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هيرمينوطيقا الفعل اإلنساني:
اإلنسان بين اإلرادة والالعصمة

الخ َّ
أنثروبولوجية اإلنسان َ
طاء في فلسفة بول ريكور
يكمن التساؤل املركزي ،بحسب ريكور ،يف البحث عن املكان البرشي للرش ونقطة اتصاله
بالواقع اإلنساين .وقد أجاب ريكور عن هذا السؤال من خالل مالمح أنثربولوجيا فلسفية
يف بداية كتابه «فلسفة اإلرادة» ،حيث ركزت هذه الدراسة عىل موضوع «عدم العصمة»،
ً
متمثل يف اهلشاشة التكوينية لإلنسان التي جعلت الرش ممك ًنا.
أتاحت إعادة قراءة مفهوم «عدم العصمة» الفرصة للبحث والتوسع يف بنى الواقع البرشي،
اتساعا حتكمها أفكار عدم
فثنائية «اإلرادي والالإرادي» ُأ ِعيدت إىل موضعها يف جدلية أكثر
ً
التناسب ،وثنائية «املتناهي وغري املتناهي» ،وداخل هذه البنية اخلاصة باإلنسان يمكن البحث
كونان اإلنسان.
عن الضعف واهلشاشة اللذين ُي ِّ
ِ
إن حماولة فهم إشكالية «الرش» من خالل احلرية يشكل حتد ًيا خط ًرا ،بحسب ريكور ،لكونه
يعترب أن الدخول إىل هذه اإلشكالية من الباب الضيق أمر مرشوع انطال ًقا من االفرتاض
أن «الرش إنساين ،إنساين جدً ا» .إن هذا االختيار ال هيدف إىل فهم معنى الرش انطال ًقا من
أصله اجلذري ،بل هيدف فقط إىل وصف املكان الذي يظهر فيه؛ فمن املمكن جدً ا أال يكون
اإلنسان هو األصل اجلذري للرش ،لذلك تبقى اإلمكانية املتاحة لنا مقاربة هذه اإلشكالية
انطال ًقا من كوهنا ظهرت وتنجيل داخل فضاء إنساين َبحت .ربام يبدو للبعض أن قرار مقاربة
يبي
الرش من منظور احلرية قرار تعسفي ،لكن األمر ليس كذلك ،فاعرتاف اإلنسان بالرش ّ
جتليا ،ذلك أنه يعرتف بالرش ،وبالتايل يعرتف بوجود
كيف أنه يمثّل الطابع اإلنساين األكثر ً
حرية اختيار الرش وبمسؤوليته عنه ،وهذا االعرتاف هو الذي يربط اإلنسان بالرش ،إذ يعترب
ريكور أن هذه النقطة ال متثل اهلدف يف حد ذاته بل هي املنطلق األصيل لكل مقاربة للرش.
نرش بول ريكور ،بعد أعامله التي كرسها للفيلسوف األملاين كارل ياسربز ،كتابه الضخم فلسفة
اإلرادة الذي تضمن ثالثة أجزاء« :اإلرادي والالإرادي» ،وهو عبارة عن أطروحة دافع عنها يف سنة
 ،1950ثم «التناهي والذنب» الذي يضم جزأين« :اإلنسان اخل ّطاء» و«رمزية الرش» .وقد كان هدف ريكور
* جامعة احلسن الثاين ،الدار البيضاء.
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من هذه املؤلفات حماولة مقاربة مفهوم الرش انطال ًقا من تأويل رموز أولية ،كاخلطيئة والدنس والذنب.
تعب اإلرادة ،حسنة أكانت أم سيئة ،عن معنى واحد ،فتقدِّ م نفسها بوصفها ً
فعل تأسيس ًيا للوعي اإلنساين
ّ
يصدر عنه فعل قصدي وا ٍع بيشء ما .حياول ريكور حتت عنوان جريء للكتاب« ،التناهي والذنب»،
إقامة جرس تواصل فلسفي ومفاهيمي وقوي بني الوصف ( )éidétiqueاجلوهري للبنى األساسية لإلرادة
اإلنسانية ،ونزعة أمربيقية حتاول مقاربة مفهوم اإلرادة من منظور الفعل احلسن والفعل السيئ ((( .من
أجل ذلك ،سيحاول ريكور رفع ال َّلبس الذي يمنع اخللط بني املقاربة األمربيقية لإلرادة واملقاربة أو
التجربة التارخيية للرش واإلرادة السيئة ،أي حماولة توضيح أن البنية التكوينية لإلرادة اإلنسانية هي يف
األصل هشة؛ فبني فكريت املتناهي والالمتناهي يمكن البحث عن اهلشاشة النوعية لإلنسان وكونه غري
معصوم وخ ّطاء .وانطال ًقا من توضيح مفهوم الالعصمة ،يمكن ربط مسألة الرش باخلطاب الفلسفي.
وهنا يطرح سؤال  -إشكال قديم لكنه ُح ِّي مع كانط ،وهو« :ما اإلنسان؟» أي ما هي املقاربة الفلسفية -
كثريا إىل أسئلة
األنثربولوجية التي يمكن أن تعطينا إجابة عن هذا السؤال  -اإلشكال .لذلك يعود ريكور ً
كانط الثالثة:
 «ماذا يمكنني أن أعرف ؟»عيل فعله ؟»
« -ماذا جيب ّ

« -ماذا جيوز يل أن أرجو؟».

مت ّثل هذه األسئلة منطل ًقا لفهم بنية اإلنسان التكوينية؛ ذلك أن ريكور يعتقد بوجود بنية انتقالية تؤسس
لنامذج اهلشاشة اإلنسانية واملتم ّثلة يف هشاشة املعرفة وهشاشة يف الفعل وهشاشة الشعور .البد ،بحسب
ريكور ،من إعادة مقاربة أسئلة كانط الثالثة من وجهة نظر أنثربولوجية  -فلسفية تكشف لنا عن حقيقة
هذا الكائن اإلنساين .لذلك ،فإن األسئلة الثالثة جيب أن ختضع لتأويل فلسفي  -أنثربولوجي.

 يشري السؤال األول بطريقة ضمنية إىل األسئلة الثالثة ،ففعل «املعرفة» ُيربط بمفهوم «القدرة»،وفعل «  »agirيضاف إىل فعل «الواجب» ،بينام حييل فعل «الرتجي» إىل جماورة «إمكانية احلق يف»
(.)avoir le droit de
تعب عن ضمري املتكلم الذي يتساءل عن إمكانية املعرفة وعن
 جاءت األسئلة الثالثة يف صيغة رصفية ّالفروض التي حترف أفعاله وترصفاته ،ثم عن املتمنيات العقلية التي متكّنه من العيش.

 ختتفي هذه اإلحاالت الذاتية يف العبارة غري املتعينة للسؤال الرابع« :ما هو اإلنسان ؟» الذي تتضمنعبارته وحده نظرة أنطولوجية.
يكمن التساؤل املركزي ،بحسب ريكور ،يف البحث عن املكان اإلنساين للرش ونقطة اتصاله بالواقع
اإلنساين .وقد أجاب ريكور عن هذا السؤال من خالل مالمح أنثربولوجية فلسفية يف بداية الكتاب،
حيث ركزت هذه الدراسة عىل موضوع الالعصمة ،أي اهلشاشة التكوينية التي جتعل الرش ممكنًا((( .ومن
خالل مفهوم الالعصمة ،تلتقي األنثروبولوجية الفلسفية بشكل من األشكال مع رمزية الرش التي جعلت

(1) Voir Préface de Jean Greisch, dans: Paul Ricoeur, Philosophie de la volonté, préface de Jean Greisch, Points Essais
(Paris: Points, 1960), tome 2: Finitude et culpabilité, p. 7.
(2) Voir Paul Ricoeur, «Avant propos, » dans: Ricoeur, tome 2 : Finitude et culpabilité, p. 27.
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األساطري قريبة من اخلطاب الفلسفي .يقرتب مذهب اإلنسان بشكل كبري ،انطال ًقا من مفهوم الالعصمة،
من عتبة املعقولية ،فعن طريق اإلنسان استطاع الرش أن يدخل العامل َ اإلنساين(((.

إن إعادة صوغ مفهوم الالعصمة وإعادة قراءته أتاحتا الفرصة للبحث والتوسع يف بنى الواقع اإلنساين ،فثنائية
اإلرادي والالإرادي أعيدت إىل موضعها يف جدلية أكثر اتسا ًعا حتكمها أفكار الالتناسب وثنائية «املتناهي
يكونانه.
والالمتناهي» ،وداخل هذه البنية اخلاصة باإلنسان يمكن البحث عن الضعف واهلشاشة اللذين ّ
يواجه ريكور صعوبة إدراج رمزية الرش يف اخلطاب الفلسفي الذي يقود يف هناية اجلزء األخري من هذا
الكتاب إىل فكرة إمكانية الرش أو الالعصمة ،حيث يتلقى من رمزية الرش دفعة كبرية ،وذلك عىل حساب
اللجوء إىل منهج اهلريمينوطيقا ،أي قواعد تفكيك الرموز املط َّبقة عىل عامل الرموز .واهلريمينوطيقا هذه
ليست بالفعل متجانسة مع الفكر الفلسفي التأميل الذي أدى إىل مفهوم الالعصمة.

خطرا؛ فهي تعترب أن دخول إشكالية الرش من
إن حماولة فهم إشكالية الرش من خالل احلرية تشكّل حتد ًيا ً
(((
الباب الضيق أمر مرشوع انطال ًقا من االفرتاض القائل إن «الرش إنساين ،إنساين جدً ا»  .ال هيدف هذا
االختيار إىل فهم معنى الرش انطال ًقا من األصل اجلذري للرش ،بل هيدف فقط إىل وصف املكان الذي
يظهر فيه الرش؛ فمن املمكن جدً ا ّأل يكون اإلنسان األصل اجلذري للرش ،لذلك تبقى اإلمكانية املتاحة
لنا هي مقاربة هذه اإلشكالية انطال ًقا من كوهنا تظهر وتنجيل داخل فضاء إنساين خالص .قد يبدو للبعض
يبي
أن مقاربة الرش من منظور احلرية قرار تعسفي ،لكن األمر عكس ذلك متا ًما ،فاعرتاف اإلنسان بالرش ّ
كيف أنه يم ّثل الطابع اإلنساين األكثر جتل ًيا ،ذلك أن اإلنسان يعرتف بالرش ،وبالتايل يعرتف بوجود حرية
اختيار الرش وبمسؤوليته عنه ،وهذا االعرتاف هو الذي يربط اإلنسان بالرش((( ،وبالتايل يعترب ريكور أن
هذه النقطة ال مت ّثل اهلدف يف حد ذاته بل هي املنطلق األصيل لكل مقاربة للرش.

اإلمكانية األنثروبولوجية للشر:
الالعصمة اإلنسانية

اإلشكال األساس الذي يؤ ّطر مفهوم الالعصمة وحييط به هو الطريقة التي يمكن االنتقال هبا من جمال
خالصا توجد داخل عامل
إمكانية احلرية إىل جمال احلرية النهائية؛ فاحلرية اإلنسانية التي تأخذ طاب ًعا إنسان ًيا
ً
أمرا
حيمل بصامت الرش ،ويف مقابل مفهوم احلرية ُيطرح سؤال معرفة الطريقة التي يمكن أن جتعل اإلرادة ً
ينصب هنا عىل كيفية االنتقال من الرباءة إىل اخلطأ.
واقع ًيا ،أي إن اإلشكال
ّ

إذا أرادت الفلسفة مقاربة الرش مقاربة تأملية ،فيجب أن تتعامل معه باعتباره واقعة ) )faitال ماهية
أمرا واق ًعا ) .((()fait accompliيعترب ريكور
) ،)essenceوبعبارة جون غرايش ،التعامل معه باعتباره ً
عنرصا خارج ًيا عن تكوين اإلنسان .لذلك ،فإن االنتقال
أن عىل الفيلسوف االعرتاف بأن اخلطأ يشكّل
ً
أيضا إىل مقاربة أسطورية جتعل
من الرباءة إىل اخلطأ ال يمكن أن يكون نقطة تأمل فلسفي فقط ،بل حيتاج ً
من الرش واقعة للمالحظة ،إهنا أسطورية واقعية ،أي إهنا تنهل من املصادر األسطورية التي قاربت مفهوم
اخلطأ اإلنساين ،لكنها يف الوقت نفسه قريبة من الواقع.
((( المصدر نفسه ،ص .28
((( المصدر نفسه ،ص .31
((( المصدر نفسه ،ص .32

(6) Jean Greisch, Paul Ricoeur: L’Itinérance du sens, collection Krisis (Grenoble: J. Millon, 2001), p. 53.
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ُيطرح هنا إشكال آخر يتعلق باختالف لغة األسطورة عن لغة الفلسفة ،وسيجد الفيلسوف إذ ذاك صعوبة
يف قراءة واقعة الرش ومقاربتها من منظور فلسفي فقط .هلذا السبب يتطلب األمر مقاربة هريمينوطيقية
خترتق جمال اللغة األسطورية ملقاربة واقعة الرش من منظور أسطوري وفلسفي يف آن م ًعا.
تظهر إمكانية اخلطأ والالعصمة يف اهلشاشة العاطفية لإلنسان ،ومن ثمة يمكننا طرح اإلشكال املؤطر
هلذه اإلمكانية ،ومضمونه :بأي معنى يمكن للهشاشة اإلنسانية أن تكون قادرة عىل اخلطأ؟ اجلواب عن
هذا اإلشكال يفرتض اإلحاطة بمفهوم اهلشاشة اإلنسانية.

متنح اهلشاشة اإلنسانية الرش فرصة للظهور ،فيكون اإلنسان هو الواقع الذي ينكشف فيه الرش .نحن هنا
أمام مفهومني أو مقاربتني :إمكانية ظهور الرش وواقعية الرش ،حيث تنعكس هذه املسافة بني اإلمكانية
والواقع داخل عالقة أنثروبولوجيا الالعصمة واألخالق ،متنح األوىل إمكانية ظهور الرش ،وتعارض
الثانية حضور الرش بمفهوم «اخلري»(((.
تؤكد أنثروبولوجيا «الالعصمة» احلضور القوي للرش انطال ًقا من لغة االعرتاف ،حيث يعرتف اإلنسان
باقرتافه الرش بإرادته واختياره احلر ،وهذا ما يؤكد تلك النقيضة اإلنسانية التي جتمع بني احلرية واإلرادة
بحرية وإرادة تامتني من جهة أخرى .ال هيدف ريكور
بمفهومها الكانطي من جهة ،وإمكانية ارتكاب الرش ّ
يبي أننا ما دمنا نستطيع الوعي بمفهوم
إىل تأكيد أطروحة «أن اإلنسان كائن رشير بطبعه» ،بل حياول أن ّ
(((
«اخلري» و«ال َّط ِّيب» ،فإننا عىل وعي تام بمفهومي «الرش» و«اخلبث»  .يتضمن مفهوم «الالعصمة»
قادرا عىل ارتكاب اخلطأ ،وهنا
إمكانية الرش من منظور إجيايب :يتميز اإلنسان بعدم التناسب الذي جيعله ً
يظهر مفهوم «الالعصمة» باعتباره احلافز الذي جيعلنا ننتقل إىل اخلطأ والرش« ،الالعصمة هي رشط الرش،
والرش هو الذي يكشف لنا عن حمدودية اإلنسان وعدم عصمته»(((.

إن القول بأن اإلنسان خ َّطاء يعني أن املحدودية اخلاصة بالكائن غري املتطابق وغري املتناسب مع نفسه
يعب
هي النقطة األصلية الضعيفة التي ينبثق منها الرش؛ فانطال ًقا منها يربز الرش كسلوك وا ٍع  -إرادي حر ّ
عن نفسه ويعرتف به كائن ُيقر مسبق ًا بأنه بريء .هذا االنتقال من الرباءة إىل اخلطأ هو الذي جيعل مفهوم
غامضا(.((1
«الالعصمة» مفهو ًما
ً

تحديدات منهجية لمقاربة إشكالية الشر
 -أولوية إشكال إمكانية الشر

يتعلق التحديد املنهجي األول يف مقاربة الرش باالنطالق من مرشوعية التساؤل عن إمكانية حضور الرش
ً
تساؤل متعال ًيا؛ فالرش بوصفه إشكالية ،وعىل الرغم من أنه يعطي نفسه صبغة املتعايل والفوقي
باعتباره
 املقدس ،يوجب التساؤل عن املكان اإلنساين الذي ينبثق منه .وانطال ًقا من هذا التساؤل ،حياول ريكور((( المصدر نفسه ،ص  .194يرى ريكور أن المقاربة األخالقية محدودة إزاء مفهوم الشر ،فهي تعادل بين الشر والخير وتقول
إن اإلنسان قادر على التمييز ،وبالتالي االبتعاد عن الشر واالتجاه نحو الخير ،انطال ًقا من تربية اإلنسان .هذا هو الخطاب الفلسفي
األخالقي من بارميندس الذي اصطحب اإلنسان في رحلته خارج ثنائية النهار والليل ،وهو نفسه الذي أخرجه أفالطون من الكهف،
من عالم الظالل إلى عالم الحقيقة ،ثم هو نفسه الذي انتزعه ديكارت من األحكام المسبقة والخطأ إلى الشك ثم إلى الحقيقة :إنها
تعبر عن اإلنسان الضال والضائع الذي نسي أصله.
فلسفة ّ
((( المصدر نفسه ،ص .197
((( المصدر نفسه.
( ((1المصدر نفسه ،ص .199
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أساسا حول مفهوم «الالعصمة» ،أي التكوين اهلش لإلنسان الذي
تطوير أنثروبولوجيا فلسفية تتمحور
ً
يسمح بظهور الرش( .((1لذلك تلتقي هذه األنثروبولوجيا الفلسفية مع رمزية الرش التي سامهت بشكل
كبري يف تقريب اخلطاب األسطوري من نظريه الفلسفي.
 -التحدي األنثروبولوجي  :انبثاق الشر اإلنساني

ينطلق ريكور يف هذه النقطة من فكرة أن «إنسانية اإلنسان هي املكان الذي يتمظهر فيه الرش»(.((1
يسميه
وتفرتض هذه الفكرة ظهور فكرة أخرى تتعلق بمحاولة حتديد دقيق ملفهوم احلرية الذي ُيثري ما ّ
ريكور «احلرية اإلنسانية اخلالصة» ،أي إن اإلنسان يعي حريته املسؤولة التي ختتار الرش بكل حرية .إن
هذه املقاربة للرش من خالل مفهوم «احلرية» جترنا إىل النظر إىل العامل من منظور أخالقي خالص(.((1
أيضا رشط
تكمن أمهية النظرة األخالقية يف كون «احلرية فقط سبب للرش ،لكن االعرتاف بالرش هو ً
للوعي باحلرية»( .((1بعبارة أخرى ،إن النظرة األخالقية إىل العامل تفرض علينا التفكري يف احلرية بوصفها
ً
فعل يتحمل بشكل مبارش الرش اإلنساين ،إنه فعل إنساين ،إنساين جدً ا( .((1لكن النظرة األخالقية إىل العامل
جتد حمدوديتها عندما نالحظ فظاعة الفعل اإلنساين الرشير ونتساءل من هو املسؤول عن هذه الفظاعة؟
تافها مقارنة بالتجارب اليومية للرش التي يعيشها اإلنسان ويتعايش معها.
يبدو هذا السؤال األخالقي ً
أمرا
إن اجلواب عن التساؤل الذي طرحناه يف البداية ،املتعلق بالتكوين اهلش لإلنسان الذي جيعل الرش ً
ممكنًا ،يفرض بناء مفهوم الالعصمة انطال ًقا من استثامر املصادر األساسية للفلسفة التأملية التي يمكنها
تبي لنا أن إمكانية حضور الرش تدخل يف التكوين احلميمي للواقع اإلنساين.
أن ختربنا وأن ّ
 -مفارقة اإلنسان المتناهي  -الالمتناهي

تفرض فكرة «املتناهي والالمتناهي» بدورها إجراء فلسف ًيا حيدد األنثروبولوجيا الفلسفية التي اعتمدها
ريكور ،وهو االختيار بني نوعني من األنثروبولوجيا ،األول أنثروبولوجيا للمتناهي ،وهي موجودة عند
هايدغر وسارتر وفوكو ،واآلخر األنثروبولوجيا التي تنطلق من مفارقة اإلنسان «املتناهي  -الالمتناهي».
خيتار ريكور املقاربة الثانية لكوهنا متكّننا من فهم أن مفارقة « املتناهي  -الالمتناهي» تعترب أن اإلنسان كائن
تتدخل فيه وساطات داخلية  -ذاتية؛ فاإلنسان باعتباره كائنًا جيد نفسه غري منسجم مع ذاته ،وتربز لنا
إشكالية الرش هذه الفكرة بوضوح ألهنا تقدم لنا كائنًا أنطولوج ًيا غري ثابت( .((1يرفض ريكور تأويالت
ديكارت التي ربطت هذه املفارقة بـ «سايكولوجية امل َلكات» ،حيث يقدم الفهم اإلنساين فكرة «التناهي»
وتقدم اإلرادة فكرة الالمتناهي.

(11) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité, p. 27, et Alain Thomasset, Paul Ricœur, une poétique de la morale:
Aux fondements d’une éthique, herméneutique et narrative dans une perspective chrétienne, Bibliotheca Ephemeridum
theologicarum Lovaniensium (Leuven: Leuven University Press; Uitgeverij Peeters, 1996), p. 67.
(12) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité, p. 31.

( ((1نشير هنا إلى أن ريكور كان سيجعل عنوان الكتاب كالتالي« :عظمة وحدود النظرة اإليتيقية للعالم» .انظر :المصدر نفسه ،ص .30

(14) «Dans une vision éthique, il n’est pas seulement vrai que la liberté soit la raison du mal, mais l’aveu du mal est aussi
la condition de la conscience de la liberté»: Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité, p. 33.

( ((1المصدر نفسه ،ص .31
( ((1المصدر نفسه ،ص .38
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تراجيديا البؤس ومفهوم الالعصمة
املوج َهة من طرف فكرة «الالعصمة»،
قبل أن نغوص يف حتليل وتفكيك األنثروبولوجيا الفلسفية
َّ
سنحاول مقاربة هذه النقطة من منظور هريمينوطيقي انطال ًقا من السؤال التايل :هل يمكن القول إن
مفهوم الالعصمة هو من اكتشاف الفيلسوف ،أم أنه ِ
وجد وفرض نفسه مع وجود اإلنسان؟
إنه السؤال نفسه الذي اهتم به هايدغر ،لكن يف سياق آخر ،يف مقدمة كتاب الكينونة والزمن واملتم ّثل
يف السؤال التايل :ما العالقة بني «فهم الكائن» الذي يريد الفيلسوف بلورته مفاهيم ًيا وما قبل الفهم
مكون أساس لكائن الدازاين؟ يراهن ريكور بدوره عىل وجود ما قبل الفهم
األنطولوجي الذي هو ّ
سمه «تراجيديا البؤس» (.((1()Pathétique de la misére
ّللعصمة وهو ما ّ
لن هيتم ريكور هنا بالتعابري ما قبل الفلسفية ملفهوم «الالعصمة» واملتم ّثلة يف العبارات الدينية املقدسة
ً
سينصب اهتاممه عىل األسطورة األفالطونية للنفس كتعبري عن املزيج بني العقل والرغبة ،ثم
مثل ،وإنام
ّ
عىل بالغة باسكال بشأن «الالمتناهيني»(.((1
من منطلق األنثروبولوجيا األفالطونية ،يعترب ريكور أن النفس اإلنسانية ليست فكرة خالدة وال فانية ،بل
تعب عن خليط بني املفهومني؛ إهنا حركة املحسوس نحو املعقول ،أي االرتقاء والتوغل نحو الوجود(.((1
ّ
تعب هنا النفس عن وضع ملتبس جدً ا عندما يعطيها أفالطون صورة النظام السيايس يف كتابه الرابع
ّ
للجمهورية الذي يتألف من ثالثة أقسام ،كام هو األمر يف املدينة  :الرؤساء واملحاربون والعامل ،من أجل
يسمى
فهم الرتكيبة الثالثية للنفس اإلنسانية.
وتعب النفس يف الوقت عينه عن النفس الغضبية ،أو ما ّ
ّ
التيموس ) ،)le thumosوعن الشجاعة التي تُعترب بالضبط النقطة اهلشة يف اإلنسان.
إن ما جيعل أساطري كتاب الوليمة ) )Banquetوحوار فيدورس ) )Phèdreعىل رأس الصور غري الفلسفية
أيضا صفتها غري املميزة
أو ما قبل الفلسفية ألنثروبولوجيا الالعصمة ،ليس فقط أسبقيتها التارخيية بل ً
ملِحن «البؤس» الذي حتمله( ،((2فالبؤس هنا هو حمدودية أصلية ورش أصيل ،وهو ما جيعل النفس تسقط
يف فخ اجلسد املادي(.((2
اإلحالة الفلسفية التي يعتمد عليها ريكور تعود إىل فلسفة باسكال التي تصف اإلنسان يف كتابه خواطر
( )Penséesباعتباره وس ًطا وال تناس ًبا ملفهومي الالمتناهيني ،ويعترب أن فكر باسكال يتضمن نقطتني
مهمتني يف ما خيص عالقته بإشكال الالعصمة.
تبي أن اخلطاب بشأن البؤس ال يقترص عىل األسطورة ،بل يمكن
النقطة األوىل أدبية ،وهي حتاول أن ّ
أيضا داخل إطار من البالغة األدبية التي حترك مفهوم «اخليال» وتغذيه من أجل فهم وضع
التعبري عنه ً
يتبي لنا من خالله أن اإلنسان
اإلنسان يف الوجود .ما هو اإلنسان يف الالمتناهي؟ هذا هو السؤال الذي ّ
(ُ ((1يعتبر هذا المفهوم من المفاهيم األساسية التي استعملها ريكور في كتابه فلسفة اإلرادة ،ويعني به الحالة التراجيدية التي يعيشها
اإلنسان لكونه يتميز بحالة من الهشاشة العاطفية تجعله كائ ًنا غير متناسب وغير منسجم مع ذاته .وقد وجدنا صعوبة كبيرة في ترجمة
قريبا
المفهوم لكونه يشير إلى دالالت متعددة ،منها :المؤثر جدً ا؛ الدرامي؛ التراجيدي؛ المفجع ...وقد اخترنا التراجيدي الذي يبدو ً
من الناحية الداللية لمفهوم .Pathétique

(18) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité, p. 43.

( ((1المصدر نفسه ،ص .44
( ((2المصدر نفسه ،ص .46

(21) Greisch, p. 58.
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تائها يف هذه الناحية املقفرة من الطبيعة»(.((2
هو ذلك الكائن املوجود بني العدم والوجود؛ إنه «يرى نفسه ً
منتجا
يبي الوضع األنطولوجي لإلنسان باعتباره ً
النقطة الثانية فلسفية ،ومن خالهلا حياول الفيلسوف أن ّ
مبارشا للخطأ( .((2حتاول البالغة الباسكالية ،مثل األسطورة األفالطونية ،أن متنحنا فكرة حمددة عن بؤس
ً
اإلنسان؛ فمهمة الفيلسوف هي حماولة ملء اهلوة بني الرتاجيديا ) )le pathétiqueواملتعايل ،لكن كيف
عيل
سيقوم الفيلسوف بذلك؟ إنه سينطلق من أسئلة كانط الثالثة« :ماذا أستطيع أن أعرف؟»« ،ماذا جيب ّ
فعله؟» والسؤال املركزي «ما هو اإلنسان؟» ،وهذا ما جيعلنا نقول إن هذه القراءة تفرتض مالحظتني
أساسيتني:
حتاول أنثروبولوجيا ريكور الفلسفية أن تؤسس نقدً ا «عقل ًيا» باملعنى الكانطي .ويف هذا اإلطار ترفض
هذه األنثروبولوجيا الفلسفية كل مقاربة ملفهوم «الالعصمة» من منظور ثنائية «الكينونة والعدم» ،أي
ٍ
متعال حمض.
اعتبار اإلنسان كائنًا يوجد بني هذه الثنائية ،والنظر إىل مفهوم «الالعصمة» من منظور
يمنحنا املتعايل اللحظة األوىل ألنثربولوجيا فلسفية( ،((2يف حني هتدف فلسفة الالعصمة إىل ملء الفراغ
سينصب اهتامم ريكور عىل العمل أو الفعل ً
أول ثم عىل الشعور يف ما بعد(.((2
بني الشفقة واملتعايل ،لذلك
ّ
من جهة أخرى ،يبدو أن احلاجة إىل فلسفة تأملية متعالية جتد حدودها يف كون هذه األخرية تتجاهل الفرق
الواضح بني الفعل املعيش والفعل املفكَّر فيه ،وتركز اهتاممها فقط عىل الفعل كتعبري عن الفكر التأميل،
يف حني أن االعتامد عىل مقاربة للفعل املعيش انطال ًقا من فهم اإلنسان لذاته بواسطة ما قبل الفهم يمكنه
أن يغني هذه املقاربة التي ال يمكن للفكر التأميل الوصول إليها( ،((2وهنا تظهر احلاجة إىل االنفتاح عىل
اهلريمينوطيقا لكوهنا تؤول الرموز األساسية فيعرتف اإلنسان فيها بعبوديته وخضوعه بمحض إرادته(.((2

يظهر ال تناسب اإلنسان وال انسجامه مع ذاته انطال ًقا من مستوى قدرته عىل املعرفة ،أي اللحظة التي
تلتقي فيها الذات بموضوع املعرفة .هلذا السبب ينطلق ريكور من السؤال الكانطي املتعلق باملعرفة
أو برشوط املعرفة ،عىل الرغم من أن كتاب نقد العقل اخلالص ال يمكن اعتباره كتاب أنثروبولوجيا
فلسفية( .((2لكن ريكور عىل وعي تام بأنه ُيقحم كتا ًبا معرف ًيا تأمل ًيا متعال ًيا داخل جمال األنثروبولوجيا
الفلسفية ،ويعترب أن التساؤل عن رشائط املعرفة يبعدنا متا ًما عن مبحث األنثروبولوجيا الفلسفية ،ويعيدنا
إىل موضوع املعرفة .إن ميزة الفكر التأميل املتعايل هي أنه ينطلق من املوضوع ،وبالضبط من «اليشء» ،ففي
ينصب يف اليشء ويف
فكرا تأمل ًيا لكونه
ّ
هذا األخري يمكن إدراك القدرة عىل املعرفة .ويكون الفكر املتعايل ً
املوضوع مبارشة ويفكر فيهام( ،((2ولكي ُيربز ريكور الرهانات األنثروبولوجية لإلشكالية الكانطية بشأن
املعرفة ،ينحت جمموعة من املفاهيم التي تسلط الضوء عىل حدود املعرفة اإلنسانية ورشائطها :املنظور
املتناهي والفعل الالمتناهي واملخيال اخلالص.

(22) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité, p. 49.
(23) Greisch, p. 59.
(24) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité, p. 42

( ((2المصدر نفسه.

(26) Greisch, p. 60.
(27) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité, p. 43.
(28) Greisch, p. 61.

يعجب هنا غرايش من كيف أن ريكور يريد مقاربة شرائط المعرفة الكانطية من منظور أنثروبولوجي -فلسفي على الرغم من أن كتاب
كانط نقد العقل الخالص ال يمكن تصنيفه ضمن مجال األنثروبولوجيا الفلسفية.

(29) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité, p. 54.
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مفهوم «الالعصمة»
وصلنا هنا إىل املفهوم املركزي الذي تتأسس عليه التحليالت السابقة كلها ،أي مفهوم «الالعصمة»
()La faillibilité؛ فعندما نقول إن اإلنسان كائن غري معصوم من اخلطأ وأنه خ ّطاء ،فإن هذا يعني أن
إمكانية الرش منقوشة ومتجذرة يف تكوينه(.((3
استعماالت مفهوم «الالعصمة» وحدوده

يعترب التقليد الفلسفي أن حمدودية املخلوقات تشكّل فرصة ملامرسة الرش وإنتاجه ،لكنها فكرة حتتاج إىل
تعب عن عدم مطابقة
مراجعة دقيقة؛ ذلك أن حمدودية اإلنسان ال تتيح بالرضورة إمكانية للخطأ ،بل إهنا ّ
يعب عن
اإلنسان لذاته .ما نحتاج إليه هنا هو حتليل مفهوم «املحدودية اإلنسانية» ّ
بغض النظر عن كونه ّ
حالة عامة ،بل انطال ًقا من كونه يطرح تركي ًبا بني وضعية مع ّينة ونفي يشء ما( .((3حيتاج األمر إذن إىل نوع
من «االستنتاج املتعايل» ،أي إىل حماولة تربير املفاهيم انطال ًقا من قدرهتا عىل تركيب الثالثي املفاهيمي:
املعرفة والفعل واإلحساس(.((3

يقرتح ريكور العودة إىل الثالوث الكانطي« :الواقع والسلب واملحدودية» ،وهو املفاهيم التي
يمكن إعادة صوغها من املنظور األنثروبولوجي عىل الشكل التايل« :التأكيد التأصييل» و«االختالف
(((3
يبي مفهوم «التأكيد التأصييل»
الوجوداين»( )la différence existentialleو«الوساطة اإلنسانية» ّ .
يعب عنها الفعل ثم السعادة التي
تعب عنه املعرفة اإلنسانية والسعادة التي ّ
بالنسبة إىل ريكور الفعل الذي ّ
يعب مفهوم « االختالف الوجوداين» عن املنظور اإلنساين والطبع
يعب عنها الشعور واإلحساس .وبينام ّ
ّ
(((3
يعب مفهوم «الوساطة اإلنسانية» عن املخيال واالحرتام واللذة أو املتعة (. )Passion
والشعورّ ،

يعب
يمكن القول إن مفهـوم «التأكيد التأصييل» الذي يم ّثل الفعـل والسعادة املحسوسة بالقـلبّ ،
عن حلظة متعـالية عندما ننتقل من الوجـود املعيش إىل الوجود املفكَّر فيه .يمنح هذا االنفتـاح املبدئي
منفتحا ،وهبذا املعنى تصبح اإلنسـانية رشط إمكانية الشخص(.((3
اإلنسان إنسـانيته وجيعله مرشو ًعا
ً
يسميه ريكور املنظور والطبع
لكن هذا «التأكيد األصيل» لإلنسـان ال يصبح كذلك ّإل إذا اجتاز ما ّ
واإلحساس احليوي ،أي إن «االختالف الوجوداين» ( )différence existentialleهو الذي يمكّنني من
التم ُّيز عن اآلخر (املنظور) ثم االختالف عن نفيس كذات (الطبع) .الوعي بمنظوري الذايت جيعلني أدرك
أيضا ،وهنا ال
وجهات نظر أخرى جتاه العامل ،وبذلك ال يكون اآلخر هو الغري فقط وإنام هو شبيهي ً
تتحقق اإلنسانية ّإل داخل حركة تواصل بني األنا والغري( .((3إن اإلحساس باالختالف جيعل الغري خارج
يستج ِون هذا اإلحساس ،فام أتصور نفيس أنني هو أنا ينتفي يف الشعور بأن أكون من
ذايت ،لكن الشعور
ْ
الرضوري كذا أو كذا ،أي لعبة اإلحساس بالتناقض واالختالف الداخيل بني األنا ونفسها .ال يمكن هلذا
( ((3المصدر نفسه ،ص .184
( ((3المصدر نفسه ،ص .185
( ((3المصدر نفسه.
( ((3المصدر نفسه ،ص .85
( ((3المصدر نفسه ص .190

(32) Greisch, p. 84.

(35) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité, p. 188.
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الشعور أن يكون من دون حضور مفهوم «املستحيل» ،ألن خت ّيل كوين آخر يفرتض حضور ذات أخرى
مغايرة لكنها تنتمي إىل الذات األوىل ،فالذات تكون متطابقة مع نفسها وخمتلفة عنها يف الوقت نفسه ،هذه
جل َّوانية هي التي تثبت لنا أن الوجود هو الذي خيتارنا« ،فأنا مل أخرت وجودي ،الوجود
الغريية الداخلية ا َ
وضع معطى»(.((3
يعب عن جهد اإلنسان نحو االكتامل.
يعيش اإلنسان هذا الوجود املعطى يف النمط العاطفي للحزن الذي ّ
تعب
وهذه التجربة تتغذى من السلب بوصفه بنية ُمك َِّونة لإلنسان :الفقدان ،اخلسارة ،األسف ،اخليبةّ ...
هذه املفاهيم كلها عن جتربة للتناهي ،أي عن جتربة الفقدان والطموح الدائم نحو استعادة «التملك».
إن هذا السلب هو ما جيعل اإلنسان كائنًا حمدو ًدا ًّ
جيا وخلي ًطا من «التأكيد
وهشا ،باعتباره (اإلنسان) مز ً
األصيل» للوجود والسلب الوجودي ،ذلك أن هذا التمزق الداخيل وعدم التطابق املوجود بني الذات مع
الذات مها ما يكشفهام الشعور؛ فهذا األخري يكشف لنا عن الطبيعة الرصاعية لإلنسان التي تظهره تركي ًبا
بني جدلية اهلشاشة وصريورة التعارض بني التأكيد األصيل واالختالف الوجوداين(.((3

االنتقال من الالعصمة إلى الخطأ  :اللغز

إذا كانت إمكانية اخلطأ كامنة يف هشاشة الوساطة التي جيرهيا اإلنسان يف املوضوع ويف تصوره عن اإلنسانية
ويف قلبه ،فإن اإلشكال املطروح هنا هو بأي معنى يمكن للهشاشة اإلنسانية أن تكون قادرة عىل اخلطأ؟
اجلواب عن هذا اإلشكال يفرتض اإلحاطة بمفهوم اهلشاشة اإلنسانية.

إن اهلشاشة تعطي الرش الفرصة للظهور ،فيكون اإلنسان هو الواقع الذي ينكشف فيه الرش .نحن هنا
أمام مفهومني أو مقاربتني  :إمكانية ظهور الرش وواقعية الرش ،حيث تنعكس هذه املسافة بني اإلمكانية
والواقع داخل عالقة أنثروبولوجية الالعصمة واألخالق ،متنح األوىل إمكانية ظهور الرش وتعارض
الثانية حضور الرش بمفهوم اخلري(.((3

تؤكد أنثروبولوجية «الالعصمة» احلضور القوي للرش انطال ًقا من لغة االعرتاف ،إذ يعرتف اإلنسان
باقرتافه الرش كفعل ليس خارج إرادته بل بإرادته واختياره احلر ،وهذا ما يؤكد تلك النقيضة اإلنسانية
بحرية وإرادة تامتني .ال هيدف
التي جتمع بني احلرية واإلرادة بمفهومها الكانطي وإمكانية ارتكاب الرش ّ
يبي أن الرش واقع برشي يفرض نفسه
ريكور إىل التشديد عىل أن اإلنسان كائن رشير بطبعه ،بل حياول أن ّ
عىل اإلنسان الذي يعرتف ويقر بأنه مسؤول عن أفعاله الرشيرة كلها .يتضمن مفهوم «عدم العصمة»
إمكانية الرش من منظور إجيايب :فعدم التناسب عند اإلنسان هو القدرة عىل اخلطأ ،بمعنى القدرة عىل
ارتكاب اخلطأ ،وهنا يظهر مفهوم «عدم العصمة» باعتباره احلافز الذي جيعلنا ننتقل إىل اخلطأ والرش
«فعدم العصمة هو رشط الرش ،والرش هو الذي يكشف لنا عن حمدودية اإلنسان وعدم عصمته»(.((4
( ((3المصدر نفسه ،ص .191

(38) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité, p. 193.

( ((3المصدر نفسه ،ص  .194يرى ريكور أن المقاربة األخالقية محدودة في مقاربتها لمفهوم الشر؛ فهي تعادل بين الشر والخير،
وترى أن اإلنسان قادر على التمييز وبالتالي االبتعاد عن الشر واالتجاه نحو الخير ،انطال ًقا من تربية اإلنسان .هذا هو الخطاب الفلسفي
األخالقي من بارميندس الذي اصطحب اإلنسان في رحلته خارج ثنائية النهار والليل ،وهو نفسه الذي أخرجه أفالطون من الكهف،
عالم الظالل إلى عالم الحقيقة ،ثم هو نفسه الذي انتزعه ديكارت من األحكام المسبقة والخطأ إلى الشك ثم إلى الحقيقة :إنها فلسفة
تعبر عن اإلنسان الضال والضائع الذي نسي أصله.
ّ

(40) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité.
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إن القول إن اإلنسان خ ّطاء يعني أن املحدودية اخلاصة بالكائن غري املتطابق مع نفسه هي النقطة األصلية
يعب عن نفسه ويعرتف به
الضعيفة التي ينبثق منها الرش؛ فانطال ًقا منها يربز الرش كسلوك وا ٍع  -إرادي حر ّ
كائن يقر مسبق ًا بأنه بريء .هذا االنتقال من الرباءة إىل اخلطأ هو الذي جيعل مفهوم «الالعصمة» مفهو ًما
غامضا( .((4إن هشاشة اإلنسان ليست فقط املكان الذي ينبثق منه الرش ،وليست فقط أصل الرشور
ً
ملموسا.
اإلنسانية كلها ،بل إهنا متنح الرش «القدرة» عىل الظهور واإلنبثاق وفرض نفسه باعتباره واق ًعا
ً

إن أي بحث أو تأمل بشأن وعي اخلطأ والالعصمة يفرتض الوقوف والتأمل يف مفهوم «احلرية اإلنسانية»،
أو بعبارة أخرى «حرية االختيار» ) )Serf-arbitreيف عالقته بمفهوم «عدم العصمة»؛ فداخل هذه العالقة
تبدو حرية االختيار كام لو أهنا حرية ضعيفة قادرة عىل الوقوع يف اخلطأ ،لكن داخل عالقته برمزية الوعي
باخلطأ وبالذنب تبدو هذه احلرية مسؤولة عن مجيع األفعال والذنوب والرشور املركزية .حياول ريكور
داخل هذا اإلطار اإلشكايل ملفهوم «حرية االختيار» الكشف عن األبعاد الثالثة التي تشكل هذا املفهوم.

معي ظهر
ال ُبعد األول لـ «حرية االختيار» هو أن الرش ليس عد ًما وال جمرد خطأ بسيط أو غياب لنظـام ّ
بسببه ،بل إنه وجود واقعي -موضوعي يفرض نفسه عىل اإلنسان ومن ثمة عىل حريته ،وهنا اإلشكال
األساس ملفهوم «حرية االختيار» :كيف يمكن أن يكون الرش موضوع ًيا ويكون اإلنسان ،يف الوقت نفسه،
ً
مسؤول عنه؟
ويعب عن نفسه بشكل موضوعي،
يتعلق ال ُبعد الثاين بخارجية الرش؛ فهذا األخري يأيت إىل اإلنسان من خارجّ ،
ثم خضوع اإلنسان له انطال ًقا من إغوائه له( .((4ليس اإلنسان الرشير األول أو املطلق ،بل إنه كذلك من
الدرجة الثانية( ،((4فالرش حارض دو ًما ،وحيث إنه كذلك فإنه سيظل مرتب ًطا باإلنسان بشكل كبري.
مرفوضا
يكمن ال ُبعد الثالث يف كون الرش يتنقل إىل اإلنسان كام ينتقل املرض املعدي؛ فتارخي ًيا ،كان الرش
ً
من طرف اإلنسان لكنه يف املقابل حارض بقوة ،وهذا احلضور يعتربه اإلنسان نو ًعا من تسميم الوجود
البرشي أو تلطيخه(.((4

( ((4المصدر نفسه ،ص .199
( ((4المصدر نفسه ،ص .365
( ((4المصدر نفسه ،ص .366

(43) Ricoeur, tome 2: Finitude et culpabilité.

