطو ٌ
َب
ط تأويليّ ٌة َغل َ
عليها الغموض واالضطراب وسوء الفهم.
* * *
املفارقة أ ّن املامرسة الهرمنيوطيق ّية ذات النزعة التشاؤم ّية ستتم ّدد إىل القلعة التي ابتنى عليها العقل
علم
صي الهرمنيوطيقا ً
الغريب أمجاد حداثته وأنوارها .ومع أ ّن مؤ ِّولة عرص النهضة بذلوا من الجهود ما َّ
كل ما استحدثوه أ ْن ح َّولوا الهرمنيوطيقا الشفاه ّية
إل أنّهم مل يجاوزوا األرض األوىل ألسالفهمُّ .
مستحدث ًاّ ،
ربا لهذا الداعي سيزعم ال َو َرثة واملحدثون
التي مارسها حكامء اإلغريق إىل تنظري مد َّون يف خزائن الكتبّ .
ّ
يستدل
نص
من فالسفة التنوير أ ّن أجدادهم مل يكونوا من الهرمنيوطيقا عىل يشء؛ ألنّهم أهل شفاهة ال أهل ٍّ
الفلسفي املستأنف للحداثة مل يقدر
عليه بالوثائق .وعىل رغم هذا الزعم جاءت النتيجة لتقول :إ ّن القول
ّ
عىل القطع مع ماضيه ،ولو كان دأبُه املستدام االنقالب عليه ،أو الجحود بإنجازاته .من أجل ذلك مل يكن
التاريخ الغريب ـ كام يالحظ أهله ـ مسري ًة مظفر ًة نحو النور والسعادة .فلقد تخلّل ذلك التاريخ انحدار عميق
نحو هواجس العقل األدىن ومشاغله منذ ما قبل سقراط إىل زماننا الحارض .والحاصل ،أنّه كلّام ازدادت
جوهري.
محاولة اإلنسان فهم دنياه ،واستغرق يف تأويل إنجازاته التقن ّية ،ازداد نسيانه كل ما هو
ّ

ال ّنظّار الذين قالوا بهذا ،ال يحرصون أحكامهم بتاريخ الحداثة ،بل يُرج ِعونها إىل مؤث ِّرات اإلغريق،
حيث ُولِدتَ اإلرهاصاتُ األوىل للهرمنيوطيقا الدنيويّة .كان أفالطون عىل عل ِّو ُمثُلِ ِه ،العالم َة األوىل الدالّ َة
عىل ذلك .فقد وضع موجودات العامل ضمن معايري عقليّة شديدة اإلتقان؛ من أجل أن يحكم من خاللها
عىل صدق القضايا أو بطالنها .ث ّم جاءت الفلسفة الحديثة والعلم النظري ليك يع ِّززا هذا املَيْل ،لتصبح
حك ًَم ال ينا ِز ُعه مناز ٌع يف فهم الوجود وحقائقه املسترتة .من بعد ذلك ستأخذ الثورة
العقالنيّة العلميّة َ
التقنيّة صورتها الجليِّة ،لِتَفْت ِت َح أفقًا هرمنيوطيقيًّا تعذَّر معه ال ّنظر إىل اإلنسان والكون بوصفهام كينونة
كل يش ٍء تحت سيطرة
كل من يبتغي الصواب ،أن يضع َّ
موصولة بحقيقة التكوين .وهكذا صار لزا ًما عىل ّ
الحساب وعقالنيَّته االنتفاعيّة.
العقل
َّ

الس ِ
لف يف إجراءات القطيعة بني الله والعامل ،ث ّم
ح ْذ َو ّ
من هذا النحو ستحذو الهرمنيوطيقا الحديثة َ
ٍ
جرعات زائد ٍة اهت َّزت معها مفاهي ُم التنوير من أساسها .غدت اآللة
أنزلت عليها من تأويالتها املستج ّدة
مح ًورا للكون بدالً من محوريّة اإلنسان ومكانته املتعالية .وحني استطاب لها سحر التأويل استب َّدت
التقن ّي ُة بأمرِها ،وراحت تلقي بأثقالها عىل اإلنسان الحديث ،لتطيح مبجمل ِق َي ِم ِه ومعارفه ورؤاه حيال نفسه
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 2 0

االستغراب 19

غتسال
بار
العقلا األدنى
هرمنيوطيقا
نقد
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فضل عن فالسفة العلم إىل
ً
وحيال الكون .وسرنى كيف آلت األفهام بد ًءا من تأويالت ديكارت وكانط
كهف املقوالت األرسطيّة ،ومل َّا تفارقها قط.

ري معه
ُ
َت
يف حقبة الحداثة الفائضة التي نشهد وقائعها اليوم ،سنجد كيف تهاف َ
ين لتص َ
التأويل العقال ُّ
السخط عىل الذات وعىل العامل
صورة اإلنسان الحديث
أقرب إىل وج ٍه مش َّو ٍه وسط لوح ٍة سرييال ّي ٍة تعكس ّ
َ
م ًعا .ففي عرص التقن ّية الجائرة ستتخذ املجتمعات املعارصة سبيلها إىل انزالقات باتت معها أدىن إىل أوعية
متّصلة عص َّية عىل فهمِ راه ِنها واملقبلِ من أيّامها .بدا واق ُع الحا ِل كام لو تُ ِركَت تلك املجتمعات بال را ٍع وسط
ٍ
كثيف من الحاجات والغرائز الدفينة .وليس مستغربًا أن يظهر من نقَّاد الغرب من يرى إىل التّق ّدم التّقني
ضباب
ٍ
عىل أنّه مج ّرد طالء خادع لحضارة أرهقها التشاؤم وانعدام اليقني.

أكرث ما تُستظه ُر فيه اختبارات الهرمنيوطيقا الحديثة حني تستفهم عن الظاهر واملحتجب يف الوجود.
لكل منهام سؤالها الخاص :األوىل،
نبي هذه املسألة فسنكون بإزاء مشهديّتني تأويل ّيتني ّ
ولنئ كان لنا أن ِّ
تسأل عن عامل األشياء واملاه ّيات واملمكنات وتنحرص مه ّمتها بالهندسة املنطق ّية التي وضعها أرسطو
غيبي فوق زماين ،مع ما يحويه من عنارص
لنشاط الفكر البرشي .والثانية ،متيض بالسؤال إىل عامل
ٍّ
متداخلة ال تتوقّف مفاعيلها عىل االستفهام عن اليشء وشيئ ّيته ،وال عىل اإلنسان مبا هو كائن متف ِّرد يجهر
مؤسس
رس الوجود املطلق ..وإمنا أيضً ا
وأساسا عن السؤال نفسه مبا هو سؤال ِّ
ً
بالسؤال ،وال كذلك عن ّ
كل أسئلة الوجود .ومتى عرفنا أ ّن الهرمنيوطيقا التي تؤسس أفهامها عىل كلامت الوحي هي
تنطوي فيه ّ
حركة حاوية للزمن ،وتستطيع أن تنقل سؤال الوجود من حال التب ّدد والزوال إىل مقام الرسوخ والدميومة،
تضمحل وتفنى،
ّ
عرفنا تلقاء ذلك أن التأويل املق َّيد باملاهيات الفانية ال تكاد معارفه وأفهامه تظهر ،حتى
ث ّم لتكون النتيجة تب ُّدد السؤال وتب ُّدد جوابه يف اآلن عينه.

* * *
الهرمنيوطيقي كام يظهر لنا يف املرياث التفسريي اإلسالمي للقرآن الكريم هو نقيض
االستفهام
ّ
تس َّد عليه آفاق التع ّرف عىل الحقيقة الكامنة وراء
الهرمنيوطيقا املتشامئة التي أخذت بناصية العقل لِ ُ
الظواهر .فالهرمنيوطيقا املؤيدة بالوحي ،ال تقبل التب ُّدد؛ ألنّها محفوظة عىل الدوام مبا يفيض عليها الكالم
اإللهي من علم .أما سؤالها املوصول بعروة وثقى باملبدأ اإللهي فإنّه سؤال حا ٍو جميع األسئلة املستفهِمة
يستغلق من خفايا الكون واإلنسان .ذلك يعني أن السؤال يف مقام الهرمنيوطيقا الوحيانية متض َّم ٌن يف
عم
ُ
ّ
فاصل أب ًدا .أما الهرمنيوطيقا الدنيوية التي ألزمت تفكري اإلنسان
ٌ
مظاهر الوجود وكوامنه فال يفصل بينهام
بحدود املاهيات الفانية ،وحالت دون ت َ َف ُّكرِه مبا وراء عامل الحس .إىل ما انتهت إليه َع َدميات الحداثة،
عندما أعرضت عن فهم الوجود مبا عامل مخلوق ومحفوظ بالعناية اإللهية وتدبرياتها.
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