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قشاءة في لتاب اإلاىعشج الهيرميىوطيقي للفيىوميىولوحيا 

(  (* ثاليف حان غشاهذان

 ( ** )عمش مهيبل/ د .ثشحمة أ

 ( *** ) لمال طيرش ي.أقشاءة 

باإلشتران مؼ الذاس الػشبُت للػلىم , ضذس غً ميشىساث الاخخالف 

 Le tournant herméneutique"جشحمت لىخاب مً ألاضل الفشوس ي , هاششون 

de la phénoménologie , حان غشاهذان((جألُفJean grondin  (( .  والتي

ججشم اإلاترحم الجضاةشي غمش مهُبل حهذا هبحرا لىللىا الى اللعان الػشبي 

هزا  , (1)"اإلاىعشج الهيرميىوطيقي للفيىوميىولوحيا " مترحما ئًاها ب 

خي و ؤلابعخمي في فترة ظبلها  الىخاب الزي ًمىً أن همشهض ظُاكه الخاٍس

ئصدهاس إلاباحث فلعفُت هبري والىحىدًت في أإلااهُا وفشوعا في مشحلت 

الثالزُيُاث و الاسبػُيُاث مشوسا بفترة الخمعُيُاث وحتى نهاًت العخِىُاث 

ت و الخفىُىُت التي ئهذسحذ غمً  التي بضغذ مػها جىشفاث إلاباحث البيٍُى

ت لُليها في فشوعا فترة الدشزس فلعفي مفشصا  ظُاكاث ألالعيُت واللغٍى

أهماطا راث ضُغ فلعفُت مػشفُت معخلبلُت و التي لطاإلاا حبز اإلاترحم غمش 

مهُبل غلى حعمُتها بالفىض ى اإلابذغت وفي ظل هزه التراهماث الفلعفُت 

اإلاثحرة جىػخم مػها مباحث فلعفُت مشىكت والتي وشُذ بالزهش منها 

و ًأحي هخاب حان . اإلاالمعت للفُىىمُىىلىحُا و ألاهطىلىحُا (2)الهحرمُىىطُلا

غشاهذان بما ًجبله مً غمم فلعفي و مماحىت هحرمُىىطُلُت كذمها 

 أبجذًاثاإلاترحم غمش مهُبل لللاسب الػشبي بأظلىب ظلغ و ساةم ًخىافم و 

لُت وئحاالتها الفلعفُت اإلاػاضشة خطىضا وان اإلاترحم في هزا , الخأٍو

 مً خالٌ غذًذ جشحماث كذمها في ألاخشي الىخاب كذ غىدها بحن الفُىت و 

لت حعهل ولىج اإلاتن اإلاػلذ  هخاباجه الفلعفُت وغؼ مً خاللها ملذماث طٍى

بعالظت منهميا غلى فً طالظم هزا الىخاب الهام و حشي بىا و هحً وػمذ 
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ئلى اظخىغاح حُثُاث هزه اللشاءة ئال و حعخىكفىا مططلحاث فلعفُت لها 

دالالث ألعيُت والهىجُت غمُلت و غلى سأط هزه اإلاططلحاث 

الهحرمُىىطُلُت ماسظها حان غشاهذان في متن هخابه الزي هحً بطذد 

و ًماسظها في ألان راجه اإلاترحم غمش مهُبل هلاسب و مإوٌ ألن , كشاءجه 

لىً أًً ميامً هزا , الىظ اإلاترحم هفعه له شُفشجه و أفله الخاص 

اإلاىػشج ؟ وماهي طبُػخه و جمظهشاجه؟ وهُف ئكخذس حان غشاهذان غبر 

ظ اإلاحارًش التي جخلبغ به؟  , ؤلاوػطافت الهحرمُىىطُلُت أن ًخلص ى غٍى

ذا  مؼ  محاوال هى ألاخش و بحزاكت مثحرة ان ًىفخح غلى جفىُىُت حان دٍس

الػلم  أي مطاسحت هحرمُىىطُلُت في اللغت جحُل الذصاًً ال محالت ئلى 

لُخحن ئحذاهما جىىشف مً خالٌ اللغت اإلاُخافحزكُت اإلاػمشة  ملاسبخحن جأٍو

في غُاهب اإلاتن اللغىي و الاخشي ضاسمت غبطاهُت دكُلت جبذا مػها لػبت 

ل مً لذن اإلِاإلف و حُىما هدباحث مؼ اإلاترحم غً مالبعاث ئغخماد  الخأٍو

همىطلم لػىىان هخابه هجذه tournant( Le)غشاهذان غلى لفظت اإلاىػشج 

 .ًطشح بأهه نهلها مً ابحازه الالعيُت و هزان مً فلعفت اللغت 

و الىخاب الزي هحً بطذد كشاءجه ئظتهله اإلاترحم بخلذًم مطىٌ ههج فُه 

خي للهحرمُىىطُلا و الخذاخالث  ههجا أسهُىلىحُا معخلطُا البػذ الخاٍس

الىبحرة بُنها و بحن الفُىىمُىىلىحُا و الاهطىلىحُا و رلً طبػا داخل 

(. 3)الفلعفت ألاإلااهُت بالخطىص و الىخاب ملعم ئلى خمغ فطىٌ 

ئظهام هىظٌش الطامذ في الهحرمُىىطُلا   =     الففل  الال 

. الهشمُىىطُلا في مإلف الىُىىهت و الضمان  =    الففل الثاوي

ؤلاهخلاٌ مً هحرمُىىطُلا هُذغش ئلى هحرمُىىطُلا غادامحر   = الففل الثالث

اإلاىػشج الفُىىمُىىلىجي للهحرمُىىطُلا وفم مىظىس  =   الففل الشابع

يىس  , هُذغش و غادامحر و بىس ٍس
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ذا  =     الففل الخامس . ماهُت الخفىًُ غىذ دٍس

. الفُىىمُىىلىحُا اإلاشطىبت =       الخاثمة 

ت  التي ولج خباًاها وهبذأ  بادب ري بذء بخىىه خباًا اللشاءة الحفٍش

اإلاترحم غمش مهُبل واغػا غشاهذان داخل حذود مػشفُت ومىهجُت ومفطلها 

 :غلى مشاحل زالر 

بذءا مً الفُىىمُىىلىحُا اإلاخأضلت في حزوسها مً الفُلعىف 

ذة لهزا الفُلعىف و كذسجه , ألاإلااوي اًذمىهذ هىظٌش  ملشا باحزاكت الفٍش

فالفُلعىف , فىشي و منهجي غُم–الهاةلت غلى اإلاىاوسة داخل ئطاس ئبعخمي 

الفُىىمُىىلىحُا حػني الذساظت الىضفُت **هىظٌش جاسة ًذعي بأن 

و جاسة أخشي ًلش بأنها الػىدة ئلى ألاشُاء راتها مػشحا ألهم , (4)** للظىاهش

ظمت جدعم بها هاجه الفلعفت أال و هي اللطذًت مً مىطلم الىعي داةما هى 

 ؤلاختزاٌ أووالشد , باغافت ئلى خطىة ؤلاًبىخُت  (5)وعي بش يء ما

الفُىىمُىىلىجي الزي ئظخحم حذاسجه بحمل اإلاىهج الفلعفي و لىً اإلاترحم 

ٌػخبر بأن هاجه الفُىىمُىىلىحُا الهىظشلُت وكػذ في ئوعذادًت ئبعخمُت 

وىن ول الفلعفاث مطمحها الشهحز الػىدة ئلى ألاشُاء راتها و ئن جباًيذ 

اللاةل  ((اهذسي دو محرا))اإلاعالً و اإلاىاهج و ًلخبغ بزان اإلاترحم اكتراحُت 

بػشوسة ئماطت اللثام غً الطىسهت التي مىِذ بها الفُىىمُىىلىحُا و أن 

جلخجئ ئلى غالم اإلاػنى و  الذاللت و دحؼ ول ؤلاحاالث اإلاشجبطت بمفهىم 

لُىللىا بػذها , اللطذًت و ئًحاالتها العُيىلىحُت غىذ فشاهض بشهخاهى 

و حُنها ٌعخىىه اهطىلىحُا , اإلاترحم وزبت مً الاهطىلىحُا ئلى الهحرمُىىطُلا 

معخظهشا اإلالاسبت , هُذحش ملشا بمذي حػلُذ هزا البرادٌغم الاهطىلىجي 

ت التي جظهش بعُطت و هي جبطً غملها الذفحن  فلطػا , الهُذحٍش

ولم جفله اإلاىىىن ,فُىىمُىىلىحُا هىظٌش طفذ غلى ظطح الىُىىهت 

ت  الباطني الزي وحذ بذًله في اهطىلىحُا ماسجً هُذحش باللغت الشاغٍش

و ًشهض بػذها , الهىلذسلُيُت اإلالخذسة غلى حزق بػؼ ألغاص هاجه الىُىىهت 
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 ألنهامهُبل غلى اللغت بحىم كذستها غلى حزق أم الظىاهش الا و هي الىُىىهت 

مما .ولىنها في الان راجه ظخيىن أداة لػذم فهمىا له, وظُلخىا لفهم الياةً 

التي حػلذ غادامحر ًخجاوص اهطىلىحُا , ًفخح الاهبجاظت هحى الهحرمُىىطُلا

ىحى ظاليا الخفىُىُت. ,هُذحش ئلى مىخى حذًذ , ًىطلم مً الهحرمُىىطُلا ٍو

ار حػل غشاهذان مً هحرمُىىطُلا غادامحر مىػطفا أظاظُا في الشبط بحن 

و اهثر سوهلُت مً ول هزا ,مباحث الفُىىمُىىلىحُا و الاهطىلىحُا 

ذا  , جىهُذًخه الىبحرة التي ججمؼ بحن الهحرمُىىطُلا و جفىُىُت حان دًٍش

ذا مىاشذة إلالاسباجُت ألعيُت هالظُىُت في مىحاها  مػخبرا جفىُىُت دًٍش

ذا الشاب , الغشاماجىلىجي  ذا , طبػا وهزا حُىما هلشأ لذًٍش بخالف دًٍش

ت و ألاضالت و ما حبلذ غلُه مً , اإلانهً اإلانهمً غلى معاءلت الهٍى

(. 6).هىظخالجُت و دساماجُىُت 

  اسهام هوسشل الفامت في الهيرميىوطيقا:الففل  الال من الكتاب 

بل ,  اكخحام هىظٌش إلاجاٌ الهحرمُىىطُلا لم ًىً البخت مطمحه ئن

وىهه ًحمل , بالػىغ ار وان غذ ول ما ًمىً وضفه بالفىش الهحرمُىىطُلي

خاوي  وال أدٌ غلى رلً مً الحىاس الجذالي الزي , في بىاطىه  اإلاحنى الخاٍس

ش , بحن هىظٌش و دلخاي  كطػا دون أن هيس ى رلً الطشاع الذًالُىخُيي اإلاٍش

لُت هُذحش  و لِغ ما ًمىً , فهىظٌش وان دأبه هى الظىاهش راتها , مؼ جأٍو

له حىٌ الظىاهش  و لىً هل هزا ٌػني بأن هىظٌش لم ًىً .جأٍو

هحرمُىىطُلُا ؟ 

يىس في هخابه اإلاثحر فُىىمُىىلىحُا "ًلمح الفُلعىف بىٌ ٍس

الاهدباه الى بػؼ اإلاططلحاث التي ٌعخػملها هىظٌش بحىم , "وهحرمُىىطُلا

لىً هىظٌش ٌػمذ الى الخأهُذ غلى أهه , أنها مً ضمُم الىهج الهحرمُىىطُلي

 اإلااهُاث بشيل ئلىًخذاٌو هاجه اإلاططلحاث الهحرمُىىطُلُت بغُت الػىدة 

حلُم أن هطشح بأن هىظٌش لم ًيشش هخبا بلذس ما وان ٌػمذ .أفػل

ٌ ,للبحث؟ , ئن ما ًمىً أن هىػخه بالهحرمُىىطُلا في فُىىمُىىلىحُا هىظش
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الػىدة ئلى  ))هى في وىامً الجملت الفُىىمُىىلىحُت الشػاساجُت الشهحرة 

و مػها جبذأ سحلت البحث غً اإلااهُاث اإلاعخترة خلف الاشُاء ,((ألاشُاء راتها

 أو بحث ملاضذ وئحاالتهاو معاءلت اللطذًت اللابػت خلف الظىاهش ,

. اإلاػنى التي حشيل ألاشُاء 

ئن اإلاطاسحت الفُىىمُىىلىحُت الهىظشلُت حشجبها غذًذ احاالث 

لُت هلخذس غلى اكخفاء ازاسها الجلُلت مً خالٌ اإلاععى الىبحر , جأٍو

هزا ؤلاٌػاص الهىظشلي  , "" الػىدة ئلى الاشُاء راتها"" للفُىىمُىىلىحُا الا و هى 

لي  , وعدشف حُثُاجه مً خالٌ دغىجه ئلى أن هحخمي مً أي وعم مُخافحًز

و وػمذ الى الاختزاٌ الفُىىمُىىلىجي  , و أن هىخفي بما ًلذمه لىا الحذط 

لىً , * مػطى في الحذط*الزي بفػله هخخلظ مً ول ما ال ًظهش بشيل 

 laفمهمىمُت الشد .ًذزش بذزاس اللبغ و الغمىع,((epoche))مططلح اًبىخُت 

reduction  ت لت ظٍش ألهه ًحُلىا ئلى الاججاه هحى ,   ججبله الهحرمُىىطُلا بطٍش

ت اإلاعبىكت باغادة هُيلت لىظشجىا للػالم  بحىم أن هىان , الاشُاء اإلااهٍى

هزه الهىة , داةما هىة بحن اللىٌ الخاسجي والباطني الزي هحاٌو اظدىطاكه 

باالغافت الى اللطذًت التي هي في ضمُمها جىجش , هي مىمً الهحرمُىىطُلا 

هزا الخىجش اإلاىحىد بحن اإلاػنى , ًيبجغ هىسه غً الزاث باججاه اإلاػنى

و هىا حػاهم الفُىىمُىىلىحُا الهحرمُىىطُلا , اإلالطىد واإلاػنى في حذ راجه 

هما اغخبر غشاهذان أن مً أهبر الاظخحلاكاث الهحرمُىىطُلُت .همبحث 

, لهىظٌش هى غذم اختزاله للمػنى داخل الاججاه اللطذي للمىغىع

فاإلاىغىع ال ًفػل شِئا ظىي أن ًلذم بالدشاسن في حشىُل اإلاػنى الزي 

وبزلً فان هىظٌش مً خالٌ جىحيهه للفُىىمُىىلىحُا بمىخى .ًىلذ مػه

هما اهه حشي بىا .ًيىن كذ ولج الهحرمُىىطُلا مً بابها الىاظؼ , اللطذًت 

بما هى مششوع , ان وشحر الى اغخباس الخطىس الهحرمُىىطُلي للذاصاًً 

اإلاطذس , * غالم الحُاة *ملزوف كذ جشدد ضذاه في جطىس هىظٌش حىٌ 

 .(7)الاٌو ليل حشيل للمػنى
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الهيرميىوطيقا في مؤلف الكيىوهة الاالضمان = الففل الثاوي 

ئن مططلح الهحرمُىىطُلا ًظل دون أدوى شً ألاكل وغاحت 

واإلاثحر في هزا الفُلعىف أهه ًطػب ,(8)داخل التراجبُت اإلاعجمُت لهُذغش 

عهل فهمه مػا  عتهل حان (9)بحىم لغخه راث الىغمت الطىفُت, َو  َو

غشاهذان هزا الفطل باظخػشاع أحذ أهم حمل  مإلف هُذغش اإلاشهضي 

الفلعفت هي )التي ئغخبرها اإلاإلف مهمت مإداها , الىُىىهت والضمان

أهطىلىحُا فُىىمُىىلىحُت ولُت جىطلم مً هحرمُىىطُلا الذصاًً  بما أنها  

حػذ جحلُال للىحىد فلذ كامذ بخحذًذ نهاًت الخُط اإلاىحه بأي مطاسحت 

فلعفُت حُث جبذا ئهبجاظت هزا الىحىد أو حُث ًفترع فُه أن ًيبجغ 

ت  (9)  غشاهذان مثللت جحمل جمىيها مً همط اغخبرهاهي حملت هُذغٍش

حشي بىا و هحً هلج اإلاتن الهُذغشي ألاضُل الىُىىهت , هحرمُىىطُلي للذصاًً

والضمان وعخىىه بىغاحت مذي ئظخػاب الىخاب إلاباحث ألاهطىلىحُا و 

أما ماًخػلم بالهحرمُىىطُلُا فان مخنها لم ًحؼ ئال , الفُىىمُىىلىحُا 

ئنها  (هطف ضفحت غلى أكل جلذًش )بالجزس الِعحر  في هطُت هُذغش الشهحزة 

وهاهجا بىا ئلى هىع مً ئلضامُت أن ًيىن اإلاىطلم ,  جىخما غشغُاباكخذاس

ألاهطىلىلىجي و الفُىىمُىىلىجي مً هحرمُىىطُلا الذصاًً  و لىً إلاارا وفي 

أي معخىي وهُف حشيل الهحرمُىىطُلا هلطت ئهطالق ألاهطىلىحُا 

الفُىىمُىىلىحُا الشاملت في الىُىىهت و الضمان  فلطػا ئن هُذغش جىاغمذ 

محادزاجه مؼ اإلانهمىحن غلى دسظه في الهحرمُىىطُلا و لىً باوشادة ٌغمشها 

دون أن هيس ى هخاباث هُذغش الشاب في دسوظه التي لخطها , الخىخم و اإلاىش 

ئهه مً الطػىبت بميان أن ,  (هحرمُىىطُلا الحذور)في مششوغه الفلعفي 

هخمثل فُىىمُىىلىحُا و أهطىلىحُا دون هحرمُىىطُلا وفلا لللىٌ 

. الغشاهذاوي
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ئرا وػىد ئلى هحرمُىىطُلا الذصاًً همىطلم أوالوي اضالوي في 

 فُلعىف الغابت العىداء أدسج هزا ئن]اإلاششوع الهُذغشي وغلُىا ان هطشح 

  غلُىا اًػا أن هلش  بأن الحذالاثاإلافهىم لغشع ششح مفهىم آخش أال و هى 

ش مً ,مططلح الذصاًً حماٌ رو أوحه  لُػمذ بػذها هُذغش ئلى الخحٍى

حلُلت ئن مططلح , هحرمُىىطُلا الحذور ئلى هحرمُىىطُلا الذصاًً 

هحرمُىىطُلا غىذ ماسجً هُذغش مشجبط بطىسة سهحزة بالفهم أي فهم الذصاًً 

لحلاهُت وحىده و بزلً جيىن جمعىُت هُذغش بهحرمُىىطُلا الذصاًً حػني 

بطىسة اهثر ئظخجالءا ئغادة جضوٍذه بالىظاةل التي جمىىه مً شحز ئهدباهه 

ئلى وغػُخه الخاضت هياةً هىان  حلُم أن وػخبر هحرمُىىطُلا هُذغش 

بمثابت مماسظت لألهىاس و جيىن كطذاهُت هُذغش في النهاًت هي ئخشاج الذصاًً  

 ًلف حاةال أمام الخملً أنوئهبجاظخه اإلاىفخحت وتهذًم ول ما مً شأهه 

ت لزلً حشي بىا أن هػُف  اإلاليىحي لخطىضُت الذصاًً وجفشدًخه الزاجٍى

ألن الذصاًً ماصاٌ مخفُا غً راجه , ئغاءة هحرمُىىطُلُت للذصاًً بعشغت

ً بشتى ئظلاطاتهم ألاجُلُت و العاظاجُت , بخفشدًتها  خاغػا للمثرزٍش

(. 10 .)ألاشياء راتهاوألاًذًىلىحُت و هزا ماًحىٌ دون ان ًبلغ الذصاًً 

ؤلاهتقال من هشميىوطيقا هيذغش إلى هيرميىوطيقا = الففل الثالث 

غادامير 

ت طبُػُت  ئهه مً باب اإلاىاغػاجُت ئغخباس هحرمُىىطُلا غادامحر ئظخمشاٍس

فهل مػنى , لهحرمُىىطُلا هُذغش مما حػل غادامحر ألاهثر وفاءا ألظخاره 

رلً ان غادامش ظاسع للىهج الهُذغشي في مبحث الهحرمُىىطُلا وهحً وػشج 

عت الخػلُذ والػىص  غلى مبحث الهحرمُىىطُلا الهُذغشي ئال و كؼ فَش

 :جخمفطل غلى زالر مىاحي  هبري 

 هحرمُىىطُلا الحذور ألاولى  -

 هحرمُىىطُلا الذصاًً في الىُىىهت و الضمان  -

لا , هحرمُىىطُلا اإلاشحلت اإلاخأخشة  - خ اإلاُخافحًز  .و جخػلم أظاظا بخاٍس
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من احل هيرميىوطيقا //اإلاىخى الاٌو هلخذس ئظخػابه جحطُال جحذ شػاس 

 ئلى هحرمُىىطُلا هُذغش أخشي  و ٌػُذها حان غشاهذان مشة للحذالاث

وبالخحذًذ جلً اإلاخػللت بالحذور الاولى الزي جخلبغ به غىامؼ هي مً 

ضمُم غُاهب هحرمُىىطُلا هُذغش و ئرا غمذها ؤلاظخىىاه اإلالاسباحي 

لت الياةً اإلاػني facticité(الحذور)مططلح :ٌ  الزي ٌػني اإلاػِش وفم طٍش

فالحذور في النهاًت ٌػِش و ظُػِش , ان ًيىن للذصاًً حذوزُت هفعه)

داخل ئنهمامُت الزاث بزاتها  ئن اإلاهمت ألاولى للهحرمُىىطُلا هي الػمل غلى 

فهزا , الزي هى طابعي أها ,  بزلً الطابؼ الىُىىوي "الحذالاجية "جزهحر 

ل– اإلاىخذب–الياةً  لزلً جلخجئ هحرمُىىطُلا الحذور غلى (راجه-الخأٍو

ت "ئخشاج الحذوزُت مً واكػت وعاًنها لزاتها أو  ئلى مىحنى " ئغتراب الزاجٍى

(. 11).الخُلظ الخجزسي الشادًيالي ئججاه الزاث لزاتها 

هحرمُىىطُلا الىُىىهت و الضمان "ئلى " حان غشاهذان"زم ٌػشج 

ت طبُػُت لهحرمُىىطُلا الحذور," في الوقت الزي .-هاجه ألاخحرة ئظخمشاٍس

الا بكل , هجذ فيه أن هيرميىوطيقا الحذالاث  الالى ثشدد على مسامعىا 

الذاصاًن الفشدي *إن موضوع الهيرميىوطيقا هو , أهواع ؤلاباهة اإلامكىة 

حتى ثتمكن من ؤلاسهام في استنهاض ًقظة سادًكالية , * لكل مىا 

الكيىوهة الا *إن هيرميىوطيقا ---, بخفوص الزات اإلاتماهية مع راتها 

 .ستلجأ إلى ؤلاهتمام بالذاصاًن بطشيقة ثفاعذًة * الضمان 

قا - ئن وعُان الىُىىهت ًذخل غمً الترهُبت =هيرميىوطيقا ثاسيخ اإلايتافيًز

لا راتها  لا فحعب , اليعلُت للمُخافحًز خ , و لِغ اإلاُخافحًز بل ول الخاٍس

. الغشبي ًطبػه هزا اليعُان للياةً غلى هطاق واظؼ 

= غادامير في مواحهة اإلاششالاع الهيرميىوطيقي لهيذحش -

هُف همىكؼ اإلاىظىمت –حشي بىا أن هطشح ظإاٌ مشهضي مفاده 

الهحرمُىىطُلُت لغادامحر في مىاحهت جلً الخاضت بهُذحش ؟ 

اهىا هجذ غادامحر ٌعخمذ الهامه مً هحرمُىىطُلا الحذور جاسة 

ومشاث هخجشم ضػىبت في وىهىا ال هلخذس غلى الحاق " غىذ هُذحش الشاب"
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غادامحر بأي مً الخطىساث الهحرمُىىطُلُت الثالر التي دافؼ غنها 

خي .هُذحش اإلانهمم باللغت و , البذ أن هلش بخأزش حلي بهُذحش اإلافىش الخاٍس

ئال أهىا ال هلحله بزلً اإلاششوع الخاص ,  الفنيألازشالىاهج إلاعلً 

لا  خ اإلاُخافحًز  (12).بهحرمُىىطُلا جاٍس

 :في سبيل فيىوميىولوحيا محوسها حذجية الفهم -

ئن غادامحر ًىطلم مً الفهم و ًحاٌو بهزا مماسظت الهحرمُىىطُلا 

 ئحعاظىاو مارا ًأخزها غىذ , ما الزي ًلؼ لىا؟ = بذءا مً الدعاٌؤ الخالي 

 .بأهىا فهمىا؟

مً مػىاه , ئن غادامحر فهمه وفم العلُلت ألاإلااهُت التي فطش غليها 

ومؼ رلً فان الحذر الزي يهم غادامحر لِغ ران , الاٌو وهى الحذر

وهى في كمت , اإلاخػلم بخلً اللػبت اإلاشهبت بحن جخفي الياةً و بحن غطاةه 

أو اإلاخػلم بحطت الحذر في ول , و لىىه الحذر اإلاخػلم بالفهم, غضلخه 

. فهم

فان هحرمُىىطُلا الىُىىهت والضمان , وبخطىص الزاث اإلاخماهُت مؼ راتها

لت جطاغذًت ظخلجأئلى .  الاهخمام بالذصاًً بطٍش

 

اإلاىعشج الفيىوميىولوجي للهيرميىوطيقا الافق مىظوس =الففل الشابع 

غادامير الاسيكوس , هيذغش 

ٌػخلذ غادامحرأن هىظٌش وهُذحش هما الػشابحن الحلُلُحن لهزا 

اإلاىػشج الهحرمُىىطُلي للفُىىمُىىلىحُا فهىظٌش كذ اوشغل 

بالفُىىمُىىلىحُا الهحرمُىىطُلُت غبر جلً الاهخمامُت الىبحرة بما ًذغىه 

. اللطذًت الطبُػُت للشػىس 

وهُذحش وان ًحبز أن جيىن الفُىىمُىىلىحُا خاضخه أهثر 

أي أهثر هحرمُىىطُلُت مً فُىىمُىىلىحُا , فُىىمُىىلىحُت مما هي غلُه

حشي بىا و مً باب الحطافت ان .ومً هحرمُىىطُلا هىظٌش في الان غُىه 

ت لغادامحر الزي ٌػخلذ أهه لً ًيىن هىان فهم  هإهذ أن البغُت الجىهٍش
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, وبخاضت بمػٌض غً البحث في مجاٌ اللغت, بمىأي غً اللغت

اإلاخحفض ,  ًلظت الفهم ئلىفالهحرمُىىطُلا الفُىىمُىىلىحُت لغادامحر جذغى 

ت  يىس ال جىد أن جبحن لىا بشيل واضح , إلاعألخه اللغٍى أما باليعبت لبىٌ ٍس

ئال أنها حػمل غلى جمذًذ مىظىمخه الهذمُت , ماهي مذًىت به إلااسجً هُذحش 

ػُت  لت اإلاخػللت , مً خالٌ كبىلها و بأهاة , الخلٍى هزه ألالفت الطٍى

أو , بأن ٌػمذ هُذحش , هما أنها كبلذ و غً طُب خاطش , بالخمىغػاث 

( 13).غادامحر ئلى اخز الػلم 

ؼ أو التهذًم الهحرمُىىطُلي ًىد بهزا اإلاػنى أن ًباشش ما ٌعمُه  فالخلٍى

يىس فُىىمُىىلىحُا هحرمُىىطُلُت أو فهما مػُىا للزاث  بهزا اإلاػنى , بىٌ ٍس

حتى , فان اإلاىػشج الهحرمُىىطُلي للفُىىمُىىلىحُا لِغ بأكل أهمُت , أًػا 

ت مً اإلاىػشج الفُىىمُىىلىجي للهحرمُىىطُلا  . ال هلىٌ حىهٍش

ماهية التفكيك عىذ حاك دسيذا = الففل الخامس 

فا  ذا أن ًلذم لىا حػٍش , ملخػب = واحذا للخفىًُ , حاٌو حان دٍس

ت و دون أًما جحزلم  حػل الىثحر مً , ((ئهه أهثر مً لغت  ))ًخمحز باالًجاٍص

ا , حمهىسه اإلاعجب به  فه اظخفضاٍص فهل مػنى هزا أن هىان , ٌػخبر حػٍش

ألن لغت واحذة ال جىفي أبذا أم مإدي لغت , أهثر مً لغت في الخفىًُ  ؟ 

الزي كطػخه غلى هفعها مً اهه , مػُىت ال ًمىنها البخت الىفاء بالىغذ 

و بملذاس ما هػاغف مً غذد , ًيبغي أن ًيىن هىان أهثر مً لغت واحذة 

اللغاث او مً احخماالث كُام هزه اللغاث بملذاس ما وعدشػش حذود هزه 

ذًت؟  , اللغت بما هي هزلً  لىً ما ظش ول هزه اإلاػاهاة الذًٍش

ت  التي وعخىىه مً , حشي ان هلج خباًا هخابه احادًت الاخش اللغٍى

ذا معيىن بهمىمُت لغاث   (الػشبُت واليهىدًت  )" احذاده" مػامُنها ان دٍس

لىً , الن اللغت الىحُذة التي حػلمها وظىنها هي اللغت الفشوعُت , جحذًذا 

اها ال املً ظىي لغت واحذة = " ٌشً دوما اهه غلى وشً الشحُل ار ًلىٌ 

رلً ان اللغت الىحُذة التي اجلنها واحبها ". ومؼ رلً فهي لِعشذ لغتي , 

ذا كذ وحذ هفعه مخماهُا مؼ اللىة , واهذ داةما لغت الاخش  وليان دٍس
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ت في معخىي اللغت  هاهشا الضىله الاولى اإلاخجلت هيهىدي , الاظخػماٍس

.  العىداءوهأحذأبىاءؤلاكذام

ت هي في الىاكؼ ججشبت شاملت بما آلاخش الخجشبت اإلاخػللت باحادًت أن  اللغٍى

ت غىذ الاوعان ألاظاط جترحم الاغتراب أنها ( 14) للمعالت اللغٍى

 الخفىًُ بهزا اإلاػنى ًىد ان ًيىن بمثابت رلً الخزهحر اإلاعخحُل أن

الخزهحر بزلً الاغتراب الػشوسي , الخزهحر اإلاعخحُل باليعُان , باليعُان 

. ليل لغت وزلافت

ان اإلاباحثت الهحرمُىىطُلُت حشضذ غلى ان جمُط اللثام غً الحىاس 

ذي هزا الحىاس الزي , بحن مفهىم الفهم الغادامحري والخفىًُ الذٍس

. جمخػذ غىه اهفخاحت غلى آلاخش وبحث غً لغت أخشي غحر لغتي أها

ت جخػالم بشادًيالُت اللابلُت لللزف  و وعخجلي مً ,ئن أحادًت آلاخش اللغٍى

رلً أن الفهم باليعبت للهحرمُىىطُلا ئهما ًطذس غً هزه اللابلُت الجامحت 

فئن التفكيك الا الهيرميىوطيقا لللزف فال مػلىلُت دون وعُان و مً هىا 

 أبذاًتحذجان لغة آلاخش اإلاستحيلة فلغة الااحذة ال ثكفي 

 

 **الفيىوميىولوحيا اإلاشطوبة **الخاثمة 

ئظتهل حان غشاهذان خاجمت دساظخه بػباسة مفادها ما هى هلُؼ 

مططلح الفُىىمُىىلىحُا؟ ئن هلُػها هى الفُىىمُىىلىحُا اإلاشطىبت 

 هاجه اللفظت لىضف فلعفت مػُىت هما أهه مً ألاحذس اظخخذامبحىم أن 

م  الطمذ غً الحذًث غنها أي أن  هزلً أن أماسط هزه الفلعفت  بطٍش

أهه هىع مً مماسظت .هماسط فُىىمُىىلىحُا  جلىم بشطب راتها بزاتها 

 بحث فُىىمُىىلىجي ٌػمل و هأهه لىحت حمُلت  أيئن ,(15)شطب اإلافاهُم 

فهي ججػلىا هشي ماهى مشظىم و لىً ال هلخذس غلى ظإاٌ ما ًخػمً هزا 

كذ جيىن مجاال مىغىغاث مػُىت  (اإلاشطىبت)ئن الفُىىمُىىلىحُا .الشظم 

: او جللُذا فلعفُا ,أو مىهجا 
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حشي بىا وهحً وعخىىه خباًا = الفُىىمُىىلىحُا بما هي مجاٌ مىغىغاحي /أ

ا ال هجذ مً مػامُىه , هخاب هُذغش الشهحز الزي أهذاه ئلى أظخاره ظاهٍش

اإلاازلت في متن الىُىىهت و الضمان  ما ًطادق غلى رلً و ًذغمه بحىم أن 

مىغىع الفُىىمُىىلىحُا ألاهثر سوهلُت هى ران الزي ال ًدبذي غُاهُا و هزه 

الطشوحت جخالف الىهج الهىظشلي فالش يء راجه باليعبت ألطشوحخه الخفُت 

. اللاةلت بأن غلى الياةً أن ًيىن هزا هى اإلاىغىع  

ئن هُذغش ئغترف في البذاًت أن = الفُىىمُىىلىحُا هػىىان  إلاىهج مػحن / ب

غلم فُىىمُىىلىجي ًذعي الػىدة للظىاهش هي فىشة بذيهُت حشبه مً ًحاٌو 

دفؼ الباب لُفخحه وهى  في الاضل مفخىح و هىا وعىىه ملىلت هُذغش في 

لً اجحذر ئال غً ألاشُاء راتها هزا "سظالت بػث بها ئلى حىلُىط ظخاهٌض 

غمذ هُذغش وماسط . "لً احيي لىم حياًا ال مػنى لها,وغذ مني 

الفُىىمُىىلىحُا مً مىطلم الاشُاء راتها و لىىه صادها مػنى وئهفخح مً 

لُت مً مثل ألُثُا  الالجحجب  , خاللها غلى الفىش الُىهاوي ومططلحاجه الخأٍو

إظهاس وفحٌزغ وؤلاهبثاق هما جطبح الفُىىمُىىلىحُا غىذ هُذغش ,ولىغىط

. الظواهش إهطالقا منها هي راتها 

هىزا هشي اهه مً الطػىبت ان هجػل مً مفهىم مػحن مفهىما /ج

لت حذًذة هاجه ألاخحرة أنفُىىمُىىلىحُا ًمىىه  ئن اإلااهُت . ًطف و بطٍش

ت للفُىىمُىىلىحُا ئهما جىجلي في اللذسة  غلى ئظهاس الظىاهش  و , الجىهٍش

التي حػشف مػنى الحلُلي لإلظهاس ظىاءا في غظمخه او غػفه ٌػني في النهاًت 

ضحروسة اللغت بهزا اإلاػنى فان الفُىىمُىىلىحُا ألاحعً جشجِبا و جىظُما 

( 16).جطبح هي راتها الهشمُىىطُلا

 2 الجضاةش ةباحث ,ولُت الػلىم ؤلاوعاهُت والاحخماغُت, حامؼ***

 :هوامش القشاءة
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و ُاىز ,خمتص يف امفوسفة اماكهطية ,فيوسوف و مفكر كيدي ,jean grondin (؟ -- 1955 )جان غراهدان  (**)

و امفوسفة امالكسكية الأملاهية و اترخي امليتافزييلا ,هممت ابلأحباث امِريمييوطيلية و امفييومييوموجية ,و مارتن ُايدغر , غادمري 

: من أأمه مؤمفاتَ , 

( , 2006)امِريمييوطيلا,  (1989)اكهط و مشلكة امفوسفة , (1987)امليؼرج يف فكر مارتن ُيدغر ,2009-فوسفة ادلين 

اخل ...(2003)امليؼرج امِريمييوطيلي يف امفييومييوموجيا

 أأس تاذ امتؼومي امؼايل يف امفوسفة جبامؼة اجلزائر و ابحث و مرتمج خمتص يف امبًيوية  و امفييومييوموجيا و =معر  هميبل (***)

 = من امه مؤمفاتَ, و ادلكتوراٍ من جامؼة اجلزائر , متحطل ػىل شِادة املاجيس تري من جامؼة دمشق , امِريمييوطيلا 

امتفكري مع ُابرماز ضد = و ترجامت كثرية مثل , اشاكمية امتواضل يف امفوسفة امغربية املؼارصة, كوجيتو اذلات امؼارفة 

 اخل...ايتيلا املياكشة و مسأأةل احلليلة مِابرماز , امليؼرج امِريمييوطيلي نوفييومييوموجيا مغراهدان , ُابرماز الوتو ابل 

و , اجلزائر , مًشورات الاختالف, ترمجة و تلدمي معر هميبل , امليؼرج امِريمييوطيلي نوفييومييوموجيا , جان غراهدان -(1)

. 1ط,2007, بريوت مبيان , ادلار امؼربية نوؼووم 

, // ُرمس //Hermeneus يه امتؼبري الاىلكزيي نولكمة اميوانهية امالكس يكية hermeneutics" امِريمييوطيلا  -(2)

و يف الاسطورة , و تؼين املفرس أأو امشارح و يف موضع من كتاابت امفيوسوف افالطون وضف امشؼراء بأأهنم مفرسي هللا 

ىل امياس يف الارض رسائل و أأرسار , اميوانهية اكن ُرمس رسول الامِة يتسم برسغتَ و رشاكتَ  و اكن معهل ُو أأن ييلل ا 

و يطوغ بلكامت , اكن ُرمس كادرا بيؼهل ذي الاجٌحة ػىل جتسري امفجوة بني الامِيي و امؼامل امبرشي , أأمِة اوهميبوس 

و امِريمييوطيلا تتؼوق اذن ابمتفسري و حىت ابمرتمجة خاضة فامي .مفِومة ذكل امغموض املابع وراء املدرة امبرشية ػىل امتؼبري 

مِيا أأو لكمة هللا  ا املؤمٌون وحيا ا  . هل ػالكة بتفسري اميطوص امللدسة اميت يؼترُب

. 7ص , امليؼرج امِريمييوطيلي نوفييومييوموجيا , جان غراهدان - (3)

, مراجؼة جورج كتورة , ترمجة اسامغيل مطدق , أأزمة امؼووم الاوروبية و امفوسفة امرتاوس يداهتامية , ادموهد ُورسل -(4)

. 9ص, 2008يوهيو , 1ط, مبيان , بريوت , امليظمة امؼربية نورتمجة 

, 1ط,, 2007مبيان , بريوت , امليظمة امؼربية نورتمجة , ترمجة فتحي اهلرو , فكرة امفييومييوموجيا , ادموهد ُورسل -(5)

. ص

. 10ص , امليؼرج امِريمييوطيلي نوفييومييوموجيا , جان غراهدان - (6)

 74.ص, املطدر هفسَ , جان غراهدان -(7)

شاكمية امتواضل يف امفوسفة امغربية املؼارصة , معر هميبل -(8) املركز , و ادلارامؼربية نوؼووم ,مًشورات الاختالف , ا 

 .21ص  , 2005 , 1ط , امثلايف املويم 

, 2007, ادلار امؼربية نوؼووم , مًشورات الاختالف , ترمجة وجيَ كاهطو , ملدمة يف امِريمييوطيلا , دايفيد جاسرب - (9)

. 147 , 1ط

. ترمجة فتحي املس يكيين, امكييوهة و امزمان , مارتن ُيدجر -(10)

. ص , امليؼرج امِريمييوطيلي نوفييومييوموجيا , جان غراهدان -(11)
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 101ص , املرجع هفسَ , جان غراهدان -(12)

 103ص , املرجع هفسَ -(13)

 106ص, املرجع هفسَ -(14)

. 14ص  , 1ط, مًشورات الاختالف , ترمجة معر هميبل , احادية الاخر انوغوية , جاك دريدا -(15)

 165ص .امليؼرج امِريمييوطيلي نوفييومييوموجيا , جان غراهدان -(16)

 187ص , املرجع هفسَ -(17)
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محاالاس ألاعذاد القادمة 

  هُذغش  ساهىا 

   لُت في الثلافت الػشبُت الذساظاث الخأٍو

  مِشاٌ فىوى بمىاظبت الزهشي الثالزىن لىفاجه

  في الحيامت والحىم الشاشذ

 

 
 


