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الهرمينوطيقا :من مركزية المعنى إلى
المركزية الفهم

ب�سام الكلباين

يعتقد �أن م�صطلح الهرمينوطيقا م�شتق من هرم�س يف اليونانية ،وهو املالك الذي ينقل ر�سائل الآلهة من بع�ضهم �إىل بع�ض ،ويف الوقت نف�سه ي�ساعد الب�شر  -ح�سبما كانت تق�ضي به
بع�ض الأ�ساطري اليونانية  -على فهم الر�سائل الرمزية للآلهة.

وع��ل��ى امل�ستوى الإج���رائ���ي ،يبقى �أر���س��ط��و �أول م��ن ّ
وظ��ف
م�صطلح هرمينوطيقا يف ب���اب «م��ن��ط��ل��ق ال��ق�����ض��اي��ا» من
كتابه «الأورغانون»ّ � .أما يف القرون الو�سطى فقد ا�ستعمل
املفهوم للتعبري عن معنى التف�سري وال��ت���أوي��ل املرتبطني
بالكتاب املقد�س؛ �إذ يحيل �إىل جملة من املبادئ والقواعد
��ع�ين �أن ي��ن�����ض��ب��ط ل��ه��ا امل��ف�����س��ر لأج�����ل ال��و���ص��ول
ال���ت���ي ي��ت ّ
�إىل م��ع��ن��ى ال��ن�����ص ال���دي���ن���ي .وت��ب��ع��اً ل��ه��ذا ف�����إن م�صطلح
الهرمينوطيقا « يف �أ���ص��ول��ه البعيدة» م�صطلح مدر�سي
الهوتي تقرتن داللته بذلك العلم املنهجي ال��ذي يهدف
�إىل فهم وتف�سري ن�صو�ص الكتاب املقد�س ال��ت��ي تتطلب
فهماً ،والتي ي�شعر املتلقي لذلك ب��اغ�تراب �إزاء معناها.
مبعنى �أنّ الهرمينوطيقا رامت منذ البداية �أن تنفذ �إىل
عمق «الوجود الن�صي»؛ لذا مل تتورط يف مفهوم ال�شكل
�أو البناء اللغوي املنغلق على ذات��ه �أثناء عملية تف�سريها
للن�صو�ص ،حتى �إن «دل��ت��اي» وه��و �أح��د �أق��ط��اب الفل�سفة
الهرمينوطيقية ي ّوكد يف م�ؤلفه «ن�ش�أة الهرمينوطيقا �أنّ
ف��ن الفهم يتمركز ح��ول تف�سري بقايا ال��وج��ود الإن�ساين
املحفوظة يف الكتابة.
�إنّ مهمة الهرمينوطيقا لي�ست مقت�صرة فقط على فهم
الن�صو�ص وت���أوي��ل��ه��ا ،وعلى االج��ت��ه��اد يف تخريج معانيها
معنى خفي حقيقي� ،أو االنتقال
�أو حماولة الو�صول �إىل
ً
من املعنى املجازي �إىل مراد املتكلم؛ و�إمنا ترى �أن الن�ص
ربرة ذلك بكون القراءة
يحتمل معنى ب�صورة افرتا�ضية ،م ّ
لي�ست جم��رد ف��ك �شفرة للن�ص �أو �سننه ،كما كانت ترى
امل���ذاه���ب ال��ت���أوي��ل��ي��ة ال��ق��دمي��ة ،وع��ل��ى ���ض��وء ذل���ك ميكننا
ن�ب�رر �أن وراء االن��ع��ط��اف الأ���س��ا���س ال���ذي ع��رف��ه م�سار
�أن ّ
الهرمينوطيقا « وا���س��ت��ن��اداً �إىل م��ا �سبق » � ّإن���ا مت�� ّث��ل يف
االنتقال من �إ�شكال« :ما هو معنى الن�ص؟» �إىل �إ�شكال �آخر
ومغاير هو« :ما الفهم؟» وبال �شك هما �إ�شكاالن يحددان
التمايز القائم بني اهتمامات الهرمينوطيقا يف �صورتها
الكال�سيكية والهرمينوطيقا احلديثة التي نحن معنيون
بها يف هذه املقالة.
يعتقد الباحث العيا�شي ادراوي يف مقالته مبجلة التفاهم
واملعنونة بـ «�س�ؤال الهرمينوطيقا يف الفكر الإ�سالمي نقلة
مفهومية �أم نك�سة منهجية» ب����أن الإط����ار امل��ع��ريف لأ�صل
مفهوم الهرمينوطيقا ه��و �إط���ار فل�سفي يف امل��ق��ام الأول.
وعلى الرغم من �أن ال�سياق الديني والف�ضاء الالهوتي
هما اللذان احت�ضناه و�أك�سباه امتالءه الداليل ،من خالل
�إث���ارة بع�ض ق�ضايا املعنى وال��ت���أوي��ل ذات ال�صلة ب��ق��راءة
وتف�سري الن�صو�ص املقد�سة اليهودية وامل�سيحية حتديداً،

فالعمق النظري والبعد الفل�سفي �إمنا حتددا عرب جملة
م��ن امل��ح��ط��ات ال��ت��ي متثلت يف ال��ت��ط��ورات احل��ا���س��م��ة التي
�شهدها الوعي الفل�سفي الأوربي؛ �إذ هي التي ر�سمت تاريخ
تطوره وحتوالته كما يعتقد احلبيب بو عبداهلل يف كتابه
«مفهوم الهرمينوطيقا».
ولال�ستدالل على ما ذهبنا �إليه كون النظر الهرمينوطيقي
م��دي��ن��اً يف ت��ط��وره �إىل ال��ب��ح��ث الفل�سفي و�إن ك���ان منبته
دينياً ،نكتفي بالإ�شارة �إىل �أن ظهور الهرمينوطيقا �إمنا
ترافق مع ت�أويل الن�صو�ص الدينية املقد�سة يف القرنني
ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر .كما �أنّ الأ�سئلة التي طرحت
�آن����ذاك ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ن�����ص��و���ص ك��ان��ت م��رت��ب��ط��ة يف جمملها
مب�شاكل التوفيق بني العهدين� ،أو بني الت�شريعات الإلهية
ونوامي�س الطبيعة� ،أو بني اخل��وارق واالنتظام ،بل وحتى
ب�ي�ن الأ����س���اط�ي�ر الإجن��ي��ل��ي��ة وال���وق���ائ���ع ال��ت��اري��خ��ي��ة .فيما
ظهرت هرمينوطيقا الأن��وار يف �صورتها الدينية لتحقيق
م�سعى التوفيق بني معاين الن�ص الديني و�صورة العامل
اجلديدة يف ع�صر الأنوار ،وكلها ذات طابع فل�سفي بامتياز.
وبال �شك ف�إنّ هذا التفاعل بني الديني والفل�سفي يف نطاق
الدر�س الهرمينوطيقي « عرب تاريخه » م ّكن من االنتقال
من الهرمينوطيقا القدمية (علم التف�سري) املرتكز على
وح���دة امل��ع��ن��ى ال�صحيح ووح����دة احل��ق��ي��ق��ة ال��ي��ق��ي��ن��ي��ة� ،إىل
الهرمينوطيقا املعا�صرة التي فتحت الفهم الإن�ساين على
تقبل فكرة تعددية املعنى ون�سبية احلقيقة.
�إنّ �إحدى الإ�شكاالت املربكة يف الفل�سفة الغربية تبقى تلك
التي طرحها �إميانويل كانط ،وهو يجتهد يف حل م�شكلة
امليتافيزيقا بخ�صو�ص م��دى ق��درة العقل على الإح��اط��ة
بالظواهر ،وم��ن هنا ف���إن ت�أكيده على �أنّ العقل ال يدرك
�إال عرب قنوات ت�سبق التجربة قد زعزع الثقة �شبه املطلقة
بالعقل التي كان قد ر�سخها ديكارت وعززها التنوير� .إن
�أزمة العقل تتجلى �أ�سا�سا يف نظرية فهم الن�ص التي و�ضع
�أ�س�سها ال�لاه��وت��ي والفيل�سوف ف��ري��دري��ك �شاليرماخر،
والذي يعد م�ؤ�س�س الهرمينوطيقا ،على �أ�سا�س �أنه مار�س
نقداً جذرياً للهرمينوطيقا الالهوتية التقليدية ،والتي
مل تكن يف ن��ظ��ره ���س��وى جتميع ق��واع��د يف ال��ت���أوي��ل بعيدة
ك��ل البعد ع��ن �أي ت�أ�صيل منهجي م��ن جهة ،والفتقارها
للنظرية العامة التي وفقها ي�ستقيم الت�أويل والفهم من
جهة �أخ���رى .وان�سجاماً م��ع م��ا �أب���داه �شاليرماخر ،يرى
بيرت زون��دي �أن��ه «ملعرفة نظرية الفهم عند �شاليرماخر
ينبغي االع��ت��ن��اء ب��االع��ت��ب��ارات املت�صلة بالتطبيق الفعلي
للفعل ،ومب�شروعه يف ت�أ�سي�س هرمينوطيقا جديدة قائمة

على مالحظة م���واد ال��ل��غ��ة»� .أي �أ َّن عملية ال��ت���أوي��ل عند
�شاليرماخر مرادفة لـ «�إعادة البناء» والتي تتخذ ثورتني
اث��ن��ت�ين متكاملتني :ت���أوي��ل ن��ح��وي؛ ي��ت��وخ��ى ف��ه�� ُم خطاب
معني انطالقا م��ن العنا�صر اللغوية وطبيعة العالقات
ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ،ث���م ت����أوي���ل ت��ق��ن��ي ن��ف�����س��ي؛ وم������داره تلك
اخل�صو�صية �أو الكيفية التي ينبثق بها الفكر من داخل
الإطار الكلي املميز حلياة امل�ؤلف (وا�ضع الن�ص) النف�سية
وال��ت��اري��خ��ي��ة� .أو مبعنى �آخ���ر� :إع����ادة ب��ن��اء ت��ل��ك احل��دو���س
الأ�صلية للم�ؤلف الذي �أنتج الن�ص؛ بالرتكيز على اجتاهه
ونف�سيته و�أ�سلوبه من ناحية ،وظ��روف حياته من ناحية
�أخ����رى .وع��ل��ى ���ض��وء ه���ذا ينقلنا ���ش�لاي��رم��اخ��ر يف جم��ال
البحث من �ضيق جمال معريف قدمي م�ؤ�س�س على مركزية
املعنى �إىل �أفق جديد وهو جمال ال مركزية الفهم.
�إذا كان �شاليرماخر قد ارتقى بالهرمينوطيقا �إىل مرتبة
اال�ستقاللية الأب�ستمولوجية ،بجعلها فرعاً فل�سفياً خا�صاً
يعنى بكيفية فهم الن�صو�ص وت�أويلها ،ف���إن هايدجر قد
�أدخ��ل��ه��ا يف نطاق التق�صي الفل�سفي ذاه��ب��اً �إىل �أن الفهم
لي�س جمرد بنية معرفية؛ و�إمنا ي�شكل واحداً من البنيات
الأ�سا�سية للوجود ،ومن هنا ف�إن الهرمينوطيقا يف اعتقاد
ه��اي��دج��ر ه��ي ن��ظ��ري��ة ال��ف��ه��م نف�سها؛ ف����إن ه��ذا ال��ف��ه��م له
معنى خ��ا���ص ع��ن��ده؛ �أي ه��و ال��ق��درة على �إدراك �إم��ك��ان��ات
الذات للوجود يف �سياق حياة املرء ،ووجوده يف العامل .لذا
ي�صري الفهم لي�س �شيئاً ميكن امتالكه والتمكن منه ،بل
هو �شكل من �أ�شكال الوجود يف العامل� ،أو عن�صر م�ؤ�س�س
ل��ه��ذا ال��وج��ود؛ بحيث مي�� ّك��ن م��ن مم��ار���س��ة الفهم بالفعل
على امل�ستوى التجريبي ،وم��ن ه��ذا املنطلق ،يكون الفهم
 من الناحية الوجودية� -أمراً �ضرورياً من جهة ،و�سابقاًعلى �أي فعل وج���ودي �آخ��ر م��ن جهة �أخ���رى .م��ع ك��ل هذا
يق ُّر هايدجر ب���أن ثمة بعداً �آخ��ر للفهم ،وهو �أن��ه مرتبط
بامل�ستقبل مم��ا يجعل الن�ص واخل��ط��اب��ات لي�ست مكتفية
ب��ذات��ه��ا �أو ك��ام��ل��ة يف ن��ف�����س��ه��ا؛ و�إمن����ا ه��ي ق��اب��ل��ة ل��ق��راءات
متعددة وحمالة لدالالت كثرية ،ينتقل وفقها الت�أويل من
طور �إىل �آخر ،وينمو املعنى تبعاً لذلك يف �صورة من �صور
�إغناء الن�صو�ص و�إثرائها بح�سب مقت�ضيات زمن تلقيها
والتفاعل معها� ،أي �أن الفهم ميكن �أن يكون فع ً
ال تاريخياً،
وهو ما ي�ؤكد ب�أن الفهم مرتبط دائماً بالزمن احلا�ضر وال
وجود له خارج التاريخ ،و�أنّ املف�سر له فهم خا�ص يرتبط
بع�صره ،يجب �أال ينفك عنه؛ ليقوم بتف�سري الن�ص وفقاً
لفهم الع�صر ال�سابق.
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