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فلسفة التأويل عند ريكور :ثنائية املنطق
الالهوتي واملنطق الفلسفي
كامل ال�سوطي

يرى الباحث اجلزائري عمارة نا�صر يف مقالة له يف جملة الت�سامح ب�أن هرمينوطيقية بول ريكور ت�ستخدم منهجاً لغوياً غري قادر على الإقناع بالعمق الكايف ،برغم �أن
منهج ريكور يف الوقت نف�سه ي�ضع مهمة الت�أويل الفل�سفي معني ًة باخلطابات غري الفل�سفية كالدين وال�سيا�سة والأدب والقانون� ،إال �أن ريكور يف ذات الآن ي�ضع �شرطاً
يو�ضح حدود ا�شتغال الهرمينوطيقا يف تلك الفنون �أو احلقول وهو �أن يكون م�صدرها تيولوجياً �أو دينياً ،حيث ي�صبح من املمكن �أن تعمل فل�سفة الت�أويل يف جمال
الرواية الأدبية على �سبيل املثال مادام م�صدرها �أو �أ�صلها تيولوجياً كرواية دان براون امل�سماة «�شفرة دافين�شي».

ولكن من املهم �أو ًال احلديث عن ماهية الهرمينوطيقا،
حيث �إنه من املمكن القول ب�أنها تعني فل�سفة الت�أويل �أو
ب�شيء من الإ�سهاب هي املنهج الذي من خالله ن�ستطيع
فهم الن�صو�ص الدينية ب�شكل خا�ص وبقية الن�صو�ص
ع���م���وم���اً .وم����ن امل��م��ك��ن ك���ذل���ك ال�������س����ؤال ع���ن ح��اج��ت��ن��ا
للهرمينوطيقا ،ف��ل��م��اذا نحتاجها و�إذن ك��ي��ف ن�����ش���أت؟
حيث ن�ش�أت الهرمينوطيقا مبعية ظهور الربوت�ستانتية
خ��ل�ال ال���ق���رن ال�����س��اد���س ع�����ش��ر ك��م��ذه��ب دي���ن���ي من�شق
ع���ن ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وم��ع��ار���ض��اً ل��ه��ا ،وال�����س��ب��ب
وراء ظ��ه��وره��ا � -أي الهرمينوطيقا  -ه��و �أن���ه ب��وج��ود
الكاثولوكية كمذهب �سائد وحيد يف اوروب��ا ويف معظم
�أق��ط��ار ال��ع��امل ،ك��ان البابا �أو �صوت الكني�سة ه��و ال��ذي
يقرر للنا�س معاين �أو ت�أويالت ن�صو�ص الكتاب املقد�س،
فال حاجة �إذن ملنهج خمتلف لفهم الن�صو�ص مادامت
هنالك م�ؤ�س�سة دينية واحدة حتتكر تلك املعاين .وهذا
حا�صل يف العامل الإ�سالمي بهيئات متعددة ومتباينة
حيث يحتكر فهم القر�آن �أو املدونة احلديثية �شخ�صيات
حم���ددة وم����ؤي���دة �إم���ا ���س��ي��ا���س��ي��اً �أو ���ش��ع��ب��ي��اً �أو ك�لاه��م��ا.
حتولت الهريمنوطيقية الحقاً من حقل مهتم بفل�سفة
ت���أوي��ل الن�صو�ص الدينية امل�سيحية �إىل فل�سفة ت�أويل
الن�صو�ص ب�شكل ع���ام� ،أي يف �شتى امل��ج��االت واحل��ق��ول
ك���الأدب وال��ق��ان��ون .ي��ط��رح الكاتب ع��م��ارة نا�صر ���س���ؤا ًال
مهماً حول علية ا�ستناد فل�سفة ت�أويل بول ريكور على
علم ال�لاه��وت امل�سيحي حيث ي��رى �أن ذل��ك ع��ائ��د �إىل
�شقني اثنني �أحدهما هو حقيقة �أن بول ريكور م�سيحي
الديانة ولذلك لن يكون من امل�ستغرب �أن يكون مدافعاً
ع��ن��ه��ا ع ً
���ام�ل�ا ع��م��ل ال��ف��ي��ل�����س��وف ال����ذي ���س��ي��خ��رج��ه��ا من
قب�ضة احلداثة �إىل القيم العملية التي ي�ؤطرها منهج
خا�ص بها� .أم��ا ال�شق الثاين فهو متعلق بحياة الرمز

داخل التجربة الدينية امل�سيحية التي رافقتها مفارقة
البعد التاريخي م��ع البعد الأ���س��ط��وري ،لكي ينتج عن
ذلك يف نهاية املطاف �آثار متعددة للرمز على التجربة
ال��ب�����ش��ري��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت ك��ال��ق��ان��ون والأخ��ل��اق
وال�سيا�سة .حيث ين�شيء ريكور بذلك االزدواج نوعني
من الهرمينوطيقا� ،أحدهما تيولوجية مهتمة باملعنى
بغر�ض �إحيائه و�إظهاره والأخرى فل�سفية الغاية منها
تطوير الهرمينوطيقا التيولوجية وتفعيلها يف حياة
ال��واق��ع االجتماعية ،تعمالن ك��دائ��رة واح��دة تغذي كل
منهما الأخ����رى .وي��ط��رح ري��ك��ور م��ا ي�سميه بالبالغة
امل��ت��ك��ام��ل��ة ،ت��ل��ك ال��ت��ي جت��م��ع ب�ي�ن امل��ن��ط��ق ال��ت��ي��ول��وج��ي
واملنطق اللغوي لتكوين املنهج احلجاجي لهرمينوطيقة
ريكور� ،شامل ًة � -أي البالغة املتكاملة  -ثالثة م�ستويات
وهي م�ستوى املنطق اللغوي �شام ً
ال النحوي واملعجمي،
وم�ستوى املنطق التيولوجي �شام ً
ال القيمي والتداويل،
واجتماعهما معاً ي�شكل امل�ستوى الداليل .ويرى عمارة
نا�صر �أن ب��ول ري��ك��ور ي�ستخدم فل�سف ًة هرمينوطيقية
مرتبطة ب�إ�شكاليات ثالث ال ت�سري م�ساراً وا�ضحاً واحداً
و�إمنا تتداخل وتتقاطع م�ستخدماً التعاليم امل�سيحية يف
معاجلة تلك الإ�شكاليات ،وهي �إ�شكاليات الذات والن�ص
وال��ف��ع��ل� ،أي ذات الفيل�سوف وال��ن�����ص الإجن��ي��ل��ي ال��ذي
هو ب�صدد ت�أويله والفعل ال��ذي ينتج عن تلك القراءة
الت�أويلية .ويقول ريكور يف كتابه «يف التف�سري :فرويد
منوذجاً» التايل�« :إن التعليل الهرمينوطيقي ال ميكن
�أن يكون جذرياً �إذا مل نبحث يف طبيعة الفكر الت�أملي
نف�سه ع��ن م��ب��د�أ مل��ن��ط��ق امل��ع��ن��ى امل�����زدوج ،م��رك��ب��اً ولي�س
اعتباطياً ،دقيقاً يف متف�صالته ،ولكن غري خمتزل �إىل
منطق رم��زي ،هذا املنطق لي�س منطقاً �صورياً ،ولكنه
منطق متعال� ،إنه م�ؤ�س�س على �شروط الإمكانية ولي�س

على ���ش��روط مو�ضوعية لطبيعة م���ا» .ويق�صد ريكور
بذلك �أن املنطق التيولوجي هو احلاكم املتعايل الذي
ي�صبح الأ�سا�س يف العمل الهرمينوطيقي� ،إال �أن ذلك
ينتج عنه �إ�شكالية مهمة متعلقة بذات الفيل�سوف الذي
ي��ق��وم بالعمل الهرمينوطيقي ،ف����إذا ك��ان م���ؤم��ن��اً �أو �أن
ثقافته و�أفكاره امل�سبقة منتمية �إىل العقيدة نف�سها التي
ميثلها الن�ص ف�إنه بذلك �سينطلق مع افرتا�ض �أن جميع
املقدمات التيولوجية التي يقدمها الن�ص �صحيحة وال
ريب فيها ،فتربز �إذ ذاك مفارقة �أخرى ناق�شها العديد
من الفال�سفة ومنهم هايديغر وجادامري وهي هل من
امل��م��ك��ن �أن يف�صل امل���رء ذات���ه ع��ن ان��ط��ب��اع��ات��ه وجت��ارب��ه
امل�سبقة ليكون ق���راءة ت�أويلية مو�ضوعية للن�ص قيد
ال��ت���أوي��ل؟ وه���ذه �إ�شكالية تظهر م��ع الفيل�سوف ال��ذي
ال ينتمي �إىل نف�س العقيدة التيولوجية للن�ص قيد
الت�أويل ،حيث يرى هايديغر وتلميذه جادامري �أن ذلك
�ضرب من امل�ستحيل .ويف املقابل �أ�شار بع�ض الفال�سفة
�أن املهم يف الأم��ر ال يكمن يف �إ�شكالية ف�صل ال��ذات عن
الإنطباعات امل�سبقة ولكن يف القيم املتعالية امل�ستنبطة
التي �ست�ؤثر الحقاً على احلياة الإجتماعية والقانون
وغ�يره��ا م��ن امل��ج��االت .وع��ل��ى �إف�ترا���ض �أن الفيل�سوف
غري املنتمي �إىل نف�س العقيدة التيولوجية قد متكن
من ف�صل انطباعاته امل�سبقة عن ذاته ف�إنه �سيكون لزاماً
عليه �أن ينطلق من مقدمات غري تيولوجية و�إمنا �إىل
املقدمات العقالنية للخطاب الفل�سفي التي ي�ستنبطها
ريكور من الأ�صل التيولوجي مرة �أخرى ،لتن�ش�أ بذلك
حلقة �أو دائ��رة غري منقطعة من احلجاجية املنطقية
التي تراوح بني اخلطاب العقالين والتيولوجي كنهرين
اثنني يغذيان بع�ضهما البع�ض.
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