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  : مقدمة

لقد احتلت اهلرمينوطيقا أو التأويل مكانة مميزة يف الفلسفة املعاصرة وأصبحت متثل توجهنا قائما بذاته يستقطب 

الفالسفة مبختلف توجهام وتيارام وأكيد أن هذا التوجه فتح جماالت للمعرفة ميكن أن ننظر إليه كمصدر للمعرفة ألا 

أن حتقيق املوضوعية وهذا اال يتعلق بفهم األخر من خالل تقلباته وتغرياته مبعىن أننا أقل من الظاهرة الطبيعية والميكن 

  .نتناول أثار اإلنسان وتراثه ونكتشف الطبيعة الىت تنظمها من أجل معرفة األخر وبذلك نربط احلاضر باملاضى واملستقبل

ملستشكل واخلفي أي أا دهشة التنتهي ورغبة جاحمة ىف السعى وراء ا،مادامت اهلرمينوطيقا هي من الفلسفةو 

مما ،النصوص وجوهرها و ا أبديا عن حقائق األشياء ثما بقيت الفلسفة مصدرا لسؤال وحب,يكتمل فإا ستبقى ال  وانفتاح

لك ذوأكثرها إثارة للجدل عند القدماء واحملدثني على حدا سواء و من أعقد املسائل  يطيقا هو الشك فيه أن قضية اهلرمين

والفقه بالسياسة واألخالق  باملقدسحساسة يتداخل فيها الدنيوى  مواضيعيف  وتأثريهامبحاور يف غاية األمهية  تباطهاالر 

  .سلطة بطموحات الرغبة ال وأزماتبالتطبيق  وتنظريبالعلم 

نه أه ذلك مهية اهلرمينوطيقا عندأ ىاهلرمينوطيقا عند بول ريكور لنبني مد الختيار وجهناولعل هذا الدافع الذي 

حد أنه ميثل أيل إ يعود للفيلسوف بول ريكور واختيارنا االنطولوجياميلك منهجية جديدة ترتاوح بني دقة الظواهرية وعمق 

الفرنسي من الذين شقوا للهرمينوطيقا طريقا جديدا سواء من  الفيلسوفن هذا إيف العصر احلديث مث  التأويليةقطاب أهم أ

    والتطبيقيحيث النظري 

حديث عن مسرية فكرية، التأويليةهو حديث عن سفر طويل يف الفلسفة  ذا فإن احلديث عن بول ريكورو 

 الذي شرع فيههلذا املشروع  وأاملسرية مل والعطاء ،لكن حماولة فهم املعين العميق هلذه أمخسني سنة من الت عمرها امتد

من الصعوبة مبا كان النظر ملستوى العمق الذي بلغته  هو خرية من حياتهاللحظات األ حىتاجنازه  ىريكور وبقي يعمل عل

هم اللحظات الفكرية اليت سوف من هنا كانت أمهية هذا البحث الذي سيكون عبارة عن قراءة ورصد أليلافكار هذا الف

 قدمها 

 



 

 ب 

من هذا املستوي وذلك  دراسة مفكرين ىلإننا حباجة ماسة أقناعة مؤداها  ىمن هنا كان اختيارنا املعريف قائما عل        

نسان تعميق وعي اإل ىاجته اجتاهات باعثة عل ثبه فلسفة ريكور حي اصطبغتد االنساين العميق الذي بعنظرا لل

ن تعاجل متزقات الوعي أخري فإن اهلرمينوطيقا اليت وصفها ميكن أاملستمدة من تارخييته من جهة ومن جهة ته باإلنساني

 جلديد بني القدمي واريب املعاصر غال

حباث اللغوية والفلسفة املعاصرة وقد أن الدراسات اهلرمينوطيقية والتارخيية قد اصطبغت اليوم يف طليعة أومما الشك فيه 

ن نتساءل عن أولضرورة معرفية ومنهجية وجب  والفنومولوجيا التأويلتناول فكر ريكور جمموعة من الدراسات اغلبها حول 

  مهية اهلرمنوطيقا عند يول ريكور ؟وماهي مجلة العالقات اليت تؤسسها مع الوجود و احلقيقة؟أ

وماهي  ؟ التأويليةللعملية  وأحكاموضع قواعد  بإمكانهل :التالية  تساؤالتوانطالقا من هذا ميكن حصر االشكالية يف 

  اليت تقوم عليها  واألسساملبادئ 

  

معترب يف منظومة  حيزااليت احتلت  اإلشكاليةة وهي قشكالية اهلرمينوطيا يف لوجة اإلإلجابة عن هذه األسئلة تضعنإن ا

اعتمدنا على منهجا  اإلشكاليةة هذه اجلعامة وموقف مميز داخل خارطة التفكري الغريب بشكل خاص وملع الفكر املعاصر

رته املنهجية فاملنهج التارخيي سبيال إيل مركبا  من أكثر من منهج ألن اختالف املناهج يعد مربر لتعددها ولكل ذلك مرب 

  . بالسرية الفكرية للمفكر واملنهج التحليلي سبيال إىل تفكيك املفاهيم واستخالص املعاين  االهتمام

  

وبالنظر إيل طبيعة البحث األكادميي الذي ال خيلو من العقبات اليت تتباين حبسب الفرع واملوضوع فمن نافلة القول اإلقرار 

  . صعوبات والعقبات الطفيفة اليت واجهتنا يف عملنا واليت ال داعي ال ذكرهاببعض ال

يف  اشتملتمقدمة وقد : يأيتتبعا هلذا فقد قسمنا هذا البحث حسبما يتوافق مع ماهو مطروح من التصورات كما 

سباب اليت جعلتنا من خالهلا األ مهيته الفلسفية يف العصر احلديث وقد حددناأمدي  ملوضوع وماا األساس على عرض

األساسية للبحث وما تفرع عنها من تساؤالت واملنهج املتبع يف حتليل  اإلشكاليةيضا أخنتار هذا املوضوع كما اشتملت 

  هذه األخري وكدا الصعوبات اليت وجهتنا
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"  يل فصلني ويضم كل فصل مبحثني وكل مبحث فيه ثالثة مطالب ،فالفصل األول معنونإوقد قسمنا هذا البحث 

النص ، الفهم والتأويل اما املبحث :ساسية يف اهلرمينوطيقا هي أإيل مفاهيم  ناوفيه تعرض"التحديدات الداللية واصطالحية 

 مبادئها وأخريا يل مهمة اهلرمينوطيقا إالثاين فقد تضمن املسار التارخيي للظاهرة اهلرمينوطيقية كما تطرقت أيضا 

 التأويليةالعملية  فيه بالتحليل نافقد تناول"هاصات الفلسفية ملشروع التأويل عند ريكور اإلر "أما يف الفصل الثاين املعنون 

الذي كان  أرسطومن  لتأويلويل ريكور بدئ من االرهاصات األ عند التأويلليات آوأهم الفالسفة الذين سامهوا تشكيل 

ضم األنطولوجية  فقدأما املطلب األخري طيقا و ساسي للمطلب األول مث هوسرل وإسهامه صامت يف اهلرميناحملور األ

  اهلدغرية 

اليت متثلت يف الوجود  ههم الدراساتأمن خالل تناول  عند ريكور التأويليةاملمارسة  ىما املبحث الثاين فقد ركزنا فيه علأ

ا مبقاربة التأويل قمن فقدخري يف مطلب األ و والتأويلمهية التفسري أاين فقد تناولنا ثطلب لاملما يف أوالزمان والسرد 

 باالرتياب  

قابلة من جهة ومن جهة أخري حاملة أفاق مستقبلية  القراءاتوأما اخلامتة فكانت مجعا لشتات ما عرض تفصيله يف هذه 

 .للمصادر واملراجع اليت استخدمت  اللبحث هذا وقد احتوي البحث فهرس
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http:\\ aorakphalsaphia.com  
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  :تمهيد

 ىلإه األسئلة ذتشري ه ن حنسنهما؟أوكيف ميكننا  النص هو وماهو التأويل  ما ، ما هو الفهم

 اهلريمنيوطيقاتاريخ  ىلإمدخل  مبثابةهذه الدراسة هي  ،ا اهلريمنيوطيقا تنشغل اليتاحملور الرئيسي للمسائل 

 الثقافةيتضمن حفريات وجينالوجيا التأويل يف نا ثفبح ومراحلهاوكذا فصوله  هوجذور من خالل أصوله 

ا ذمام هاهت نصبإ إذ ،الوسيط بالعصر" مرور احلديثةالعصور  إىلالعصر اليوناين  متتد من اليتالغربية 

  .املقدسة فيه هو قرأ ة و تفسري النصوصألن النشا ط الفكري الذي هيمن  التأويل اهرةظاألخري على 

بتنوع السلطات الفاعلة سواء  ورهاناته قد تنوعت مواقفه  واملتجددواحد من املناهج القدمي  فتأويل 

  .زية النصمرك تقوم علي، ة أو أسطورية أو الهوتيةكانت عقلي

 

 

 

 

 

 

 

    .المصطلح والداللة: األول المبحث
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.النص: المطلب األول  

بصفة عامة وأخري تربز اخلواص النوعية   texte تعريفات متعددة تشرح مفهوم النص هناك

 .خاصة األدبية ة ينعاملا املاثلة يف بعض أمناطه

أنه إذ ،أكثر من جمرد خطاب أو قول أن النص فهي تري  "جوليا كريستيفا" تعريففإن من هنا  

مبعين أا  ، على أساس أا ظاهرة عرب لغوية ايعتمد  اليت،السيميولوجية املمارسات موضوع لعديد من

ن النص كما يقول صالح فضل إوده الطريقة ف االحنصار يف مقوالا غري قابلةمكونة بفضل اللغة لكنها 

  1.اللغة نظاميعيد توزيع  ، جهاز عرب لغوي"

ومن يهتم من التفكيكني  البنيوينيللنص األديب شغلت الباحتني وهناك مسة أساسية أخري 

حالة  املنظورا ذيعد اخلطاب من ه حبيثمبصطلح اخلطاب  وارتباطهما  بالكتابة باألدب وهي عالقة النص

مرة  انتهاجها وإعادةالنصوص  إنتاجوهذه السمة ذات أمهية يف عمليات  وسيطة ما بني اللغة و الكالم

ن إ على كل خطاب مث تثبيت بواسطة الكتابة  لنطلق كلمة نص "بور ريكور أخرى يف هذا الصدد يقول 

   2؟.بواسطة الكتابةهذا التثبيت أمر مؤسس للنص ذاته ومقوم له ولكن يتم تثبيته 

ما مت نطقه فيزيائيا أو ا أن كلمة خطاب يف هذا السياق ال تزال عامة جدا فهل يقصد  نالحظ

بأن  القول يلإلقد سعي الكثريون  العالقة بني النص والكالم؟ ميكن أن تتحدد بعبارة موجزة كيف، عقليا؟

تحقيق الفردي الكالم هو ال"فهمنا مع دوسوسري يف قوله  ذاإبالفعل  الكالم سابق عليها إىلالكتابة تضاف 

  3"للغة داخل حدت اخلطاب معني

                                                           

1
  .211. ص, 1978, علم املعرفة الكويت ,النص بالغة اخلطاب وعلم : صالح فضل - 

2
  .17. ،ص 1988لبنان، –بريوت  -منصف عبد احلق،جملة العرب والفكر العاملي, ترمجة,النص والتأويل :بور ريكور  - 

3
  .   37. ص:املرجع نفسه  - 
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هذا . نص من طرف متكلم واحد فستكون هذه الوضعية هي ذاا وضعية كل خطاب مفرد نتاجإ أي

 يأيتومن هنا  ثبتتا الحقة الكالم يف موجهة أل مؤسسة تعتربن الكتابة من حيت هي أ إىل بإضافة

زنا هلذه الفكرة بالنسبة للكتابة تستدعي فعال ن يعطي و أن ما ميكن وأن الكتابة كالم مثبت أب االقتناع

  .القراءة

القارئ بالكتاب من طبيعة مغايرة متاما ن عالقة أينبغي القول " ريكور ويف هذا الصدد يقول

مزدوجا للقارئ  أخفاءوهذا ينتج النص  .ة القراءة ظالكتابة و الكاتب غائب حل ةظحل فالقارئ غائب

     1."اآلخرالواحد يسمع بني وذه الطريقة حيل حمل عالقة حوار الذي يربط بشكل مباشر والكاتب 

كما لو نشر بعد   الكتابهذا يعين أن قراءة كتاب هي  اعتبار مؤلفة كما لو كان قد مات واعتبار 

موت املؤلف  فحينها يكون مؤلف قد مات أنداك تصبح القراءة مع الكتابة تامة و مبعين ما خالصة 

ويل على أن و لقد وضح اديت كريز .فاملؤلف لن يتمكن من اجلواب وكل ما يبقي ممكنا هو قراءة مؤلف 

كل قول أو جمموعة من األقوال بالكتابة "ريكور أخد يركز علي اللغة والنصوص املكتوبة اليت تثبت يف قوله 

و اجته أخريا إىل اللغة بوصفها األداة األساسية للثقافة ،األداة اليت تتضمن كل جوانب اهلرمنيوطيقا أو " 

ن ريكور حاول أن يربط اهلرمنيوطيقا بالنصوص املكتوبة ومنه نفهم بأ" االنسان لغة "املعاين وبذالك أصبح 

اللغة تفكر وإا على أهبة  الكالم ألا تنتظم " ، مركز علي مشكلة اللغة نفسها و ينتهي ريكور إيل أن 

  2."دائما يف بنية و ترتبط حبدث

                                                           

1
 2001-القاهرة –اإلنسانية واالجتماعية  لبحوثمن النص ايل الفعل ،ترمجة،حممد برادة،حسان بورقية ،دار عني الدراسات وا:بور ريكور  -  

  .19. ، ص
2
  .144. ، ص1992 1ط -الكويت –عصر البنيوية ،ترمجة جابر عصفور، دار سعاد الصباح :اديت كريز ويل  - 
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وطيقية وهذا نفس ما جاء بيه الفيلسوف الالهويت فريدريك شلريماخر يف وصفه لدائرة اهلرمين

أي أننا نبدأ بالفكرة الكبرية مث نقرأ تفاصيل النص  1،واضحة عن النص بأكملهبالطريقة دون وجود رؤية 

 .بوضوح على ضوء هذه الفكرة نستعني بالنص لتثبتها

  2"السعي لتحصيل الفهم الكامل "فهو يري أن غرض النص وفعل القراءة هو ،أما بالنسبة لكالدنيوس  

بدل بأن الفهم الكامل أمر صعب ومعقد ويكون ممكنا فقط بعد ،  طواعية يعرتفكما يقول جاسرب   فهو 

  .جهد كبري و ممارسة حتقيق حذر

من ،مشكلة الفهم التارخيي  ىلإمسحة سياسية  "هابر ماس يور جني أضافويف هذا السياق 

وتواصل مشوه تشويها أن جتسد الفهم يف النص قد ينطوي علي حتريف مرتسب "حيت كما يقول 

لك حيول ذوب 3"ا وال يعرتفيعرفها  ال الظلمرء نفسه قد تشتمل علي رواسب ثقيلة من ن أفاق امل،إمنظما

بل يعين فهم جتربة الوجود اليت تفصح ، يعين فهم جتربة  املؤلف أن يوضح لنا أن فهمنا للنص ال هابر ماس

  .والتجارب األفقن عملية الفهم متغرية طبقا لتغري فإ وذا عن نفسها من خالل النص 

طور اجلانب النفسي هلريمنوطيقا شلريماخر اليت تناقش مشكلة الفهم  لذيادلتاي  نظرة ىلإ بإضافة

أما دلتاي فقد وحد بني النص والتجربة احلياة وهذا ما وضحه عمارة ،  لآلخرلك يف حماولة نقله ذو 

ن يؤمن بتغري املعين مع تغري أفق جتربة املفسر باعتباره نقطة البداية للفهم أ املنطقيفمن "الناصر يف قوله 

أصبح اآلن مرتبط  ،كان مرتبط فقط بالنصوص املكتوبة  الذين التأويل أمبعين  والتاريخ األدبيف سواء 

    4. الذاتية وأصبح أكثر اتساعا أكثر مبجاالت احلياة النفسية

                                                           

1
   39.، ص2007مقدمة يف اهلرمينوطيقا ، ترمجة وجيه قانصو، منشورات االختالف اجلزائر، :دافيد جاسرب  - 

2
  95. ص: املرجع نفسه  - 

3
, 1ط, بريوت لبنان,نظرية التأويل من أفالطون إيل غادامري دار النهضة العربية ,مدخل إيل اهلرمينوطيقا"فهم الفهم :عادل مصطفي  - 

  18. ص,  2003
4
  20. ص:املرجع نفسه  - 
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املعين اللذان ميهدان الكتشاف حقيقة ممكنة  وادركبالنص هي عالقة فهم  املؤولوذا فعالقة 

باختصار هو فهم ،  عليه النصالقيم الداللية واملعرفية واجلمالية اليت ينطوي  إدراكضمنية خيتزا النص وهو 

  .النص بكل ما حتمله هذه العبارة من دالالت

يقوله أحدهم هو أن  ان نفهم ما"ة يف قوله ضرورة التجرب ىغادامري عل أكدويف نفس السياق قد 

 ىجتربة املعين تتم عل أن ىعل،يل الغري ونعيش من جديد ماقد عاشه إنتحول  ألن بذاتهالشئ  ىنتفاهم عل

  1.تتضمن دائما تطبيقا ما إمناهذا النحو يف فعل الفهم 

إشكالية الفهم حبصر املعين  ونالحظ أن هذا السياق بأكمله إمنا هو سياق لغوي، فليس عبثا أن تتعلق  

ويف بداية القرن التاسع عشر ،أكد .وكذلك حماولة االطاحة بواسطة تقنية ما هذا هو موضوع التأويل

أن قراءتنا لنص معني جييب أن يكون مقرونة مع ذلك " الشاعر اإلجنليزي الرومنطيقي صموئيل تايلركولريد 

ميان بالشعر فقراءة أي شئ يتطلب إميان أوليا بالنص الذي التعليق االرداي املؤقت إلميان الذي يتطلب اال

، يهم القارئ  حققيهذا يعين أننا عندما نقرأ رواية علينا أن نؤمن بأن البطل فيه هو  شخص  2."أمامنا 

وكما  . وادعاءاتهونشارك يف أحداثه  اللحظةنسكنه  اعامليصبح النص ، رغم علمنا بأن هذا جمرد خيال 

ثالثني  ىأكثر عل أولو أعطيت نصا لثالثني شخصا ستحصل بنحو أقل  كلنا خمتلفون "جاسرب يقول 

بوجود  االعرتافمع  خطأ أو صواب كليا ىلذلك الميكن اعتبار أي من تلك القراءات عل .3" قراءة خمتلفة

  .هماالكثري من نقاط التقاطع بين

  

                                                           

1
،   1986"  لبنان -بريوت-جملة العرب والفكر العاملي,فريفر ترمجة خنلة , فن اخلطاب وتأويل النص ونقد االيدولوجيا:هانز جورج غادامري - 

  32.ص
2
  .23. مقدمة يف اهلرمينوطيقا، املرجع السابق، ص:دايقيد جاسرب - 

3
  24.ص: املرجع نفسه - 
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عنده  فالنصتاريخ الفلسفة  ىمعتمدا علتصورا جديد للنص  "دريدا"ويف نفس الصداد يقرتح 

جيعل من املستحيل لديه القيام  ما أي تداخالت لعبة منفتحة ومنغلقة يف أن واحد، نسيج من القيمات "

بل هو نسق من ،  واحدا وال جدراميلك أبا واحد  فالنص ال مولدهجبينالوجيا بسيطة لنص ما توضح 

  1."اجلذور

وحدة  فالنصومنه .2"عدة أعمار" كما يقول دريدا،   له التفكيك املنظوردائما من هذا  فالنص

اخلطاب يف  إنتاجيفهم منه أيضا كما رأينا عملية  مناإو اليفهم منه جمرد الكتابة فحسب  إذامن اخلطاب 

  .عمل حمدد

نتشارك يف العامل ونتقامسه من خالل  نناى أعل"فهم الفهم  "مصطفي عادل يف كتابه "ولقد قال 

من املتعذر أن نشارك أي شخص واقعه إال من خالل وساطة "يف قوله ، عامة أو عالمات مشرتكة"رموز"

بأن بفضل اللغة لكل تفسري تأويل  غادامريحد قول  ىعاملنا الرمزي أي من خالل النص من صنف ما وعل

لك يعيش أطول أمد ممكن يف سياقات ذع اآلخرين وبنشوء عالقة م إمكان ىفان كل تفسري ينطوي عل

مبعين ،  وخباصة عاملنا اللغوي ومنه نري أن عاملنا الرمزي ليس منفصال بأية حال عن وجودنا " املرء  ورموزه

أن بوسعها أن تعرف نفسها رمزيا وأن تنعكس  أي، ا كأشخاص هو أننا موجودات واعية بذاا نأن ما مييز 

  3.علي نفسها تأمليا

لك ذوب .4"الرمزي هو الوساطة الشاملة للفكر يبننا وبني الواقع "وهذا ما تبناها ريكور يف قوله

أنه ينطلق من النص " اهتمامه باللغة وحتديده للهرمينوطيقا بأا تأويل للنص ويقول ريكور ىلإنقلنا ريكور 

                                                           

1
  25. 24. ص: ملرجع نفسهدافيد جسرب، مقدمة يف اهلريمومنطقة، ا  - 

2
ص .  1991ك دريدا ، ترمجة ادريس كثري، وعزالدين اخلطايب ، الدار البيضاء مدخل إىل فلسفة جا:روجي البورت, سارة كوفمان -  - 

.22  
3
  .37. نظرية التأويل من أفالطون ايل غادامري، املرجع السابق ص:فهم الفهم ، مدخل ايل اهلرمنيوطيقا:عادل مصطفي - 

4
  3. اللغة وتأويل،  املرجع السابق ص: عمارة ناصر - 
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بطريقة منهجية املعاين املتعددة لك لكي يفسر ذعلم داللة بنيوي و  ىلإليصل عن طريق الداللة القائمة 

لك يري بأن اهلرمينوطيقا بوصفها تأويال للغة الرمزية وصل التأويل مبشكالت معينة تطرحها بذو "للرمزية 

 ابنيهومنه يتضح اخلطاب النصي يتشكل من  فعل تكلم شخصي ىلإترمجة املعين املوضوعي للغة املكتوبة 

، ا أهم متغري مناسب لطبيعة هة باعتبار غعلمية أن تتأسس علي لل الذي يقتضي من أية مقاربة األمرللغوية 

عالقة ،  معهطيدة عالقة و ى نظاما الينتم للنظام اللغوي ولكنه عل:" "بارت "فالنص يقيم كما يقول 

  1.متاس

  الفقه اللغة  ىلإالبالغة منه  ىلإأقرب  األدبلك يكون النص يف سيمولوجيا بذو " ذاته اآلنوتشابه يف  

املقاربات املختلفة ملفهوم النص وخصائصه النوعية جند أن مصطلحا أخر يسهم  ى حماولة التعرف عل ويف

ومبا أن السياق يتعلق  contexte"السياق "وهو مصطلح بالرتاكب عليه ولتخالف معه، يف حتديده 

للنص بشكل مالمس املعريف  اإلطاربقضايا التأويل والعامل اخلارجي كله مما يقتضي ضرورة حصره يف 

  2.مباشر

ملشكلة السياق وعالقته بعلم نفسه املعرفية يكتسب أولوية "  فان دجاك"من هنا فان شرح 

أن هذا العلم ينحو إىل اختاذ إجراءات املنظمة "واضحة يف التعرف علي منطلقات علم النص وهو يري

السياق النفسي الذي يتم فيه إنتاج النص وفهمه وإعادة تكوينه ، مما جيعل "مبتدئا بالسياق املباشر وهو 

  3."اليت يرتكز فيها البحت حينئذ هي تأويل النصوص  املشكلة اجلوهرية

فمن الواضح أن النصوص لتتعيش يف عزلة عن بعضها البعض فقراءتنا لنص معني ، هي مبثابة بوابة 

  . للدخول إىل النصوص أخري اليت ذهبت والنصوص اليت ستأيت

                                                           

1
، ص 1999لبنان  -الوجودية ايل فلسفة اللغة يف ديفيد وود ، ترمجة سعيد الغامني ، املركز الثقايف العريب ، بريوتمن :بول ريكور  - 

270.  
2
  .91. ص 1998 -لبنان-نظرية النص، ترمجة حممد خري البقاعي، جملة العرب والفكر العاملي، بريوت:روالن بارت  - 

3
  .3ص , املرجع السابق, بالغة اخلطاب وعلم النص:صالح فضل - 
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  .الفهم : المطلب الثاني

 هي املبحث اخلاص بدراسة عمليات الفهم، اهلريمنيوطيقا ااملباحث املهمة اليت اهتمت ن من إ

  .وخاصة فيما يتعلق بتأويل النصوص

     comprèndrè:فهم يف الفرنسيةفال �

    to.comprèhènd.toundèvstànd:االجنليزية وىف �

  comprèhèndèrè:الالتينية  وىف �

ولقد أعطي  موضوع التفكري وحتديده واستخالص املدلول من الدال إدراك ىيطلق الفهم عل

أو هو تصور  تصور املعين من اللفظ املخاطب "أن الفهم هوى اجلرجاين تعريفا له يف كتابه تعريفات عل

 إلدراك مت استعداد"حسب اجلرجاين يف قوله لإلدراك ولقوة الذهن اليت هي وهو بذلك مرادف  1."املعين

درجات ى يعين أن أعل 2"اللوازم إىل من امللزومات االنتقالوجودة الفهم صحة  عارف بالفكرالعلوم وامل

 للعلم اليقيين ال ميكن أن يكون إال كما فهمته وهو ذا املعين مرادف الفهم أن نعلم أن ما نصرح بفهمه

من نوع  نظريةاألفكار أو "وكان يعين    Port-Royalوالفهم مفهوم قدم من خالل منطق بورت روايال

  .بالتواصل "الفهم "للسانية فيتعلق مفهوم  ومن الناحية.3"اجلمال أو التفكري األنواعمن 

الشرح ، فك الشفرات ، اليت يؤديها التأويل  الوظائفومن  االستقبالأساس  ىوحيدد عل

تصور كل من ،  والتفكيكيةو  السيمائياتيف كتابه التأويل بني ، ولقد عرض امربتو اكو اخل  ...والرتمجة

                                                           

1
  .170.، ص 1982،  2ط –املعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت :مجيل صليبا - 

2
  .171. ص,املرجع نفسه  - 

3
  .43.ص ,  2000,، بريوت . التأويل بني السيمائيات والتفكيكية ، ترمجةسعيد بنكراد ، املركز الثقايف العريب:امربتو ايكو  - 
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 ملعيناارتباط مع معين االنتقال  يفلك ذو  للفهماستخدامهم  يف كيفية "غر مياس "و "فتيشاتني"و,بيربس 

  1."بدون تأويل ال معين "يقول بريس

ومنه الفهم من هذه الناحية وظيفة يومية ويستخدم يف  2"كمفهوم جتمعي عائلي"أما فتشتاين يقدم الفهم ,

  .فهو حالة عقلية وجتربة متميزة للغة العادية مرات كتأويل وأخري كشرح أو ترمجة 

يتم كان فهمه للجزء "الدائرة اهلريمنيوطيقي´ة  "أمهية للفهم وربطه مبا أمساه"دراوس " أعطيوكما 

  3."األخرمنطلقا لفهم  األناوقد شكل  ضمن الكل والكل ضمن اجلزء

يف "ومن هنا كان طرحه للقضايا خمتلفا عن الفالسفة الكالسكني ويف هذا يقول غادامري يف نصه 

  وإمناالفهم ليس كتواصل سري وعجيب بني النفوس  إيضاحيف نشاط فن التأويل  يتجلى":حلقة الفهم 

  4كمشاركة يف بلورة معين مشرتك

الشخص الذي يعرف ما يتعلق بالة ما ويفهم  ف ، نستخدم الفهم مبعين القدرة العملية  فإننالك ذل

 الغرضمفرتضني جدال أن هناك معايري خمتلفة لعقالنية مكرسة لتحقيق .ويعرف حرفة ما كيف يستخدمها 

بأن كل فهم يتضمن حتما حكما  اإلقرار أن"ولفهم تعبريات احلياة والنصوص ويف هذا الصدد يقول هيدغر

لك حسب هيدغر ينبغي للتأويل أن يسري وفق مفاهيم ذل "احلقيقةمسبقا هو اقرارمينح التأويلية قوا 

                                                           

1
  .44. 43ص  ص :املرجع نفسه  التأويل بني السيمائيات والتفكيكية ،:يكو امربتو ا - 

2
  .45. 44ص ص :املرجع نفسه  - 

3
سيف الدين غفوس وحممد الشبياين ، املنظمة العربية للرتمجة .التداولية اليوم ، علم جديد يف التواصل ، ترمجة:آن روبول رجاك موشالر - 

  .77.ص  2003.بريوت.
4
  .121.ص  2006, 2ط .بريوت.الدر العربية للعلوم ,ترمجة شوقي الزين ,فلسفه التأويل:غادامريهانس  - 
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وتصورات مسبقة واليت تعوض تدرجييا بتصورات متناسبة ومتالئمة فال يتعلق األمر سوي بسياق التصور 

  1.الفهم و التأويل الذي وصفه هيدغر املتجدد باستمرار والدي يؤسس رغبة البحت عن معين

هكذا أسس  لفهما ىلإأن سوء الفهم خطاب معني هو الذي يولد احلاجة  شالير ماخرالحظ 

اهلرمينوطيقا ستصبح كمنقذة من سوء الفهم الذي يرتبص "اهلرمنيوطيقا يقول نظريتهاهرة سوء الفهم ظ ىعل

  2" كل حلطة ومند بداية عملية الفهم نيب

التنحصر عندما  يصبح الفهم غري مؤكد بل من اللحظة األويل  اهلرمنيوطيقان مهمة إفلك ذوب    

الكالسيكية  اهلرمنيوطيقاالنظرة الساذجة  شالير ماخرلك يقلب ذلكل من يرغب يف فهم خطاب ما وب

كانت تعترب أن حسن الفهم هو احلالة العادية وهو ينتج من تلقاء نفسه بينما احلاالت اخلاصة هي اليت  

  الفهم سوء

يكمن أساس يف ي ذيف اهلرمينوطيقا وال شالير ماخرومن خالل هذا االنقالب الذي أقامه 

  3"أبدا أن نقوم بإحصائه  الميكنسوء الفهم يرتبص بنا باستمرار " ى أنتأكيده عل

  :وهي كا أليت  حدد ثالث فرضيات تتعلق بالفهم شالير ماخرن أ ىد وضح بومدين بن بوزيد علولق

  خالص الالفهم -1

 خطأ الفهم  -2

 الفهم املندمج  -3

                                                           

1
   .122. ص: املصدر نفسه، ترمجة شوقي الزين,فلسفه التأويل:هانس غادامري - 

2
  . 78ص, 2008 1ط ,اشرون دراسة يف املنهج التأويلي عند شلريماخر دلتاي ، الدار العربية للعلوم ون:الفهم والنص :بومدين بوزيد  - 

3
 79- 78ص ص: املرجع نفسه  - 
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وهنا منتلك  "ال املعين   "أقصي أو ىلإلك يري أنين نفهم ذوب 1"املعرفة  إرادة ىوهي فرضيات تبين عل

  .صدر املطلوب تأي أننا ال، وحني نقول أننا النفهم " وإرادة املعرفة "وعي الالفهم

املرء يفهم القول "الفهم يف قوله أن احلس املشرتك له دوره احليوي يف عملية ى كما يؤكد كالدنيوس عل

الكلمات فينا وفقا  تقوضهااليت ميكن  أن  األفكارباعتبار مجيع  املنطوق أواملكتوب فهما تاما اذا ما أخذ

أن   كالدنيوسب  سال علينا حلذالك لكي نستطيع فهم النص فهما كام 2"القلب و العقل   ألحكام

  .غرض النص أو نية أن  ىلإ بإضافة الظروف أوالسائدة   األحوالنراعي 

 اإلنسان أماحنن نفسر الطبيعة "الشهرية عن الفهم يف عبارته احملكمة " دلتاي"وبذالك يعترب 

  3"نفهمه أن  فينبغي علينا

الفعل الذي يشكل  إا،  اإلنسانية إدراكهو العملية الذهنية اليت يتم بواسطتها  إذنالفهم   

  .ن اخلرية عندهأنه عند دلتاي شأحلياة ذاا والفهم شبااتصال لنا  أفضل

النزعة اليت اشرتك كل من دلتاي " أن  كتابه احلقيقة واملنهج  غادامري يفويف هذا الصداد يقول 

  .احلياة الفهم مبقتضي صياغتها وهيوكونت يورك  يف 

بواسطته نعرف شيئا ما طابع روحي مبساعدة  الذياملسار  ذلك  أن الفهمحيت يعتقد دلتاي 

  .يشكل التأويل أحد حقوله اخلاصة ذيا هو الفهم الذه، العالمات احملسوسة اليت جتليه 

  

                                                           

1
  .89.ص , فهم الفهم ، مدخل ايل اهلرمنيوطيقا ، املرجع السابق:عادل مصطفي  - 

2
  .115.ص , الفهم والنص  ،املرجع السابق:بومدين بوزيد  - 

3
 1ط , طرابلس,دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع علي حاكم  صاحل، ,احلقيقة و املنهج ، ترمجة  حسن ناظم :هانز جورج غادامري - 

  .354.ص  2007,
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أن الفهم ليس شيئا منتلكه "قد وصف عادل مصطفي الفهم عند هيدغر يف قوله ويف هذا الصدد 

أنه شكل من أشكال الوجود يف التعامل أو عنصر ى وبدلك يعترب هيدغر الفهم عل 1"بل هو شئ نكونه 

لكل تفسري وهو متأصل ومصاحب  األساسوعليه يري أن الفهم هو مكون من عناصر الوجود يف العامل 

  .لوجود املرء 

 لك من خاللذالعمل الذي قام به و   حولبومدين بوزيد يف توضيح فكرة شالماخر  يذهبوكما 

أستطيع أن أعيد "هذان املصطلحان مرتادفني يف نطره يقول  أصبححيت  بني اهلرمينوطيقا والفهم  توحيده

  .2"أنا كاتبه لوكنت كما   ، اخلطاب من أعماق كل أجزائهتشيد معين 

أن يبني لنا أننا نستطيع أن نفهم اخلطاب أولآل بشكل جيد بل أحسن  شال ماخرفلقد حاول 

توجيه معين  إعادةفكرة داخله وهذا يعين أن سبيل الوحيد للفهم هو  ىفكل خطاب يتأسس عل من كاتبه

  .من بواسطة اللغة إالأن يتم ذلك  الميكناخلطاب 

ورأي مثله  شال ماخرمق بأعمال أن دلتاي قد تأثر بع"غادمري يف قوله  هانز جورجكما الخيتلف 

كما هي   إبداعيةفالقراءة ليست جمرد تلقي ولكنها ، اإلبداعيةبناء عملية الكاتب  إعادةأن فعل الفهم هو 

  .هو كيفية معرفتنا آلي شئ األساسياهتمام دلتاي لك كان ذوب 3الكاتبة

هو القدرة علي التسرب داخل  وإمناأن الفهم ليس جمرد نشاط لغوي  كذلكويف املقابل فلقد اعترب  

  4." بأا فهم الكاتب أحسن مما فهم ذاته"نه يعرف اهلرمينوطيقا يف قوله إمنه ف ،نفسية اآلخر 

                                                           

1
  .   121. ص,مدخل ايل اهلرمنيوطيقا ، املرجع السابق ,فهم الفهم :عادل مصطفي  - 

2
  .     81ص, الفهم والنص ، دراسة يف املنهج التأويلي ، املرجع السابق:بومدين بوزيد  - 

3
  . 122.فلسفة التأويل ، املصدر السابق ،ص :هانز غادامري   - 

4
  .82الفهم والنص،املرجع السابق ،ص:بومدين بوزيد  - 
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ثالثة ,أنا أري ثالثة مراحل هلذا الفهم "كما رأي ريكور أن الفهم مير عرب ثالثة مراحل يف قوله

  1.الرموزمراحل تصنع معامل حركة الفهم اليت تنطلق من احلياة داخل الرموز حنو تفكري يكون انطالقا من 

  :وهده املراحل هي

  .املرحلة الفينومينولوجية :أوال �

ذاتك هذه الوحدة فأول هو أن تفهم يعين أن تكرر يف والفهم الفينومينولوجي يتضمن أربعة مستويات 

أما الشكل الثاين هو فهم رمز أو عدة رموز ، ه التبادلية بني التكافؤ يف قلب الرمز نفسه ذالتعددية وه

يتمثل يف فهم  الثالثأما الشكل ،  جند ارتباط هذا الشكل الثاين باألول وهكذاانطالقا من فهم رمزا أخر 

ويف الشكل الرابع ,اخل...واألساطريللمقدس كالطقوس أو الشعائر  األخرىليات الرموز من خالل فهم التج

   2"يتم البحت عن املستويات املختلفة من اخلربات والتمثالث اليت توحد كل رمز مبفرده 

مساك بالكلية املتسقة اإل ىلإمن الفهم الفينومينولوجي للرموز دف  األربعةفهذه املستويات 

  .واملتجانسة للرموز

  املرحلة اهلرمنوطيقية  :املرحلة الثانية هيأما  �

يبقي غري يف هذه املرحلة الفهم ألن  الفينومينولوجيان نبقي يف املرحلة أأنه الميكننا  ىفلقد شدد ريكور عل

واالعتقاد يعين أن نطرح سؤال احلقيقة  اهلريمينوطيقيهمنخرط أو غري ملتزم ويري ريكور أننا نلج يف الدائرة 

                                                           

1
  .83.ص :املرجع نفسه ، الفهم والنص :بومدين بوزيد - 

2
ص  2005, 1ط, بريوت ,منذر عايشي ،دار الكتاب اجلديد املتحدة .صراع التأويالت ،دراسات هرمينوطيقية ، ترمجة د:بول ريكور  - 

.36.  
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لكن جيب أن  ،تعتقد  تفهم كي  جيب أن"لذلك يقول ريكور وااللتزام يف عالقة بني الدالالت الرمزية 

  1تقهمتعتقد من أجل أن 

   .األوغسطيين واألنسلم ليعرب عن هذه العالقة الدائرية بني الفهم واالعتقاد بالرتاثفلقد استعان ريكور 

  .وثالث مرحلة من مراحل الفهم حسب ريكور هي املرحلة الفلسفية 

الرمز ايل املرحلة  داخلأو من التفكري  اهلرمينوطيقيةويف هذه املرحلة يتطلب االنتقال من املرحلة 

رهان يسمح  ىلإحتويل الدائرة اهلرمنيوطيقية "يقول ريكور  الفلسفية حيث يكون التفكري انطالقا من الرمز 

هذا التجاوز  حيافظ، بل علي العكس  إلغاءهااملرحلة اهلرمنيوطيقا  ىبتجاوز هده الدائرة وال يعين جتاوز عل

  2."علي املرحلة اهلرمينوطيقا واملرحلة اليت تسبقها 

ريكور األرض املوعودة لفلسفة وتكون مهمة أو وظيفة التفكري املنطلق  ىلإن هذا الرهان بنسبة إ  

أ خلف الرموز وإمنا فكرا افهم الرموز ليس فكرا خمب إليهفما يهدف ،  الرمز هي التفحص أو التحققمن 

 ،وخبصوص الواقع عموما،  إليهتكشفه الرموز وتشري  ميكنه االنطالق من الرموز ويسعى لتفحص وتأويل ما

  .بشكل خاص اإلنساينوالواقع 

  

  

  

                                                           

1
, 2003, 1ط ,بريوت ,نظرية التأويل ،اخلطاب  وفائض املعين  ،ترمجة سعيد الغامني ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء :بور ريكور  - 

  .107.ص 
  .352.ص ,صراع التأويالت ،املصدر السابق :بور ريكور  -2




                     ا	��� ا�ول                                  �������ات د�	�
 وا��  

 

 
21 

  .التأويل: المطلب الثالث

   :االمساك باملفهوم اجلامع والشامل للكلمة فهو يفقد يصعب الوقوف أو 

 Anàgogiquè (sèns): الفرنسية �

  Anàgogicintèrprètàtion:االجنليزية �

مأخوذ ، التأويل املرجع واملصري"قوله  املنظور يفالتأويل هو الداللة اليت مينحها لسان العرب البن 

يعتنقها  االجتاهات املختلفة اليت ىعل"اهلرمنيوطيقا "وتطلق كلمة  1"إليه كذا أي صار   ىلإمن أل يؤول 

 إذنأو التفسري فلكلمة  التأويل" الفهم "ملشكالت ين يعطون اهتماما خاصا الذ بعض الفالسفة واملفكرين

  . التفسري ومناهجه نظريةتصدق علي 

رسول اآلهلة "هرمس وهو, Hermèsاملشتق من  الفظليوناين وهو ا بلفظوتارخييا ارتبط التأويل 

مث يرتجم  اخلالدةكان يتقن لغة اآلهلة ويفهم ما جيول يف خاطر هذه الكائنات يف األساطري اليونانية الذي  

  2.البشرأهل الفناء من  ىلإمقاصدهم وينقلها 

مما قد ، عملية الكالم وعملية التفسري  ىلإمنه يشري يف الوقت واحد ن اللفظ اليوناين املستمدة إوبذلك ف

ن كانت اهلرمينوطيقا تعين يف إو  لآلخرينا الشخص أفكاره " يفسر"يعين أن الكالم هو الطريقة 

  . الفلسفي و األكادميي تفسري النصوص االستعمال

تواز أو موازنة بني "والنصوص املقدسة من  الالهوتيةقراءة النصوص  بإشكاليةمث ارتبطت 

وقد جتاوز هذه الثنائية ايل ثالثية .مي واملعين الروحي وهو العهد اجلديداملعين احلريف وهو العهد القد:معنيني

 أوعلي واملعين الصويف أو املعين الروحي,املعين األخالقي أوان النص حيتوي علي املعين احلريف  :وهي، فرباعية

                                                           

1
  .32.ص, 11مصدر األول ، اجلزء , ريوت ب, لسان العرب ، دار صادر:ابن منظور  - 

2
  .17.ص, فهم الفهم ، املرجع السابق:عادل مصطفي  - 
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و طابع تقديسي ذ اهلرمنيوطيقاالقدمي لك يبقي املعين ذب 1والغييبأربعة وهي املعين احلريف والتمثيلي واخللقي 

  "كلمة اهللا  "آو  إهليااليت يعتربها املؤمنون وحيا  اإللهمرتبط بشرح أوامر 

ايل أننا نبتغي  اإلشارةجتدر "حيت يقول " فن التأويل "صيغة  توظيف ىلإ"ويذهب شوقي الزين 

   intèvpvètàtion"2متيزا هلا عن التأويل مبعين herméneutiqueصيغة فن التأويل لرتمجة كلمة 

املعيارية واملعرفية  ووظيفتهاويعين أن فن التأويل وتفسري النصوص بتبيان بنيتها الداخلية والوصفية 

  .والبحت عن احلقائق مضمرة يف النصوص

متيزا "فن التأويل " ب herméneutiqueترمجت كلمة أنين "ويف هدا الصداد يقول غادامري 

مشتقة من الكلمة  herméneutiqueلمةن كأ وخصوصا , intérprétationهلا عن التأويل مبعين 

وعليه تعين  3"الفن " ىلإ اليت حتيل téchnéكلمة ى  املتضمنة عل hérménéutiké اإلغريقية

herméneutique وخاصة النصوص املقدسة والكتابات الالهوتية "وتفسري وترمجة النصوص  تأويل فن

  . األويلوالبدايات  األصليةاملصادر  ىلإالرجوع  ىلإفن التأويل  إذنويسعي 

الرتمجة خاصة يف ماله ب وحىتالتفسري ب إذا اهلريمنيوطيقاتتعلق "يدجاسرب يف قوله لك دايفذكما وضح 

4."عالقة بتفسري النصوص املقدسة 
  

 أي فن حل النصوص وتفكيكها والكشف"القراءة "ومنه ميكن أن نقول أن اهلرمنيوطيقا بأا فن 

  ىلإالنص " هو أم عملوا علي مد فكرة ،  نوطيقيوناملفكرون احملدثون اهلرمي أضافهي ذوال.عن معانيها 

  . أو علي شئ يشبه النص"النص"واعتبار احلياة نفسها نوعا من  اإلنساينكل جماالت الوجود 

  

                                                           

1
  .91. 90ص ص,  1990جمهول البيان ، املغرب :حممد مفتاح - 

2
  .29.،ص  2002, 1ط, تأويالت وتفكيكات ،املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،املغرب:حممد شوقي الزين   

3
  .39.ص ,2ط, 2006. بريوت, ترمجة حممد شوقي الزين،الدار العربية للعلوم,فلسفة التأويل:دمريهانز جورج غا - 

4
  .21.ص, مقدمة يف اهلرمينوطيقا،مرجع سابق:دافيد جاسرب - 
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ا، اهلرمنيوطيقالبالغة الشعرية "بور ريكور "يف ترمجة لنص"مصطفي النحال "أيضا  يذهبما ك

لديه هي  فاهلرمينوطيقا 1النصوصيعترب اهلرمنوطيقافنا لتأويل  الذيسوف أنطلق من التعريف "حيت يقول 

  .تشكيالايتأسس حول تأويل النصوص مهما اختلفت  الذيلك الفن ذ

واليت هي مشتقة من  هرمينوطيقابأن لفظة "يف القول "نبيهة قارة "لك ذكما الختتلف عن 

HERMENEIA  بنفس املعين فيما خيص  حتتفظ األخرىفهي  وباليت  2"اليونانية أي فن التأويل

 يهمنا الاليونان ويف هذا  ىلإاألصل االشتقاقي للكلمة الذي ميتد  ىلإلك ذأا تعود يف  إال،املصطلح 

  .من دالالت خمتلفة  إليهوما تدهب األصل مبقدر ما يهمنا املعين املطلوب من كلمة هرمينوطيقا 

مرادف االستقراء "هو "  لبينز"وقد جاء يف معجم الفلسفي جلميل صليبا يقول أن التأويل عند 

وهي اهللا وما يسميه الالهويت تأويال والغرض  العلة األول ىلإوهو البحت عن علل األشياء لالرتقاء منها 

 الذيأال يفسر بل يفهم الشئ ،  بل ينفعل أال يفعلنسان هنا اإل ىعل 3األشياءمن طرفني معرفة بواطن 

نه أوال وقبل كل شئ فتح كيانه ه إإلحبق أي حامل الرسالة "هرمسا"نسان اإلوال يصبح  استقر عن نفسه

  . إليهاالنسان هو حامل الرسالة اليت ألقي ا  " التجلي"لعملية 

يوحي  هرمنيوطيقا للفظةيف  اليونان األصلقلنا ان هرمس هو املرسل فيما بني اآلهلة والبشر وأن 

يف هذه  األساسيو خباصة حيت تشتمل هذه العملية علي اللغة فاللغة هي الوسيط "األفهام"بعملية 

  .بال ريبالعملية 

                                                           

1
  .86. ، ص2008, 1ط , اهلرمنيوطيقا و الفلسفة،منشورات االختالف ، اجلزائر:عبد الغاين بارة  - 

2
  .234.ص, 1972,بريوت , الفلسفي ،اجلزء الثاين ،دار الكتاب اللبناينمعجم :مجيل صليبا - 

3
 2000دراسة يف االنطولوجيا املعاصرة، دار املعارف ، اإلسكندرية "هرمينوطيقا األصل يف العمل الفين:صفاء عبد السالم علي جعفر - 

  .20.،ص
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أن هناك ثالثة اجتاهات يف تفسري معين  هرمنيوطيقايف كتابه  السالمصفاء عبد " يذهبكما 

   ."ه االجتاهات هي كما يليذوه احلديث وأيضايف االستخدام اليوناين "  اهلريمنيوطيقا"مصطلح 

  . من خالل كلمات اوالتعبري  to Sayالقول -1

  .كما يف توضيح موقف ما  to explain: التوضيح -2

  1." كما يف الرتمجة من أوال لغة أجنبية  to transite:الرتمجة-3

الثقافة العرب  ىلإوميكن القول بأن التأويل ليس من شأن الثقافة الغربية فحسب بل يعود أيضا 

وذلك  ا العمل الفكري وفق مساحات عديدة من النصوص املعروفة لديهمذواملسلمني كوم مارسوا ه

وتصنيف  تطبيقمثل هذا النوع من الدراسة وال ىلإنه حيتاج إبفضل القراءات اليت نصوها حول ما كان هلم 

 ينظماهلرمنيوطيقا هو علم  أو التأويلن علم أأي  ،علم التأويل "يف القول "حممد بن عياد "وهذا ما وضحه 

  2."القراءة  إسرتاتيجية

 آلياتن هي عنده ذلك العلم الذي يهتم بالقراءة وما تستوجبه هذه العملية من إذ فاهلرمينوطيقا

يقوم هذا العلم علي خدمة  حبيث، تقوم عليها وكأنه جيعل من القراءة النقطة الرئيسية يف العملية الفكرية 

  .التأويل قابال لعمليةوبالتايل علي النص املقروء باعتباره نصا  .القراءة

استخدم صيغة "إىل"التأويل  وآلياتالقراءة  إشكالية"يف كتابه " نصر حامد أبو زيد" يذهبكما 

 إليههب ذا ما ذوهExégèse."3كمقابل للمصطلح  التفسريمتيزا عن "التفسري أو علم التفسري  نظرية"

                                                           

1
اسة يف االنطولوجيا املعاصرة، دار املعارف ،اإلسكندرية در "هرمينوطيقا،األصل يف العمل الفين:صفاء عبد السالم علي جعفر - 

  20.ص,2000
2
  .89.ص , 1998, 10ع,جملة عالمات ،مكناس،املغرب , )مدخل ايل النظري(التلقي والتأول:حممد بن عياد - 

3
  . 44. ،ص1999, 5ط ,إشكاليات القراءة واليات التأويل ، املركز الثقايف العريب ،بريوت ، لبنان :نصر حامد أبو زيد - 
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بشكل متفرق يف املسار التارخيي بوصفها  اهلريمنيوطيقاهرت ظ"يقول حبيث"عاطف جودة نصر "أيضا 

  1.سريالتفيف  نظرية

أحدمها هو املعين الطاهر و ،افرتاض أن الكالم له معنيان  ىفمنهج التفسري يقوم يف أساسه عل

 الذيبنائه وهو  وإعادةاالجتاه حنو اسرتجاع املعين :قيام اجتاهني يف التفسري  وبالتايلاخلفي  هواملعيناألخر 

الشك ويضم مفكرين من ى واالجتاه األخر يقوم عل األصلياملعين  باسرتجاعيتبعه رجال الدين يهتمون 

عوامل ودوافع كامنة  ىلإئة املعين ورد دلك املعين بتحليل أو جتز  ممن يهتمون أمثال نتشه وماركس وغريهم

  .وخفية 

ه اهلوية الداللية ذمن ه االقرتاب ىأمست مهمة التأويل تقوم عل:"مصطفي النحال قول يا ذويف ه

ا املعين من سياقه ووضعه يف سياق ذعملية نزع ه:لك باالعتماد علي وسيلتني وحيدتني مهاذاملفرتضة و 

  .2" ه العمليةذهل منوذجوتعد الرتمجة باملعين الواسع للمصطلح مبثابة  جديد

 للفظصرف "أنه ى ا الصداد يقول اجلرجاين يف كتابه التعريفات يف تعريف التأويل شرعا علذويف ه

ا كانت إذلك ذوب، 3"ا كان احملتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة إذمعين حيتمله  ىلإاهر ظعن معناه ال

التصديق   يفقرائحهم  تنابنياهر وباطن االختالف فطر الناس ظ ىالشريعة كما يقول بعضهم مشتملة عل

  .الداللة الباطنية بطريق التأويل  ىلإ الظاهريةالنص من الداللة  إخراجكان البد من 

غلني أيدي املشت ىالنص الديين كمصطلح له مقوماته عل ىلإومهما يكن من أمر فقد دخل التأويل       

بصفة عامة ويف تاريخ الفكر الديين بصفة  اإلنساينوالتأويل له أمهيته يف تاريخ الفكر الدينية  بالنصوص

  . خاصة
                                                           

1
  .5.،ص 1996, 1النص الشعري و مشكالت التفسري،دار النهضة العربية، بريوت، لبنان ، ط :عاطف جودة نصر - 

2
  .133،ص 1999, ،فرباير 16البالغة والشعرية اهلرمينوطيقا،ترمجة مصطفي النحال ،جمله فكر ونقد املغرب، العدد :بور ريكور  - 

3
, 1964مصطلحات الفلسفة باللغة العربية واالجنليزية والفرنسية، دار املصرية العاملية للنشر ,يب حممودوزكي جن:أبو العالء عفيف  -  

  . 314.ص
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  السياق العام إلشكالية التأويل: الثاني مبحثال 

  .المسار التاريخي لقضية الهيرمنيوطيقا: المطلب األول

واختالف دالالا من عصر ايل  مفهومهان البحت يف تاريخ الفلسفة جيعلنا نلمس مدي تطور إ       

نسان وتفكري مما يعين أا تعرب عن طريقة حياة اإل ، خر وهذا تبعا للسياق الثقايف الذي تبلورت ومنت فيهأ

أو فن التأويل الذي أخد يف  نسان اهلريمنيوطيقاإلومن بني هذه املفاهيم احلاملة لثقافة ا يف كل حقبة زمنية

العصر احلديث واملعاصر دالالت متباينة ومغايرة لتلك اليت كانت سائدة يف الفلسفة اليونانية أو الوسيطة 

بنا تقدمي صورة  جبدرفي قائم بذاته يتمثل يف التأويلية الفلسفية لذلك فلس مذهبيل نشأة إدت  واليت أ

  . يقا تارخييا بداء من العصر اليوناين ايل العصر احلديثخمتصرة لتطور لفظ التأويل أواهلرمينوط

  العصر اليوناني:أوال

عند الفيتاغورية وتأويالا الرمزية لألساطري والكون عرب  الفكر اليوناينوهذا نلمسه يف بدايات      

  . اإلغراءوشعراء  يف قراءاا املالحم هومريوسد واملوسيقي وجنده عند الرواقية رمزية األعدا

كلمة مشتقة يف أصلها من الفعل اليوناين "كما يقول عادل مصطفي   اهلريمنيوطيقا

HERMENEUEIN  يعين يفسر واالسم والذيHERMENEIA  واليت ترتبط ,ويعين تفسري

وميكن حصر معين كلمة .  1رسول آهلة اآلوملبوالوسيط   HERMES*يف أصلها باإلله هرمس 

وبذلك فهي تشري كما  1"التفسري ولرتمجة ،التعبري "أساسية من الناحية اللغوية يف ثالثة معان هرمنيوطيقا

                                                           

،منشورات  1بيارغرميال،امليتولوجيا اليونانية ،ترمجة هنري زغيب، ط(هرمس أخو أثينا االوسط ،ابن زوس من مايا،وهو رسول الالهلة * 

  49.  50،ص  1982عويدات ،بريوت،
1
 2003 1. لبنان،ط–مدخل ايل اهلرمينوطيقا، نظرية التأويل من أفالطون إىل غادامري،دار النهضة العربية ،بريوت :عادل مصطفي.د - 

  70ص

  
  .     م ينسب إليه تأليف االليادة واألوديسة .ق.8هومريوس شاعر ملحمي يوناين القرن **
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فن التأويل كاستعمال تقين يعتمد علي معطيات اللغة واملنطق لتفسري و ترمجة "يل إيقول حممد شوقي الزين 

  2."النصوص 

 )اليونانية(أو التأويل يف الفلسفة  وذا ميكن القول بأن املنابع الكالسيكية ملصطلح اهلريمنيوطيقا

داللة معقولة ومن جهة أخر وسيلة  **هومريوس الرمزي كوسيلة إلعطاء ثرات  الرتاثنلمسه من جهة يف 

 3." اإلهلية اإلرادةفن تبليغ  ,التكهنتعطي معين "ظمكما يقول عامر بن زيد كا.لتفحص 

فلسفية  نظريةالفلسفية هلذا املصطلح يف الفلسفة اليونانية ميكن القول أنه مل ميثل  األبعاد ىلإإذا نظرنا و  

  :فيلسوف ميكن أن نلمس ذلك عنده  وأولجنده قد ورد بدالالت خمتلفة ومتفاوتة  أنناقائمة بذاا رغم 

  PLATON : أفالطون -أ

يف  هرمنيوطيقاصطلح م)م.ق  347-م .ق428(استعمل الفيلسوف اليوناين أفالطون حوايل

معانيه هومريوس ومن مث فهو يقوم بالتعبري والتأويل والتفسري  أشعارهو شاعر يقوم بتالوة ionحماورة أيون

  4.ملستمعني وهدا ما جيعل وظيفته شبيهة بوظيفة هرمسإليصاهلا  مما جيعله حامال لرسالة هومريوس 

من حماورة أيون يؤكد بأن شعراء مؤولون ووسطاء ويف مقطع  1" مفسر الآلهلة "ولقد اعترب أفالطون الشعراء 

سياق ديين أو مقدس ومن مثة فاملؤول عند أفالطون  هداينوبدلك تتموضع اهلرمنيوطيقا انطالقا من  الآلهلة

  . ينقل رسالة ما

                                                                                                                                                                          

1
  .  23. ص: املرجع نفسه مدخل ايل اهلرمينوطيقا، :عادل مصطفي.د - 

2
  29.،ص2002لبنان ,بريوت ,1ط , فصول يف الفكر العريب املعاصر ،املركز الثقايف العريب:تأويالت وتفكيكات:حممد شوقي الزين  

3
  .11.ص , نوفمرب 2تشرين  27عامر بن زيد كاظمح ،صفحات من التأويل املعاصر، الثالثاء   

  .السماء واله آهلة اآلوملب زوس يف امليتولوجيا اليونانية اله * 
4
   25. 24عادل مصطفي،مرجع سابق ص ص  - 
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أنه مبعوث  ىأن أفالطون قد قدم لنا يف حماورة بروتاغوراس هرمس عل ىكما أوضح عبد العزيز احليادي عل

  2.ورسولفهو مؤول ، علي اخلطاب  قدرته ىويرتبط امسه باخلطاب ونشاطه يتوقف عل* زوس

  .  PHILOND.ALEXANDRIEفيلون االسكندري -ب

 االسكندريمن خالل أحد فالسفتها الفيلسوف اليهودي فيلون  اإلسكندريةأما عن املدرسة 

الذي احنصرت عنده أمهية الفلسفة يف حماولة التوفيق بني العقل والنقل أي بني )بعد امليالد 40-م.ق 20(

ما جاءت به الفلسفة اليونانية من جهة وما جاءت به الديانة اليهودية من جهة أخري ولتحقيق التوفيق 

يونانية استمدت حقائقها من جاءت به الفلسفة ال األول اعتقاده أن ما"بينهما فقد اعتمد علي طريقني

جاءت به الفلسفة  اليهودية والثانية العمل علي تفسري وتأويل النصوص الديانة لكي تتالءم مع ماالديانة 

  3.اليونانية من حقائق

  .فكالمها يعرب عن احلقيقة بطريقتني خمتلفتني وللتوفيق بينهما اتسمت فلسفته بطبيعة تأويلية رمزية للتوراة 

مجيع الناس العامة منهم واخلاصة وهلذا فهي تقوم باستخدام  ىلإفكتب السماوية موجهة بتعاليمها 

مما جعل وجود اختالف يف فهم هذه النصوص بني ما يأخذ  ،األمثلة والصور والرموز إليصال املعين للناس 

يقول عبد الرمحن مرحبا  وهذا ما جيعل التأويل كما. بالطاهر وهم العامة ومن يأخذ بالباطن وهم اخلاصة

                                                                                                                                                                          

1
  .21.ص  املرجع نفسه، ,مقدمة يف اهلرمنيوطيقا : دافيد جاسرب - 

2
 يف املوقع. 79.، ص  10اهلرمنيوطيقا أو اسم الفلسفة اآلخر ، جملة أوراق فلسفية ، العداد :عبد العيادي - 

(Aorakphaisaphia.com)    
3
  221. 219ص ص ،1984 .  - ,2ج . 1املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت ط موسوعة الفلسفية ،: لرمحن بدويا - 
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إال أنه مييل ،وهو ذا يشبه النص باجلسم واملعين الرمزي بالروح 1"التأويل ضروري لفهم حقيقة النصوص "

  .اآلخذ باملعين الرمزي علي حساب املعين احلريف ىلإ

  *CLEMENT.DALEXANDRIE:كليمانت االسكندري-ج   

أيضا جند كليمانت االسكندري وكانت حماوالته ترمي إيل التوفيق  اإلسكندريةومن ممثلي مدرسة 

  2".بني الفلسفة اليونانية والدين املسيحي  أيبني العقل والنقل 

أا لغة رمزية  ىلغة النص الديين عل ىلإحيت أنه نطر ، هر تأثري فيلون يف تفكري كليمانت ظوي

ماجعله مييز بني مخس دالالت للنص الديين وتتمثل وهذا  وإدراك معانيها اليكون إال عن طريق التأويل

ولقد كان للهرمينوطيقا اليهودية دور مؤثر يف  3النبؤي والفلسفي والصويف،العقيدة ،الالهويت  التارخيي"يف

  .        حبرفية النص أثناء تفسريه أو برمزيته األخذيتجلي يف الصراع بني  وهذا ما فهم النص املقدس

  الوسيطالعصر :ثانيا 

لقد كان لتطور مفهوم اهلرمينوطيقا يف العصر اليوناين دور فعال يف تفسري النصوص املقدسة       

سواء تعلق اآلمر بالديانة ، وتطورها ومن مثة تنوعها مما فتح اال أمام تعدد القراءات ومن مثة التفسري

يف العصر الوسيط ومن بني شخصيات  سيكون له أثر يف تفسري النص املقدس املسحية أو اليهودية وهدا ما

  .املهمة اليت برزت يف هذا العصر

                                                           

املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي  :كميل احلاج.د(عامل من علماء مدرسة اإلسكندرية املسيحية )213-م150(كليمانت االسكندري

  .)459.ص ,املرجع السابق  ,واالجتماعي
1
  .221. 220ص ,1988, 3ط, بريوت,منشورات عويدات ,مع الفلسفة اليونانية:د حممد عبد الرمحن مرحبا - 

2
  .460.،ص2000, 1لبنان ،ط ,مكتبة لبنان ناشرون، بريوت, املوسوعة امليسر يف الفكر الفلسفي و االجتماعي:كميل احلاج - 

3
  . 61.ص ,مرجع السابق :دافيد جاسرب  - 
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  SAINTAUGUSTINالقديس أوغسطين  -أ

يف تفسري النص املقدس كان هلا انعكاس واضح يف تناول هذا  اإلسكندريةمدرسة  إسهامات إن    

ان ,)430-354(جنده عند الفيلسوف و الالهويت القديس أوغسطني  النص بالتفسري فيما بعد وهذا ما

أنه عمل علي تعديلها إال ، االعتماد يف تفسري النص املقدس علي املعاين الثالثة "كان سائدا قبله هو  ما

  1.لرمزيابإضافة مستوي أخر للتفسري هو الداللة 

وهلذا جنده قد طور من القراءة النص الديين ودلك لتعدد قراءاته مما يرتتب عنه عدة تفسريات وهي        

مجع بني القراءة "وبالتايل,وأمناكية  اإلسكندريةنشأ بني مدرستني  الذيحماولة منه حلل الصراع اهلرمينوطيقي 

  2. "والنحوية لفهم النص الديين بالقواعد اللغوية التقييدالبد من  إذا,احلرفية والرمزية يف أن واحد

التفسري " أربعة معاين خمتلفة ىمما يعين أن عملية تفسري النص املقدس قامت يف العصر الوسيط عل

 )الروحي( التفسري الباطين ,)AIIègorique( التفسري الرمزي  Littéral)احلرف

)Anagogique(، التفسري اخللقي )Iropologique.(3  

  

  

عصر النهضة:ثالثا  

 ثمن حي،ن السيطرة اليت فرضتها الكنيسة بداية من العصر الوسيط يف كيفية فهم النص املقدسإ

مما يعين أن االنسان عاجز عن ،نسان وهللا وانتشار التفسري الرمزي للنص املقدس أا متثل الوسيط بني اإل
                                                           

1
  . 56.فهم الفهم مدخل إيل اهلرمينوطيقا، املرجع السابق، ص ص : عادل مصطفي - 

2
  .  64.65.57ص ص ص,مقدمة يف اهلرمينوطيقا ،املرجع سابق :دافيد جاسرب - 

3
  .56.ص , فهم الفهم ، مدخل إىل اهلرمينوطيقا ، املرجع سابق:عادل مصطفي.د - 
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الديين  اإلصالحرة أدي ايل الدعوة لضرو ،فهم معانيه وما صاحب ذلك من احنرافات لدي أباء الكنيسة 

أي أنه كان ميثل ضة فكرية يف ،هي القواعد الالزمة لذلك  والذي اهتم بكيفية تفسري النص املقدس وما

  .جنذه عند تطور مفهوم اهلرمينوطيقا كتمهيد لتطوره يف العصر احلديث وهذا ما

  ) MARTIN.LUTHER(مارتن لوتر -أ

يد الالهويت واملصلح الديين املسيحي ى الربوتستيين أو الديين يف أملاين عل اإلصالحوهذا ما جسده        

ثورة  االصطالحولقد أحدت هذا  )1546- 1483(ومؤسس املذهب الربوتستنيت مارتن لوتر 

كان "أن لوتر رفض القراءة الرمزية  إال،  القراءات األربعة ىومل خترج قراءة النص الديين عل هرمينوطيقية

كمرجع ومعيار للممارسة الدينية والذي يستمد معناه   اإلجنيلايل التفاعل القارئ بكل حرية مع  عمله يرمي

لك سلطة الكنيسة الكاثوليكية وفسادها وما كانت ذمن خالل املعين الطاهر املباشر للنص متجاوزا يف 

  1.تفرضه من معان

  اإلجنيل ىلإويهدا مل ينظر  األخالقي لإلجنيلمما يعين أنه كان بالدرجة األويل يأخذ باملعين احلريف و 

وذاتية أي أنه عبارة عن خطاب *  بل كانت قراءته كريستولوجية"كوقائع تارخيية بل كما يقول دافيد جاسرب

يفسر النص النص ،حاجة ايل أية مرجعية فالنص املقدس يفسر نفسه بنفسه  كما انه ال،  املسيح للقارئ

بالنسبة له  اإلجنيلوهو مرجع كل التفسري وقراءة النص تبدأ باملعين احلريف الذي ينمو منه الفهم الروحي آلن 

  1.اهللا طريق للوصول ايل

                                                           

  املسيحفرع من علم الالهوت يبحث يف شخص وأثار :كريستولوجي  *
1
  .88.ص , مقدمة يف اهلرمينوطيقا،املرجع السابق:دافيد جاسرب - 

 الهويت وإصالحي لوثري أملاين ولد بكرواتيا)1575-1520(ماتياس فالسيوس**
1
  .89.ص:املرجع نفسه  - 
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ين كان هلم دور هام يف عملية التأويل ومنهم مانتياس ذالديين ال اإلصالحرجال آخرين يف  ىلإبإضافة 

  ** فالسيوس

  الحديثالعصر :رابعا 

الفيلولوجية   األحباثالل خالتطور الداليل ملصطلح اهلرمينوطيقا يف عصر النهضة واألنوار من  إن

النصوص غري  ىلإقواعد لفهم النصوص الدينية من جهة وبداية اتساع هذه العملية  إرساء ىلإوالنقدية أدي 

مفهومها يف العصر احلديث  ىلك بدأت تأخذ طابعا أعم وهذا ما انعكس علذالدينية من جهة أخر وب

  .الذي غلب عليه الطابع امليثودولوجي من خالل أعمال شال ماخر ودلتاي

  )FRIEDRICHSCHLEIERMACHER(ماخر  يرشال -أ

أن ما يوجد هو فروع "لفهم فهو يقولالقد وضع شال ماخر أسس هرمنيوطيقا عامة بوصفها فن         

منفصلة عن بعضها البعض فهناك هرمنيوطيقا فيلولوجية وأخر الهوتية وثالثة قانونية إال  اهلرمنيوطيقامتعددة 

يقوم "أن هذا األخري  ىويف هذا الصدد تقول نبيهة قارة عل.  2الفهم أا التوجد كمبحث عام يهتم بفن

من خالل  وهذا الفهمالفهم هو الذي يدفعنا ويثرينا من أجل  فسوء ، الفهماهرة سوء ظ ىيف أساسه عل

  1." فناوضع قواعد وشروط تضبط هذه العملية فتجعل منه 

ئا شيأي أن اللغة هي اليت حتمل منه ،نه جيسد من خالل اللغة إن النص مهما كانت طبيعته فإ

هذا يقول مصطفي عادل  النحو وىفقواعد  ىمعانيه من االعتماد عل ىلإملموسا والبد لفهمه والوصول 

                                                           

  ) 315ع سابق صمرج,كميل احلاج .د(الهويت وفيلسوف أملاين من ممثلي املذهب الربوتستانيت)1834-1768(فريدريك شالير ماخر*
2
  .65.ص, فهم الفهم،مدخل إيل اهلرمينوطيقا ،مرجع سابق:عادل مصطفي  - 

  
1
  .44.الفلسفة والتأويل ، مرجع سابق،ص: نبيهة قارة  - 
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هلرمنيوطيقا عامة واليت ميكن أن تكون أساسا ا قواعد إرساءانطالقا من صياغة هذه املبادئ اللغوية ميكن "

  2."خاصة لكل هرمينوطيقا 

كان يأخذ صبغة لغوية فهو من ناحية أخري حيمل فكرا خاصا أي أنه يعرب عن الفكر   إذاوالنص 

  3. ألبناءالعالقات اليت خضعت هلا أثناء  إدراك ىلإمما جيعله تركيبة حتتاج لفهمها "هذا تقول نبيهة قارة  وىف

من خالل الوقوف علي اجلوانب النفسية والعقلية والدوافع  إال شال ماخريتم عند  والفهم ال

ة املرحلة اللغوية واملرحل"ملؤلف النص مما جيعل عملية التأويل عنده متر مبرحلتني أساسيتني الذاتية

  4.)تشمل عليه احلياة النفسية للمؤلف واليت تقف وراء النص وتتعلق بكل ما(السيكولوجية

وبالتايل فهو يعترب التأويل اللغوي ذا وظيفة سلبية أما التأويل السيكولوجي يعتربه ذا وظيفة اجيابية يف عملية 

  .التأويل 

  

   WILHELM.DILTHEY:دلتاي-ب

لقد رفض دلتاي أن يكون املنهج التجرييب املعتمد يف دارسة العلوم املادية كأساس لدراسة الظاهرة 

 ىلإوذالك للوصول  اإلنسانيةوهو ما جعله يعتمد اهلرمينوطيقا كمنهج بديل يف الدراسات  اإلنسانية

يف احلياة ث هو البح نسانيةاإلفغاية العلوم " واالجتماعية و الفنية  اإلنسانيةتأويالت موضوعية للتعبريات 

ولكي نفهم مبعيشتها مباشرة  ىلإاخلربة املعيشية واحلياة ال تدرك  ىو تعبرياا املختلفة وهذا للوقوف عل

                                                           

2
  .66.ص ,فهم الفهم ،مدخل إىل اهلرمينوطيقا ،مرجع سابق: عادل مصطفي  - 

3
  .45.ص . الفلسفة والتأويل،مرجع سابق: نبيهة قارة  - 

4
  .67.ص, فهم الفهم ، مدخل إيل اهلرمينوطيقا،مرجع السابق:عادل مصطفي  - 
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ككائن تارخيي  وأن نبحت يف تارخيية و هذا يتطلب سياقا يضم املاضي و أفاقه   إليهن ننظر أنسان جيب اإل

  1." ذات أبعاد زمانية ومتناهية أااملستقبلية 

ال  اإلنسانيةن الوقائع إ ذ،إانطالقا من اخلربة احلياة نفسها  إالاليكون   اإلنسانيةفهم احلياة  إذ

العامل  ىلإاليت نري من ورائه  للوصول  .لإلنسانبتحديد العمليات و اخلربة الداخلية  إاليكون هلا معين 

فهم تعبريات احلياة و فك  أي" التأويل ىنسان الداخلي اعتماد علاجتماعي تارخيي يساعدنا يف فهم اإل

فهم تعبريات احليات يف مقابل العلوم  يأ  اإلنسانية للدارساتو هو ما جيعل من الفهم أساسا  رموزها

  2."التفسري  ىاملادية  اليت تقوم عل

 أي شالير ماخرويف هذا فهو ال خيرج عن ما جاء به  التأويليةطالقا من الدائرة ان حيدثن الفهم  إو منه ف

  .ان فهم الكل يتوقف علي فهم أجزائه والعكس 

  

  العصر المعاصر:خامسا

تطور املفهوم  ىيف العصر احلديث كان له انعكاس عل  اإلنسانيةالصراع بني الطبيعة والعلوم  ذاإ      

منوذج  مبثابةكبديل عن املنهج التجرييب الذي كان يعد    اإلنسانيةاهلرمينوطيقا باعتبارها منهجا لفهم الظاهرة 

مباشر يف العصر املعاصر يف تطورها املفهوم  من خالل املنهج  أثركان له  املعرفة العلمية و هذا ما لنا 

  .هيدغر ، عند هسرل  الفينومينولوجي

                                                           

  )476عبد الرمحن بدوي مرجع سابق،ص.د(فيلسوف تاريخ وحضارة ومؤرخ للفلسفة أملاين)1911-1833(فلهام دلتاي
1
  .78.80ص ص, فهم الفهم مدخل ايل اهلرمينوطيقا ، مرجع سابق : عادل مصطفي  - 

2
  .82.86ص ص: املرجع نفسه   - 
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  )EDMUNDHUSSERL(هوسرل-أ

من خالل فلسفة الرد علي أصحاب النزعة )1938-1859(لقد أراد الفيلسوف هوسرل     

يف املنهج الظاهرايت أو الفينومينولوجي  متثلوالذي  " أإلنسانيةالعلمية و البحت عن منهج بديل العلوم 

وهي أال  " و يقوم املنهجه علي قاعدة أساسية.1" يف الظواهر قصد الوصول ايل ماهيتها يبحثالذي 

ماهيتها وهذا ما  إدراكهالذهاب ايل أشياء ذاا و اليت تستبعد كل ما ميكن أن يقف عائقها  أمام الفكر و 

هكذا نري ان 2." جيعل من هذا املنهج قائما علي عالقة الذات با ملوضوع املبنية علي دارة قصدية الوعي

  .باآلخر أا شبيهةباستمرار اليت تكشف  األناأخالق  ىلعاملسار جيد نفسه ائيا مؤسسا 

  MARTINHEIDEGGER(هيدغر-ب

الرد علي أصحاب النزعة  ىلإ )1976-1889( هيدغر األملاينكنا يري هي عمل فيلسوف       

 اإلنسانيةأن الظاهرة  إال "املوضوعية الذات عن كافة االت املعرفة بدافع حتقيق  أبعادين أرادوا ذالعلمية ال

بطريقة مغايرة ملا  الفينومينولوجياربط اهلرمينوطيقا  ىلقد عمل هيدغر عل. 3"املنهج ظاهرة تفلت من هذا 

الفهم النص واآلخر لفهم العامل  ىلإيرمي أحدمها  ،من خالل أن كليهما منهج ,هوسرل  أستاذهتصوره 

وجود مما فتأويل النص وفهمه هو تأويل وفهم لل,من خالل اللغة  الإالوجود  ىلإهر ظي كان العامل ال  وإذا"

  1." اإلنساينن اللغة هي اليت حتمل الوجود أل االنطولوجي باملبحثاللغوي يرتبط  املبحثجعل 

من خالل اللغة ومنه يبدو أن إال ن الوجود اليفهم ألك ارتبط التأويل مبسألة اللغة انطالقا من ذوب

  .نسان إلتايل فالفهم والتأويل مالزمان ملاهية االاللغوية للفهم وبالتأويل هو املرحلة 

                                                           

1
  .82.86.ص ص , مرجع سابق,فهم الفهم :  عادل مصطفى - 

2
  .8. ص, 07العدد , جملة أالوراق فلسفية,واقع خطاب التـأويللية بني الثابت واملتغري من أين إىل أين : خمتار لزعر - 

3
  .35. ص, مرج سابق, الفلسفة التأويلية: نبيهة قارة - 

1
ص , 2007 1ط,اجلزائر ,منشورات االختالف,اربات يف اهلرمينوطيقا الغربية والتأويل العريب اإلسالميمق,اللغة والتأويل :عمارة ناصر - 

.23.  
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فيه  وأن نبحث فيما فكر فيه عن الالمفكر"وهلذا فالتأويل هو تفكري فيما مث فهميه انطالقا من القراءة 

  2."جيب التفكري فيه مالك التفكري هو االجتاه حنو ذيزال خمتفيا وب ي الذوال

  .الهرمينوطيقامهمة  : المطلب الثاني

ففهم ، فهم املؤلف كما تصور ذلك شال ماخر وليس  أساسها فهم النص يفن مهمة اهلرمينوطيقا إ      

يف املوضوع الذي يقدمه النص وبذلك  لالشرتاكالنص اليتم ألنه تنشأ عالقة بني القارئ واملؤلف بل 

عامل النص بل يدع النص خياطبه وهو يف عامله احلاضر وهذا ما جيعل  ىلإخيرج من علمه لينتقل  فالقارئ ال

الفهم إليه  الذي ينقله الرتاث احلديثنفسه يف الرتاث مث يف  املرءوالفهم هو أن يصنع  من النص حاضرا

ية فال ذاتية املؤلف وال ذاتية القارئ هي النقطة املرجع"املاضي باحلاضر  ميتزجمشاركة يف تيار الرتاث أين 

  3 .احلقيقة وإمنا النقطة املرجعية هي املعين التارخيي نفسه بالنسبة لنا يف الزمن احلاضر

وجتعله حيا من  النص من اغرتابه الذي هو وليد النظرة الشكلية الثابتةاهلرمينوطيقا أن خترج فمهمة لك ذوب

وبذلك فالتأويل هو حماولة " خالل ربطه باحلاضر من خالل احلوار القائم علي منطق السؤال واجلواب 

بفهم أفق  إاليتحقق  علي السؤال الذي يطرحه علينا النص وفهم النص هو فهم للسؤال وهذا ال إلجابة

التساؤل الذي ميكن من خالله حتديد املعين والنص هو جواب عن السؤال يطرحه موضوع أفق املعين أو 

  1."النص وليس املؤول 

                                                           

2
  aorakphalsaphia.com:يف املوقع ,129.ص ,10العدد,جملة أوراق فلسفية "اهلرمينوطيقا املصطلح واملفهوم :"مين طلب - 

3
  .211.،املرجع السابق،ص فهم الفهم ، مدخل إىل اهلرمينوطيقا :عادل مصطفي  - 

1
  .238.ص : املرجع نفسه ،فهم الفهم:عادل مصطفي  - 
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لعملية  األساسيةأا ليست هي الغاية إال اء العامل اخلاص بالنص للفهم أعادة بنيري غادمري رغم أمهية 

اليت نطرحها يف  األسئلة ىلعملية الفهم وذلك آلن معين النص يتوقف عل األساسييل أو املفتاح و التأ

  .2"ليست مهمة اهلرمينوطيقا هو استعادة هذا املاضي بل هو دمج احلاضر مع املاضي "احلاضر وبالتايل

يف الفهم " لقد قامت التأويلية يف ميدان الالهوت والقانون علي ثالثة أسس متكاملة متثلت 

فالتطبيق هو أن نربط معين النص بوقائع . 3"ملتأخرة االتأويل وأخريا التطبيق وهذا ماال جنده يف التأويلية ،

تقوم عملية التأويل يف كلتا احلالتني علي  إذكما ذكرنا يف التأويل الالهويت والقانوين ساد    وهذا ما املاضي

 4"ميكن أن يقدمه من معان  احلاالت اجلزئية الراهنة لنرى ما ىفهم النص وإدراك معناه العام مث تطبيقه عل

  . 5"من عملية الفهم والتأويل  يتجزأ بأن نعد التطبيق جزءا ال"الرومانسية  وهلذا ميكننا جتاوز وجهة نطر .

يف تبني أمهية اجلانب العملي أو التطبيقي يف التأويل بالرجوع ايل التأويل  امريلك يعتمد غادذوب

نطرية مث ينتقل ايل تطبيقه علي الواقع العملي يبدأ من الفهم النص بصورته عقلية  إذ"والقانونني الالهويت 

  1."فهمته فعال يف احلاضر ها   أي علي سلوك اجلزئي وبذلك فالذات ميكن أن تطبق ما

ألنص من خالل انصهار أفق القارئ مع أفق أال تتم  عملية تارخيية ال كون أن الفهم هو  ومن

  2."باستمرار وهذا ما يعطيه معين متغري  احلالة الراهنة اليت يرتبط اى ففهم النص يتوقف عل"

املوقف الراهن أي أن  ىتقوم علي تطبيق النص املراد فهمه عل، ولذا يري غادامري أن عملية الفهم 

هي فهم تأويل  فاهلرمينوطيقاتربط النص بالزمن وهذا من اجيابيات التأويل الالهويت والقانوين وبذلك 

                                                           

2
  .292.ص: املرجع نفسه - 

3
  .418.اخلطوات األساسية لتأويلية فلسفية ، املصدر سابق ، ص ,احلقيقة واملنهج:هانز جورج غادامري  - 

4
  222ص, إىل غادامري ،املرجع سابقمدخل ايل اهلرمنيوطيقا، نطرية التأويل من أفالطون :عادل مصطفي  - 

5
  .419. ص, احلقيقة واملنهج ، مرجع سابق: هانز جورج غادمري - 

1
  .. 84.، ص 1988الفلسفة اآلملانية احلديثة ترمجة ،فؤاد كامل ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،:رودجيربوبنر - 

2
  .420.،ص احلقيقة واملنهج ، املصدر سابق :هانزجورج غادامري - 
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وهذا ما جيعل من الفهم اهلرمينوطيقا أمر عمليا يف جوهره أن تفهم نصا هو أن تري عالقته  وتطبيق

  3.)"بواكسيس(العمل  أيبالتطبيق 

التطبيق والتأويل وسيلة من خالهلا تتجاوز املسافة والفاصل املوجود بني فهم النص مير حتما ب"

كما يقدم التأويل الالهويت والقانوين الكيفية اليت ا نكيف تفكرينا تبعا للتفكري ،    النص واملوقف احلايل

ففي  4"النص للذات بل بالعكس خضوع الذات لسلطة النص  إخضاعالقائم يف النص وهذا ما يعين عدم 

ك فيها مما جيعلها املنطق املوقف التأويلي الجيب التسليم تسليما مطلقا بفروضنا املسبقة وعدم الش

 بل جيب أن تكون هذه الفروض موضع فحص وأن تكون خاضعة حلكم النص،  األساسي يف فهم العامل

وأن جيسد  أن يري النص يف ضوء احلاضر"  جانب هذا جيب إيلو .وأن يكشف النص عن معناه كما هو

أن يسمع السؤال الذي شغل  للمؤولوالتحامهما ميكن  األفقنيمعين النص يف احلاضر ومن خالل تفاعل 

  1." .النص والذي أدي ايل وجوده

  يف فهم املؤلف  يف فهم النص ال األساسأن مهمة اهلرمينوطيقا تنحصر بالدرجة  مما سبق يتبني لنا

الذي يتجلى به "التحديد"علي عاتقها مهمة تزويدنا بتربير نطري هلذا  تأخذفاهلرمينوطيقا هنا 

لذلك يقول ،  التابث احملدد موضوع التأويل ومهمة تقدمي معايري ميكن ا فهم ذلك املعين الواحد

بل تبيان معناها ,الفقرة بالنسبة لنا اليوم "داللة " غرض أو مهمة اهلرمنيوطيقا ليس العثور عليإن "هريش"

                                                           

3
  223.فهم الفهم مدخل إىل اهلرمينوطيقا،املرجع سابق، ص : عادل مصطفي   - 

4
  .224.فهم الفهم  مدخل ايل اهلرمينوطيقا ،مرجع سابق ،ص : عادل مصطفي  - 

1
  .225.ص : املرجع نفسه ،فهم الفهم : عادل مصطفي  - 
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هي ذلك الفرع الفيلولوجي املختص بوضع القواعد اليت ميكن ا استخالص  فاهلرمينوطيقانفسه لفظي ال

  2."املعين اللفظي للفقرة علي حنو موضوعي حمدد 

النظرية اليت يتسىن لنا  إاعند هريش مل تعد هي نطرية الفهم بل منطق التحقيق  فاهلرمينوطيقا

وهلذا يقول بول ريكور يف كتابه من النص ايل وليس ذاك  عنيه املؤلفكان ي بواسطتها أن نقول هذا هو ما

  3.باألخصهو الكالم بالتأكيد والكالم املكتوب ، اخرتاقهأول موضع تشرع اهلرمنيوطيقا يف "الفعل 

هدف وقد يقع  إبالغفاملؤلف قصده  ،اللبس والغموض إزالةاهلرمينوطيقا هو أساسا  مسعىلك ذل 

  .اليت يكون عليها منتج النص السيكولوجيةاحمليطة أو احلالة  الظروفااللتباس نتيجة استخدم اللغة أو 

ضد الرتسب  ،نظريامهمة اهلرمينوطيقا أن تقيم "شال ماخرويف هذا الصدد يقول دلتاي وهو يعلق علي 

  4. تأرخييعتبارها أساس كل يقني با ،الدائم للتعسف الرومانسي والذاتية الشكوكية

خالل حتديد من مهمة اهلرمينوطيقا اليت تنحصر يف فهم األثر وليس يف فهم املؤلف  ىلإمما جيعلنا ننتهي 

يل أمهية التطبيق يف العملية التأويلية وذلك من خالل الرابط بني إوهذا ما يقودنا  شروط الفهم والتأويل

  .لعملية الفهم املاضي وحالتنا الراهنة املصاحبة

  مبادئ وأهداف التأويل: المطلب الثالث

لقد انشغلت اهلرمينوطيقا لفرتة طويلة من الوقت بتحليل النصوص املكتوبة وحاول االنسان من خالهلا    

وتقود هذه العملية املعرفية ايل حماولة ,قصد الكشف ما أمكن كشفه ,معرفة ماحييط به يف هذا الكون 

                                                           

2
  . 225.226ص ص: املرجع نفسه  - 

3
  .60.ص , من النص ايل الفعل ،ترمجة ،حممد برادة ،حسان بورقية ،مرجع سابق:بور ريكور - 

4
  .333.ص.فهم الفهم مدخل إىل اهلرمينوطيقا ،املرجع سابق : عادل مصطفي  - 
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لدلك فانه يلجأايل عمل التأويل لدلك كان يعرف هذا األخري ,خفي وما هو باطن البحت عن كل ما هو 

  1بفن ادراك وحتديد املعين املختبئ يف النصوص"

لدلك فلقد كان هدف اهلرمينوطيقا ينحصر يف مساعدة يف الكشف عن طبيعة مفردات النص وقواعده   

غادامري ,فقد حتدت فالسفة التأويل احملديتني من أمثال هيدغر ,أو املساعدة يف فهم النصوص الدينية ,

ساعا من الدائرة النصوص وريكور بإضافة ايل شالماخر عن أفاقا حنو االمتداد بالتأويل ايل عوامل أكرت ات,

  املكتوبة

تكون كونية وال ميلك اي من االجنيل أو الهويت  " لدلك يصر شال ماخر أن مبادئ اهلرمينوطيقا جيب أن   

حتت ,هده املبادئ تكون مشروعة حيت تطبق بالتساوي علي كل النصوص بدون استثناء ، خاصا احتيازا

  2هده القاعدة ألكونية

 هدا أن مبادئ شلريماخر للهرمينوطيقا تنحصر أوال يف مجلة مشهورة له حبيث يقول ومن املهم االشارة يف

أن يفهمه ,ومن مث بعد دلك,شال ماخر يصر علي أن يفهم املفسر النص كما يفهمه مؤلفه"جاسرب أن

  1."بشكل أفضل من املؤلف 

ية مستمرة بني أجزاء النص عبارة عن وضعية تفاعل"يري شال ماخر بأن مبدأ دائرة اهلرمينوطيقا :وثانيا 

نبدأ بناء صورة عن الكل مث نعيد اختبار تلك الصورة الكلية ,حيت نقرأ اجلزاء ,وبني كلية الكاملة ,اخلاصة

  . 2"عن طريق الرجوع من جديد ايل االدعاءات الكامنة يف العناصر اخلاصة واجلزائية يف الكتابة 

                                                           

1
  .118.ص, 4ط,الكويت ,وكلة املطبوعات ,املدخل ايل الدراسات التارخيية ترمجة عبد الرمحان بدوي :الجنلواوسينوبوس - 

2
  .121.ص, مرجع سابق,مدخل ايل اهلرمينوطيقا:دافيد جاسرب - 

1
  .222.ص :املرجع نفسه ،  مدخل ايل اهلرمينوطيقا:دافيد جاسرب - 

2
  .223. ص: املرجع نفسه - 
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عابرة أما شال ماخر فقد حول اهلرمينوطيقا ايل منهج عام فاهلرمينوطيقا كانت التتعدداالنطباعات ال إدن

خيضع لقانون عام يقوم علي العالقة بني اجلزء والكل واو بني ,امنا هو منهج ,فالتأويل ليس انطباعا عابرا ,

الذات واملوضوع وبدلك فقد أضحت اهلرمينوطيقا منهجا مستقال هذا ان مل تكن قد حتولت ايل علم 

  .مستقل بذاته

 وهذا ما وضحه  غادامري يف كتابه فلسفة التأويل ,دا قد تركزت اهلرمينوطيقا علي مبادئ أساسية و

  3."والتأويل هي مبادئ أولية يف التجربة التأويلية  ,والفهم ,أن النص"يقول

اليت "املوضوع/الذات "مل يعد التأويل ذلك املبحت املثقل بأحد طريف الثنائية ,وبناء علي هذا املعطي 

خفي ووحيد واصلي حيتجب وراء "معين"مثلما مل يعد منشغال بالبحت عن ,رسخها املنهج العلمي احلديث

الذي "شئ النص"هم وتفاعل بني الذات واملوضوع بني فعل الف,انه باآلحري ,عبقرية الذات املبدعة 

فمن املعروف أن اهلرمينوطيقا مند مراحلها ,اليكف عن التجدد كل مرة مث فيها فعل الفهم علي أحناء مغايرة

  :تعتمد علي أوجه ثالثة هي,املبكرة املرتبطة بالفيلولوجيا وتأويل النصوص اهلرميووسية واملقدسة 

متاما كالفهم ,جزءا أساسا ومكمال لآلجراء التأويلي التطبيق ويعترب غادامري هذا االخري,التأويل ,الفهم 

ان التطبيق يغطي ,فأن تفهم يعين أن تطبيق "ألنه مالزم لكل شكل من أشكال عملية الفهم ,والتأويل 

كما يعمل علي قهر اغرتاب داللة النص ,بوعي تلك املسافة الزمنية والتارخيية اليت تفصل بني املؤول والنص 

".1  

                                                           

3
 2ط,منشورات االختالف,للعلومالدار العربية ,ترمجة حممد شوقي الزين,االهداف .املبادئ.األصول ,فلسفة التأويل:هانس غيورغ غادامري - 

  .173.ص  2006,
1
  .51. ص 1997,منشورات الس اآلعلي للثقافة,سعيد توفيق ,ومقاالت أخري ترمجة ,جتلي اجلميل:هانز جورج جادامري - 
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امتالك قصدية  2"االمتالك "من غادامري واستبدله مبفهوم  "التطبيق " ل ريكور مفهوم لقد استوحي بو 

إال اذا كان النص غامضا ,النص يف اطار نطرية التأويلية ومبا أن مهمة التأويل والفهم التصبح مشروعة 

يتضح ,التاريخ يبدو عند غادامري احملدد للوضع األكثر صعوبة وتعقدا يف " التطبيق "فان مشكل ,ومتناقضا

اليت احناز اليها باعتبارها منوذجا متثيليا ,اهلرمينوطيقا القانونية "أوما يعرف ب,هذا يف جمال النص القانوين

فمهمة أن تؤول هي مهمة أن جتسد القانون وبالتايل فهي مهمة التطبيق ,داال هلريمينوطيقا العلوم االنسانية 

".3  

بل اذا التطبيق عنصر ثالث يشرتك معهما يف ,لعملية موحدة فقطوبدلك النعد الفهم والتأويل مكونني 

عنصرا مكمال للعملية التأويلية ويف هذا يقول ,فنحن نعد التطبيق كما الفهم والتأويل بالضبط ,ذلك 

ألا تقوم ايضا بدور معين قابل للتطبيق ,ان التأويلية التارخيية هلا أيضا مهمة اجناز التطبيق " غادامري 

وتتغلب علي غرابة املعين ,جتسد بوعي وبشكل صريح املسافة الزمنية اليت تفصل املؤول عن النص حبيث ,

  .1"الذي خيضع له النص 

ويكمن عمل الفيلولوجي أيضا يف ,وبدلك يتضح أن الفهم والتأويل معا يف عالقة الميكن فصمها      

ويوضح غادامري أن الفهم والتأويل .أي محاية نص ما من اساءات الفهم,جعل النصوص مقرؤة ومفهومة 

فهي ,كما يعترب غادامري أن الدائرة اللغوية هي دائرة التأويل بامتياز,مرتبطان بثرات لغوي بطريقة حمددة 

                                                           

2
  .67.ص : املرجع نفسه - 

3
  .67.68ص: مرجع نفسه - 

1
دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع ,علي حائم صاحل,حسن ناظم:ترمجة ,لتأويليةاخلطوط األساسية ,احلقيقة واملنهج:هانز جورج غادامري - 

  .423.ص  1ط, 2007, والتنمية الثقافية
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تعترب حقا ذلك الوسيط "تقوم مبهمة احتواء وعبور الدائرتني اجلمالية والتارخيية فاللغة كما يقول غادامري 

  2." و التأويل هو منط اشتغال تلك العملية,الفهم بذاا الكلي الذي جتري فيه عملية

ويتحقق ,بواسطته حييا االنسان مع االخر ويتواصل معه ,هكذا تصبح قدرة الفهم عبارة عن العزم أساسي 

وإذا اطلعنا علي مفهوم الفهم كما يدعونا ايل ذلك االستعمال  هذا العزم أوال يف للغة ووحدة احلوار

  .سلم بأن خطاب حلقة فن التأويل حييل يف احلقيقة علي بنية الوجود يف العامل نفسهافإننا ن,االلسين 

هكذا سعيت جاهدا لالحتفاظ يف ذاكريت باحلدود املفروضة علي كل جتربة "ويف هذا يقول غادامري      

  .3"الوجود اجلدير بالفهم واإلدراك هو اللغة :عندما كتبت ,تأويلية للمعين 

الميكن فهمه يف صورته الكلية والشاملة حبيث )ماهو كائن (من هذا التصريح أن املوجود فينبغي أن نفهم 

  .أن كل ماحتمله اللغة حييل دوما علي ماوراء أو أفق العبارة نفسها

ويف نفس سياق يذهب الدكتور عمارة الناصر علي أن النظرة ايل مفهوم اهلرمينوطيقا قد تغريت يف العصر 

انتقلت مهمة التفكري مع اهلرمينوطيقا من االهتمام باملعرفة ومنهجها لالهتمام بالوجود   اذا"املعاصر يف قوله

كأساس للفهم والتأويل وليس كموضوع مستقل عن الوعي الذات بل انطالقا من هذه الذات اليت تعيش 

  1."الوجود 

ان اهلرمينوطيقا ليست منهجا للعلوم االنسانية بقدر ماهي فلسفة تبحث يف الفهم كعملية أنطولوجية     

بني الفلسفة اهلرمينوطيقا عند غادامري اليت " وهذا ماجيعلنا منيزكما يقول عادل مصطفي ,يف االنسان 

                                                           

2
  127ص  1994, 1ط, جدة,منشورات النادي األديب الثقايف,عز الدين امساعيل ,ترمجة,مقدمة نقدية,نطرية التلقي:روبرت س هوليب - 

3
  181.ص ,مرجع سابق ,األهداف,املبادئ,األصول ,أويلفلسفة الت:هانز جورج غادامري - 

1
  .22.مرجع سابق ص, اللغة والتأويل: عمارة ناصر - 
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ليت أرادت ان تؤسس ملبادئ وقواعد جتاوزت النظرة امليتودولوجية اليت كانت تتخذ من اهلرمينوطيقا منهجا وا

  2"التأويل الصحيح 

ترمي للوقوف علي ,فهي تتجاوز النظرة الضيقة املنحصرة يف تغري النص املقدس لتكون هرمينوطيقا عامة   

كما أا حتاول جتاوز النظرة اليت جتعل من عملية ,العنصر املشرتك يف عملية الفهم عموما مهما كان جماهلا

أضف ايل ذلك أا ترمي أيضا ايل جتاوز النظرة املعيارية ,ذاتية متجهة ايل املوضوع حمدد مسبقاالفهم عملية 

  .القيمة اليت تعتمد علي النقد يف عملية التأويل

وبدلك جيب أن منيز بني احلقيقة اليت حيمله الفهم وبني احملاولة الزاعمة اخضاع العلوم االنسانية ملناهج    

فالعلوم االنسانية تلتقي يف دلك مع بعض ااالت اليت تفلت من املنهج العلمي  ,عياجتعل منها علما موضو 

فهي تشمل كل جماالت املعرفة ,وهذا ما يعطي عملية التأويل صبغتها الكلية,التاريخ,كتجربة الفلسفة الفن 

  .فهي تتعلق بالتجربة االنسانية ككل,

ويف ,منهجية خاصة مبا هو الهويت أو قضائي أو أديب وذا الميكن حصرها يف نطاق ضيق خيضع ملعايري   

أن اهلرمينوطيقا الفلسفية تتجاوز التعددية املنهجية يف التأويل ايل النظرة كلية تأويلية "هذا تقول نبيهة قارة

  1."فاهلرمينوطيقا هدفها فهم ألفهم ,منطلقها البنية اللغوية للعامل

وعند هده النقطة يلتقي يف ,لي طاهرة الفهم ذاالك فما كان يهم غادامري هو الوقوف عذومن 

ان اهلرمينوطيقا تعبري ,تعريفه للهرمينوطيقا مع تعريف هيدغر من خالل أن الفهم طريقة لوجود الدازاين ذاته

                                                           
2
  .195.194.ص ص , مرجع سابق,نطرية التأويل,مدخل ايل اهلرمينوطيقا:عادل مصطفي - 

1
  .55. 54,ص ص, مرجع سابق, الفلسفة التأويلية: نبيهة قارة - 




                     ا	��� ا�ول                                  �������ات د�	�
 وا��  

 

 
45 

مما جيعلها حباجة لكل خربته بالعامل وهذا ما جيعل من ,القائم علي تناهيه وتارخييتيه  اإلنساينعن الوجود 

  2."م شاملة عملية الفه

مما ,ويطهر من خالل هذه أن عملية الفهم ليست عملية ذاتية بقدر ماهي تعبري عن وجود الدازاين     

جيعل احلقيقة اليت يتضمنها الفهم تفلت من كل تقنية أو منهج علي غرار ما هو سائد يف العلوم الطبيعية 

  3."فهم ال إمكانفااهلرمينوطيقا هي حبت يف شروط "يف قول نبيهة قارة

وذا تكون اهلرمينوطيقا الفلسفية كما تصورها غادامريهي عملية تأويل تقوم علي الفهم واحلوار ومن مثة 

  4."فمهمتها هي جتاوز حالة االغرتاب اليت تكون عليها الذات 

الفهم واحلوار وذلك لعدم امكانية الفصل بينها ,التأويل :علي ذلك أا تبين علي أسس ثالث ويرتتب     

فهم من دون حوار تتجاوز من خالله الذات النظرة املنهجية اليت حتاول  وأيضا ال,فال تأويل من دون فهم 

نفتاح األنا علي فاحلوار جيعل من الذات منفتحة علي املوضوع أي ا,أن تسيطر وتستحوذ علي املوضوع 

  1."اآلخر لالتفاق ومن مثة للفهم 

مساعدة الناس كما يقول غادامري يف أن يروا مايستطيعون مجيعا أن  إيلومن هذا فاهلرمينوطيقا دف 

وبالتايل هدف نطرية التأويل هو تعميم مشكل اهلرمينوطيقا علي مجلة املمارسات ,يتفهموه بأنفسهم 

  .الفهم صحيح لتجربة برمتها إيلمبعين دف ,رات واألهداف واملقاصدالفردية واالجتماعية والتصو 

  

                                                           

2
  .   195.ص , مرجع سابق,مدخل إيل اهلرمينوطيقا :عادل مصطفي  - 

3
  .10.11.ص ص, مرجع سابق:نبيهة قارة  - 

4
  .7.ص , مرجع سابق,ومقاالت أخري ,جتلي اجلميل :هانز جورج غادامري - 

1
  .11.ص :املرجع نفسه ، جتلي اجلميل:هانز جورج غادامري - 
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  : خالصة

يعترب احلداثيون اهلرمينوطيقا اجلواب الفلسفي عن جدلية العالقة بني النص والواقع ألا األسلوب 

 لية باعتبارهاملمارسة التأويينبغي استبعاده يف للفهم يعرب بالقارئ فجوة التارخيية بني واقعه وواقع النص ،فال 

ام النص وأمناطه ظمرحلة ضرورية تسبق الفهم والتأويل ،إذ ال ميكننا تصور قراءة تأويلية خارج دائرة ن

ور املمارسة التأويلية بعد ذلك عرب مجلة من أدواا ،مثل األحكام املسبقة ،املسافة الزمنية الداللية ليأيت د

خمصوص هو مثرة هذا التفاعل ،التكامل بني املوضوعي والذايت لكن هذا ال  التأويل/فيخرج إيل الوجود فهم 

يعين أن التأويل كمبحث كان وليد الفلسفة املعاصرة ومل تكن له امتدادات عرب التاريخ طويل للفلسفة 

ة إال اليونانية ،إال أنه مل يصبح مبحثا ذو أمهيمنذ العصور القدمية ،فنجده يف الفلسفة  متداوال،فلقد كان 
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أبعاد مغايرة يف العصر احلديث وأصبح  أخديف العصر الوسيط الرتباطه بالكتاب املقدس املسيحي ،ولقد 

رية التأويل هو ظوذا فإن هدف ن.يتسم بالنظرة أعم ألنه يتناول بالدراسة كل النصوص دون استثناء 

والتصورات واألفعال واملقاصد مبعين  واالجتماعيةتعميم مشكل اهلرمينوطيقا علي مجلة املمارسات الفردية 

  .نسانية برمتها دف إيل الفهم الصحيح لتجربة اإل
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كما أود تقدمي .احلمد اهللا الذي أنار لنا درب العلم واملعرفة وأعاننا على أداء الواجب ووفقنا إيل اجناز هذا العمل

كل من ساهم يف إجناز هذا العمل من قريب أو من بعيد كما أخص بذكر األستاذ املشرف علي   زيل إىلالشكر اجل

الذي مل يبخل علينا بتوجهاته ونصائحه القيمة اليت كانت عونا لنا يف إمتام " امحد  ابراهيم"هذا العمل األستاذ 

 هذا البحث

. وإيل كل زمالئي يف العمل وال يفوتين أن أتقدم بالشكر إيل كل طلبة وعمال قسم فلسفة  

 

 

 

 

 

 

 كريمة

 



 
 
 
 
 
 
 

 

.الشكر واحلمد هللا مادمت حيا   

.من ترك بصمة يف حيايت وعمق يف توسيع مداركي الفكرية والعلمية  لهنا أضع كلمات لك  

سنفونية وأعذبأبعث أرق حتية   

وارددها لكم مسعتها   

إىل من رتبت وأنارت دريب وأعانتين بالصلوات  قرأاإيل كل من محل أوراق املبعثرة مذكرة منظمة يروق للناظر 

.بة احلبي أميإنسانة يف الوجود  اغليوالدعوات إيل   

.أيب الكرمي أدامه اهللا يل أيل من عمل بالكد يف سبيل تعليمي معين الكفاح وأوصلين إيل ما أنا عليه   

.إىل أخي حممد وأبناءه مالك فاطمة الزهراء ، واحلاج إمساعيل وإيل كل أخوايت   

واألحباب دون . وإيل مجيع األصدقاء أيل من عمل معي بكد بغية أمتام هذا العمل صديقيت ورفيقة دريب فطيمة

 استثناء

 إيل مجيع أساتذة قسم فلسفة وإيل مجيع الطلبة

 ويف األخري ارجوا من اهللا تعايل أن جيعل عمل هذا نافعا يستفيد منه مجيع الطلبة

 

 كريمة

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

دعاء واستغفارا–إيل روح والدي   

 

  

 

 

 

 فطيمة

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
.وال معقب حلكمه ، العامل احلكيم ، الرزاق الرحيم ، اخلالق اخللق، وباسط الرزق  احلمد هللا الذي ال راد ألمره ،  

.احلمد على جزيا نعمه وأشكره علي جوده وأشهد أن ال إله أال اهللا ال شريك له شهادة من شهد ها فاز مبوعده   

 وأشهد أن حممد عبده ورسوله الذي أشهد مواله ليلة أسراء من آياته الكربى

لشكر اجلزيل إيل كل من علمين حرفا وعمق لدي قيمة حب املعرفةأتقدم با  

عنهم وما أكثرهم فأخذتمنهم  تعلمتإيل كل من   

 إىل الدكتور ابراهيم أمحد الذي مل يبخل علينا بتوجهاته ونصائحه

 إىل كل أساتذة وطلبة قسم فلسفة

.إىل من قامستين عناء هذا العمل املتواضع كرمية عابد   

يف العملإيل زمالئي   

 إيل مجيع أفراد أسريت دون استثناء

 فطيمة
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  :تمهيد

إن احلديث عن التأويلية الفلسفة عند بول ريكور ال ميكن فصله عن اإلرث الفلسفي الذي يتناول 

كما ال ميكن أن نفصلها عن املنهج الفنومولوجيا عند   أرسطو التأويلية التأويل بالدراسة والبحث من خالل

املنطلقات اليت مثلت األرضية أنشا من خالهلا بول ,هذه  ممثلة يف هيدغر االنطولوجية والتأويليةهوسرل 

يلي أوال مسامهة أرسطو يف تأسيس فلسفة تأويل الذي يعد  ريكور تأويليته واليت سنجدها من خالل ما

  .مرورا سرل  ,اهلرمينوطيقا احلديثة هيدغر دإىل رائاألول وصوال  ماملعل

أن ما وصلت إليه نظرية التأويل مل يكن ليتحقق لوال  لوقت إىلاوقد تأكد الباحث مع مرورا 

حىت ال تكتمل منهجا وتصبح منهجا  ,طموحها يف ارتداء أفاق جديدة ،على الدوام مبسألتها ذاا أوال

وتصبح نزعة أو مذهبا أو منطقا وذلك بفتح حوار التساؤيل مع النصوص يف زمن تأويلها األول لتأسس 

  .الزمن اهلرمينوطيقي,تأويل خمتلف هو مثرة انصهار أفاق املؤولني يف املاضي مع نظائرهم يف الزمن الراهن 

  

  

  

  

  

  

  ند بول ريكور آليات التأويل ع :األوللمبحث ا
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        ريكور ىرهاصات األولي لتأويل من أرسطو إلاإل: المطلب األول

بطريقة خمتلفة  أخرييعاد فهمه مرة  أنلب املشكلة اهلرمينوطيقا هي الرتاث الواحد الذي ينبغي  إن

يرجع ووقوف عند ابرز حمطاته الرئيسية بدئ مبعلم األول أرسطو الذي العقل الغريب  أروقةهو حبث يف  إذن

وجود إمكانية لتأويل الكالم سواء كان هذا الكالم خطاب أو  إليه الفضل يف لفت انتباه من جاء بعده إىل

  . - ويل أيف الت - مجلة أو عبارة وذالك يف مقالته الشهرية اليت امساها 

أو داللة ليكون  وحيمل معىنهو كل ما يرسل عن طريق الصوت  األرسطيحسب املفهوم  ويلأالت

اهلرمينيا إذا لتبتدئ إال ,ويصبح التلفظ باسم والفعل تأويال حندد م األشياء .ويل كل ما مرتبط بالقول أالت

مع املنطوق املركب يف مجلة اليت يسميها أرسطو الكالم أو اخلطاب ويضيف بول ريكور هي داللة اجلملة 

   1ويلأالت/م اهلرمينيا حتديد مفهو  ىلإهذا الصدد  الكذب ليصل ريكور ىف أولصدق مل االيت حتت

فكل خطاب وفق التصور األرسطي يقول شيئا عن شيئا ما ليصل يف احملصلة إيل القول شيئا أخر 

شيئا عن "ن هذا اخلطاب الذي يقول أبيد  األقوالما ال اية من  ويل إىلأالدال إذا هو الت/فيكون القول 

الباطل ،إذ متثل فكرة /احلق أو الكذب /من حيث انه حيتمل الصدق  إالال قيمة له عند أرسطو "شيء

  2.األرسطي االرغانون/التعارض بني االرتياب والنفي األساس الذي يقوم عليه املنطق 

مشروعه الفلسفي وهو  أرسطو أسسلة املدخل الذي من خالله أن هذه املسأهكذا ميكن القول ب

قيام هرمينوطيقا  مامأيقف حاجز " حد تعبري بول ريكور ى الذي حيول دون التصور علم الداللة عل

  1.أشكالهين نفسه يف تعدد عحيث أن معين الداللة يتطلب حمافظة علي امل املعىنالدالالت ثنائية 

                                                             
1 RIcaer-Paul-De lintreprtaton-essai sur Freud .paris-Edition du seuil 1965 p30   
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له كما يتضح يف  أرسطوويل املوضوعي وبني مفهوم أالت تأسيسكما ربط ريكور بني مشروع دلتاي يف 

ين يؤولون  ذويل عنده عن مفهوم اهلرمينوطيقا عند رجال الدين والكهنة الأخيتلف التإذ " ويل أالت يف"مؤلفه 

  2.األشياءى كالم اآلهلة فهو يعين الفعل الذي متارسه اللغة نفسها عل

ال يهيئ بالضبط لفهم تلك العالقة الدينامية بني طبقات  األرسطيويل باملعين أالت أنويضيف ريكور 

فعال نظرية عن القول ال عن النص و اليت تفرتض حسب النص نفسه فهو يتطلب  عديدة من الدالالت يف

تعد الكلمات املكتوبة  أناألصوات الصادرة عربا لكالم هي الرموز املعربة عن حاالت النفس كما "أرسطو 

  3."رموزا للكلمات الصادرة عن القول 

بل هو كل خطاب  مهما  ،فالتأويل هو اخلطاب ذاته  ،لذلك امتزج التأويل بالبعد الداليل للكالم ذاته

حتفظ من أرسطو بفكرة أن التأويل هو تأويل بواسطة اللغة قبل أكانت طبيعته ومع ذلك قول ريكور إنين 

 4اللغة أو حيوم حوهلا  ىأن يكون تأويال مسلطا عل

األسلوبية  استنباطيا للمعين من خالل العالمة "هانس روبرت ياوس"وإذا كان التأويل عند 

كن يفإنه يقيم رأيه هذا مبخالفة مقولة من مقوالت أرسطو النقدية قومها أن كل قول أيا  ,املشحونة مجاليا

شحن العالمة شحنا جمازيا أو عن إبقائها يف مستوى درجة التعبري  عن  يعد تأويال  بقطع النظر،نوعه 

  .الصفرية أو احليادية فبمجرد التلفظ بالعالمة عنده تأويل

ومن مث  .ليها يف الواقع إذلك أن العالمة اللغوية تقتضي عالمة اعتباطية مع األشياء اليت ترمز  

إذ حتاول أن تعطي معين  ,هي تأويل له أي يف اية األمر،كانت العالمة اللغوية حتريفا للواقع وزيغا عنه 

                                                             

  .176.مرجع سابق،ص , حممد برادة ،حسن بورقية ,بول ريكور ،من النص إيل الفعل،ترمجة  - 2
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أصالة ،هي اليت حتمل ،اللغوية فعالمة االعتباطالتحديد احلقيقي مبفعول  ىألشياء الواقع اليت تأيت عل

وإذا كانت العالمة اللغوية بطبعها تأويال فأن شحنها ".التأويل وليس شحنها األسلويب هو حامل للتأويل 

  1."أسلوبيا يغدو تأويال للتأويل أي حبثا عن املعين للمعين الطارئ فيها بفعل حتريفات ملركبات الواقع 

يس لغاية مقارنته مبفهوم التأويل معاصر إمنا ذلك لكون فإشارة ملفهوم التأويل عند أرسطو فل

أن  ومن مثة كان لزاما طلبا الستقصاء املعريف،أرسطو ميثل مرحلة التأسيس يف الفهم الظاهرة التأويلية عامة 

  .ننظر يف الظاهرة تأسيسا وتطورا ومضربا من مضارب اجلدل

التأويل غري موفية باحلاجة االصطالحية  ىلإيعترب هذه النظرة األرسطية ،فالناقد الفرنسي بول ريكور

   2املعاصرة

قاعدة جوهرية وهي أن الكالم الذي هو  هذا الزعم فألننا نعترب أن أرسطو انتبه إىل ننقد نوإذ

  .ال ميكن أن يكون إال حتريفا له ,عاجز عن احملاكاة الواقع حماكاة مطلقة 

 عنومن هنا كان كل كالم منطويا  بالضرورة على درجة من اجلمال األديب ألن فيه حبثا مستدميا 

  .األخر  أن درجات األدبية متفاوتة من اخلطاب إىل األمروغاية ما يف .الواقع  معين إميائي إىل

ن الذي ال ميكن إمهما يكن من تفاوت يف الفهم األرسطي للتأويل وبني املمارسة التأويلية ف

نكرانه هو أن الرتاث الفلسفي يعد األساس الوعي يف اهلرمينوطيقا احلديثة وأساس اإلشكاليات والقضايا 

التأويل بوصفه أداة إلعادة قراءة النصوص وكذا جعل هذه النصوص مرتبطة /اليت ينطلق منها الفهم 

 .    بسياقها الثقايف

                                                             
  .67.،ص1988مناهج الدراسات أألدبية منشورات عيون ،املعرب :حسن الواد  - 1
  .18.املرجع نفسه ،ص -2



 ا��"� ا�!� �                        ا�رھ���ت ا������� ����وع ا��و�� 
	� ��ل ر���ر
 

 

52 

نه يتعذر أ أول حمطة يف تتبع مسارات التحول ،ومعولكن الذي الميكن جتاهله هو أن أرسطو 

نه قدم منوذجا أإال   -يف التأويل  - مؤلفه ى احلديث عن فن الـتأويل عند حبكم طغيان التفكري املنطقي عل

الكذب  كثمرة من نتائج املنطق الذي بنظر /الباطل والصدق /النصوص واخلطاب من خالل ثنائية احلق 

واحلقيقة الواحدة األمر الذي جيعل احلديث عن مسالة تعدد املعاين أو  اجلملة أو اخلطاب بعني الربهان  إىل

رض اإلشكالية احلديثة ملفهوم التأويل أال وهي أاليت تكاد تقف عند  إشارتهعدا .ال ائية التأويل متعذرة 

  . "كل خطاب يقول شيئا ما عن شيء ما سيؤول يف اية "قوله 

  .اإلسهام الصامت- ريكور والفنومولوجيا الهوسرلية: مطلب الثانيال

فينومولوجية   ىعندما وقع عل أأن اهتمام ريكور بالفلسفة التأويلية قد بد إىل كريز ويلتشري أديت   

بالوسيلة اليت الفلسفة اليت زودته  ىهوسرل حني كان سجينا يف أملانيا خالل احلرب عاملية الثانية فعثر عل

تكاملت ا اهتماماته يف النهاية وجعل من هوسرل أساس فكره اخلاص مند أقام برتمجة اجلزء األول من  

  .اللغة الفرنسية إىل"أفكار"كتاب 

كمنهج يهتم )الظواهرية(أن الفنومولوجيا  ىجمال قضايا التأويل عل يفيكاد جيمع الباحثون 

فالفنومنولوجيا يف حبثها تسعي "يف الفلسفة الغربية التأويلي يدخل ضمن حتوالت العقل  الظواهربالدراسة 

إشكالية وجود الفهم كظاهرة  ىأما اهلرمينوطيقا فإا جهدها ينصب عل" الفهم الوجود "معاجلة مسألة  ىلإ

". 1  
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بعبارة أخري ميكن القول أن اهلرمينوطيقا وجدت يف الفنومولوجيا املصدر األساس املعريف وأساس 

وبالتايل ميكن 2 .ة اليت صاحبت تشكل نظرية اهلرمينوطيقايحررها من طوق املنظومة الثيولوجاملنهجي الذي 

مدى انكشاف الشئ  ىالقول أن هذا املنهج ذو أمهية كربي بالنسبة للمنهج التأويلي باعتباره يقوم عل

   .الذي نقابله يف الوقع الذي يصادفنا

نه ال يوجد موضوع دون ذات مبعين أنه الميكن أ يفاملنهج هوسرل تتمثل  يفهناك فكرة نواة  إن

عي أا املوضوعات يف ذاا بشكل الذي تكون فيه مستقلة استقالل مطلقا عن الو  ىأشياء عل إىلالنظر 

فكل موقف أو أحساس هو موجه حنو ،هذا املبدأ العام أي القصدية هو األساس املشروع الفينومولوجي 

الذات املفكرة واملوضوع املفكر فيه تزيد من إبداعات الذات فتصبح كما أن الوحدة بني .موضوع قصدي

   . األشياء فعال من أفعال الذات

أو حصلت  استوتتكون قد  آلياتن الفنومولوجيا مبا وضعته من إولكن مهما يكن من أمر ف

دي حد تعبري مطاف صف ىالتفكري الفلسفي أو عل يفله رؤية خاصة اليت ا يفرض وجوده  منهج ىعل

فهي املنهج أكثر منها مذهب وهدف كل منهج أن يقدم لنا حقائق جاهزة ولكنها يضعها يف درب "

عادة الصلة الربيئة من أية معرفة مصطنعة بني الوعي والعامل إاحلقيقة وهذا الدرب يف رأي الفنومولوجيا هو 

تكون فيه  مكانة  بأن يتبوأ واعد تسمح لهق للفينومولوجيا ملقواليتوقد وجد بول ريكور يف هذا اجلهاز "

إذ متثل الفنومولوجيا وأكثر منها اهلرمينوطيقا حتقيقا وحتويال "واسطة عقد بني الفلسفة التأملية اهلرمينوطيقا 

جذريا يف أن الربنامج الفلسفة التأملية ذاته ،ففكرة التأمل ترتبط به، يف الواقع ،الرغبة يف الشفافية املطلقة 

      1."ت مع نفسها ،وتطابق الكامل للذا
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 تعتقد بأنه  الرحاب الفهم إن اهلرمينوطيقا مبا أثارته من قواعد وأفكار منهجية من أجل دخول إىل

مع  فهم الذات ,متوسطا بعالمات ورموز ونصوص فيتطابق يف احملصلة يكون  ال ال وجود لفهم الذات"

التباين بني اهلرمينوطيقا  ة وجه وهذا يف احلقيق"هذه املصطلحات الوسطية ى التأويل املمارس عل

حتاول أن تتحرر من املثالية اليت ) العالمات ،الرموز ،النص (مبا استحدثته من الوسائط   والفينومولوجيا

  .من شأا هوسرل واختذها أساس يف منهجه الفينومولوجي ىأعل

بق بني عبقرية الكاتب أنه مل حتديد اهلرمينوطيقا بأا تطا خيلص ريكور  يف هذا السياق إىل إذ  

ن قصد الكاتب غائب عن النص ،أضحي هو عينه، سؤال اهلرمينوطيقا أما الذاتية األخر تلك املتعلقة أل

بالقارئ فإا من عمل القراءة والنص حسب ماهي حاملة لتوقعات اليت من خالهلا يقرتب القارئ من 

  ."النص ويتلقاها 

 حيرص ريكورالذات البد وأن  ىلإواألخر  األخر اليت حتيل فيها الذات إىل االنطولوجيايف هذه 

   .واملطابقة مفهومان متالزمان للوجود يف العامل  خريةاألالتذكري  ىعل

اهلرمينوطيقا عند هوسرل هو احلديث عن جمال مل ينل البحث الكايف واالهتمام  نع لكن احلديث

التارخيانية يف الفهم وهو الشئ الذي   ىلنوع من البحث املتمركز علمثل هذا ا لرفضهالكايف من طرفه وذلك 

ورغم هذا مل يكن رفضه ،حول هذه الظواهر أ إذ وليس التأويالت اليت تنش،كان يرفضه كوسيلة للمعرفة 

هو حبث يف القصدية  ذلك ألن التأويل من حيث،مطلقا للتأويل ذلك أنه كان يوصلنا إىل ماهية األشياء 

  1.ااألشياء إذا هو وسيلة إلدراك ماهيته ىلإمن خالل العودة 
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مقاصد الظاهرة أو غري  هو دعوة لتجاوز األلفاظ إىل إذااألشياء  للرجوع إىل فالدعوةومن مثة 

  2.من خالل أن العالمات اللغوية هي جتسيد للقصدية،الظاهرة 

ذا وضع النص يف سياقه الذهين اخلاص إال تكون إال  الفينومولوجيالتأويل من منظار  وهلذا فعملية

وهو منهجيا العمل على عزل النص  ,النص ذاته ىلإاألشياء إذا تعين من جهة العودة  ىلإوهلذا فالعودة ،

من كل ماهو دخيل عليه أي وضع مابني القوسني كل ماهو دخيل على النص وأن نرتك النص يوصل 

الوقوف على حقيقة النص كما هي دون تدخل من الذات مما جيعل  ن مثة مز ،املعينحيمله من  ماللذات 

  3.من النص كموضوع إىل الذات املنفعلة تبدأتأثري فعالة  التأويل 

كما تبحث   ,ا املقاصد ومن مثة فإن ما نبحث عنه من وراء األلفاظ اللغوية ليست األشياء وإمن

للتفكري  اهلرمينوطيقييسجل يف املنطق  الفينومولوجي املسعىميكن القول أن  4 وغري ظاهر خفيعما هو 

   .الظواهر أو العودة إيل األشياء إذ يعد االلتفاف إىلالفلسفي ،

فهسرل ال يبحث عن  ،تقدم تأويالت جامد واملعرقلة  مبثابة الطريق املخلص من األنساق اليت

وبذلك ،البينداتية) االنطولوجية(الوجودية  األخالقيةإعطاء الشرعية لألنا املفكرة ولكن اإلمساك بالداللة 

من الصفر أي أن نعمل أوال عل ختليص   االنطالقتستوجب أن نسأل  اهلرمينوطيقايظهر أن مهمة 

  .كل األحكام املسبقة للرأي املشرتك1ن اليت زيفت احلقيقة مث على التخلص م اآلراءالظاهرة من كل 

 االختزالاليت تصلنا ،ال ميكن فصله عن  األفكارالفلسفي الذي يوجه إىل  ختزالوهلذا فاال

الظاهرة إسقاطات الذات إسقاطات مثل هذه احلركة ترجع واألخطاء  ينتشر منالذي  الفينومولوجي
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التأويل حتليل الظاهرة مير باالختزال الرتنسندنتاىل يستعمل ،سوء التفاهم الذي يعيق  ة إىلبقواألحكام املس

من الظاهرة ومن التغريات اليت أثرت عليها لكي ال نبقي إال علي وجودها اجلوهري  ليحذف 2من جهة

  .وماهيتها

هذه اللعبة املزدوجة املتالزمة ،الشعور بقصديههكذا  ومن وجهة أخرى على ربط املاهية املتكشفة

ذلك الذي يتعلق بفضل  ويلىأتالرتنسندنتايل توضح يف الواقع حلظيت كل عمل  واالختزالاهوي امل لالختزال

الرتسبات اليت تؤلف املظهر التارخيي للظاهرة وذلك الذي يتعلق بالعودة إىل الوضعيات األصيلة للشعور 

  .الذي منه النظرة تؤلف املوضوع

متالزم مع منطق متقدم انطالقا من العامل املعيش إىل الشعور  واالختزايلاملنطق الرتاجعي  اهلذ

ألن الصعود من جديد إىل األسس ليس له من هدف إال التأويل يرجع من الشعور اجتاه العامل  املؤسس

رحلة التكوين جتد نفسها ،متكني الشعور من معايشة العلم اجلديد لكن بطريقة مغايرة برتاجع وبعد نقد 

هذا ما يسميه هوسرل بناء العلم هدفه تصحيح نظرة  مالئمةموقعة الشعور يف العامل أكثر منتهية بإعادة 

   .العامل املطروحة أوال يف الرفض اهلرمينوطيقي للشعور باألنا 

يت تكشف باستمرار أا ال األناهكذا نري أن هذا املسار جيد نفسه ائيا مؤسس لألخالق    

    .كننا القول بأن اهلرمينوطيقا متشاركة يف اجلوهر مع الفنومولوجياباستخدام لغة هوسرل مي شبيهة بآخر

إذ أن  ,كما وجد هوسرل أنه بالرغم من اختالف ظروف نشأة اهلرمينوطيقا واملنهج الفينومولوجي

خرجت إيل الوجود حقيقة واقعا مع شال ماخر وحماولة تأسيس نظرية يف الفهم جتمع شتات كل  األويل

التفسري الالهويت ن التأويل الكالسيكي والتفسري القانوين أما املنهج الفينومولوجي  املاضيأدوات التأويل يف 

                                                             
  49.املنعرج اهلرمينوطيقي الفنومولوجيا ،مرجع سابق ،ص:غراند جان  - 2
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السؤال املعىن إال ان كالمها  فهو وريث الفلسفة التأملية يف نسختها الديكارتية الفختية  واختالف يف طرح

يبحث عن عالقة الذات واملوضوع ومن مث أمكن لنا أن نفهم كيف تسين للهرمينوطيقا أن تزرع داخل 

  .الفنومولوجيا

األساس الذي يقوم عليه مشروع عليه اهلرمينوطيقي إذا هو التأمل يف مسارات املعرفة كما كان 

و فعل تأملي قوامه اجلدل وهو اآلن ويف اآلن نفسه يوجه نقده أي التفلسف مبا ه،حال الفلسفات التأملية 

فكأن .و فأحرى  يسلط عليها تأويليته متجاوزا عثراا، خاصة مبدأ التعايل ،للهرمينوطيقا يف زيها اهلسريل 

ن يضع الذات أمام مرآة ذاا بكل شفافية بل إن ريكور ال يرتدد يف توجيه النقد أريكور بصنيعه هذا يود 

فهو يري بأن ما ينبغي االنطالق منه لتقويض هذا الصرح املعريف بل ان أقصر طريق .اته جمادال ومسائال لذ

طريق األقصر تلك االنطولوجيا ال فهم ألا " امسي يقول ريكور،تلك االنطولوجيا الفهم علي طريقة هيدغر

نطولوجيا الكائن املتناهي بقطعها املناظرات املتعلقة باملنهج يكون قد وضعت نفسها علي مستوى اال

  1"لتحصل على الفهم ال كمنط معرفة وإمنا كنمط وجود 

حيث قام ،وريث الفنومولوجيا هسرلية  ,هذه العودة إيل املنطلقات اهلدغرية مفادها أن هيدغر

  . بعملية قلب ملفاهيمها حتقيقا وجتاوزا

التفكري أو الكوجيتو الذي يغمر عامله فضاء من طلق ريكور من الفرضية اليت تعترب التأمل أو ني       

فال ميكن احلديث عن الذات بوصفها .عبارة عن عالقات متداخلة أو قوي متشابكة ,العالمات والرموز

بياض الصفحات أو الفنون  ىعقال فعاال وإمنا كفعل تأملي وفاعلية تواصلية تتجلى يف اآلثار اليت نرمسها عل

  .أو الثقافات واحلضارات

                                                             
1 - Paul- Ricaeur , le conflit des-interprétation, p10 
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فتلتمس ,بني الذات وذاا مستحيل وفهم الذات يتوسطه تفكيك عامل الرموز والفضاء الثقايف فتماهي 

   1ذاا أو تعي عاملها ذا االندفاع حنو عامل األشياء والعالمات والرموز

لكنها إزاحة نقدية للمتعاليات اردة املؤسس ملذهب هسرل  تأويلية ريكور هي فينومولوجيا بامتياز

.  

مل يكن ليصبح حقيقة  التعايلعرب فلسفة ،هذا التحول املنهجي يف مشروع هوسرل والفنومنولوجي 

اليت تعد مفاتيح املنهج اهلسريل أو قل تتمة مسرية الكوجيتو  ,لوال مجلة من املفاهيم الرئيسية 2واقعا

وم القصدية  وهي مفه مؤولاكتشاف ما سكت عنه ديكارت وتلقفه هوسرل "األنا أفكر " الديكاريت 

الرد  األنا الرتنسندالية ،هذه املفاهيم جمتمعة تشكل احللقة اهلرمينوطيقية  لفنوملوجيا  ,الوعي  التعليق 

هسرل إذا هناك فكرة نواة هي جوهر هذا املنهج تتمثل يف أنه ال يوجد موضوع دون ذات ومن مث ال ميكن 

ن بشكل جيعلها مستقلة استقالل مطلقا عن بأي حال نظر إيل املوضوعات علي أا أشياء يف ذاا 

  الوعي 

عرب اإلقرار ها  ،هكذا الفنومولوجيا.كما يقول هسرل " ما   فكل وعي هو دائما وعي بشئ"  

 ,أن تقرتب من الفلسفة التأملية أو قل أضفت عليها الطابع جديدا ,مبدأ احملايثة للذات كإجراء منهجي 

كما أا مبقولة قصدية الوعي وتأكيدها على األشياء يف ذاا مقصودة منن قبل هذا الوعي مع شرط وجود 

وبفضل امتداد العقل التأملي إيل منطقة احملايثة " هذا .حتقيقا للموضوعية .مالزم قصدي للتوجه الذايت 

   1."لتأويلي وجمال الالتناهي للمعينالفنومولوجيا الرتستندلية أمام الشعور احلقل ا تفتح القصدية الفسيحة

                                                             
  .73. ص,املرجع السابق ,تأويالت وتفكيكات :حممد شوقي الزين  - 1

  67.ص:املرجع نفسه  - 2

  39.ص, املرجع السابق,فلسفة والتأويل:نبيه قارة  - 1
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فليست العالقة انعكاس مباشر للذات .فهي تأويلية مبعين الذي تربط فيه لغة الرمز بفهم الذات 

وإمنا رؤية تتوسطها األشياء والعالمات ،املطلق مع مثلها وعاملها الذاتوي املغلق  التناهييف مرآة ذاا أو 

وكأن الرغبة يف معرفة الذات تتحقق ذه الغرابة اليت متثلها الغريية .والتخيالت واآلثار والرغبات أو الرموز 

  2.سواء أكانت عاملا حمسوسا بأشيائه ووقائعه أو ذواتا فردية أو جمتمعة

أن املسافة الزمنية اليت يرتتب عنها تفاعل وتوتر  بني الذات املؤول واألخر هذا ينعكس علي   

وهذا الطابع اجلديل نتيجة رفض مزدوج الذي يقوم رفض النظرة املوضوعية  ,دليةالعملية التأويلية بصورة ج

وال ميكن حتقيق ذلك أال من خالل انصهار  ,اليت تري بأن ماهو تارخيي يفهم يف أفقه الوحيد ويبقي ثابتا 

  3.األفاق

هذا يقودنا أيل املنطق كما أن اجلدل يرتبط ارتباط وثيقا بفن طرح السؤال مما يفتح أمام احلوار احلقيقي و   

    4.يسري بنية السؤال واجلواب 

ن انصهار األفاق يعين أننا ال نوجد داخل أفاق مغلقة وذلك ألن الذات هلا القدرة ألن تنتقل إىل إ  

ثقافة وتراث ووجهة نظر األخر ال يوجد أفق واحد ما دام هناك تفاعل توتر بني األخر وما خيص الذات  

  5.ميكن أن يكون هو الذي ميكن أن جيمع وجهات خمتلفةواألفق الوحيد الذي 

فأفق من حيث املفهوم يعرب عن مدى أو جمال الرؤية من نقطة معينة وبذلك فهو إما يعرب عن   

  1.جمال للرؤية ضيق أو عن جمال واسع

                                                             
  .  67.ص , مرجع السابق , تأويالت وتفكيكات :حممد شوقي الزين  - 2
  .241. مرجع السابق ص , الفعل إىل النص من:بول ريكور - 3
  241.ص,من النص إىل الفعل ،املرجع السابق:بول ريكور - 4
  41. ص, مصدر سابق , احلقيقة ومنهج : جورج هانز غادامري  - 5
  13.ص ,مرجع سابق, نظرية التأويل من أفالطون إيل غادامري , مدخل إيل اهلرمينوطيقا : عادل مصطفي  - 1
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نص إال ال ىلإوبذلك ميكن القول أن لكل الذات أو القارئ واألخر أو النص أفقه  اخلاص فالقارئ ال ينظر 

كما أن للنص أفقه اخلاص إطالقا من   ,ده ومؤهالته ومرجعياته اليت ال يستطيع جتاوزها و من خالل حد

الظروف احمليطة به أثناء كتابته من حيث بنية رمزية قصدية والفهم ال يتم إال بانصهار أفق القارئ مع أفق 

   .النص تارخييا

فالذات مقيدة بأفقها اخلاص الذي ال تستطيع أن تتجاوزه يف عملية الفهم  ويف مقابل الذات أيضا       

وبذلك فهو التقاء بني أفقني أفق الذات وأفق النص ومنه فكل قراءة  ,النص له أفقه اخلاص الذي أنتجه 

يعين أن كل قراءة هي  هي تأويل من خالل دخول تارخيية الذات القارئة يف تارخيية النص املقروء، وهذا

   2.قراءة تارخيية وبذلك ليس هناك معين مطلق ودائم بل هناك معين وجودي

  3.فالوعي التأويلي يعرب عن دور الرتاث وانصهار األفاق بني املاضي و احلاضر

بذاك فهذا احلوار بني املاضي واحلاضر يطرح نفس القضايا اليت طرحتها احلقبة التارخيية اليت نرمي لفهمها و  

فإعادة بناء السؤال الذي جييب عليه النص أو الفعل التارخيي ليست عملية مغلقة وذلك ألنه تتم مقارنة 

أفق املعين اخلاص بالنص أو الفعل التارخيي بأفق الذات ،ال تتم عملية التأويل بتجرد الذات من أفقها 

أو الفعل التارخيي والتأويل هو اخلاص ألن هذا األفق يتوسع من خالل اندماجه باألفق اخلاص بالنص 

الوقوف على الرتاث الذي يتحدث يف النص وانصهار األفقني يتم من خالل اجلدل القائم بني السؤال 

  .وما يساعد يف هذا االلتحام ما هو عام وشامل  يف الوجود  ,واجلواب 

وهذا الذي يؤدي إىل إضافة األفق اخلاص بالذات انطالقا من أفق النص مما يساعد علي فهم 

ويرتتب على هذا إدراك أن هناك ما ال نعرفه وأن انطو لوجي الذات وهذا ما جيعلها حلظة انكشاف 
                                                             

  .    376. مرجع سابق ص , صوت أألعماق قرأت ودراسات يف النفس والفلسفة: عادل مصطفى - 2
  42. ص, مرجع سابق, تأويالت وتفكيكات : حممد شوقي الزين - 3
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أي أن بنية السؤال ليست مطلقة ومغلقة وذلك ألن الوعي التارخيي ينطلق  1األشياء ليست كما كنا نعتقد

وبذلك توسع الذات من  ,من أن أفق املعين والسياق الذي أنتج النص ليتم ربطه بأفق اخلاص بالذات 

فالوعي التارخيي ال يتقيد بأفق معني  2أفقها من خالل دمج األفقني أي من خالل جدل السؤال واجلواب

  .ليس هناك جمال للحديث عن أفق مغلق أي أنه 

ويعترب ريكور أن أمهية اللغة اليت تؤسس حقيقة الذات ال تكمن فقط يف النسق املغلق للعالمات 

 اللغة هي ان تقول شيئا عن شيء أمام ذات حاضرة أو نص كخطاب مثبت وإمنا تقصد شيئا وتفتح عاملا

   3بالكتابة

اوز القواعد األلسنية املنظمة لعام الرموز  والعالمات ولكنه فهذا القول الذي يعرب عن شيء ما يتج

أعتقد أن البنيوية ليست : حيتويها  أو ينطوي عليها نظرا ألمهيتها األبستمولوجية  و تأسيسها املعريف 

بل هي منهج يف غاية األمهية والنجاعة ألنه يف هذا النسق بالذات تظهر الرمزية  ,منهجا عدمي الفائدة 

  .4وتنتشر

  

من هنا .الرمزية حبلي باملعين وهذا املعين ينتظم ويتوزع داخل نسق يف سياق ثقايف معني  أنعين مب

األفق التأويلي (اللحظة التأويلية بإدراك املعين :اعترب ريكور أن الفهم الرمزي جيمع بني حلظتني متكاملتني 

  .)الرمزي املغلق النسق (واللحظة التفسريية بتنظيم البنية الداللية  )املفتوح 

يف " آثراه ريكور حبوار مع التحليل النفسي من خالل كتابه يف التأويل  ,هذا احلوار بني البنيوية 

( يف الذات باملعين الذي يكون فيه" حفريات " فهو يعترب التحليل النفسي "حماولة حول فرويد .التأويل 

                                                             
  . 275. ص, مرجع سابق, قراءات ودراسات يف الفلسفة والنفس , صوت األعماق : مصطفي عادل - 1
  .376. ص,مرجع سابق , نظرية التأويل من أفالطون إيل غادامري ,مدخل إىل اهلرمينوطيقا :مصطفي عادل  - 2
  .   154.، ص 1998, باريس , منشورات ، لوسوي )2حماوالت يف التأويلية (من النص إيل الفعل : ول ريكور  - 3
  95.، ص 4196,4عدد , دفاتر دولية يف الرمزية , الرمزية والتفسري البنيوي : بول ريكور  - 4
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ات والغوص يف خباياها ومكبوتاا واليت تظهر من االركيولوجيا عبارة عن عودة ألصوليات الذ) األريكي 

كرموز قابلة للقراءة والفهم فهذه احلفريات يف الذات ال )األفعال واخلطابات والسلوكيات (على سطح 

.تستهدف فقط فهم األصول البشرية املتجلية يف املالحم واألساطري واملقدسات وثقافة العنف والشر 
1  

" رمزية الشر "بداية تكوينه الفلسفي من خالل أطروحته حول  وهو األمر الذي عاجله ريكور يف

يضيف ريكور التأويالت الفنومولوجية ليعترب الذات ليس فقط رموز منسية آو  النفيسةإىل هذه احلفريات 

فالوعي بالذات ليس .مطمورة يف الغياهب وإمنا أفعال وإرادات تكتسب يف سياق جتربة إنسانية فريدة 

  نشاطا معطي

احلفريات (فلوعي بالذات ليس نشاطا معطي يف السابق .لسياق جتربة اإلنسانية الفريدة يف ا

وإمنا هو أيضا فاعلية يتم إجنازها يف الالحق مبعية التجارب وبواسطة الرموز والعالمات أو أشياء ) النفسية 

   .العامل

نفك يستقي من منابعها األطر ذا يكون ريكور قد امتحن ذاته يف مرآة التأويالت املتقابلة اليت ما ا

.الفكرية واألشكال املفهومية  ويتجاوزها بصناعة مفامهية خاصة   

مل يدرج ريكور صراع التأويالت سوي لعرض لعبته اخلاصة علي مسرح هذا الصراع ألن تأويال 

اللعبة الفاصلة التأويل باجلمع التأويالت خمتلفة هي .واحد ال يفي بقواعد اللعبة وال يستنفد أغوار املعين 

يف إدراك معين ن لكنه مجع يكتشف يف الوقت ذاته عن لعبة اهلوية واالختالف أو الذاتية والغريية وسط 

اهلوية داخل االختالف وفق ممارسة جدلية ال تنفك عن "فهو تأويل يقر حبقيقة .هذا الصراع املؤسس 

  ."املعاودة وااوزة 

  لهيدغريةريكور واالنطولوجيا ا: المطلب الثالث

                                                             
  96. ص: الرمزية والتفسري البنيوي املرجع نفسه: بول ريكور  - 1
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يعد إسهام مارتن هيدغر يف التأسيس اهلرمينوطيقي أكرب اجناز استقام به احلال اهلرمينوطيقا   

حيث ترك "الوجود والزمان "مشروعا انطولوجيا جتاوز حدود املنحي اهلسريل القائم على املركز الذات بكتابه 

  1مسألة الفهم يف سياق جديدةاثر حامسا على نظرية التأويل ونقل اهلرمينوطيقا نقلة كربي ووضع 

لقد أصبحت اهلرمينوطيقا عند هيدغر طريقة وجود جتاوزت احلدود اليت وضعها هلا دلتاي حني 

كل فهم زماين ،قصدي ،تارخيي ،وأن الفهم "رأى بأا الشكل التارخيي للفهم يف حني اعتربها هيدغر 

  . 2"ليس عملية عقلية بل عملية وجودية 

أي العودة إىل األشياء يف "هكذا ميكن القول أن هيدغر رد االعتبار للوجود من منظور تأويلي 

بعدما أزاحت الذات بتعاليها  حقيقته وقللت من فاعليته دوره يف الكشف .بدايتها األويل استقصاء وكشفا 

  3."عن الكينونة بعيدا عن أحكامها السابقة  

هيدغر على جهود هوسرل الفنومولوجية مبا استحدثته من آليات لكن هذا ال يعين عدم اعتماد  

وإشاعة .إلقرار باملوضوعية وتأسيس فلسفي الذي ال يرضي بغري الفصل اإلجرائي بني الذات واملوضوعي 

النص تأويال وفهما كما لو أا مل توجد إال يف /مقولة العودة إىل األشياء بغية الوصول إىل حقيقة املعرفة 

كانت بذلك فتحا فلسفيا جديدا أتاح اهلرمينوطيقا  إمكانية بناء نظرية يف تأويل تقوم على .حظة تلك الل

       1  ."الظواهر فهما خمتلفا عن التصورات الذهنية وسابقا يف آن/فهم النصوص 

ت كانت األساس الذي ساعد هيدغر من أجل تشيد مشروعه ءميكن القول أن هذه االجرا

اوز وليس املطابقة وحقيقة أن هيدغر وجد يف فينومولوجيا هوسرل أدوات مل تكن الفلسفي على سبيل جت

                                                             
  .    63.ص ,، مرجع سابق )نظرية التأويل من أفالطون إيل غادامري (مدخل إيل اهلرمينوطيقا , فهم الفهم: مصطفي عادل - 1
  64ص: املرجع نفسه - 2
  196.مرجع سابق ،ص, اهلرمينوطيقا والفلسفة:عبد الغين بارة  - 3
  .207ص :اهلرمينوطيقا والفلسفة املرجع نفسه :عبد الغين بارة   - 1
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متاحة لدلتاي أو نيشه ،حيث وجد فيها منهجا ميكن أن يسلط الضوء على الكينونة الوجود اإلنساين 

هم إن الف 2بطريقة ميكن ا أن يكشف النقاب عن الوجود ذاته ال عن جمرد أهواء وحتيزا ته اإليديولوجية 

يغدو انطالقا من هذا التصور مسة أساسية الكتمال مشروع الكائن اإلنساين لتحقيق وجوده واالنفتاح علي 

 . األخر

هكذا نشهد ،من منظور هذا األفق ،ميالد مشروع اهلرمينوطيقا ال بوصفها نظرية يف الفهم، 

هو نفسه عملية تكشف ومادام الوجود اإلنساين .فحسب وإمنا نظرية يف التجلي وتكشف االنطولوجي 

اهلرمينوطيقا ,فإن هيدغر يأيب أن ننظر إىل مشكلة الوجود التأويل مبعزل عن الوجود اإلنساين  انطو لوجي

 .عند هيدغر إذن هي نظرية أساسية يف كيف ينزع الفهم يف الوجود اإلنساين

 

 

عن فكرته األساسية  ىلوحتديدا داخل احللقة اهلرمينوطيقية ال يتخ  ىإن الفهم يف املشروع اهليدغر 

إذ المه سوي اإلحلاح ،باعتباره أرقي فعل يقوم به الكائن اإلنساين يف هذا الوجود،أي تأسيس فن السؤال

ميارس حركة العودة إىل  ،دون ينتظر الظفر بفهم ائي أو ثابت  فهو بالسؤال،مسألة الوجودعلى أشياء 

بشكل متواصل تارخيا ،التأويل يكون/كنا قابال للفهم األصول لكشف احلقيقة ليبقي على الدوام وجودا مم

 1.ويبقي كذالك يف حالة تطور ويواجه أشياء الوجود دون أن يكتمل حقيقة أو فهما أو تأويال

وقد اعترب بول ريكور أن السؤل الذي يبقي حباجة إىل احلل لدى هيدغر يف اعتقادي هو كيف 

أن على املسافة العودة هذه ميكن أن ،اهلرمينوطيقا أصيلة يبقي مع ذالكندرك السؤال بوجه عام يف إطار 
                                                             

  .    64.مدخل إيل اهلرمينوطيقا ،مرجع سابق ،ص :مصطفي عادل  - 2
  .105.ص , مرجع سابق , حسان بورقية , حممد  برادة , من النص إىل الفعل : بول ريكور - 1
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مؤسسة على نظام الفهم تبدو غري  املسفرينتثبت وحتقق للتأكيد على كون اللحظة اهلرمينوطيقية يف نظر 

   2فعند هيدغر نفسه اغفل السؤال مبجرد أن طرح هذهبنيوية على طرح إشكالية العودة  ,قادرة ،ألسباب 

هذا فحسب بل أن ريكور يف معرض نقده النطولوجيا هيدغر األصيلة ،أوضح أنه مهما تكن  ليس

نفصل من خالله بني  آخرفانه يتعني علينا أن نسلك طريقا  االنطولوجياقوة الطرح الذي ميكن أن تؤثر به 

ينحوها السؤال  يرى أن الطريقة الراديكالية اليت ،فهو أي ريكور.مسألة اهلرمينوطيقا مع الفنومولوجيا 

  3.ليست دون حل يذكر بل فقدت الرؤية ,اهليدغري جتعل القضايا اليت دبت فيها احلركة يف حبثها

وحنن كيف ميكن وضع أرغانون لتفسري النصوص ،أي ألدراك معين النصوص كيف تبين العلوم            

هذه القضايا مل تؤخذ "تناسقة كيف يفضي صراع التأويالت غري امل"التارخيية يف مقابل علوم الطبيعية 

بعني االعتبار يف اهلرمينوطيقا األصيلة وهلذا حتديدا فهذه اهلرمينوطيقا مل توجد إلجياد حال هلذه  ,صراحة 

متعلقة بفهم هذا الوجود أو ذاك ,القضايا ولكن لتقويضها ولذلك هيدغر مل يرد أن يهتم بأية قضية خاصة 

أراد أن نطوع املعرفة التارخيية للفهم االنطولوجي    ثانيةفقد أرد إعادة ذيب ما مل نكتشفه وتوجيه نظرنا 

  1.كصورة مشتقة من صور أصيلة 

املفهومي الذي يأوي إليه كل حني  غري أن هذا اإلغفال ال يعين غياب الوعي املنهجي أو اإلطار

مل يقرتح منهجية معينة .مل يغلق الباب أمام استحضار نسيان الكينونة "فهو  ,واته وضبط مقوالتهملراجعة أد

                                                             
    105.ص:املرجع نفسه  - 2
  .215. ص, الفلسفة اهلرمينوطيقا مرجع سابق: عبد الغين بارة - 3
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وتربير احللقة باعتبارها أعلى .والتأويل عنده هو حترير منهجية وجتاوز املنطقة التقليدية .ملقارنة هذا املوقف 

 2" أشكال الفهم اليت حتتوي فهم الفهم وال تغرق يف حتديداته املدرسية

  .ويبدو هذا التأويل املغاير ،عندما مينح الذات الفردية إمكانية املشاركة يف تأسيس وجودها 

ويفتح أمامه جمال التعامل مع كل السلبيات الذات ,واعرتافه حيرره من كل أوهام احلقائق املطلقة "

فيكون .فاحصة واملدققة فحني يتم عرض فعاليتا الظاهرة والباطنية أمام الرؤية الفلسفية ال.واجيابيتها 

  .استيعاب املوضوع هو يف الوقت نفسه استيعاب لذات اليت تتصدي له

هنا يغدو التأويل ألنه يغرتف مبنطقة احللقة اليت تربط طريف العملية التأويلية حبيث تربط اإلحاالت 

القصدية بني قطبيها ليس علي الطريقة الفنومولوجية اليت انتهت إيل جتريد الذات املنفردة إيل نوع من 

إذن ميكن القول انه مادام الفهم إمكانية  1كذلكالذات املتعالية مقابل موضوع جمرد متعايل هو بدور  

وجودية غري متحققة ،وبناء مل يكتمل ،كشفا وجوديا ،خالصا السلطة للذات عليه أو عل اقل تسليم 

  .واستسالم لقوة األشياء هذا الوجود حىت تكشف لنا عن نفسها 

مسار املشروع هكذا ميكن القول أن حماولة هيدغر كانت مبثابة حماولة أصيلة سامهت يف تصحيح 

اهلسريل فهي كما أسلفنا القول ناهضت الذات املتعالية مبقولة الدزاين ومن مت أضحت العالقة بني الذات 

  . والعامل تساؤليه ومشاركة تقوم علي االنفتاح والتجرد من كل ادعاءات التعايل

انطولوجيا الفهم  كما أن اهلرمينوطيقا عرب.والقول يمنة الذات املتعالية علي الظواهر العامل 

إذن ميكن القول انه مادام الفهم إمكانية وجودية  ,حتولت من كوا منط فهم املعرفة إيل منط فهم الوجود 

                                                             
  233.234.ص ص: املرجع نفسه - 2
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سلطة للذات عليه أو على أقل تسليم واستسالم  غري متحققة ،وبناء مل يكتمل ،كشفا وجوديا خالصا ال

  .لقوة األشياء هذا الوجود حىت تكشف لنا عن نفسها 

ذا ميكن القول أن حماولة هيدغر كانت مبثابة حماولة أصيلة سامهت يف تصحيح مسار املشروع هك

اهلسريل فهي كما أسلفنا القول ناهضت الذات املتعالية مبقولة الدزاين ومن مت أضحت العالقة بني الذات 

ول يمنة الذات املتعالية والق.والعامل تساؤليه ومشاركة تقوم علي االنفتاح والتجرد من كل ادعاءات التعايل 

كما أن اهلرمينوطيقا عرب انطولوجيا الفهم حتولت من كوا منط فهم املعرفة إىل منط .على الظواهر العامل 

  .فهم الوجود

لقد عمل هيدغر على ربط اهلرمينوطيقا فينومولوجيا بطريقة مغايرة ملا تصوره أستاذه هوسرل من 

إذا كان العامل ال يظهر إىل ,و لفهم األخر و العامل  النصيل فهم يرمي أحدها إ متهجخالل أن كالمها 

فتأويل النص وفهمه  هو تأويل للوجود  مما جعل املبحث اللغوي يرتبط  اللغةالوجود إال من خالل 

  1.باملبحث االنطولوجي ألن اللغة هي اليت حتمل الوجود اإلنساين

ومنه يبدو أن  اللغةارتباط التأويل مبسألة اللغة انطالقا من أن الوجود ال يفهم إال من خالل 

 باللغةمن حيث ألن الفهم مضيافة واعية من قبل للوجود قبل أن يتقيد  ,التأويل هو املرحلة اللغوية للفهم

قا طريقا للبحث عن والفهم ليس عملية وعي تقوم الذات بل هو شيء تكونه مما جيعل من اهلرمينوطي

 2.ألن تأويل الوجود هو تفكري يف احلقيقة,املاهيات 

                                                             
  234. اهلرمينوطيقا والفلسفة ،مرجع سابق، ص: عبد الغين بارة - 1
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فيه والذي  الالمفكرة ن وان نبحث فكر فيه عن اءوهلذا فالتأويل هو تفكري فيما مت فهمه انطالقا من القر 

.حنو ما جيب التفكري فيه االجتاهال يزال خمتفا وبذلك التفكري هو 
3  

نتقل هيدغر من تأويل الوجود وكشف عن احلقيقة إىل البحث يف العالقة اليت ميكن أن تكون بني ي

فالنظرة الفنية املوضوعية  ,املعىن الذي ميكن ان نفهمه من خالل عملية التأويل  ماهوالعمل الفين والفنان 

ة اهلرمينوطيقية اليت تعرب عن إال انه من خالل مفهوم الدائر  ,ميكن أن تفصل بينهما على أساس ما خمتلفان 

يف العالقة العمل بالفنان ومن مثة جند بأنه نقل عملية التأويل من املوجود  Altheia احلقيقة انكشاف 

  .الفين الذي هو أصل الفنان يؤول مبقتضي جعل الفنان أصال للعمل املتصل بالوجود إىل العمل  

وانطالقا من   1ويل العالقة بني الفنان والعمل الفينمما يعين أن احلقيقة الفن ال تنكشف إال يف التأ

هذه العالقة اليت حتدد الدائرة اهلرمينوطيقية اليت ترسم مكان الفن أي العمل الفين هو أصل الفنان وان 

  .الفنان هو أصل العمل الفين وأن الفن هو أصل لكيلهما 

أي أن نستمع ملا يقال  ,م لذاته العمل يتكل أوإن الدائرة اهلرمينوطيقية تكشف حقيقة املوجود 

إن التكشف يف الوقت نفسه هو فهم الذات لذا فهم معين  ,يساعد املؤول على تكلم من خالهلما ،مما 

.الوجود أو معين العمل الفين أيضا
2  

يؤكد هيدغر على العملية التأويلية اليت تتغري ومن مثة على طبيعة النسبية اليت تتميز انطالقا من مثة 

على الطبيعة النسبية اليت انطالقا من ان العمل الفين يعرب عن خربة وجودية يف صراع مابني هو خفي وما 

                                                             
  . 23. مرجع سابق،ص, اللغة والتأويل , عمارة ناصر  - 3

لبنان , ،املركز الثقايف العريب 1ط, علي حاكم صاحل , هيوسلفرمان ،نصيات بني اهلرمينوطيقا والتفكيكية، ترمجة ناظم حسن .ج - 1
  .37،38ص، ص 2001،
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ك من خالل اللغة ال يتحقق إال مما يعين أن الوجود الذي حيمله العمل األديب والذي يكتشف ,هو ظاهر 

العمل األديب مرتبط .ألن  ,كما أن عملية الفهم هي عملية تارخيية   ,من خالل عمل مستمر للتا ويل 

.بزمنه من جهة وعملية التأويل والفهم مرتبطة مبا ورثناه أي برتاثنا 
3  

كمركز وهذا ما كان   ذن تقدم هرمينوطيقا هيدغر وصفا للتأويل الذي ال يتخذ من الذات أو األناإ

  .شائعا يف الظاهرية 

انطالقا من هذه النظرة التارخيية للتطور الداليل ملصطلح اهلرمينوطيقا الذي كان يف عمومه مصاحبا 

للتطور الثقايف أي أنه كان وليد السياق الفكري واالجتماعي والسياسي والنفسي والتارخيي على العموم 

  اهلرمينوطيقا رومانسية وأخرى االنطولوجية  ,وبذلك ميكن أن منيز بني اهلرمينوطيقا الهوتية 

خاضعة لقواعد بعد الهوتية غيبية عند اليونان دون أن تكون لمرتبطة با التأويليةن كانت أفبعد 

نالحظ أن ارتباطهما بتفسري النص املقدس يف العصر الوسيط وعصر  ,وأسس جتعل منها منهجا لتفكري 

التأويل صحيح وموضوعي وهذا ما جعل مفهوم اهلرمينوطيقا  النهضة أدى إىل ضرورة تأسيس قواعد تضمن

  .)الفلولوجيا (يرتبط باللغة 

من جهة والنقد التارخيي للنص املقدس من جهة أخرى، أي بداية التأسيس لفكرة املنهج أو النظر 

قا ملعطيات امليتولوجية اليت ستصاحب مفهوم اهلرمينوطيقا مث بعد ذلك حماولة التأسيس للتأويل املوضوعي وف

املنهج التجرييب العلمي وما يرتتب على ذلك من صراع بني أصحاب النزعة الوضعية وأصحاب النزعة 

اإلنسانية  الداعية إيل إنشاء مناهج تتماشى مع الظاهرة اإلنسانية وميكن من خالهلا حتقيق املوضوعية 
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تطبيقها خارج النص الديين وهذا ما خارج منوذج املنهج العلمي وأصبحت التأويلية شاملة وعامة أي ميكن 

  .جتسد يف العصر احلديث

أما يف العصر املعاصر فلقد ارتبطت التأويلية باملنهج الفينومولوجي وكان هدفها فهم الوجود  

  .اإلنساين جبميع أبعاده خارج النظرة املنهجية اليت فرضتها النظرة العلمية 

ن والفهم عند هيدغر عملية تارخيية إذ الذات املؤولة لذلك فالفهم والتأويل مالزمان ملاهية اإلنسا

مسحت له الذات أن يظهر   أملوضوعإن ما من ،ختضع لتارخييتها اخلاصة أي لتحفيزاا وأحكامها املسبقة 

لكي  ,إن الذات ال ميكنها أن تعرف العامل إال من خالل الفهم املسبق  ,انطالقا من أحكامها املسبقة 

أن تفهم سلفا ن وال ميكننا أن نقرأ النص إال من خالل خلفيات املعرفة املسبقة تفهم الذات ينبغي 

فبهذا معين شيء  ,وبتوقعات معينة مما جيعل  الفهم عملية إسقاط ذاتية واليت حتتاج إيل مراجعة مستمرة 

ستمرة  هي متجدد  ويصبح املعين أكثر وضوحا ويتنب كيف ميكن أن ترتابط الرموز العامل وهذه  العملية امل

 .حركة الفهم والتأويل 

الوجود (وما دامت اآلنية . اعترب هيدغر الزمان أفقًا إلدراك الوجود يف العامل ومن ناحية أخرى

ال تدرك ذاا إال بوصفها مقذوفه يف العامل وبني اآلخرين، فهي مقذوفه للوجود يف الزمان، ال ) هناك

ل الذي يرتبص بل باعتباره منزعًا إنسانيًا الستشراف املستقب ,باعتباره ظاهرة طبيعية حتددها حركة األفالك 

وبالتايل فالزمان هو أفق هذا الوجود يف العامل مفهومًا بوصفه اشرتاعًا لإلمكانيات البشرية اليت . به املوت

  . ومن ناحية أخرى، اعترب هيدغر الزمان أفقاً إلدراك الوجود يف العامل. حتاصرها احملدودية والنهائية

ال بوصفها مقذوفة يف العامل وبني اآلخرين، فهي ال تدرك ذاا إ) الوجود هناك(وما دامت اآلنية 

مقذوفه للوجود يف الزمان، ال باعتباره ظاهرة طبيعية حتددها حركة األفالك، بل باعتباره منزعًا إنسانياً 
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وبالتايل فالزمان هو أفق هذا الوجود يف العامل مفهومًا بوصفه . الستشراف املستقبل الذي يرتبص به املوت

  .انيات البشرية اليت حتاصرها احملدودية والنهائيةاشرتاعاً لإلمك

يوفق فيه بني ما أفلت من أوغسطني وأرسطو من جهة حيث  عن الزمان  هيطور ريكور مفهوم

حيث يستمد الزمان قيمته عند األول من خاصية ارتباطه باألبدية بوصفها احلاضر الدائم، برغم انتباهه 

الثاين قيمته من ارتباطه حبركة األجرام السماوية من جهة، ومن خاصية لطبيعته الذاتية، ويستمد الزمان عند 

 من جهة ثانية، وحيث يوفق أيضًا بني الذاتية املتعالية عند كانط" فن الشعر"ترتيب األحداث السردية يف 

  .واألنثروبولوجيا التأويلية عند هيدغر

 

.ممارسة التأويلية عند بول ريكور :المبحث الثاني   

:والسردوالزمان  الوجود: المطلب األول  

مرحلة التفكري بالوجود إذا كان كانط ميثل مرحلة التفكري بالوجود يف الفلسفة الغربية وهايدغر ميثل 

ولعل مرد تالقح هذه .والزمان معا ،فان ريكور ميثل مرحلة التفكري بثالوث الوجود والزمان والسرد معا 

ميزات االنطولوجيا بدءا من أرسطو و مرورا علي أصالب التوفيق بني  العناصر الثالثة أن مشروعه يقوم

حتليل  ىقائمة عل احلديثة أوجهها التأويلية  ال سيما يف مرياثايدغر و   بالقديس أوغسطني و إنتهاءا

 اللغة 

األول اللغة من : "ينظر للغة يف عالقتها بالفلسفة من خالل مظهرين  ريكور ميكن القول أنو  

والثاين اللغة من حيث "سطوة االستعارة "من خالل كتابه حيث صياغة للمفاهيم و األفكار وهذا ما يظهر 
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وبالتايل ميكن القول اللغة بوصفها أفعال " الزمان والسرد " هي أفعال وهذا ما يظهر من خالل كتابه 

  1."الشعري  عة يف الزمان ولذالك يتحدث عن اخلطابمتتاب

 وهكذا ميكن القول بأنه يف احلالة األويل حنن أم 

واتصاله ام السرد ،بفرديته وتعاليه عن الزمن أما يف احلالة الثانية نكون أمام السرد باجتماعيته 

   .بالزمنية ولكن يف كال حالتني يهتم بعالقة اللغة بالفلسفة 

فلسفيا فهو مضطر لتفكري مبعين الكينونة وهذا ريكور هو الفيلسوف يفكر مبعين الوجود  إن

اليت هي وحدة )يكون(أو) يوجد(داخل لغة معينة هكذا تشري أمامه مجلة من معاين كلمة  التفكري يتم

من ،أو الز  ىضا ميكن أن تدل علفهي أي.داللية ذات معان اسنادية متعددة تربط بني املوضوع واحملمول 

  1أوغري ذلك من املعاين النحوية .واجلمع  اإلفرادحممول ملوضوع أو علي التميز بني  إضافةعلي 

 أخريمعين الوجود يصر ففي الوقت نفسه علي جتاهل املعاين  ىعل بإصرارهلكن الفيلسوف  

  .) يوجد(اللفظي يف االشرتاك ولكن هذا التجاهل هو احلقيقة ترتيب للمعاين اليت يدخرها . إعراضا

هو االشرتاك يعتمد علي املماثلة اليت ) .يوجد(وهذا االشرتاك يؤدي اللفظي يؤدي بالضرورة يف 

  2.تؤدي بالنتيجة إيل قفز من البحث علي املستوي اللغوي أيل البحث علي املستوي الفلسفي

يعد أرسطو أول من حقق وحدة املماثلة يف املعاين املتعددة للوجود رغم أن هذا السؤال يبدو  

بسيطا يف الظاهرة إال أن البشرية مل تتوصل أيل جواب قاطع له لقد وجد أرسطو معاين كثرية حتيط مبفهوم 

                                                             
  .  12.ص 1999,   1ط, بريوت , الوجود والزمن والسرد ،سعيد الغامني،املركز الثقايف العريب : بول ريكور  - 1

  14.ص: املصدر نفسه   - 1
  . 15.الوجود،الزمان والسرد ،املصدر سابق،ص :بول ريكور - 2
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ي مازلنا نقده يف اللغة العربية الرابط بني املوضوع و احملمول الذ(الوجود أو بعبارة أدق مبفهوم فعل الكينونة 

  ")هو" ب

يبقي يف ذاكرة  "يكون "وعما "الوجود "الفكر الغريب عند اليونان ،فإن كل قول عن بدايةفمنذ 

لكن الوجود بوصفه حضورا ال نتقبله يف الفكر .تعني للوجود يرتبط به الفكر وهو تعني الوجود بأنه احلضور 

  .من االنزواء مما كان صنيع اليونان  تحررالذي حيتفظ بذكري احلضور الكائن امل

وإمنا حنن نتقبل يف كل تأمل بسيط متحرر من األحكام السابقة إذا كان يتعلق باملوجود امليسور لنا 

  3."هاهنا "اقتصر علي التفكري يف الوجود ،دون التفكري يف ولكن الفكر الغريب يف بدايته .

أوغسطني وأرسطو من جهة ،حيث بني ما  افلت من يطور ريكور مفهوما الزمان حيث يؤلف فيه 

يستمد الزمان قيمته عند األول من خاصية ارتباطه باألبدية بوصفها احلاضر الدائم ،برغم انتباهه لطبيعته 

قيمته من ارتباطه حبركة األجرام السماوية من جهة ترتيب األحداث الذاتية ،يستمد الزمان عند الثاين 

واألنثروبولوجيا من جهة ثانية ،وحيث يوفق أيضا بني الذاتية املتعالية عند كانط  "فن الشعر" السردية يف 

  .التأويلية عند هيدغر 

اليت يقرا بفهم الوظيفة التوسطية للفعل يف بناه  1اكاة من هنا يعيد لكي جيعله علي ثالثة مراحل هي احمل

تستند إيل إلطار  مفهوميهأن الفعل هو شبكة  1يةوهي البنائية ،واستجابة للتوقعات واملعايري والرمز  الثالثة

ومن ناحبة أخرى هناك .ثقايف شامل والزمنية مبعين أن يعرب أي فعل سردي عن فكرة حاضر احلاضر ،

 احملاكاة إىلوتشري  .اليت هي وساطة بني األحدث اليت تتكون منها القصة وبني القصة نفسها 2احملاكاة 

  .تقاطع عامل النص وعامل القارئ أو السامع ،أي امتزاج املرجع اخلارجي له

                                                             
  .120. وي ،دراسات يف فلسفة الوجودية ،املؤسسة الدراسات والنشء بريوت  ،صعبد الرمحان بد - 3
ص  2006، 1دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت ،ط, ،فالح رحيم  2ج )التصوير يف السرد القصصي(الزمان والسرد : بول ريكور  - 1
.22.  
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الذي انقسم بالتساوي بني فهم أوغسطني له قرينا وهنا يعيد ريكور النظر يف التأمل الغريب بالزمن 

  2.باألبدية وفهم هيدغر له قرينا باملوت

ات بأن للزمان نفسه بداية مع لذلك فغن التأمل أوغسطني ببداية اخلليقة يفضي به إىل اعرتاف

  .كون هذا الزمن زمانا لكل خملوق لذلك البد أن ي.األشياء املخلوقة 

إىل نفس ما لتميز ن الزمان ليس حبركة ، وأنه حيتاج أ كان أرسطو متيقنا متاما  من ناحية أخرىو 

لكن هذا التضمني للنفس يف هذا املذهب مل يستطيع أن يربز يف التعريف .فيه للخطاب وحتسب الفواصل 

خشية أن يرتفع الزمان إىل مرتبة املبادئ " مقدار احلركة فبما يتعلق بالقبل والبعد "اخلالص للزمان بوصفه 

وبعبارة وجيزة فإن التعريف الطبيعي للزمان يف ذاته غري .ركةاليت ال تبيح هذا الدور إال للح 1النهائية للطبيعة

  .قادر على تفسري الشروط النفسية لفهم الزمان

من التحليل الوجودي للزمان نقطة انطالق للزمان عند "الوجود والزمان " جيعل ريكور يف كتابه  

كان يرى أن " الوجود والزمان " ومن املعروف أن هيدغر يف مرحلته الفكرية مع كتابه .هيدغر نقطة بدايته 

الزمان هو أفق اآلنية  أو الوجود اإلنساين وقد ذهب يف كتابه الكبري إيل أن اآلنية هي الفهم وهذا الفهم 

  2.يتجه حنو املستقبل حني يريد اإلمساك بإمكانيات املتاحة أمامه

والزمنية األصيلة متناهية ،ألا .زمان والزمنية ال تكون بل تتزمن ابتداء من املستقبل بوصفه الجتاه األمامي لل

ولكن كيف .ألن هذا املستقبل حمكوم عليه بالفناء إذ املوت له باملرصاد  تتزمن ابتداء من مستقبل املتناهي

  .جتعل الزمنية العامل ممكنا 

                                                             
 22.ص : املرجع نفسه - 2

     58ص  2006  1، فالح رحيم ، دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت ،ط)احلبكة والسرد التارخيي (الزمان والسرد  : بول ريكور  - 1
  .   27. ص. الوجود والزمان والسرد ،مصدر سابق :بول ريكور  - 2
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وختارجية الزمنية هي .إا جتعله ممكنا من حيث أن فيها شيئا هو مبثابة أفق ،وهو وحدة ختارجية 

وهذه األخرية تدل انطالقة التخارج متتد وتنبسط علي هيئة أفق مما "إيل "وانطالقات " حنو "النطالقات ا

والزمنية هي اليت متكن الذات من االنفتاح علي العامل ،كما متكن من انفتاح العامل علي  3.ممكنا"يف "جيعل 

  .الذات 

 

 

 يتحقق أصال ماويري أن اهلوية ليست شيئا بل هي  اآلنيةيتفق ريكور مع هيدغر حول هوية      

  .الزمان من التبدد والتبعثر  خيفضهابالزمان ،أي هوية الدوام اليت 

اهلوية السردية أي صورة الذات املتحركة اليت ال تتحقق " وخالفا جلميع الفالسفة ،يعتقد ريكور مبا يسميه 

،بدخول عنصر السرد  وهايدغرتلف عنها لدي بالسرد هنا يتضح أن االنطولوجيا لدي ريكور خت إال

ال تعتمد علي شعرية املمكن فقط ،بل ان الذات نفسها فيها تكوينها  إيلفاالنطولوجيا اليت يسعي ريكور .

  1.هي شبكة متقاطعة مع اآلخرين

والغري  واآلنيةالعامل هي وجودا مع اآلخرين وجميئها هو جميء اآلخرين  يفواآلنية  بوصفها وجودا   

   2."مع "يتميز جوهريا بال اآلنيةهلما العام مشرتك وهلذا جميء 

من مصادر املعرفة بالذات  أويلمصدر  إيلويتحول  , انطولوجيةتل السرد لدي ريكور منزلة حي  

وبالعامل والنص السردي مهما يكن النوع الذي ينخرط فيه سواء أكان أسطورة أو قصة أو رواية أو رواية 

  :ينطوي علي أفقني مضادة 

                                                             
  121.دراسات يف الفلسفة الوجودية ،مرجع سابق ،ص :عبد الرمحان بدوي  - 3
  28. الوجود والزمان السرد،مصدر سابق ،ص:ور بول ريك - 1
  122.دراسات يف الفلسفة الوجودية ،مرجع سابق ،ص :عبد الرمحان بدوي  - 2
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وهو أفق يتجه حنو املاضي والبد أن يكتسب صياغة تصويرية معينة ، تنقل تتابع األحداث إيل  أفق التجربة

   .نظام زمين فعلي 

وأفق التوقع وهو أفق املستقبلي الذي يهرب به النص السردي مبقتضي النوع نفسه أحالمه وتصوراته ،الذي 

  .يوكل للمتلقي أو القارئ مهمة تأويلها 

   3.حبسب مقتضيات سردية توجهها أعراف النوع لهانه ينق لب ,وبالتايل ال ينقل النص الواقع الفعلي مباشر 

العامل - يف–ملغلق علي ذاته بل هو حتويل لتجربة معيشة للوجود لكنه من ناحية أخرى ليس با

  .باملعين املذكور 

النص أال بوجود القارئ ال يكتمل  أخرالنص إذن يقول الواقع املاضي ولكن طريق تصرحيه بعامل 

جتربة ينتمي القارئ دفعة واحدة إىل أفق :يقول بول ريكور .املتلقي الذي يكمل أفق التجربة بأفق التوقع 

  . العمل يف اخليال ،وإيل فعله الواقعي

وذه النظرة يتحدث غادمري .إن أفق التجربة يوجهان باستمرار أحدها األخر وينصهران ببعض 

  1.األفاق اجلوهري يف فعل فهم النصاالنصهار عن 

ويصبح السرد واقعا  , ضوء االنصهار املتبادل لألفاق تصبح احلياة جممعة من املتواليات السردية يف

ولكن ال ميكن بأي حال ختلي عنه أو عدم ركنا .معشيا أو كما يعرب عنه ريكور ترى احلياة ويعاش السرد 

  لذات  أن اخليال بعد ال يقبل االختزال من فهم ا من أكان أية نظرية يف املعرفة خنلص من كل هذا إىل

حيتاج إىل إثبات عند تناول احلكايات فإنه  ,إذا صح هذا الفهم عل حكايات اهلوية الفردية 

وحينئذ يظل  ,ففي حكايات اهلوية الفردية تتعلق مهمة السرد بتبيان املصري الفردي .الكربى  االجتماعية

                                                             
  .31. الوجود والزمان والسرد ، مصدر  سابق ،ص:بول ريكور  - 3
  32. ص, مصدر سابق, الوجود والزمان والسرد : بول ريكور  - 1
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يكون من الفرد  االنتقالاملغلقة لديه ألن  الذاتيةردي القائم علي التصور اهليدغري وفيا لدائرة مشروع الس

الن طرق  ,هذا االنغالق علي الذات حىت داخل السرد الفردي ليس ضروريا يرى ريكور بأن .إيل الفرد 

  2.بناء السرد وتفعيله وتأويله ،تعتمد على مصادر مجاعية أصال 

ولكنه .أن هيدغر خيطئ حني يتصور التارخيية سؤاال يقع داخل ختوم الوجود الفردي يعتقد ريكور 

  .ينسي ان هذا السؤال نفسه هو حصيلة ممتد من الوجود الذات وبعدها 

جعل من الرتاث  قده يكون يف هذه احلالة لألن الفرد حني يعنت الرتاث ويقوم بتفعيله وكذا تأوي

املشاركني يف ذلك  وميتد إيل ما وراء احلياة أجياالعلي أنه ما يستغرق  أن الرتاث يفهم باعتبارغاية له 

  .الرتاث ميالدهم وموم 

ويسمي ريكور الطريق الذي يتم من خالله تفعيل الرتاث باسم التكرار السردي الذي يصفه بأنه 

  .يف الوقت نفسه .1"فعل تأسيس جديد ،وبدئ جديد ملا كان قد دشن من قبل "

وهي اجلدل احلي بني "الرتاثية " األويل هي .كور بني ثالثة مقوالت عن الذاكرة التارخيية هنا مييز ري

أما املقولة .أي بني االلتزام بالقوانني والقواعد ،واخلروج عليها إلبداع قوانني جديدة  ,الرسب واإلبداع 

  .وهي فاعلية النصوص واللغات املوجودة قبل األفراد "التقاليد " الثانية هي

الذي ال ميثل نصبا تارخييا راسخا ،وال هوية واحدة –بال التعريف –ما املقولة الثالثة فهي الرتاث أ

  2.مكتملة بل هي سلسلة من االنقطاعات واالتصاالت واألزمات والتقدم والرتاجع 

                                                             
  32. ص: املصدر نفسه - 2

  .  32. ص: الوجود والزمان والسرد املصدر نفسه: بول ريكور  - 1

   .33. املصدر نفسه ،ص ,الوجود والزمان والسرد: بور ريكور - 2
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وبالتايل فإن يف  قلب الرتاث نفسه ما يدعونا للنأي عنه قليال ،وترك مسافة تأويلية حتتاج إيل نقد  

    .ومراجعة 

مفهوم القديس أوغسطني عن الزمان، الذي حاول فيه أن ينظر للزمان من  قوم ريكور مبراجعةي

ضر ثالثي األبعاد، وهو ما ولكنه وجد نفسه ينساق يف البحث عن الزمن إىل البحث يف حا خالل األبدية

فن "يسميه حباضر املاضي وحاضر احلاضر وحاضر املستقبل، يف مقابل تنظري أرسطو للزمان يف كتابه 

 ، الذي يكمن يف قراره، يف رأي ريكور، مفهوم عن الزمان بوصفه تتابعاً لألفعال السردية وتنظيماً هلا"الشعر

   .وهذا ما يشكل قوام مفهوم الزمان عند ريكور

، حيث "الطبيعيات"غري أن أرسطو سرعان ما أمهل هذا املبحث، وأجل حبث الزمان إىل كتاب 

انتقل مدار البحث من اخلاصية اإلنسانية يف ترتيب األحداث السردية إىل نوع احلركة الطبيعية يف إطارها 

  . الكوين الكوزمولوجي

كانط وهيدغر عن الزمان، حيث ينظر  ثالوث احملاكاة يقدم ريكور مراجعة نقدية مفهومي  أما عن 

كانط إليه ال بوصفه موجودًا جتريبياً، كما دأب على ذلك الرتاث الذي ميتد من أرسطو حىت نيوتن، بل 

فال وجود للزمان يف اخلارج، بل هو مفهوم متعال . بوصفه خمططًا إلدراك التصورات يف اجلهاز العقلي ارد

 . يف العقل اإلنساين

التاريخ والقصص، لتحليل اإلشكالية : النظري يف دراسة واحد من ركين السرديد متهأكمل طرح 

برعم  وم عليها الكتابة السردية عموماً اليت تق لالنطولوجيااليت تقوم عليها الكتابة التارخيية باعتبارها استمراراً 

  . ما تدعيه الكتابة التارخيية من أصالة السرد املوضوعي الصادق
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أطروحاته انطالقاً من حوار ثر بني التاريخ والنقد األديب والفلسفة الظاهراتية يف حماولة يطور ريكور 

يتناول ريكور بنقده اجلذور املعرفية للكتابة التارخيية يف . لفتح قنوات اتصال بني هؤالء الشركاء املتفرقني

  .طبعتيها لدى مدرسة احلوليات الفرنسية، ولدى الوضعية املنطقية اإلجنليزية

يقدم ريكور عرضاً نقدياً . حياول ريكور حتقيق التقاء بناء بني منهجية األوىل وإبستمولوجية الثانية

حملاوالت جمموعة هامة من املنظرين التارخييني ملد الكفاءة السردية إىل اخلطاب التارخيي مؤسساً عرب ذلك 

 . التصوريلفهم جديد للسببية يف التاريخ وقابلية متابعة القصص ودور الفعل 

  :مع مشكلة املرجعية ،اإلستعارية ومييز ريكور يف مصطلح احملاكاة ثالثة معاين  احملاكاةتطرح وظيفة 

  .إحالة إيل الوراء - 

  . إيل مملكة التأليف الشعري دخول - 

.تصور جديد عرب إعادة التصور الشعري   

من خالل هذا املعين األخري تنظم وظيفة احلبكة يف احملاكاة إيل املرجعية اإلستعارية وبينما تسود 

إعادة الوصف اإلستعارية يف ميدان القيم اجلمالية اليت جتعل العامل صاحلا ،لسكن تكمن الوظيفة املرجعية 

ا ينكشف إذن هو جمال شعري للحبكة يف القدرة التأليف الشعري علي إعادة تصوير التجربة الزمنية وم

  1.يستوعب املنطوق اإلستعاري اخلطاب والسردي 

                                                             
  17. 16. بعد طول التأمل ،ص ص:بول ريكور  - 1
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أن ميد نطاق فاعليته من واخلطاب الشعري فإذا كان األول حياول دائما  التأملمييز ريكور بني اخلطاب 

املعين إيل اإلحالة أي جمال فاعليته التنقل بني العالقات اللغوية الداخلية ،واخلارجية فإن الثاين يكتفي 

  2.االستعارةباملعين وحده ،حبيث تكون إحالته داخل العالقات اللغوية اخلاصة وهو عمل 

الثقافة  وأزمةعلما أن الشعر بالنسبة إيل ريكور وسيلة ممتازة للحفاظ علي عمق اللغة واتساعها ورحاا 

احلالية تكمن يف قصر اللغة يف ادين من وظائفها علي التواصل أي جمرد وسيلة لتعني االشياء واألشخاص 

والكالم والشعر والتاريخ كله  غةولذاك فنحن يف حاجة إيل لغة ،شعرية إن البال أداتيهوهنا تصبح اللغة 

 أجناس مستقلة لكن يف جوهرها متداخلة البين والوظائف ال يعين اا متطابقة ،إمنا تتخللها فروق جتعل

 1.كل منها يتسم ببنية خاصة

اخلاصة اليت هي  إن قدرة اللغة الشعرية علي اإلحالة كبرية ،فاألعمال الشعرية حتيل إىل العامل بطريقتها

  .مبا يعين أن النصوص الشعرية تتحدث عن العامل أيضا,اإلحالة االستعارية

   2.غري أن الشعرية تفوق البالغة باالبتكار احلبكة ،أي احلكاية يف طابعها اإلشكايل

الشعرية ومن خالل احلبكة  تعيد وصف احلدث املاضي من جديد وإن كان البعض يفرق بني الشعر 

  3.،يف كون التاريخ يتحدث عما كان ،أما الشعر فيتحدث  عما سيكونوالتاريخ 

فإن البعض األخر يري أنه إذا كانت امللحمة التاريخ .مثلما هو احلال مع أرسطو ويكون كما رأينا سابقا 

يخ األهلة واألبطال والعمالقة فإن التاريخ هو ملحمة امللوك والسالطني وإن املأساة هي الواسطة بينها فالتار 

 4.شكال ومضمونا هو وليد الشعر امللحمي و املسرحي

                                                             
  13.14.الفلسفة التأويلية بول ريكور ،ص ص :سعيد الغامني  - 2
  223.224.،ص ص2،2001،املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ،بريوت ،ط)نسقية مقاربة (حممد مفتاح ،التلقي والتأويل  - 1
  85. 84. تأويالت وتفكيكات ،مرجع سابق،ص ص: حممد شوقي الزين  - 2

  .  77. مرجع سابق،ص, فالح رحيم/،ترمجة،سعيد الغنامي  1الزمان والسرد،ج:بول ريكور  - 3
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  التفسير والتأويل: المطلب الثاني

ساد االعتقاد لدى الشعوب القدمية أن اإلله جيتيب من خليقة من يكون وسيطا بينه وبني خملوقاته 

على حد سواء فكان االجتباء مبنيا على علي مجلة من الصفات والشروط واليت استأثر ا سادة املعابد 

  .والكهنة وقبلهم السحرة واملشعوذين يف اتمعات الطوطمية 

الفلسفة األسطورية حمضة ترتكن إيل أن إله كالمه ليس ككالم البشري يف  وبنيت فكرة الوسيط

البشر وإن كان بلسام وألفاظهم بل عني كالمه تكمن وراء اللفظ والذي بالضرورة ال يعرفه إال الكاهن أو 

   .صاحبا وترمجانا السادة فإله ال يلقي باحلكمته إال ملن ارتضاه 

لذي ميتلك احلقيقة ويصبح صاحب مقام التفسري كالم اإلله ، وعليه يصبح الكاهن هو الوحيد ا

احلاكم واملتسلط هو السيد وصاحب األمر والنهي واآلخرون هم العبيد واخلدم ،وهم أهل الطاعة 

  .   واالمتثال

تستثىن الرسل واألنبياء (إن الدراسات التحليلية تؤكد بان املقام السلطوي الذي حصله الوسائط 

منه أصبحت السلطة القدمي السلطة منذ  ,باملكر واخلديعة كان يدر عليهم باألموال ما يفوق تصورهم )
                                                                                                                                                                                   

  48.ص.  املرجع السابق,العربية املعاصراإليديولوجيا : عبد اهللا العروي  - 4
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مث حتولت بعد ذلك يف الصور املتأخرة بفعل  ,القدمي تقوم باالحتكار املعرفة جلين املال واملركز احلساسة 

  1.املؤسسات واملدارس إىل علم أو فن لفهم النصوص وجتوزها

لعقل األسطوري أن يؤسس عن طريق األسطورة فلسفة تبني ميالد الوسيط لقد استطاع ا

له شاءت حكمته إف ,تعكس ذلك بكل وضوح " *هرمس "األسطوري ضمن أحداث خرافية  فأسطورة 

وعنايته أن ال يرتك البشر دون تعاليم ومعرفة تنري طريقهم ومبا أنه متعال عنهم تعال مطلق فال جيوز يف حقه 

   .ليما أو أن يوحي إليهم وحياأن يكلمهم تك

لذلك اختار إله .بل تقتضي عظمته أن خيتار من عباده من يكون مهزة وصل بينه وبني خملوقاته 

بل وهو ليس باملؤول باملعين املعاصر بل هو املرتجم  1هرمس كوسيط ألنه الوحيد القادر علي تأويل كالمه

  .هو الشارح لكالم اإلله

إن اليونان كمجتمع وثين جعلوا من هرمس القاعدة اإلبستمية للخروج من أطر النص املسيح إنه 

حبيث جيب أن يتفاعل اللوغس مع النص تفاعال خالقا  .فتح لباب التأمل والتعقل أمام اللوغس اليوناين 

اع حيث استط.فهرمس ليس بالشخص األسطوري فقط بل هرمس يف جتليات حركة اإلنسان العاقل 

هرمس رمزيا أن حيقق ضمن جمال الثقافة اليونانية منحني خمتلفني األول يكمن يف أن املؤهل لفهم النص 

  .اإلهلي هو املتحكم والسيد 

أما املنحي الثاين فيمكن فكمن يف قدرة املفكر اليوناين علي إخراج هرمس من املعبد إىل الفلسفة 

   .قيقي ،وأصبح الفيلسوف من خالل اللوغس هو هرمس احل

                                                             
1 - Ga damer Hans Georg , Vérité et méthode, les grandes lignes dune 

herméneutique philosophe paris  édition du seuil.1996 p .193     
  .211.ص , 2009,  1ريوت ،طب, الدار العربية للعلوم ناشرون  , مقاالت يف التأويل والرتمجة  :عبد القادر بوعرفة  - 1
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والقصد من ".حدد مصطلحاتك أوال  ,أردت أن أتوصل معك  إذا"ذات مرة فقال  فولتريحتدث 

فكل  ,ذلك أن سوء الفهم يقع الغالب عندما يتحدث الناس عن موضوع واحد مبفاهيم متباينة وخمتلفة 

غري أن ذلك ال  ,يتصور املوضوع وفق ما يراه يف كنه معتقدا أن األخر يقامسه التصور ومن مثة الفهم واحد 

لكن لوحدد كل .فكل فرد أو مجاعة مجلة من التصورات واملفاهيم اخلاصة  ,يعكسه الواقع على اإلطالق 

 .1متحدث مصطلحا ته قبل اخلوض يف املوضوع لكانت هوة التباعد أصغر مما هي عليه

للمسائل اليت تنشغل اهلرمينوطيقا ا  الرئيسيشري هذين املصطلحني إىل احملور  التفسري والتأويل

شددت على أن كل من هذين  أابول ريكور يف  اهلريمنيوطيقاوتكمن خصوصية وأصالة .

صفه منهجا بو –التفسري  أمهيةال ميكن فصلهما عن التفسري وذا تأكيد على ) الفهم والتأويل (املصطلحني

  .وعلي إمكانية مفصلته مع الفهم–علميا 

فهي تتميز .و هيدغر  وغادامري  دلتايتتميز اهلرمينوطيقا الريكورية بشكل عام عن هرمينوطيقا  

فعلي  ,تعارضا قطبيا بني الفهم  والتفسري –مل تقم كما فعل دلتاي  أاعن هرمينوطيقا دلتاي من خالل 

منهج العلوم اإلنسانية  وأن التفسري ال الفهم هو  نقبض من دلتاي الذي يعترب أن الفهم ال التفسري هو

منهج العلوم الطبيعية  فإن ريكور يؤكد على الرتابط الوثيق بني الفهم والتأويل يف كل من اهلرمينوطيقا 

  .علي حد سواء  والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

من خالل تأكيدها على أنه ال ميكن  نوطيقا ريكور عن هرمينوطيقا اهلايدغرية كما تتميز هرمي

للهرمينوطيقا أن تقتصر على أن تكون انطولوجيا للفهم بل جيب عليها أن تم باألسئلة املنهجية 

                                                             
  213.ص, مقاالت يف التأويل والرتمجة ، مرجع سابق:عبد القادر بوعرفة  - 1
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هذه اهلرمينوطيقا عن –أيضا - وإن انشغال هرمينوطيقا ريكور ذه األسئلة هو ما مييز.واإلبستمولوجية 

 .مينوطيقا غادامري هر 

لقد خصص بول ريكور فضاء ال يستهان به إلشكالية التفسري والتأويل من وجهة نظر إبستمولوجية   

  .فينومولوجية ملعاجلة املعضالت اليت ترتكها هذه الثنائية مع دلتاي علي وجه اخلصوص

فر يف و بتخصيص الوقت األغري أن ريكور وكعادته يفضل قطع املسفات الطويلة والشاقة كما أنه كان 

         .مبساءلة املناهج ومناقشتها قصد توظيفها ومتحيصها معاجلة املشكالت املعرفية 

املفهومي الذي منحته إياه فينومولوجيا الرصيد لو قمنا بتمحيص يف أفكار ونظرياته جنده ال يكتف ب  

،بل انكب على دراسة املناهج ) لوبونيتالشولىي ،مري (هسرل أو أانطولوجيا هيدغر فضال عن فلسفة التأملية 

يف حقل العلوم اإلنسانية متاما  .العلوم قصد معاجلة إشكالية التفسري والفهم واإلبستمولوجية اليت تتيحها 

         .كما فعل غادامري 

ريكور اإلشكالية لتصبح املسألة عنده ليس فقط بني التفسري والتأويل ،وإمنا بني الفهم والتفسري   

يف  توظيفهأعترب دلتاي أن التفسري هو منوذج العلوم الطبيعية الذي استعارته املناهج الوضعية قصد  لقد.

  1.حقل العلوم التارخيية

ينحدر من الفهم ويتعلق بالعلوم الفكرية أو العلوم اإلنسانية عموما  منظوره،أما التأويل فهو يف 

تنطبق على مناذج جامعة  آليةلكن كما يري ريكور مل يعد التفسري رهني العلوم الطبيعية وإمنا أصبح .

 غري أن دلتاي ظل حبيس دور أو ثنائية أطبقت عليه املعاجلة النظرية حبكم اعتبار التفسري كآلية.األلسنية 

                                                             
  69. ص, تأويالت وتفكيكات ،مرجعالسابق : حممد شوقي الزين  - 1
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علمية والفهم خاصية نفسية فيما وراء الثنائيات العقيمة اليت توقفت عند اجلهود النظرية يف القرن التاسع 

   2العشر وفشل احملاوالت االختزالية الرامية إيل تأسيس طابع العلمي حبت لعلوم اإلنسان

" لكي نفسر  نفسر لكي نفهم ونفهم" يأخذ ريكور هذه الثنائية يف طابعها اجلديل وفق القاعدة 

فهذا التكامل بني التفسري والفهم من شأنه أن حيل املعضالت " نفسر أكثر لنفهم أفضل "  باألحرىأو 

بوضعية العلوم  أضرتالعلقة مند األسئلة املفتوحة اليت تركها دلتاي ذا الشأن واليت كما الحظ غادامري 

   .وهو سبب تعطلها اآلن واحنصار نطاقها بالقوة " فزيأا " اإلنسانية بعد احملاوالت الفاشلة يف 

لكن باملقابل كان دلتاي يدرك متاما االختالف اجلوهري املوجود بني العلوم اإلنسانية والعلوم 

" الشرح هو غاية العلوم الصحيحة فإن املدخل املشروع للعلوم اإلنسانية هو/فإذا كان التفسري .الصحيحة 

   1فسر الطبيعة فإن غاية األحباث اإلنسانية هي أن تفهم تغريات احلياةوإذا كانت مهمة العلوم أن ت" الفهم 

ليه ميكن القول بأن قيام مشروع اهلرمينوطيقي جديد يتطلب ضرورة إعادة بلورة الوضع املعريف وع

وذلك عن طريق حتويل موضوعه من دراسة الظواهر الطبيعية إىل دراسة اإلنسان لذاته كظاهرة فردية .للفهم 

اسب لعلوم الفكر ألن الفهم مبا هو املنهج العلمي من) من اخلارج(مرتبطة بسياق أو خربة تارخيية 

خالف التفسري كمنهج .،يستجيب ملا هو باطين عرب املسار التأويلي ، يستند علي عالمات خارجية 

  .مناسب للعلوم الصحيحة الذي يعين مبا هو مادي خارجي 

علي أن التفسري هو الذي يضع املرحلة العلمية للفهم ، وأن الدور األساسي دلتاي  يؤكد

نظريا ، ضد االقتحام  –التاريخ - إقامة صالحية التأويل العاملية كأساس كل يقني يف للهرمينوطيقا يتمثل يف 

  2.الدائم للهيمنة العشوائية للرومانسية

                                                             
  70. ص, تأويالت وتفكيكات ،مرجع سابق: حممد شوقي الزين - 2

  86. ص,  سابق مدخل إىل اهلرمينوطيقا، مرجع : عادل مصطفي  - 1
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يكمن إذا اخلالص األنسب للعلوم اإلنسانية يف ضرورة ابتكار منهج عامي مشابه ملنهج العلوم 

بلوغ املوضوعية ال حييد عن وضع قوانني يقينية شاملة الصحيحة دون أن يتطابق معه كما يري دلتاي بأن 

ختلص جمال العلوم اإلنسانية من األوهام الذاتية واألحكام العفوية املصطنعة فهو يعتقد بأن األساس املعريف 

أن كل معرفة قائمة على التجربة ولكن الوحدة األصيلة للتجربة ونتائجها الصحيحة بالعوامل " يتحدد يف

  1."أي حمكومان بطبيعتها الكلية  ,لوعي وما ينشأ عنه اليت تشكل ا

حيث بدت أكثر وضوحا  ,قد اعترب ريكور أن دلتاي يقع يف هذا املنعطف النقدي للهرمينوطيقا ف

  2.رة الكانطية اجلديدة بأكملهالكنها مل خترج عن إطار اجلدل االبستمولوجي املميز لفك

يأخذ ريكور مثال السيميوطيقا البنيوية يرى بأن هذا الفرع املعريف يعطي األولوية والصدارة للتفسري 

  .والعالقات البنيوية بني العناصر 

وهو ما اعتربه ريكور إزاحة نظرية عندما إنتل التفسري من  ,أما الفهم فهو مسألة سطحية وثانوية  

بدائل األشياء ( املنطقي يف هذا ينصب الفهم علي عالماتو  األلسيناحلقل العلمي الصرف إيل احلقل 

 3.أما التفسري فإنه يعاجل الوقائع البارزة) الواقعية والثار وامللحقات 

ويعتمد ريكور على طاقة اللغة يف االشتقاق عندما يصبح الفهم هو إدراك أو مسك شامل 

  .خيص بنية الفهم وصيغة اإلدراكومجاعي لشيء ما وهو ما يسميه تزامين أكثر منه تعاقبيا ألنه 

ويف البعد التعاقيب يصبح الفهم هذه العالقات الكائنة بني الوحدات املؤسسة حلياة ما مثل السرية 

العالقة بني التفسري .الذاتية أو البيوغرافيا كإدراك شامل حلياة املؤلف يف ضوء جتاربه املعيشة وتصور العامل  
                                                                                                                                                                                   

 4مرجع سابق ،ص, من النص إىل الفعل : بول ريكور - 2

  346.اهلرمينوطيقا والفلسفة، مرجع سابق، ص : عبد الغين بارة  - 1

  . 17.ص, من النص إىل الفعل، مرجع سابق: بول ريكور - 2
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البنيوية (النطولوجي كمجاوزة ال مناص منها إفالتا من نسق العالمات املغلق والفهم يراها ريكور يف املعين ا

 .)الفينومينولوجيا (أو املتعاليات احلدسية واردة ) 

يف هذه احلالة ميكن القول بان التفسري ليس سوي وسيط يربط فهم العالمات بفهم الذات لكن 

د تفسري صحيح ومعاجلة صحيحة دقيقة للنصوص أو إىل درجة اختزال الفهم إىل جمر هذا الوسيط ذا أمهية 

  .الرموز والعالمات مبعين الفهم بوصفه مسألة سطحية 

الفهم هو جعل العملية اخلطابية حاملة لإلبداع الداليل :"يعكس ريكور املعادلة ويقول .

أو تنسيقا بني بوصفه تنظيما .ليس التفسري هو السابق للفهم ولكنه ثانوي مقارنة مع الفهم ).السمياطيقي(

سيميوطيقا تتأسس على قاعدة الفهم نتع الدرجة األويل واليت ختص اخلطاب  مات يغدو التفسري جمرد العال

 1."كفعل غري قابل لالنقسام وحري بإبداع 

إذا كان التفسري مع دلتاي هو شرط إمكان الفهم ، الن الذات تستظهر مكبوتات يف اخلطاب أو 

اآلثار البارزة  يعطي ريكور هذه " تفسري " طريق إلدراك مقاصد الذات هو  العالمة أو الرمز فإن أفضل

  .األولوية والصدارة للفهم ليصبح التفسري جمرد تنسيق أو وسيط 

إفالتا من وهم يسعي لتقويضه " جدلية " لكن ال ينسي ريكور الوعد يف جعل هذه الثنائية 

ودلتاي وظلت سجينة هذه احلدود  شال ماخرية مع وجماوزة حلدود اليت رمستها اهلرمينوطيقا الكالسيك

  2.والقيود 

والوعد الفلسفي يف إلضفاء الطابع اجلديل علي إشكالية التفسري و الفهم هو طرح البديل       

االنطولوجي لتصبح يف هذه احلالة قراءة النص ليس جمرد لعبة لغوية يف نطاق الرمز و العالمة أو تكهنا يف 
                                                             

  . 26.ص ,  1998ل ، منشورات لوسوي ، من النص إىل الفع: بول ريكور - 1
  .  82.، ص 2001،ماي  452، العدد ) دمشق(جملة املعرفة , خالد حامد , مهمة اهلرمينوطيقا : بول ريكور  - 2
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إن الذي ميكننا من التواصل عن " املؤلف وإمنا القدرة تأويلية علي تشكيل عامل النص  سبيل إدراك مقاصد

  1."بعد هو مادة النص اليت ال تنتمي إىل مؤلفها وال إيل قارئها 

التأويل يبحث يف ثنايا النص عن حركة داخلية تنظم النص وتنسق األثر وعن طاقة هذا األثر يف 

وهذه احلركة املزدوجة  ,سبق ذاته أو االندفاع خارج ذاته يف سبيل إبداع عامل هو مادة النص أو شيئيته 

  2.فعلي لنص أو العمل" نشاط النص " تؤسس ما يسميه) الدينامية الداخلية القصدية الربانية (

يف هذا التأسيس املزدوج للنص نستنتج أنة ريكور يلخص مهمة اهلرمينوطيقا الطرح من هذا  

يف هذه احلالة يتجوز ريكور ثنائية  ,التأويل أمام حركة النص الداخلية و توجهه الرباىن فهذه اجلدلية تضع .

غري " ي فهم املؤلف أكثر من فهمه لذاته ان غاية اهلرمينوطيقا هي فه" التفسري والفهم وجيب دلتاي القائل 

ليس أن نفهم النص أفضل مما أراد له صاحبه أو  التأويلأن ريكور يعرتض عل هذا النزوع الذاتوي ليصبح 

الداخلي واخلارج للنص  إمنا متابعة هذا النشاط أن يكون الفهم الذايت أعمق وأنفذ من فهم املؤلف لنصه  

عامله وقدرته على تشكيل فضاء جتد فيه الذات أو القارئ أشكال تنقيبه عن يف  عرب عالمات املنتظمة 

   .املعين وأمناط سربه للداللة أو العالمة

وهنا يتبدى تأويله مبعين يف  ,نظيم فضائه الداليل عين يتيح فهم النص إعادة تفسريه وتذا امل.

بوصفه إعادة تأسيس عبارة عن خيال  الفهم" 3جدلية الفهم والتفسري على مستوى املعين احملايث للنص

  4."باملعين الفعلي أي إنتاج فكرة خمططة نتعرف من خالهلا على دواتنا

                                                             
  . 82.، ص 2001،ماي  452، العدد ) دمشق(جملة املعرفة , خالد حامد , مهمة اهلرمينوطيقا : بول ريكور  - 1
  .38. ص: املرجع نفسه - 2
  111ص  1991, ، منشورات سريف باريس" حتوالت العقل التأويلي : بول ريكور " التأويلية واإلبستمولوجيا يف : جون الدريري  - 3
  .34.ص  ,  1994, بريوت , دار الطليعة , أسئلة احلقيقة ورهانات الفكر : علي حرب  - 4
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منط يف املعرفة " واإلزاحة االنطولوجية اليت حققها ريكور يف هذا املضمار هو اعتبار الفهم ليس   

مبا هي فلسفة هرمينوطيقية  ,إذا جيد هذا املشروع منطلقاته يف املرجعية اهلايدغرية " منط يف الوجود " إمنا  " 

  .تبحث عن تأسيس انطولوجيا للفهم من خالل إبستيمولوجيا للتأويل

فيكون فهم  ,تنظر إيل عملية الفهم متوسطة بعالمات ورموز ونصوص  فاهلرمينوطيقا املثالية  

اهلرمينوطيقا هلذه  باستحداثالوسائط إذ /التأويل املمارس مع هذه املصطلحات  مطابقا معالذات 

ا هوسرل املثالية اليت أعلي من شأحتاول أن تتحرر من ) والنصوص  ,الرموز  ,العالمات (الوسائط 

  .أساسا ملنهجه الفينومولوجي  واختذها

الفهم بوصفه منطا يف الوجود هو تدليل على املشروع الذي يفتته النص ويشكل بواسطته أو عاملا 

اهلرمينوطيقا عند بول ريكور تتلخص عند يف هذه اإلرادة املعرفية باكتشاف .تتعرف فيه الذات علي ذاا 

إا باختصار " . الوجود املؤول " رمينوطيقا بوصفها منطا يف الوجود مهها الذات عرب النص وبواسطته أو اهل

وحدها النظرية اجلديدة اليت أوثر : "انطولوجيا النص كما فضل الفيلسوف اللبناين علي حرب تسميتها 

 وذلك بقدر ما تتعامل مع.تسميتها انطولوجيا النص تعيد االعتبار يف ان واحد للنص ولتفاسري وقراءته 

فالفكر والقصد والعين مير يف خمرطة اللغة وخيضع .اخلطاب بوصفه مصدرا للمعين أو منتجا للحقيقة 

  1.لتقاطيع اخلطاب

ر جوهر فهم الذات ال يكتمل إال جبدل اإللقاء والفهم أنه ال ميكن حسب ريكو  األمرحاصل 

فإذا مل حتلق الذات بنفسها يف عامل النص خماطرة فإن مصريها سيكون حتما هو فشل يف حتقيق كينونتها 

  .وريكور يلح يف غري ما موضع علي ضرورة استمرار نقد الذات لذاا يف التجربة اهلرمينوطيقية 

                                                             
  .35.، صمرجع سابق, أسئلة احلقيقة ورهانات الفكر : علي حرب  - 1
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الشرح والفهم /إىل عقد تكامل بني مفهومي التفسري  ,يف حمصلته  إن منطق اجلدل يفضي بريكور

حيث كان ينظر إىل اآلثار األدبية  ,تلك الثنائية اليت هيمنت على الفكر التأويلي يف نسخته الرومانسية 

  .) منوذج ااإلبستمولوجيا علوم الفكر عند دلتاي (بعني العلوم الصحيحة 

يمنة أحدمها علي األخر ، احلقيقة واملنهج ال ميكن أن تتم إال  وقد أقر غادامري بان العالقة بني.

ال ينبغي استبعاده يف ممارسة التأويلية  فالتحليل البنيوي مبا هو إجراء تفسريي مثال.وإمنا بتفاعلهما جدليا 

ام النص قراءة تأويلية خارج دائرة نظإذ ال ميكننا تصور  ,مرحلة ضرورية تسبق الفهم والتأويل  اعتبارهبل 

  1.وأمناطه الداللية

مثل األحكام املسبقة املسافة الزمنية  ,ليأيت دور املمارسة التأويلية بعد ذلك عرب مجلة من أدواا  

منطق السؤال واجلواب املقام ، واالنصهار األفاق لتفتح جدهلا مع هذه األبنية إلغاء وتعديال وإضافة فيخرج 

   2.إيل الوجود فهم خمصوص هو مثرة هذا التفاعل بني املوضوعي والذايت

تالزم جل يف تأسيس قواعد التأويل  واملالحظ أن هذه اجلدلية بني األبستمولوجيا واالنطولوجيا

الكتابات ريكور سواء تعلق األمر مبشكالت نظرية يف مقارنة النص أو تأمالت أدبية وفلسفية يف اللغة 

   .وااز والسرد والزمن والتاريخ أو مطارحات علمية يف األخالق والسياسة والذاكرة 

 

 

 

                                                             
   288من النص إىل الفعل، مرجع سابق، ص: بول ريكور - 1
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  ومدرسة اإلرتياب   بول ريكور: المطلب الثالث

ريكور أن اهلرمينوطيقا علم وفن معا يف آن وهده العبارة ببسطاتيها اخلادعة هي سبب اجلدل يري 

نطرية عمليات الفهم يف عالقتها مع تفسري " كما أا ,احملتدم يف الزمن احلديث و يف جمال اهلرمينوطيقا

 وتتلخص يف نطاملني ,دف جتاوز املسافة بني عصر النص وعصر القارئ   1."النصوص 

الذي  "  Rodol F Bultma"وميثل هدا النظام رودولف بولتمان  :نزع الطابع األسطوري             

واملرد ,وهي رؤية أسطورية,كان يعتقد أن خماطي العهد اجلديد األوائل كانت هلم رؤية كونية خاصة

ول لإلنسان املعاصر والدي صار غري معق,قبل العلمي للنظام الكوين واألخروي  التفسري ما"باألسطورة هنا

  .وهدي يقتضي جتاوز الغيبيات واملعجزات 2"

فقد ,وماركس بنظرية اإليديولوجيا,ونتشه جبنيالوجيااألخالق ,وميثله فرويد بنظرية املثل واألوهام:الزيف      

لي فضح الزيف من خالل شكهم يف العقيدة والثقافة بغية العثور ع" اهلدم "أراد هؤالء الثالثة من العظماء

  .املعين احلقيقي للعقيدة

فما يريده ماركس هو حترير التطبيق العلمي عن "يقول بول ريكور عن أبطال الشك الثالثة وثاقيب األقنعة 

الذي يرد بانتصار علي خدع "امتالك الوعي "ينفصل عن  ولكن هذا التحرير الي طريق معرفته الضرور 

يريده بقوله إرادة القوة جيب  ولكن ما,وإنشاء قوته ,إلنسان الوعي الزائف وما يريده نيتشه هو زيادة قدرة ا

وهده أمور من غريها لن تكون القوة سوي ,"والعودة األبدي","اإلنسان األعلى"أن يغطيه تأمل بأرقام 

                                                             
  53ص  2004, املرجع السابق, وحسان بورقية,حممد برادة :ترمجة ,أحبات التأويل ,من النص اىل الفعل :بور ريكور  - 1
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فإنه ,إذ يتبىن املعين الذي كان غريبا عنه ,فهو أن حمللل ,يريده فرويد  وأما ما,العنف من جانب االحنطاط 

  1."وإذا ما أمكن أكثر سعادة ,حرية  أكثروإنه ليكون أخريا ,ل وعيه وحييا بصورة أفضل بوسع حق

هرمينوطيقا االرتياب حتاول اإلبقاء علي الطابعني العلمي والفين للتأويل من غري إفراد أحدمها مبنزلة دون  إن

طوري وجتاوز حتطيم يتجاوز الطابع األساستعار والتفاعل مع النص يف نطر ريكور ينشد إميان ,اآلخر

  .األصنام

فاهريمينوطيقا االرتياب تسعي إىل حتطيم األسطورة واألصنام وجتاوز كل فهم ساذج بغية الوصول    

هو االضطراب الطويل الذي عرفته العقيدة املسيحية بسبب االحنراف الذي ,للعقيدة  احلقيقي املعىن إىل

وكذلك عقيدة ,من مفكري الغرب قدميا وحديتا  كثري.حلقها خاصة عقيدة التثليث اليت مل يستسغها 

فإن األسطورة تعد فضيحة إضافية تضاف "الصليب اليت أدرجها بول ريكور ضمن األسطورة ويقول عنها 

     2.فضيحة جنون الصليب إىلإىل الفضيحة احلقيقة 

ة الوصول فاهريمينوطيقا االرتياب تسعي إىل حتطيم األسطورة واألصنام وجتاوز كل فهم ساذج بغي

هو االضطراب الطويل الذي عرفته العقيدة املسيحية بسبب االحنراف الذي ,إىل املعىن احلقيقي للعقيدة 

وكذلك عقيدة ,كثري من مفكري الغرب قدميا وحديتا .حلقها خاصة عقيدة التثليث اليت مل يستسغها 

ة تعد فضيحة إضافية تضاف فإن األسطور "الصليب اليت أدرجها بول ريكور ضمن األسطورة ويقول عنها 

      3.إىل الفضيحة احلقيقة إىل فضيحة جنون الصليب

                                                             
  .193.194ص ص . صراع التأويالت املرجع نفسه:ريكور  بور - 1
  .449. ص:املرجع نفسه  - 2
    57ص , 2003.دمشق,أطلس للنشر,وجيه أسعد,ترمجة,يف التفسري حماولة يف فرويد:بور ريكور - 3



 ا��"� ا�!� �                        ا�رھ���ت ا������� ����وع ا��و�� 
	� ��ل ر���ر
 

 

93 

علينا أن نقارب النص بطريقة نقدية وإرتيابية " الدائرة التأويلية "حياول ريكور أن يذكرنا حبقيقة    

قيقة ندع فهمنا املسبق وقناعتنا املسبقة تغشي على احل وحىت ال,حىت يتسىن لنا أن نسمع رسالته وبالغة

  .وحتجبها

إن بور ريكور له موقف من هذا االجتاه األخر الذي ميثله فرويد وماركس ونيتشه إذا يسمهم أسياد الريبة   

  1."فلقد تعامل ريكور مع فرويد بوصفه سيد الريبة الذي يشك بوعي اإلنسان لذاته وحبريته ,

ر لالقتناعات السابقة غري أن فرويد فيسري على خطي ماركس ونيتشه اللذين سبقاه اىل هذا الشك املدم 

أي إن طموحه يتعدى ميدانه العلمي ,وإن مل يكن فيلسوف إال أنه شاء أن يفهم النفسية البشرية كلها

  .كذاكليتناول تأويل الثقافة بأكملها مع كل مظاهرها االجتماعية والنفسية والدينية  ,احملدد

أستطيع مواصلة احلديث عن فرويد والتحليل النفسي  ومل,لقد كنت منبوذا متاما"ويف هذا يقول ريكور  

أما يف فرنسا فقد كنت ممنوعا ,عاجل ا فرويد الثقافة وعلم اجلمال إال يف الواليات املتحدة  اليتوالطريقة 

زعموا مثال أين كنت أسعي اىل إحلاق التحليل النفسي ,من اإلقامة بطريقة ظاملة وغريبة وخاطئة 

  2."ل أين مل أقدم فالضبط سوي بالعكس واحلا,باهلرمينوطيقا

خصوصا مبا يتعلق بعقدة أوديب اليت استخلصها فرويد من  التأويليفلقد تناول بور ريكور جهد فرويد    

كانت رغبة ولد يف التخلص   بالتايل إذا يري فرويد أن الرمز هنا هو الرغبة أوديب و,تفسري مبسرحية أوديب 

متثل اخلري األعظم  اليتهذه العودة ,ويف العودة اىل كنف األم,إشباع الرغبة من ولده املمثل للسلطة وملنع 

  .لكنه اخلري احملظور

                                                             
  .58.ص :املرجع نفسه ، صراع التأويالت :بور ريكور  - 1
 2000,من الة األدبية  390,نشر املقال يف العدد)دالالت حياة,من مقال بور ريكور(حممد الفحامي :تقدمي وترمجة:فرانسوا دوس - 2
  .         2.ص ,
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بل رمز ,إذا أنه يرى يف أوديب ليس رمز الرغبة األصلية ,إال أن ريكور يقرتح تفسريا أخر هو غائى مبعين ما 

  ."و االنتقادات  توق إنسان املعرفة إىل أن هذا التأويل عرض ريكور لشىت أنوع احلمالت

جانب العملية  إىل.أوديب يدفع مثن معرفة احلقيقة و,وبالتايل شوقه املستمر اىل احلقيقة

األركييولوجية يف أسطورة أوديب الىت تقود إىل الدراما اجلنسية من قتل األب وارتكاب احلرام واحملظور كما 

 يقة كما هو حاصل يف الصورة الىت يرمسها لنا هيغلوهناك العملية الغائية الىت تقود اىل دراما احلق,يريد فرويد

.  

مستخدما ما يوضح ,يؤكد ريكور التشابه بني هريمينوطيقا التحليل النفسي وهرمينوطيقا العقيدة

  ذلك يف عقدة أوديب  

الشك يف الوعي الطاهر يف السلوك اإلنساين من ناحية حتريك  إىلأدت حبوت فرويد النفسية       

  .عاالت وتكمن خلف بعد خفي وراء النفس اإلنسانية وأن الالوعي حيجب احلقيقةالدوافع واالنف

أن النتيجة احلامسة واخلطرية ملا أشار إليه فرويد "لذلك فإن ريكور يقول يف كتابه صراع التأويالت    

ا ليس يقينا أن وعينا املباشر بأنفسن:هو أزمة مفهوم  الوعي رمبا تعود أزمة الوعي اىل أمرين "الالوعي"باسم 

وهذا ما تعرفه ,وأن ماهو غري مفكر فيه ضمن تفكرينا هو أيضا ليس املعين احلقيقي الالوعي,حقيقا

  1."الفلسفة من ديكارتايل هوسرل

فما يقوله الوعي عن نفسه ليس سوي ,مناسبة لنقد الالوعي  2ويعين ذلك أن الوعي ليس األرضية   

ميكن أن ,كذلك ليس لالوعي جمرد انفعال غريزي,حتت سيطرتهمتثل عن واقع خفي ال يعرفه وإن كان يقع 

                                                             
  .3.ص ,املرجع السابق,مقاال صفحات من التأويل املعاصر بقلم عامر عبد زيد كاظم:جملة التسامح   - 1
  .480. ص, املرجع سابق,صراع التأويالت :بور ريكور  - 2
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من أجل ذلك يقرتح ريكور ,بل هو مجلة من التمثالث واألعراض اليت تسري يف كالمنا عن أنفسنا,نعي به 

  1"أن ننقد فرويد نقدا من نوع كانطي ولكن دون ذات متعالية "

وهي ,بة ال تسيطر علي شروط إمكاا ومعين التعايل هنا هو أن الالوعي يعمل كما تعمل جتر      

هو مثايل وما هو واقعي ولذلك فهدف ريكور هو التنبيه إىل أن الوعي ال يقل  تقوم علي مجع معقد بني ما

غموضا عن غموض الالوعي نفسه لذلك فإن أمهية التحليل النفسي ال تكمن يف صالحية ما يقوله بل يف 

  .افة املعاصرةنوعية القضايا اليت أثارها يف وجه الثق

أن لذي فرويد " ينطلق ريكور من فرويد لتأسيس فينومينولوجيا جديدة فهو يذهب اىل القول    

إذ هو رد من الوعي ايل الالوعي يف حني أن اإلبوخية اهلوسريل ,لكنه خيتلف عن االبوخية اهلوسريل,إبوخية

  2."هو رد ايل الوعي 

وبذلك يتضح لريكور من أن الفينومينولوجيا اهلوسرلية حسب التحليل النفسي غري ممكنة لكن ال      

الفينومينولوجيا الىت يهدمها ,الفينولوجيا بوجه عام ذلك ألنه يذهب إىل إمكانية تأسيس فينومينولوجيا أخرى

ر إىل املوضوع على أنه ظملوضوع وتنتلك اليت تواجه بني الذات وا,التحليل النفسي هي فينومينولوجيا الوعي

  . يقف أمام الذات يف تضاد

عن املوضوع  نتخليجيب أن "ويف هذا الصداد يقول بول ريكور يف حتديده ملعامل الفينومينولوجيا اجلديدة 

باعتباره ما يقف ضد الوعي وعن الذات نفسها باعتباره وعيا وذلك كي يفسد اإلمساك باملوضوع باعتباره 

  3,"والذات باعتبارها األنا املنعكسة واملتأملة ,املوجه الرتانسندنتايل

                                                             
  .481. ص:صراع التأويالت املرجع نفسه:بور ريكور  - 1
  . 55.ص ,1998, 102بريوت ع ,مركز اإلمناء القومي ,جملة الفكر العريب املعاصر,منظورية احلقيقة عند نيتشه:يوسف بن أمحد - 2
  .           01ص  2012-3387ة التأويل عند بول ريكور أصوهلا اهليغلية العداد فلسف,جملة احلوار املتدن:أشرف حسن منصور - 3
  



 ا��"� ا�!� �                        ا�رھ���ت ا������� ����وع ا��و�� 
	� ��ل ر���ر
 

 

96 

واحلقيقة أن ,لةريكور إذن يتخلى عن الذات باعتبارها وعيا يف سبيل الذات باعتبارها أنا منعكسة ومتأم ـ

هذا بالضبط هو ما يبعد ريكور عن فينومينولوجيا هوسرل حنو فينومينولوجيا هيغل ألا تتجاوز نطر الوعي 

  .وتدرسه من منظور أعلى منه

وهرمينوطيقا االرتياب الىت أطلق شرارا األول كفكرة مل تزل يف طور التشكل وتأسيس هو نتشه من خالل 

فالعلم وفق هذه الرؤية هو نص حيتاج إىل التأويل ويف هذا يقول يوسف بن   رؤيته املنظورية للحقيقة

ذلك ,التأويل الذي يعد منطا أخر من املعرفة غري املعرفة امليتافيزيقية هو يف األصل تعبري عن إرادة القوة"أمحد

متلك وظيفة وأما قيمة حيوية ,سيقودنا  إىل اعتبار أن احلقيقة ليس هلا وجود ظاهري أو موضوعي  ما

  1."بإمكان اخلطأ والوهم أن يقوداها 

وأن احلقيقة كما ذكر نتشه متعددة املداخل ,وهذا إقرار بتعدد احلقائق يف هذا العامل الذي حنيا فيه     

أن يؤسس هرمينوطيقا االرتياب مدار األمر فيها ,النتشويةمسائال اجلنيالوجيا ,واملخارج هكذا حاول ريكور 

اليت أردته جمرد معادالت رياضية أو حمض شئ يضاف إىل أشياء ,ان من ذاته املتعالية هو ختليص اإلنس

  .الوجود األخرى

هو تفحص حتوالت الذات اإلنسانية يف ,فعمل اهلرمينوطيقا مبا هي فلسفة تأويل نص الوجود بامتياز"

شيئا جنده أو نعثر عليه داخل بوصفه كائنا تارخييا يقيم داخل الصريورة التارخيية ألن التأويل ليس ,التاريخ

  ."األشياء بل هو كينونة حتياها الذات وتكوا 

على اعتبار أن احلقيقة إمنا تتعدد فهما وتأويال عرب تلك الطاقة ,ذا يعيد ريكور االعتبار لرمزية اللغة    

من  2وذلك بإخراجها,وعليه يتوجه ريكور إىل إعادة النظر يف قضية الرموز."الرمزية الىت حيتكم عليها النص

                                                             
  . 2- 1ص ص :جملة احلوار املتدن املرجع نفسه :أشرف حسن منصور - 1
  .56.ص ,املرجع نفسه ,منظورية حقيقة عند نتشه :يوسف بن أمحد - 2
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ومن مثة تأسيس هرمينوطيقا الرموز ,ضيق فلسفة التعاىل إىل سعة اخلطاب الفلسفى يف نسخته األنطولوجية

".1  

فريكور وهو حياور هذه الفلسفة من منظور ارتيايب كان يقوم بعملية نبش يف األوصول الىت قامت عليها 

ى النفس البشرية كان يقصد اكتشاف تلك املناطق عل,فاحلفريات الىت أجراها فرويد مثال,معرفة الذات

  .املعتمة 

التأويالت "ويف هذا الصدد يقول عبد الغاين بارة فيما أضافه ريكور إىل هذه احلفريات النفسية هو

الفينومنولوجية ليعترب الذات ليس فقط رموزا منسية أو مطمورة يف الغياهب وإمنا بأفعال وإرادات تكتسب 

  2."واإلنسانية يف سياق التجربة 

وإمنا هو أيضا فاعلية يف إجنازها يف الالحق مبعية ,فالوعي بالذات ليس نشاطا معطي يف السابق         

 التجارب وبواسطة الرموز والعالمات 

نقطة أخر أوضحها أساتذة االرتياب وهى أن االرتياب جيب أن يكون مزدوجا يتوجه إىل املشاركني  وهناك 

كذلك جيب أن يكون االرتياب مزدوجا يف تناول نص من النصوص ويف هذا ,)العقيدة( واىل نسق)اتمع(

ملا يريد الرب  يداإن كال قطيب االرتياب صحيح وضروري إذا شئنا أن نصغي إصغاء ج"يقول بول ريكور 

  3."أن يقوله لنا 

                                                             
  . 68.ص ,املرجع السابق,  املعاصر فصول يف الفكر الغريب:تأويالت وتفكيكات:حممد شوقي الزين  - 1
  .352.ص ,اهلرمينوطيقا والفلسفة ،املرجع السابق :عبد الغاين بارة  - 2
  154.ص ,املرجع السابق,عصر البنيوية:إديث كريز ويل - 3
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علمى والطابع الفين للتأويل وذا متثل هرمينوطيقا االرتياب عند ريكور حماولة إلبقاء على كل من الطابع ال

إىل أن حيوية اهلرمينوطيقا يكفلها هذا الدافع املزدوج  وهلذا ذهب ريكور,دون منح أي منهما منزلة مطلقة 

  .اإلصغاء والشك 

أي أن ,1"إزالة األصنام "األول يتعلق مبهمة "ويقول ثيسلتون موجزا ماهية اهلرمينوطيقا عند بور ريكور 

ودا الوعى لنقدا ,نصبح على وعي نقدي بأنفسنا عندما نسقط رغباتنا وبناء اتنا الذهنية على النصوص

  عندما نسقط رغباتنا الذهنية على النصوص 

والثاين يتعلق باإلصغاء باالنفتاح واىل السرد  ,وذا الوعى النقد التصبح الذاتية ختاطبا على أا أخر "

  2,"ألحداث اخلالقة أن حتدت أمام النص ومتارس تأثريها علينا  والرمز وبدلك نتيح

إختد الطريق الطويل أي القبول باملرور ضمن كل عامل اإلشارات ,من أجل فهم أفضل لدواتنا    

السيميولوجيا النفسي والتوقف عند فرويد واالستماع له ومعاملة كفيلسوف مكتشف هلذا الالوعي وللهو 

واىل جانب فرويد فيلسوف الريبة ,موجعة لوهم الذات ونرجستها يف معرفة ذاااللذين يشكالن ضربة 

والشك يف يقينية األنا واملعرفة الذاتية يعرج ريكور على فيلسوف أخر هلذه الريبة فضح زيف مصدر 

  .األخالق ونادي بإنسانية اجلديد املتفوق هو نتشه

  

 

 

 

                                                             
  .155.ص :عصر البنيوية املرجع نفسه:إديث كريز ويل - 1
  .  137.ص ,صراع التأوالت :بول ريكور  - 2
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  : خالصة

ميكن القول بأن الفلسفة التأويلية جتمع بني مشروع هوسرل يف الفنومولوجيا ومشروع التأويل 

هيدغر هدا وقد عمل من خالل هذه الرؤية على تأسيس صرح  أستاذهالذي افتتحه  االنطولوجي

الغاية اليت  اهلرمينوطيقا كونية حيقق فيها اإلنسان كينونته عرب صيغة الفهم والتفاهم وأدبيات احلوار بوصفها

جتري إليها اهلرمينوطيقا إذ أن بلورة منوذج الفهم عرب وسيط اللغة ،هو شيء يكونه اإلنسان ال أن يدعي 

سؤال وجدال بني املاضي واحلاضر وتفاعال ديناميا بني  الدوامفعله حقيقة ليكون التأويل بذلك على 

  .املؤول وتراثه اإلنسان 

ما داخل أفق جديد يف مقام التأويلي خمصوص يف الزمن وذلك من خالل انصهار أفاق كل منه 

  .الراهن وهو بذلك يعد رد علي النزعة املوضوعية الداعية إىل فهم الصحيح حييط بالنصوص

وبدلك فإن ريكور يؤسس لنظرية هرمينوطيقية جديدة تستدعى وتستفيد من كل موروثه النظري الدى اشرنا 

فقد عمل على دمج الفسيفساء من ,نطلقني األخالقي والديىن وإن طل يستبطن دائما امل,غليه أعاله

  .وتطويعها ضمن رؤيته  املتباينةالنظريات 

كما ,ولقد قام جبولته تارخيية تبدأ مع اخلطابة الشعرية ألرسطو فوجد ضالته يف الفينومينولوجيا هوسرل 

باللسان  مناطق للتجربة اإلنسانية الميكن النفاد إليها إال اكتشففلقد ,االنطولوجيا اجتاهطاف بسرب يف 

كما تصور الشكل السردى وذلك لكى يبني عدد الطرق الىت ,التواصلى الدى يقول ما ميكنه الكائن

  .واألفعال والشخصيات ىف الوقت نفسه األحداثتستخدم ىف العقدة 

ظاهراتية   جتة عن ديكارت والىت التزالولقد بد اىل ريكور أن يضع أو يعرض فشل فلسفات الوعى النا

ولقد حبت ىف هذا احمليط من البلبلة عن ,مارسها ىف أعماله األول  كذلكوالدى هو  ,هوسرل تنتمى إليه

مرشد مالئم يف الوظيفة املعقدة للسان وهكذا فلقد انزلق شيئا فشئا من فلسفة الفعل إىل فلسفة اللسان 

 .ل املمارسةقبل أن تعيده حركة التأرجح اىل حق
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 :خاتمة

مجاع القول من كل ماضي أن هذه القراءة مل تكن يف الواقع ، سوي حماولة من أجل رصد تشكيل املفاهيم 

وقد تبني لنا وحنن حناول تفحص مصطلح التأويل مدي ارتباطه .ضمن مسارها التارخيي الذي نشأت فيه 

صول الدنية ستبقي اجلهاز بأصول معرفية أخري ، وقد رأينا من خالل  جمموعة من التحوالت ، بأن األ

 .املرجعي الذي يقف وراء دالالت املصطلح 

بوصفها تلك الرغبة اجلاحمة  وقد تبني لنا من خالل حتوالت العقل التأويلي يف الثقافة الغربية بأن اهلرمينوطيقا

اخل كما بدا وضحا لنا من خالل رصد عالمات طريق اهلرمينوطيقا د  ،يصعب ترويضها أو متابعة حركتها 

املعرفية بدئ  وأنظمتهللوقوف على مراحل تشكل أنساق هذا العقل . تأويليالعقل الغريب مبا هو العقل 

أرسطو ووصوال إىل رائد اهلرمينوطيقا احلديثة بيد أن أهم إجناز حققته اهلرمينوطيقا عرب  األولباملعلم 

إعادة صياغة مبادئ التأمل  مسارات حتوهلا يكمن يف جلوءها إىل الفنومولوجيا كمنهج فلسفي جديد

الفلسفي متحدا مجلة منن املقوالت مفاتيح ملقاربته مثل العودة إىل األشياء ذاا ، الوعي القصدي ، وهي  

كلها آليات متنح العملية التأويلية إمكانية العودة إىل النصوص بعيد عن أحكام قيمة املسبقة اليت أرهقت  

" الذات املتعالية " وذلك عرب ما يعرف عند هوسرل مبقولة  كاهل النصوص وجردا من كل خصوصية ،

مة املنهجية يف مقارنة ار لصالذات حىت تبلغ املوضوعية وامبا هي صيغة إجرائية حتبس كل جانب فرداين 

 .النصوص 

فعل  إلغاء الفروض املسبقة ىف ىعزل الذات الفردية عن املوضوع وإصرار عل يف  هوسرل مغاالةلكن 

جانب النزعة املوضوعية الىت  التعبري عن كينونته جعلته يقف إىل  لغاء دور الوجود أو العامل ىفالتأويل وإ

 ىومن مث إعادة القبض عل اإلنسانيةجمال العلوم  ىالعلوم الدقيقة عل مبادئتعتقد بأنه ال مناص من تسليط 
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لطابع الفرداين يف  االعتبارولعل هذا ما جعل هيدغر يوجه النقد ألستاذه معيدا  .احلقيقة داخل النصوص

بالوجود ال كرد تضعه الذات املتعالية عرب وعيها وحدسها بالدعوى عدم إخراجها من  واالهتمامالذات 

عمل الذات إال  ماالوجود بالفعل وإمنا بوصفها وجود ينكشف من تلقاء نفسه و  احلالة الوجود بالقوة إىل

 مرهونهدف هذا الوجود أنه ،ف كائنا موجودا يف العامل  باعتبارهاحتقيق كينونتها  أن تسعي داخله إىل

خصوصا عالقتنا باللغة اليت تعد  األخر ىعلى األخر مشاركة ووجودا وال يكون ذلك إال بانفتاح عل بانفتاح

  .بيت الوجود وموطن كينونة الكائن 

ريف لبول ريكور فقد  و املعجيا هو واسطة العقد للمشروع الفلسفي لو ن مبحث الفنومو أهكذا ميكن القول 

 . االنطولوجيابني دقة الظواهرية وعمق  تراوحتكان يرجو ا بلوغ منهجية جديدة 

ن نرسم معامل فلسفة ريكور سنجدها جتمع بني عدة متناقضات بني أوعموما إذا أردنا يف اية املطاف 

ني الفلسفة واألدب تقتبس عناصرها بني احلقيقة وااز ب،العقل واخليال والبنيويةمولوجيا نو طيقا والفو اهلرمين

 واأللوانوجمال مفتوح إلسقاط املذاهب  واألشكاليف بناء واحد كثري األلوان  واألملانيةمن الفلسفة اليونانية 

 نقله،نه كان مبدعا يف إريكور هنا ناقال كما امه البعض ف ومل يكن هنا  الفكر ريكور ىالفكرية والفنية عل

التكرار  اإلشكاليةال يعين من  القراءات،تنوعا كل هذا يكشف لنا منهجا خالقا يف فأمثر انتاجا فكريا م

 .جديدة تعتين باملشكلة الزمان والسرد  لي خارطة هرمينوطيقية ور حنصل عفمع ريك،عقم لوا

قلتها ميكن أن تفتح  ىإال أن هذه السطور عل،ن عامل ريكور أوسع بكثري من هذه السطورإويف األخري ف

لتوسع يف فكر هذا الرجل ،عليه ال ندعي بلوغ هذا العمل الكمال يف فلسفة ريكور بل نسميه كما بابا 

تصارع مع تأويليات أخري املنتصر فيها هو الفهم وعزاءنا يف ذلك أننا تقد  تأويلية اءةنفضل دائما قر 

 .ة اءر واسعة مستقبال تعمق وتثري هذه الق ورئي لقراءاتحنسبها فاحتة فيما نذرت أنفسنا 
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�ور ا�ر
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2
ن ��ر	ت و/�	�و/	 ا���ول 0# �	 (0'� و
را���	و�ذا 0-و�,  هو/ذور���  ا�(%	0ا�3-ر  �
�د 
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	م ھاھ� ا �-ب إذا ،ا�و�ط '	�3-ر"
رور ا��د


ن 0, ھو 9رأ ة و ���ر ا��-وصا���ري ا�ذي ھ �  . ا�
%د�

� �واء �	�ت ورھ	�	�,  9د ��و5ت 
وا�9,  وا�
�/ددوا�د 
ن ا�
�	ھ: ا�%دم  ��0ول �'��وع ا���ط	ت ا��	5

�%5�� أو =ھو�� أو أ�طور ،#�� ا��ص
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ا�
-ط�@ وا�د=��                                                                                      ا�ول ا�
'�ث -1-1  

ا��ص-1- 1-1  
    

� texte   #0 �3ر�	ت 
�3ددة ��رح 
��وم ا��ص ھ�	ك�)	
� ا�� وأ*ري �'رز ا�*واص ا��و5
	5 ��-'

3ا�	 '3ض أ�
	ط�� � �� ا�د'-	* . 

�	" �3رفD0ن 
ن ھ�	  ��أ�, 
و2وع إذ ،أ�(ر 
ن 
/رد *ط	ب أو 9ول أن ا��ص �0# �ري  "/و�	 �ر

	ر�	ت �3دد 
ن
� ا�
و�و/�3
د  ا��#،ا���'	 �5�" أ�	س أ��	 ظ	ھرة 5'ر �$و  ،  �$�
�3# أ��	 
�و�� '�2ل ا�'

 	������ر 9	'F 	��=و%
� 0 ا=��-	ر #0 %%ول Dو'�ده ا�طر 	
3د  ، /�	ز 5'ر �$وي"-.ح 20ل ن ا��ص �
 G� �ظ	م�وز$�  )1( .ا�

  
� أ*ري � أ�	�
ن���ص ا�د'# �$�ت ا�'	��ن وھ�	ك �ن '	�دب وھ# 9.5�  ا�'�و�و
ن ��م 
ن ا����

� ا��ص'	���	'  	
� و ا��.م ا�
�ظورا ذ3د ا�*ط	ب 
ن ھ '�ث'
-ط�@ ا�*ط	ب  وار�'	ط�$�ن ا�' 	
 �� و�ط�	� 
	ت �
5 #0 �
� ذات أھ
 "'ور ر�ور 
رة أ*رى 0# ھذا ا�-دد %ول  ا���	/�	 وإ5	دةا��-وص  إ��	جوھذه ا��

 �� �ص 5�" �ل *ط	ب (م �('ت 'وا�ط� ا���	'
�ن ھذا ا��('ت أ
ر 
ؤ�س ���ص ذا�, و
%وم �, و��ن �م إ ��ط�ق �
 ,�')��  . )2( ؟.'وا�ط� ا���	'

  
� /دا �0ل %-د  �.�ظ
� *ط	ب 0# ھذا ا��	ق = �زال 5	
�	؟	 '�أن ��	 أو %5�	'3'	رة .
	 �م �ط%, 0ز


�ن أن ���دد 
و/زة �فن ا��ص وا��.م؟ ' �ا��.م  إ�"ا�%ول '�ن ا���	'� �2	ف  �#إ�%د �3# ا��(رون  ا�9.3
	��
G دو�و�ر 0# 9و�,  ذاإ'	��3ل  �	'ق 5 	�
3نا��.م ھو ا�"�0
� دا*ل �دت ا�*ط	ب $�ق ا��ردي �%��"  )3(  

� �ل �ص *ط	ب 
�رد ��	جإ أي� ھ# ذا��	 و32�م وا�د ���0ون ھذه ا�و32��
0�ھذا . 
ن طرف 	2D' "ن أ إ�
 �
ن �ت ھ# 
ؤ�� �ن ا���	'� �.م 
('ت �' ا=��9	ع ��#و
ن ھ�	  ('ت���	 ��3'ر =�%� ا��.م #0 
و/�� � ا���	'


�ن وأ 	
� ���د5# 30. ا�%راءة ن 3ط# وأن '	���� �.ز�	 ��ذه ا���رة '	���'  
  

�بأ�'$# ا�%ول " ر�ور و0# ھذا ا�-دد %ول	F رئ	%�	0 	
	
رة �	$
 �3 ن 9.5� ا�%	رئ '	���	ب 
ن ط'
�ب �� �ظ��	F ب�	و ا�� ��ل 
زدو/	 ��%	رئ و ا��	�ب  أ*�	ءوھذا ��: ا��ص  .� ا�%راءة ظا���	' �%و'�ذه ا�طر

ن 
�ل 9.5� �وار ا�ذي ر'ط '��ل 
'	�ر ' G
�   . ) 4("اM*را�وا�د 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

� ا�*ط	ب و5�م ا��ص: -.ح 20ل -)1(F.' , م�.211 .ص ,1978 , �
3ر0� ا��وتا5  
�,ا��ص وا���ول :'ور ر�ور  - )2(

�-ف 5'د ا��ق ,�ر/،#
� ا�3رب وا���ر ا�3	��/
.17 .ص، 1988،�'�	ن –'روت  -   
)3( -  ,��� G/ر
          .37 .ص:ا�

ن ا��ص ا�# ا��3ل :'ور ر�ور  - )4(،�

د 'رادة،�ر/�
، �وا�'�وثدار 5ن ا�درا�	ت ،��	ن 'ور9  

 �5	
� وا=/��	��Oھرة –ا	19 .ص ، 2001- ا�%.  
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	 �و �	ن 9د 
	ت وا�5'	ر � �
	 �و ��ر '3د 
وت ا�
ؤ�ف   ا���	بھذا �3# أن 9راءة ��	ب ھ#  ا�5'	ر 
ؤ���


�ن 
ن ا�/واب �
ؤ�ف �ن �	0 �-�	* 	
 #�3
� و '
	� ��ون 
ؤ�ف 9د 
	ت أ�داك �-'@ ا�%راءة 
G ا���	' 	���0


��	 ھو 9راءة 
ؤ�ف 
 #%' 	
� وا��-وص .و�ل $�و �%د و2@ ادت �رز ول 5�" أن ر�ور أ*د ر�ز 5�# ا�


ن ا�9وال '	���	'� "ا�
��و'� ا��# �('ت 0# 9و�,  �
و5/
� 'و-��	 ا�داة " �ل 9ول أو $�و ا�/, أ*را إ�" ا�

وط%	 أو ا�
3	�# و'ذا�ك أ-'@ �
0� ،ا�داة ا��# ��2
ن �ل /وا�ب ا��ر	%)�� �و
�, ���م '�ن " ا=��	ن �$� "ا��	�

$�� ا����
 #�
ر�ز 5 ، �وط%	 '	��-وص ا�
��و'�
� ����	 و ���# ر�ور إ�# أن ر�ور �	ول أن ر'ط ا��ر "

� و �ر�'ط '�دث�' #0 	
�� ���ر وإ��	 5�" أھ'�  ا��.م ���	 ���ظم دا$�  )1(."ا�

  
� دون %� '	�طر%ر
	*ر 0# و-�, �دا�رة ا��ر
�وط���وف ا�.ھو�# 0ردرك �وھذا ��س 
	 /	ء ', ا��

 ��,و/ود رؤ
أي أ��	 �'دأ '	���رة ا��'رة (م �%رأ ��	-ل ا��ص 'و2وح 5�" 2وء ھذه .)2(وا�2� 5ن ا��ص '��

 .ا���رة ���3ن '	��ص ��('��	

   
� ��.د�وس '���	' 	
 �0و  )3(" ا��#3 ���-ل ا���م ا��	
ل "�0و ري أن Fرض ا��ص و30ل ا�%راءة ھو ،أ

%ول /	�'ر  	
�3رف� �
��	 0%ط '3د ،  طوا5

	ر�� '�ن ا���م ا��	
ل أ
ر -3ب و
3%د و�ون 
'دل /�د �'ر و 

  ر��%ق �ذ
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� /	'ر 5-�ور، دار �3	د ا�-'	ح :ادت �رز ول  - )1(
� ،�ر/  .144 .، ص1992 1ط - ا��وت –5-ر ا�'�و
� 0# ا��ر
�وط%	:/	�'ر  دا0د - )2(
� و/, 9	�-و،  
%د
39.ص ،2007 ،ا�/زا�ر
��ورات ا=*�.ف ، �ر/  
)3( - ,��� G/ر
95 .ص :ا�  
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�  "ھ	'ر 
	س ور /ن أ2	فو0# ھذا ا��	ق �	� ���
� ا���م ا��	ر*# " �إ���
%ول ، 	

ن �ت �

"	

�ظ 	�رء ���, 9د ن أ0	ق ا�
،إأن �/�د ا���م 0# ا��ص 9د �طوي 5�# ��رف 
�ر�ب و�وا-ل 
�وه ��و


ن  ��أن و2@ ��	 أن �0
�	  ھ	'ر 
	س�ك �ول ذو'.)1( "	'� و= �3رف=3ر�0	  ا�ظ�م���
ل 5�# روا�ب (%

ن D0 و'�ذا 'ل �3# �0م �/ر'� ا�و/ود ا��# ��-@ 5ن ����	 
ن *.ل ا��ص ، ���ص =�3# �0م �/ر'�  ا�
ؤ�ف 

رة ط'%	 ��$ر $�
� ا���م �
  .وا��/	رب ا�0ق5

  

�0	2D' ي  �ظرة" �إ	ا���م و �ذياد�� ����
ر
	*ر ا��# ��	9ش �� 	%�ك 0# ذطور ا�/	�ب ا����# ��ر
�وط

 ,�%� �0
ن "أ
	 د��	ي 0%د و�د 'ن ا��ص وا��/ر'� ا��	ة وھذا 
	 و�2, 5
	رة ا��	-ر 0# 9و�, ،  �Q*ر
�	و�

���م �واء  ا�
�ط%#� �ر أ0ق �/ر'� ا�
��ر '	�5'	ره �%ط� ا�'دا$� G
 #�3
 وا��	ر+ ا�دب0# أن ؤ
ن '�$ر ا�

 #�3
�،�	ن 
ر�'ط 0%ط '	��-وص ا�
��و'�  ا�ذين ا���ول أ'�  أ-'@ اMن 
ر�'ط أ�(ر '
/	=ت ا��	ة ا����ا�ذا�

    (2)  . وأ-'@ أ�(ر ا��	5	

  

 ��  وادرك'	��ص ھ# 9.5� �0م  ا�
ؤولو'�ذا 9.30�
2 ���

 �%
�دان =���	ف �%ا�
�3# ا��ذان 

� ا��# �طوي  إدراك*�ز��	 ا��ص وھو �	
� وا�/� وا�
3ر0, ا��صا�%م ا�د=��'	*�-	ر ھو �0م ا��ص '�ل ،  5

�, ھذه ا�3'	رة 
ن د==ت
�� 	
.  

  

%و�, أ�دھم ھو أن ���	ھم 5�"2رورة ا��/ر'� 0# 9و�,  "F	دا
ر 5� أ�دو0# ��س ا��	ق 9د 	
 "ان ���م 

 Rن 'ذا�,ا���, إ���ول  �	9د 5	
ھذا ا���و 0# 30ل ا���م  "�/ر'� ا�
�3# ��م 5� أن "5�،�# ا�$ر و�3ش 
ن /دد 

	

	 إ� 	%
	 �ط'�3( ��2
ن دا( .  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� ا���ول 
ن أ0.طون ,ا��ر
�وط%	 إ�#
د*ل "�0م ا���م :	دل 
-ط�# 5 - )1(�  إ�#�ظرروت,F	دا
ر دار ا���2� ا�3ر'' 

18 .ص  ,2003 ,1ط ,�'�	ن  

)2( -  ,��� G/ر
20 .ص:ا�  

� 0ر�ر , 0ن ا�*ط	ب و��ول ا��ص و�%د ا=دو�و/	:ھ	�ز /ورج F	دا
ر - )3(�*� �
� ا�3رب وا���ر ا�3	�
#,�ر/�/
  "�'�	ن -'روت-
32.،  ص 1986  
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�, إ�
	 ھو �	ق �$وي،
� ا���م '�-ر ا�
�3#  و�ذ�ك  و�.�ظ أن ھذا ا��	ق '��س 5'(	 أن ��3�ق إ��	��0


	 ھذا ھو 
و2وع ا���ول ��%� �� ا�%رن ا��	�G �5ر ،أ�د ا��	5ر .
�	و�� ا=ط	�� 'وا�طو0# 'دا

�ر�و�رد ل �	�
و- #%زي ا�رو
�ط�/�Oق " ا�
G ذ�ك ا��3 �ب أن �ون 
%رو�/3ن 
أن 9راء��	 ��ص 


�	 ا=رداي ا�
ؤ9ت 	

	ن أو�	 '	��ص ا�ذي أ�ط�ب إ R� 3ر 0%راءة أي��	ن '	

	ن ا�ذي �ط�ب ا=O ".

�	 أن �ؤ
ن '�ن ا�'طل 0, ھو  �*ص )1(�5 ��م ا�%	رئ  �%%#ھذا �3# أ��	 �5د
	 �%رأ روا ، 	�
�رFم 5


-'@ ا��ص ، '�ن ھذا 
/رد *	ل �	5	  ,�����%ول  . واد5	ءا�,و��	رك 0# أ�دا(,  ا���ظ 	
/	�'ر و�

��ون "�*
 	��� "أ�(ر 5� أو�و أ5طت �-	 �(.(ن �*-	 ���-ل '��و أ9ل  ����*
ن 9راءة ).) ")2(. 

�
�ن ا�5'	ر أي 
ن ��ك ا�%راءات 5	 "�ذ�ك =�'و/ود ا��(ر 
ن �%	ط  ا=�5راف
G  *ط� أو -واب �

�' Gط	ا��% 	
�.  

  

�3
دا 5�"دردا"و0# ��س ا�-داد %�رح 
�  "�-ورا /دد ���ص ���
ن "�5ده  0	��ص�	ر+ ا�� :��


	ت � 0# أن وا�د، ا�%%�$�
� و����
 �ط� ��ص 
	  أي �دا*.ت �3'�' 	ل �د, ا�%	م '/�	�و/���
/3ل 
ن ا�	


�ك أ'	 وا�د  
و�ده�و2@ 
  .)3(."ا�/ذور'ل ھو ��ق 
ن ،  وا�دا و= /درا0	��ص =

 


ن ھذا  ص0	�� 	
�%ول دردا،  �, ا����ك ا�
�ظوردا 	
 إذاو�دة 
ن ا�*ط	ب  0	��صو
�, .)4("5دة أ5
	ر"�


/رد ا���	'� ��0ب  ,�

	إو=��م �  ��
5 	�
	 رأ� 	2  .ا�*ط	ب #0 5
ل 
�دد إ��	ج��م 
�, أ

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د /	�'ر - )1(%� 0# ا��ر
�وط%	، ا�
ر/G ا��	'ق، ص:دا

%د. 23.  
)2( - ��� G/ر
24.ص :,ا�  
)3( - ,��� G/ر
25. 24 .ص :ا�  
� /	ك دردا  "�إ
د*ل :رترو/# ='و ,�	رة �و0
	ن -) 4(���� ادرس �(ر، 0
ا�دار ا�'2	ء ، ا�*ط	'#  و5زا�دن ،�ر/

22. ص  .1991  
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ن *.ل  ��	" أ5�"�0م ا���م  "
-ط�# 5	دل 0# ��	', "و�%د 9	ل  ,
� "ر
وز"���	رك 0# ا�3	�م و��%	�
	5

�
�	 ا�ر
زي أي 
ن "0# 9و�, ، أو 5.
	ت 
��ر��	5 �
ن ا�
�3ذر أن ��	رك أي �*ص وا39, إ= 
ن *.ل و�	ط

� ��ل ���ر ��ول 0	ن �ل ���ر �طوي 5� F	دا
ر�د 9ول  "
ن -�ف 
	 و5�*.ل ا��ص $� إ
�	ن "'�ن '�2ل ا�


G اM*رن و' �
�ن #0 �	9	ت ا�
رء  ور
وزهذ��وء 9.5
3ش أطول أ
د و
�, �ري أن 5	�
�	 ا�ر
زي  " �ك 

� �	ل 5ن و/ود�	�' .-��

�	 ا��$وي �س �	5 �
،  و'*	- 	
ز'
�3# أن � �	 ���*	ص ھو أ��	 
و/ودات وا5

	 أي، 'ذا��	 �
�� 	���� #�  . )1( أن 'و��3	 أن �3رف ����	 ر
ز	 وأن ���3س 5

  

���ر '��	 و'ن ا�واG9 "وھذا 
	 �'�	ھ	 ر�ور 0# 9و�,� ��
�ك �%��	 ر�ور ذو'.)2("ا�ر
زي ھو ا�و�	ط� ا��	

� و��دده ���ر
�وط%	 '���" �إ$��	' ,
	
أ�, �ط�ق 
ن ا��ص �-ل 5ن طرق " 	 ��ول ���ص و%ول ر�وراھ�

 �
�وي و "�إا�د=�� ا�%	�' �� ذ5�م د=�� ا�
3	�# ا�
�3ددة ��ر
ز/��
 �%�ك ري '�ن 'ذو"�ك ��# ��ر 'طر

 �$�� ا�
�3# ا�
و2و#5 �
� �طر��	 �ر/�3
� و-ل ا���ول '
��.ت � ا�ر
ز$�� .ا��ر
�وط%	 'و-��	 ��و

 ��2@ ا�*ط	ب ا��-# ���ل 
ن  30ل ���م �*-# "�إا�
��و' ,�
�  ا'�,و
%	ر'�  ا�
ر��$و �
ن أ #2�%ا�ذي 

�� #�� أن ����س 5
�ھ� '	�5'	ر5$$�
3� 	 أھم %ول ، ر 
�	�ب �ط' 	
م �%��م ���ظ	م :" "'	رت "0	��ص = 	
�ظ	

�
	س،  
3,طدة 9.5� و" ا��$وي و���, 5� �9.5 .)3(  

   

و�و/	 'ذو" ذا�, اMنو��	', #0 
�, " �إأ9رب  ا�دب�ك �ون ا��ص #0 � �F.'إا��"  �$�  ا��%, ا�

�� �/د أن 
-ط��	 أ*ر ��م 0#  " و#0 
�	و�� ا��3رف 5
��وم ا��ص و*-	�-, ا��و5� ����*
ا�
%	ر'	ت ا�

, و��*	�ف 
3,، ��دده �3�ق '2%		 ا���ول  contexte"ا��	ق "وھو 
-ط�@ '	��را�ب 5�و'
	 أن ا��	ق 

%�2# 2رورة �-ره #0  	

 ,�
س ���ص '��ل 
'	�را�
3ر0#  اOط	روا�3	�م ا�*	ر/# �.
.)4( .  

  

 

 

 

 

   .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وط%	، �0م ا���م :5	دل 
-ط�# - )1( (1�
� ا���ول 
ن :
د*ل ا�# ا��ر.37 .ا�
ر/G ا��	'ق ص، F	دا
را�#  أ0.طون�ظر  

� و��ول :5
	رة �	-ر - )2($�3 .ا�
ر/G ا��	'ق ص ، ا�  
� 0# : ر�ور'ول  - )3($�� ا����� ا�# 0د وود
ن ا�و/ود�3د ا�$	�
#،  د� �
  .270 .ص ،�1999'�	ن  -'روت،  ا�
ر�ز ا�(%	0# ا�3ر'#،  �ر/
� ا��ص:رو=ن '	رت  - )4(
د *ر ا�'%	5#، �ظر�
 �
� ا�3رب وا���ر ا�3	�
#، �ر/�/
  .91 .ص 1998 - �'�	ن-'روت، 
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� وا�2� 0# ا��3رف 5�# "  0	ن د/	ك"ن ھ�	 0	ن �رح ���ب أو�و �� ا��	ق و�9.5, '3�م ���, ا�
3ر0���
�

	ق ا�
'	�ر وھو "
�ط�%	ت 5�م ا��ص وھو ري��	' 	�
'�د �
ا��	ق "أن ھذا ا�3�م ��و إ�" ا�*	ذ إ/راءات ا�
�ظ

�� ا�/وھر���
/3ل ا� 	

 ، ,��ذ  ا����# ا�ذي �م 0, إ��	ج ا��ص و�0
, وإ5	دة ��و�ا��# �ر�ز 0�	 ا�'�ت �

. )1"(ھ# ��ول ا��-وص   

�د*ول إ�" � �� 'وا''	)
3ن ، ھ# '
0
ن ا�وا2@ أن ا��-وص ���3ش 0# 5ز�� 5ن '�23	 ا�'3ض 0%راء��	 ��ص 

. ا��-وص أ*ري ا��# ذھ'ت وا��-وص ا��# ����#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ا�*ط	ب و5�م ا��ص:-.ح 20ل - )1(F.', 'ق	ا�� G/ر
  .3 .ص ,ا�
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 1-1-2-ا����:
  

� ا��# اھ�
ت '�ن 
ن إ 
�
وط%	 	ا�
'	�ث ا��
	ت ا���مھ# ا�
'�ث ا�*	ص 'درا�� ، ا��ر�
5  �و*	-
3�ق '��ول ا��-وص� 	
0.  

�	0�     comprèndrè:��م 0# ا��ر��

�" و0ز�    to.comprèhènd.toundèvstànd:ا=�/

� " و0�  comprèhèndèrè:ا�.�

�
و2وع ا����ر و��دده وا��*.ص ا�
د�ول 
ن ا�دال إدراك "ط�ق ا���م 5  	�و�%د أ5ط# ا�/ر/	�# �3ر
,'	�� #0 ,� �
ن ا���ظ ا�
*	طب "أن ا���م ھو" �3ر�	ت 5 #�3
وھو 'ذ�ك ) 1(."أو ھو �-ور ا�
�3# �-ور ا�

و/ودة  م Oدراك ا�3�وم وا�
3	رف '	���ر� ا��3داد"��ب ا�/ر/	�# 0# 9و�, �Sدراك و�%وة ا�ذھن ا��# ھ# 
رادف 
 ��زو
	ت ا=��%	لا���م -�

�ن  ا���م أن �3�م أن 
	 �-رح '��
, در/	ت" �3# أن أ5� )2("ا��وازم إ�" 
ن ا� =


رادف #�3
�0
�, وھو '�ذا ا� 	
�# أن �ون إ= �%3�م ا��-Portوا���م 
��وم 9دم 
ن *.ل 
�طق 'ورت روا	ل �
Royal    #�3�ا��0	ر أو "و�	ن �.)3("ا�/
	ل أو ا����ر ا��واع
ن �وع 
ن  �ظر3�ق 
��وم  و
ن ا��	��0 ��	���

  .'	��وا-ل "ا���م "

��، 0ك ا���رات ، ا��# ؤد�	 ا���ول  ا�وظ	�فو
ن  ا=��%'	لأ�	س  "و�دد 5
و�%د ا�+  ...ا��رح وا��ر/
	ت0# ��	', ا���ول 'ن ، 5رض ا
'ر�و ا�و �	
�و  ا���ن"و,�-ور �ل 
ن ''رس ،  وا�����	�
	س "و "�0Fر 

" ��
�3# ا=��%	ل  0#�ك ذو ����م*دا
�م  ا��#0 � G
%ول 'رس �
�3#اار�'	ط " #�3
  . )4("'دون ��ول = 

ن %دم ا���م ,	���0 	
�#"أ�	5 #3
5( "�
��وم �/(   �� ا�3	د$�� و��*دم #0 �
و ��� وظو
�, ا���م 
ن ھذه ا��	�
 �

رات ���ول وأ*ري ��رح أو �ر/  �� و�/ر'�%5 �
زة�0و �	��
.  

 	
���م ور'ط, '
	 أ�
	ه"دراوس " أ5ط#و�� �
�  "أھT%وط�
�/زء "ا�دا�رة ا��ر� ,
�م 2
ن �	ن �0
  . )6("ا�*ر
�ط�%	 ���م  ا��	و9د ��ل  ا��ل وا��ل 2
ن ا�/زء

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( -	'�
ل -/: #���  .170.ص ، 1982،  2ط –'روت ، دار ا���	ب ا��'�	�# ، ا�
3/م ا��
)2( - ,��� G/ر
  .171 .ص,ا�

�:ا�و  ا
'ر�و ا- )3(�	ت وا�����	
3د '��راد،  ا���ول 'ن ا����
  .43.ص  , 2000,'روت ،  .ا�(%	0# ا�3ر'# ا�
ر�ز ، �ر/

)4( -  ,��� G/ر
  .44. 43ص ص  :ا�

)5( - ,��� G/ر
  .45. 44ص ص : ا�

� ا�وم:رو'ول ر/	ك 
و�.ر نآ - )6(5�م /دد 0# ا��وا-ل،  ا��داو�  ،�
ف ا�دن �Fوس.�ر/� #�	
د ا��'�
� ،  و� ا�3ر'
ا�
�ظ

 �
  .77.ص  2003.'روت.���ر/



 ا
��� ا�ول                                                                            �����ات د�
�� وا������

 

 11 

��	 5ن ا��.��� ا��.��ن و0# ھذا %ول F	دا
ر #0 �-,  �*
 		2%�� ا���م "و
ن ھ�	 �	ن طر�, �%�� #0

:""�/��ورة 
�3#  وإ�
	ا���م �س ��وا-ل �ري و5/ب 'ن ا���وس  إ2	ح0# ��	ط 0ن ا���ول  ' #0 �
�	ر��


��رك)1(  

�  ��D0	�ك ذ��

	 و��م �ف ��*د
�	 0 ، ���*دم ا���م '
�3# ا�%درة ا�3 �3�ق '	�� 	
	��*ص ا�ذي 3رف 

 	
 �� �3%..و3رف �ر0���*
ر 	3
ق 
��ر2ن /د= أن ھ�	ك %��� �
�ر� �و���م �3'رات ا��	ة  ا�$رض�

�  ا9Oرار أن"وا��-وص و0# ھذا ا�-دد %ول ھدFر�
�@ ا���و
�'%	 ھو ا9رار 	
�� 	
2
ن ���'�ن �ل �0م 

�9و��	 %	 ذ� "ا��%/� وا��# �3وض �در%'�
ر و0ق 
�	ھم و�-ورات ����ول أن � #$'��ك ��ب ھدFر 

� ا�'�ت 5ن 'Fؤ�س ر3�ق ا�
ر �وي '�	ق ا��-ور ا�
�/دد '	��
رار وا�دي � .0 �
�.�
� و'�	��
'�-ورات 

 #�3
  .  )2(ا���م و ا���ول ا�ذي و-�, ھدFر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� �و9# ا�زن ,0���, ا���ول:F	دا
رھ	�س  - )1(
3�وم ,�ر/�� �  .121.ص  2006, 2 ط.'روت.ا�در ا�3ر'

  .122 .ص :ا�
-در ���,- )2(
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ر 
	*ر=�ظ .�  �3ن ھو ا�ذي و�د ا��	/
	ھرة �وء ظ "ھ�ذا أ�س 5� ���ما "�إأن �وء ا���م *ط	ب 

%ول �ظر�,ا���م  	%وط�

�%ذة 
ن �وء ا���م ا�ذي �ر'ص '"ا��ر� @'-�� 	%ا��ر
�وط �ن �ل ��ط� و
�د 'دا

� ا���م �
5 ")1(  

� �0Dك ذو'    
�
وط%	ن �
ر 
ؤ�د 'ل 
ن ا���ظ� ا�و�# ��ل 
ن رFب  ا��رF ا���م @'-  	
=���-ر �5د

�ب ذ0# �0م *ط	ب 
	 و'%ر 
	*ر�ك .�  �وط%	ا��ظرة ا��	ذ/�
� ا��#  ا��ر��	�ت ��3'ر أن ��ن ا���م ا��.�


	 ا��	=ت ا�*	-� ھ# �
ن ��%	ء ���, ' :��� وھو   ا���م �وءھو ا��	�� ا�3	د

 ,

ن أ�	س #0 ���ده 5�ي ذ0# ا��ر
�وط%	 وا� �.ر 
	*رو
ن *.ل ھذا ا=�%.ب ا�ذي أ9	� " أن


�ن�وء ا���م �ر'ص '�	 '	��
رار "=  ,�	-�D' 2("أ'دا أن �%وم(  

�  :وھ# �	 ��#  �دد (.ث 0ر2	ت ��3�ق '	���م �.ر 
	*رن أ "و�%د و2@ 'و
دن 'ن 'وزد 5

  *	�ص ا�.�0م -1

 ط� ا���م * -2

3-  :
 ا���م ا�
�د

��ك و5#  "= ا�
�3#   "أ9-# أو "�إ�ك ري أ��# ���م ذو' ).3("ا�
3ر0�  إرادة "وھ# 0ر2	ت �'�# 5�
وھ�	 �

  .-در ا�
ط�وب �أي أ��	 =، و�ن �%ول أ��	 =���م " وإرادة ا�
3ر0� "ا�.�0م

�ؤ�د �.د�وس 5 	
� " ��
ا�
رء ��م ا�%ول ا�
�طوق "ا���م 0# 9و�, أن ا��س ا�
��رك �, دوره ا��وي 5 #0


	 اذا 
	 أ*ذ	� 	

�ن  أن  ا��0	ر'	�5'	ر /
G  أوا�
��وب �0
	ت 0�	 و0%	  �%و�2	ا��# �ا�%�ب و ا�3%ل   ���	ما��

")4( 
	� 	
�	 ��ذا�ك ��# ���طG �0م ا��ص �0�0� ا�ظروف أوا��	�دة   ا��والن �را5# أ  �.د�وسب �. 5	2D' 

� أن  "�إ  .Fرض ا��ص أو �

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر
	*ر د��	ي :ا���م وا��ص :'و
دن 'وزد  - )1(��# �5د �3�وم و�	�رون ، درا�� 0# ا�
��: ا���و�� �, 2008 1ط ,ا�دار ا�3ر'
  . 78ص

)2( -  ,��� G/ر
 79- 78صص : ا�

وط%	،  �0م ا���م:5	دل 
-ط�#  –)3(�
  .89.ص  ,ا�
ر/G ا��	'ق،  
د*ل ا�# ا��ر

  .115. ص ,ا�
ر/G ا��	'ق، ا���م وا��ص :'و
دن 'وزد  - )4(
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� " د��	ي "و'ذا�ك �3'ر 
��
3� "ا���رة 5ن ا���م 0# 5'	ر�, ا��	 أ
	��ن ���ر ا�ط'�5 #$'� أن  ا=��	ن 0
,
���" )1(  

� ا��# �م 'وا�ط��	  إذنا���م   � ا�ذھ��
� إدراكھو ا�3�	��O،  ا	ل  إ����ا�-	ل ��	  أ20لا��3ل ا�ذي 
  .ن ا�*رة �5ده��, �5د د��	ي ����	ة ذا��	 وا���م �'	

� وا�
��: F	دا
ر 0#و0# ھذا ا�-داد %ول %ا��ز5� ا��# ا��رك �ل 
ن د��	ي و �و�ت " أن  ��	', ا��%
	��F	 وھ#ورك  #0 - #2�%
  .ا��	ة ا���م '


	 ط	'G رو�# '
�	5دة ا�3.
	ت  ا�ذيا�
�	ر  ذ�ك  أن ا���م�ت �3%د د��	ي  	�'وا�ط�, �3رف �
 ,���ل ا���ول أ�د �%و�, ا�*	-� ذيا ھو ا���م ا�ذھ، ا�
��و�� ا��# �/.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� و :�ز /ورج F	دا
رھ	 - )1(%�  ��ن ،  ا�
��:ا��%
5�# �	�م  -	�@, �	ظم�ر/ ،G�ط'	5� وا���ر وا��وز� 	ص  2007, 1ط  ,طرا'�س, دار أو

.354.  
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��, 'ل ھو �R "و0# ھذا ا�-دد 9د و-ف 5	دل 
-ط�# ا���م �5د ھدFر 0# 9و�, �
� 	�أن ا���م �س �

أ�, ��ل 
ن أ��	ل ا�و/ود 0# ا��3	�م أو �5-ر 
�ون 
ن �5	-ر ا�و/ود " و'د�ك �3'ر ھدFر ا���م 5� )1("��و�, 

ري أن ا���م ھو 0# ا�3	�م  ,�  .	�ب �و/ود ا�
رء ��ل ���ر وھو 
��-ل و
- ا��	سو5

 	
ن   �و�ده �ك 
ن *.لذا�3
ل ا�ذي 9	م ', و  �ول'و
دن 'وزد 0# �و2@ �0رة �.
	*ر ذھبو�'

ا�*ط	ب 
ن أ��طG أن أ5د ��د 
�3# "ھذان ا�
-ط��	ن 
�راد0ن 0# �طره %ول  أ-'@�ت  ا��ر
�وط%	 وا���م

,�  . )2(" أ�	 �	�', �و��ت �
	  ، أ5
	ق �ل أ/زا

ن ��	 أ��	 ���طG أن ���م ا�*ط	ب أو�Q '��ل /د 'ل أ��ن 
ن �	�', �. 
	*ر0�%د �	ول '�0ل *ط	ب  أن 

�
�3# ا�*ط	ب  إ5	دة�0رة دا*�, وھذا �3# أن �'ل ا�و�د ����م ھو  "���س 5 ,
�ن�و/
ن  إ=أن �م ذ�ك  =

�$�  .'وا�ط� ا�

�ف �*= 	
�, أن 30ل  �. 
	*رأن د��	ي 9د ��(ر '3
ق '�5
	ل "F	د
ر 0# 9و�,  ھ	�ز /ورج�)
ورأي 

� ا��	�ب  إ5	دةا���م ھو �
�'�	ء 5�0	�%راءة ��ت 
/رد ��%# و����	 ، اO'دا5
	 ھ#  إ'دا5���ك �	ن ذو' )3( ا��	�'


3ر��0	 Mي �R ا��	�#اھ�
	م د��	ي  ��  .ھو �

�  وإ�
	أن ا���م �س 
/رد ��	ط �$وي  �ذ�كو0# ا�
%	'ل 0�%د ا�5'ر ھو ا�%درة 5�# ا���رب دا*ل ���


�, 0 ،اM*ر D ,0# 9و� 	%
	 �0م ذا�,"�, 3رف ا��ر
�وط
  . )4("  '���	 �0م ا��	�ب أ��ن 


را�ل 0# 9و�, �
ر 5'ر (.(
را�ل ��ذا ا���م "�
	 رأي ر�ور أن ا���م  �
را�ل �-�,أ�	 أري (.( �).) G

  . )5( ا�ر
وز
3	�م �ر�� ا���م ا��# ��ط�ق 
ن ا��	ة دا*ل ا�ر
وز ��و ���ر �ون ا�ط.9	 
ن 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وط%	,�0م ا���م :5	دل 
-ط�#  - )1(�
 .121 .ص,ا�
ر/G ا��	'ق ،  
د*ل ا�# ا��ر

�# ،  ا���م وا��ص:'و
دن 'وزد  - )2( .     81ص ,ا�
ر/G ا��	'ق، درا�� 0# ا�
��: ا���و

� ا���ول :ھ	�ز F	دا
ر  - )3(��� . 122. ص،ا�
-در ا��	'ق ، 0

  .   82ص،ا�
ر/G ا��	'ق ،ا���م وا��ص:'و
دن 'وزد  - )4(

)5( -  ,��� G/ر
  . 83. ص:ا�
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� :وھده ا�
را�ل ھ# أو=� ا���و
�و�و/�  .ا�
ر�


��و	ت  �2
ن أر'3�� وا���م ا���و
�و�و/# �0ول ھو أن ���م �3# أن ��رر 0# ذا�ك ھذه ا�و�دة ا��3دد

ن ا���	0ؤ #0 9�ب ا�ر
ز ���, ذوھ' �أ
	 ا���ل ا�(	�# ھو �0م ر
ز أو 5دة ر
وز ا�ط.9	 
ن �0م ر
زا ، ه ا��'	د�


(ل 0# �0م ا�ر
وز 
ن *.ل �0م ا��/ ا�(	�ثأ
	 ا���ل ،  �/د ار�'	ط ھذا ا���ل ا�(	�# '	�ول وھ�ذاأ*ر �	ت �


%دس �	�ط%وس أو ا��3	�ر  ا�*رى�
ن ,ا�+...وا��	طر� ����*
�م ا�'�ت 5ن ا�
��و	ت ا� G'و0# ا���ل ا�را

  . )1(" ا�*'رات وا��
(.ث ا��# �و�د �ل ر
ز '
�رده 

� اO" �إ��ر
وز ��دف  
ن ا���م ا���و
�و�و/# ا�ر'3��0ذه ا�
��و	ت  ��	/�
� وا�%��
� ا��
�	ك '	��

�ر
وز�.  

� ھ#� ا�(	��� :أ
	 ا�
ر�%� ا��ر
�وط�  ا�
ر�

�0�%د �دد ر�ور 5"  	���
� أأ�, =�� ا���م �ن  ا���و
�و�و/	ن �'%# 0# ا�
ر��ر 0# ھذه ا�
ر�F #%'

��زم وري ر�ور أ��	 ��: 0# ا�دا�رة 
ر F رط أو*�
,%� وا=�5%	د  ا��ر
�وط%�3# أن �طرح �ؤال ا��%

 �ن ا�د==ت ا�ر
ز' ���ن /ب أن ��3%د 
ن أ/ل  ،��3%د  ���م �#  /ب أن"�ذ�ك %ول ر�ور وا=��زام 9.5 #0

  )2( �%�مأن 

ن ا���م وا=�5%	د '	��راث0�%د ا��3	ن ر�ور ' �  . ا�و�Fط�# وا����م �3'ر 5ن ھذه ا�9.3� ا�دا�ر

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

�درا�	ت ،-راع ا���و.ت :'ول ر�ور  - )1(%� د،  ھر
�وط

�ذر.�ر/ #� 2005, 1ط ,'روت ,دار ا���	ب ا�/دد ا�
��دة ، 5	
  .36. ص

�:'ور ر�ور  - )2(3د ا�$	�
#، و0	�ض ا�
�3# ا�*ط	ب  ،ا���ول  �ظر� �
ط ,'روت ,ا�دار ا�'2	ء ،  ا�
ر�ز ا�(%	0# ا�3ر'#،  �ر/

  .107.ص  ,2003 ,1
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     ����� ا���
ن 
را�ل ا���م ��ب ر�ور ھ# ا�
ر� ��  .و(.ث 
ر�

 ���ط�ب ا=��%	ل 
ن ا�
ر� ���و0# ھذه ا�
ر�%�  دا*لأو 
ن ا����ر  ا��ر
�وط���� ا���ا�ر
ز ا�# ا�
ر�
%ول ر�ور  �ث �ون ا����ر ا�ط.9	 
ن ا�ر
ز " �%وط�

@ '�/	وز ھده ا�دا�رة  "�إ��ول ا�دا�رة ا��ر�رھ	ن 

�وط%	  "و= �3# �/	وز 5�
� ا��ر��	0ظ، 'ل 5�# ا��3س  إ�$	ءھ	ا�
ر�  	%� ا��ر
�وط�ھذا ا��/	وز 5�# ا�
ر�
� ا��# ��'%�	 �  . ) 1(." وا�
ر�

� ا����ر " �إن ھذا ا�رھ	ن '��'� إ  �� أو وظ
�
� و��ون ���ا�
�ط�ق 
ن ا�ر
ز ر�ور ا�رض ا�
و5ودة ��
�دف ،  ھ# ا����ص أو ا���%ق 	
0,
��, ا=�ط.ق 
ن ا�0م ا�ر
وز �س �0را 
*' إ��ف ا�ر
وز وإ�
	 �0را * �

	
5
و
	 ،  إ�,����, ا�ر
وز و��ر  ا�ر
وز و�3" ����ص و��ول  G9و'*-وص ا�وا،  G9وا�وا#�	��Oل  ا��'
  .*	ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .352.ص ,ا�
-در ا��	'ق ،-راع ا���و.ت :'ور ر�ور  - )1(
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  :ا�
	و�ل - 1-1-3

� �0و #0
���   :9د -3ب ا�و9وف أو ا=
�	ك '	�
��وم ا�/	
G وا��	
ل �

� Anàgogiquè (sèns) :ا��ر��

 �ز�  Anàgogicintèrprètàtion:ا=�/


���	 ��	ن ا�3رب ='ن ر "9و�,  ا�
�ظور 0#ا���ول ھو ا�د=�� ا��# -

�*وذ 
ن أل ,ا���ول ا�
ر/G وا�

� . )1( "إ�, �ذا أي -	ر  "�إؤول 
�وط%	 "و�ط�ق ��
� ا��# "5�"ا��ر���*
��3%�	 '3ض ا��.���  ا=�/	ھ	ت ا�


	 *	-	 ذا� وا�
��رن	
�  ا���ول" ا���م "�
��.ت ن 3طون اھ�
�����-دق 5�#  إذنأو ا����ر 0ا����ر  �ظر

  . و
�	ھ/,

	 ار�'ط ا���ول *� 0# "ھر
س وھو, Hermèsا�
��ق 
ن  ا��ظ�و�	�# وھو ا '��ظو�	ر��Mر�ول ا

� ا�ذي /ول 0# *	طر ھذه ا��	��	ت ا��	طر ا�و�	� 	
� و��م ��Mا ���	  ا�*	�دة�	ن �%ن �$%�(م �ر/م 
%	-دھم و

  . )2(ا�'�رأھل ا���	ء 
ن " �إ


دة Dو'ذ�ك 0��
ر 0# ا�و9ت وا�د ن ا���ظ ا�و�	�# ا�� ,�
� ا����ر  "�إ�
� ا��.م و5�

	 9د �3# أن ا��.م ، 5


 �%
#  ا=��3
	لن �	�ت ا��ر
�وط%	 ��3# 0# إو �Q*رن'�	 ا��*ص أ�0	ره  "��ر"ھو ا�طرا�����# و ا��	د

ر ا��-وص��� .  

�(م ار�'طت �	��D'  9راءة ا��-وص�
ن  ا�.ھو� �ن "وا��-وص ا�
%د�' �ن�واز أو 
واز��3
: #�3
ا�

�.ا��ر0# وھو ا��3د ا�%دم وا�
�3# ا�رو�# وھو ا��3د ا�/دد� 0ر'	5� ا�# (.(�ان :وھ#,و9د �/	وز ھذه ا�(�	

أر'3� وھ#  أو5�# وا�
�3# ا�-و0# أو ا�
�3# ا�رو�#,ا�
�3# ا�*.9# أوا��ص ��وي 5�# ا�
�3# ا��ر#0 

 #%��# وا�*)
وط%	ا�%دم �ك '%# ا�
�3# ذ'  )3( وا�$'#ا�
�3# ا��ر0# وا���

ر�'ط '�رح ذ ا��ر #�و ط	'G �%د

� V "آو  إ��	ا��# �3'رھ	 ا�
ؤ
�ون و�	  ا�O,أوا
ر 
��"  

�  �وظف "�إ"وذھب �و9# ا�زن $� 0ن  ا�O	رة�/در "�ت %ول " 0ن ا���ول "-$ا�# أ��	 �'�$# -

 �
�� �

زا ��	 5ن ا���ول '
herméneutique #�3ا���ول ��ر/�intèvpvètàtion")4( .  

 �� وا�و-���  ووظ���	و�3# أن 0ن ا���ول و���ر ا��-وص '�'	ن '���	 ا�دا*� وا�
3ر03	ر
ا�

2
رة 0# ا��-وص
  . وا�'�ت 5ن ا��%	�ق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32.ص, 11ا�/زء ، 
-در ا�ول  ,'روت  ,دار -	در، ��	ن ا�3رب :ا'ن 
�ظور  - )1(

 .17.ص ,ا�
ر/G ا��	'ق ، �0م ا���م:5	دل 
-ط�#  - )2(


د 
��	ح - )3(�
 .91. 90صص  , 1990ا�
$رب  ، 
/�ول ا�'	ن:


د �و9# ا�زن  - )4(�
 .29. ص، 2002 ,1ط ,ا�
$رب،ا�دار ا�'2	ء ،ا�
ر�ز ا�(%	0# ا�3ر'#،��و.ت و����	ت :
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� أ��# "و0# ھدا ا�-داد %ول F	دا
ر 
�
زا ��	 5ن "0ن ا���ول " ب �herméneutiqueر/
ت ��

 #�3
�ن �أ و*-و-	 , intérprétationا���ول '
�herméneutique  �
�
ن ا�� �%��
�% اFOر

hérménéutiké �5 ��
2�
� " ا�
��téchné ل, ��3#  )1("ا��ن " "�إ ا��# ��� 0ن herméneutiqueو5

� ا��-وص  ��ول
� و�3# "و���ر و�ر/ "�إ0ن ا���ول  إذنو*	-� ا��-وص ا�
%د�� وا���	'	ت ا�.ھو�

�ا�
-	در  "�إا�ر/وع �  . ا�و�#وا�'دا	ت  ا�-

3�ق "د/	�'ر 0# 9و�, �ك دا�ذ�
	 و2@ ��	%وط�
9.5� ' و��"	����ر ' إذا ا��ر ,�	
 #0 �-	* �
	��ر/

 �2("'���ر ا��-وص ا�
%د�( .  

وط%	 '���	 0ن �

�ن أن �%ول أن ا��ر ,�
�	 "ا�%راءة "و�	3
أي 0ن �ل ا��-وص و�����	 وا���ف 5ن 

ونا�
��رون ا�
�د(ون ا��ر
 أ2	0,ي ذوا�.%
د �0رة ،  �وط #��وا 5
�ل 
/	=ت ا�و/ود  "�إا��ص " ھو أ��م 5

#�	��Oن  ا
�', ا��ص"ا��ص"وا�5'	ر ا��	ة ����	 �و5	  R� #�  . أو 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ا���ول:ھ	�ز /ورج F	د
ر - )1(���
د �و9# ا�زن,0�
 �
3�وم،�ر/�� � .39.ص, 2ط ,2006 .'روت ,ا�دار ا�3ر'

� 0# ا��ر
�وط%	:/	�'ردا0د  - )2(
  .21.ص ,
ر/G �	'ق،
%د
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� 	
ذھب  	2� ��ص"
-ط�# ا���	ل "أ
� "'ور ر�ور "0# �ر/� ا��3رF.'ا�%وط�
ت %ول 	، ا��ر�

 ا�ذي�ك ا��ن ذ�د, ھ#  0	��ر
�وط%	 )1( ا��-وص�3'ر ا��ر
�وط%	�0	 ���ول  ا�ذي�وف أ�ط�ق 
ن ا��3رف "


	 ا*���ت �
���س �ول ��ول ا��-وص 	��.���.  

�ف 5ن �*�= 	
� 9	رة "�ك ذ��
ن  ھر
�وط%	'�ن ��ظ� "0# ا�%ول "�' �%��
 HERMENEIAوا��# ھ# 

� أي 0ن ا���ول *ص ا�
-ط�@  ����ظ ا�*رى�0#  و'	��# )2(" ا�و�	� 	
0 #�3
 "�إ�ك ذأ��	 �3ود 0#  إ=،'��س ا�


�د � ا�ذي 
���
�	 =ا�و�	ن و0# ھذا  "�إا�-ل ا=��%	#9 ��  �
�
�	 ا�
�3# ا�
ط�وب 
ن �� 	
ا�-ل '
%در 

 	%�  إ�,و
	 �دھب ھر
�وط���*

ن د==ت .  

%ول أن ا���ول �5د  	'�
ل -/� #���
رادف ا=��%راء وھو ا�'�ت 5ن "ھو  " �'�ز"و9د /	ء #0 
3/م ا��

 	��
� ا�ول "�إ5�ل ا��	ء �.ر�%	ء �
, ا�.ھو�# ��و. وا�$رض 
ن طر0ن 
3ر0� 'واطن  ا�3� 	
وھ# V و

5�)3(ا��	ء" Oا 	ن ھ�	3ل�����	ن اOو= -'@  ا��%ر 5ن ���, ا�ذيأ= ��ر 'ل ��م ا��R ،  'ل ��3ل أ= 

"	�
� , إإ��	
ل ا�ر�	��  '�ق أي"ھر�
3� ,�	� @�0 R� أو= و9'ل �ل ,�"#�ا=��	ن ھو �	
ل ا�ر�	�� ا��#  " ا��/

  . إ�,أ�%# '�	 

� وا�'�ر وأن ��Mن ا' 	
��ظ�ا�و�	ن 0#  ا�-ل9��	 ان ھر
س ھو ا�
ر�ل 0� 	%وط�
�  ھر�
و�# '3

� ھ# ا�و�ط "ا��0	م"$��	0 �$�5�# ا� ��
ت ���
ل ھذه ا�3� ��  ا��	�#و '*	-�
  .'. رب0# ھذه ا�3

 	
وط%	0# ��	',  ا��.م-�	ء 5'د " ذھب��

-ط�@  ھر #�3
أن ھ�	ك (.(� ا�/	ھ	ت #0 ���ر 

"	%وط�
�#ذوھ ا��دث وأ2	0# ا=��*دام ا�و�	�# "  ا��ر 	
   ".ه ا=�/	ھ	ت ھ# �


	ت اوا��3'ر  to Sayا�%ول -1�
ن *.ل � .  

2- @
و9ف 
	 to explain: ا��و2 @
	 0# �و2�.  

3-�
� to transite:ا��ر/
ن أوال �$� أ/�' �
4(" �
	 0# ا��ر/( .  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�:ا�$	�# '	رة 5'د -)1( ���وط%	 و ا���
 .86 .ص ،2008 ,1 ط, ا�/زا�ر ،
��ورات ا=*�.ف ،ا��ر

)2( - 	'�
ل -/: #��� .234.ص ,1972,'روت  ,دار ا���	ب ا��'�	�#،ا�/زء ا�(	�# ،
3/م ا��

�  ،دار ا�
3	رف  ،درا�� 0# ا=�طو�و/	 ا�
3	-رة"ھر
�وط%	 ا�-ل 0# ا�3
ل ا���#:-�	ء 5'د ا��.م 5�# /�3ر - )3(ا���Oدر
  .20.ص، 2000

� ،دار ا�
3	رف  ،درا�� 0# ا=�طو�و/	 ا�
3	-رة"ا�-ل 0# ا�3
ل ا���#،ھر
�وط%	:-�	ء 5'د ا��.م 5�# /�3ر - )4(ا���Oدر
20.ص,2000  
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 	2� ��0ب 'ل 3ود أ
�ن ا�%ول '�ن ا���ول �س 
ن ��ن ا�(%	0� ا�$ر'
ن  "�إو��
ا�(%	0� ا�3رب وا�

وذ�ك '�2ل ا�%راءات ا��#  ا ا�3
ل ا���ري و0ق 
�	�	ت 5ددة 
ن ا��-وص ا�
3رو0� �د�مذ�و��م 
	ر�وا ھ


د 'ن "و�-�ف وھذا 
	 و�2,  وا��ط'ق
(ل ھذا ا��وع 
ن ا�درا�� " �إ�, ��	ج إ�-وھ	 �ول 
	 �	ن ��م �


وط%	 ھو 5�م  أو ا���ولن 5�م أأي  ،5�م ا���ول "0# ا�%ول "5	د �
�ظما��ر �/  . )1("ا�%راءة  إ��را�

	%
ن إذ 0	��ر
�وط ��
�	 و���,  آ�	تن ھ# �5ده ذ�ك ا�3�م ا�ذي ��م '	�%راءة و
	 ���و/', ھذه ا�3��%وم 5

 �� ا���ر�
� 0# ا�3��� ا�%راءة '�ث، /3ل 
ن ا�%راءة ا��%ط� ا�ر
و'	��	�# 5�# ا��ص  .%وم ھذا ا�3�م 5�# *د

�ا�
%روء '	�5'	ره �-	 �
  .ا���ول 9	3� .'

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


د 'ن 5	د - )1(�
: #%�
	ت  ,)ا��ظري
د*ل ا�# (وا���ولا��.5 ��/
 .89. ص ,1998, 10ع,ا�
$رب ،
��	س،
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�"0# ��	', " �-ر �	
د أ'و زد" ذھب�� "إ�""ا���ول  وآ�	تا�%راءة  إ��	�$�"ا��*دم - �ظر


-ط�@ ا����ر�
زا 5ن "أو 5�م ا����ر ا����ر �
%	'ل ��Exégèse")1(.ذوھ 	
5	طف /ودة "أ2	  إ�,ھب ذا 

وط%	�رت ظ"%ول '�ث"�-ر �
�'��ل 
��رق 0# ا�
�	ر ا��	ر*# 'و-��	  ا��ر2( �را���0#  �ظر.(  

��3	ن  "0
��: ا����ر %وم 0# أ�	�, 5
أ�دھ
	 ھو ا�
�3# ا�ط	ھر و ا�*ر ،ا�0راض أن ا��.م �, 

#�3
#�3 :9	م ا�/	ھن 0# ا����ر  و'	��	�#ا�*�#  ھوا�
�'3, ر/	ل  ا�ذي'�	�, وھو  وإ5	دةا=�/	ه ��و ا��ر/	ع ا�


ون ��ا��ك و2م 
��رن 
ن أ
(	ل ���, و
	ر�س " وا=�/	ه ا�*ر %وم 5� ا�-�#ا�
�3#  '	��ر/	عا�دن 

رھمFل أو �/ز و�
ون '����
ن 
 #�3
� ا�
�3# ورد د�ك ا���  "�إ� و*��
	� G0ل ودوا
  .5وا


-ط�# ا���	ل %ول ا ذو0# ھ":�� ا���ول �%وم 5
�
� ا�
��ر2� ذ
ن ھ ا=�9راب "أ
�ت � ا�د=�ه ا��و

ن و�د�ن ھ
	ذو��� �زع ھ:�ك '	=�5
	د 5�# و��

ن �	9, وو32, #0 �	ق ذ5 #�3
�  /ددا ا�
و�3د ا��ر/

 �'	)
' @�
-ط�� G�3# ا�وا�
�ذ�� 
وذج�'	��
  .)3(" ه ا�3

5ن  ���ظ-رف "أ�, " ا ا�-داد %ول ا�/ر/	�# 0# ��	', ا��3ر�	ت 0# �3رف ا���ول �ر5	 5�ذو0# ھ

�,  "�إ	ھر ظ
�3	ه ا�
�� #�3

ل ا�ذي راه 
وا%0	 ����	ب وا���� إذ��

	 إذ�ك ذو'.)4("ا �	ن ا�� �3ا �	�ت ا��ر

�5 ��
��
ا��ص  إ*راجا��-دق �	ن ='د 
ن  0#9را���م  ��	'ن	ھر و'	طن ا=*�.ف 0طر ا��	س ظ "%ول '�23م 

 �
ن ا�د=��� 'طرق ا���ول  "�إ ا�ظ	ھر  .ا�د=�� ا�'	ط�

�ن 
ن أ
ر 0%د د*ل ا���ول        	
�
5� "�إو ,�	

%و ,� @�
-ط� #�ن  "ا��ص ا�د�$��
 '	��-وصأدي ا�

 ��� ا��O	�#وا���ول �, أھ
�, 0# �	ر+ ا���ر ا�د-	* ��-' #�� و0# �	ر+ ا���ر ا�د
	5 ��-' .  

�3', 0#  إذن0	���ول    �ف 0# ا�دور ا�ذي �*= �*ر�, ا��	ر�
رFم ا*�.ف 
واط�, وأ-�	', و5'ر 


	تا���ف 5ن 
	ھو *�# �  .و
���ر وراء ا��0	ر وا��

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 44 .ص،1999 ,5ط ,�'�	ن ، 'روت ،ا�
ر�ز ا�(%	0# ا�3ر'#  ،ا���ول  وا�	تا�%راءة  إ��	�	ت:�-ر �	
د أ'و زد - )1(

� دار،ا����را��ص ا��3ري و 
��.ت :5	طف /ودة �-ر- )2( .5.ص، 1996 ,1ط ، �'�	ن  ،'روت ،ا���2� ا�3ر'

� :'ور ر�ور  - )3(� وا��3رF.'ا�	%
-ط�# ا���	ل ،ا��ر
�وط �
�, �0ر و�%د،�ر//
ص ،1999 ,0'رار، 16ا�3دد  ،ا�
$رب 

133. 
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ود: أ'و ا�3.ء �5ف - )4(�
�,وز�# �/ب � وا��ر��ز�� وا=�/� ا�3ر'$��	' �������ر دار ، 
-ط��	ت ا��� �
� ا�3	�ا�
-ر

   .314.ص ,1964

  ا����ق ا���م ������� ا�
	و�ل                                                                          ا����� ��ثا�-1-2

  ا����ر ا�
�ر� � ����� ا���ر���وط���-1- 1-2

س 
دي �طور إ       �� 	��3/ ����*ر وھذا �'3	 وا*�.ف د==��	 
ن 5-ر ا�# أ 
��و
�	ن ا�'�ت 0# �	ر+ ا��

,	ق ا�(%	0# ا�ذي �'�ورت و�
ت 0��� ، Oة ا	� �%�3# أ��	 �3'ر 5ن طر 	

��
و
ن  ��	ن و���ر 0# �ل �%'� ز

0� ا	%)� ��
ن ھذه ا�
�	ھم ا��	'O	3
وط%	 أو 0ن ا���ول ا�ذي أ*د 0# ا�3-ر ا��دث وا��
-ر د==ت ��	ن ا��ر

� أو ا�و�ط� وا��# أ� ا�و�	����رة ���ك ا��# �	�ت �	�دة 0# ا��	$
� و�	'�

ذھب�# ���ة إدت   ���م 'ذا�, 0	9 #�

� �ذ�ك ���� ا���
(ل 0# ا���و�	 'داء 
ن  '/در*'�	 �%دم -ورة 
*�-رة ��طور ��ظ ا���ول أوا��ر
�وط%	 �	ر

  . ��دثا�3-ر ا�و�	�# ا�# ا�3-ر ا

  ا��#ر ا��و����:أو!


�, 0# 'دا	ت      ��  ا���ر ا�و�	�#وھذا �� ��W	طر وا��ون 5'ر ر
ز� و��و.��	 ا�ر
ز�5د ا���	Fور

� ا�5دا  . اFOراءو�3راء  0# 9راءا��	 ا�
.�م ھو
روسد وا�
و�%# و�/ده �5د ا�روا9

	%وط�
%ول 5	دل 
-ط�#  ا��ر 	

ن ا��3ل ا�و�	�# "� 	��� 0# أ-%��
 �
��HERMENEUEIN 

��ر وا=�م وا�ذي  #�3HERMENEIA  ر��� #�3   HERMES*وا��# �ر�'ط 0# أ-��	 '	�O, ھر
س ,و

� . )1( ر�ول آ��� اMو�
'وا�و�ط
�� #�3

�ن �-ر وط%	و�

3	ن ھر �).) #0 �� ا��$و
ن ا��	� 

�أ� ،ا��3'ر "�	�

د �و9# ا�زن  )2("ا����ر و��ر/�
%ول  	
0ن ا���ول �	��3
	ل �%�# "�# إو'ذ�ك #�0 ��ر �

 �
� وا�
�طق ����ر و �ر/$�
3ط	ت ا� #��3
د 5  .  )3("ا��-وص 

 ����وط%	 أو ا���ول 0# ا���

-ط�@ ا��ر� ��
�ن ا�%ول '�ن ا�
�	'G ا��.�� (و'�ذا 
ن )ا�و�	� ,�
��

 #0 �� 5Oط	ء (رات  ا��راث/��� ����ص د=� **ھو
روس ا�ر
زي �و��
3%و�� و
ن /�� أ*ر و� �%ول . 	
�

X  ,ا����ن�3ط# 
�3# "ظم5	
ر 'ن زد �	�� اOرادة0ن �'��O4"(  ا ( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	،ھر
س أ*و أ(�	 ا=و�ط *-	

	ل(وھو ر�ول ا�.��� ،ا'ن زوس 
ن 	رFر'، �ب،ا�
�و�و/	 ا�و�	�Fھ�ري ز �
 1ط ،�ر/
49 . 50ص ، 1982،'روت،
��ورات 5ودات ،  
� ا���ول 
ن أ0.طون ، 
د*ل ا�# ا��ر
�وط%	:5	دل 
-ط�#.د -)1( � ،F	دا
ر "�إ�ظر 1 .ط،�'�	ن–'روت ،دار ا���2� ا�3ر'

70ص 2003  
و�	�# ا�%رن **-     #
��
� .ق.8ھو
روس �	5ر �ف ا=�	دة وا�ود��� ,.     م ��ب إ�  
)2( - ,��� G/ر
   .23 .ص :ا�
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د �و9# ا�زن - )3(�
�'�	ن ,'روت ,1ط  ,ا�
ر�ز ا�(%	0# ا�3ر'#،0-ول 0# ا���ر ا�3ر'# ا�
3	-ر :��و.ت و����	ت:
29.ص،2002  

)4( -  -@
. 11. ص ,�و0
'ر ��2رن  27ا�(.(	ء ، -��	ت 
ن ا���ول ا�
3	-ر، 5	
ر 'ن زد �	ظ  
 

  


(ل  ا�'3	د "�إإذا �ظر�	 و   
�ن ا�%ول أ�, �م  �� ا�و�	����� ��ذا ا�
-ط�@ 0# ا������ا��� 'ذا��	  �ظر
�	9 ����0

� و
��	و��  أ��	رFم ���*

س ذ�ك �5ده  وأول�/ده 9د ورد 'د==ت �
�ن أن ���وف 0:  

  PLATON : أ&%طون -أ

��وف ا�و�	�# أ0.طون �وا�#
)م.ق  347-م .ق428(ا��3
ل ا�� @�وط%	-ط�

�	ورة  ھر #0

, ھو
روس و
ن (م �0و %وم '	��3'ر وا���ول وا����ر  أ�3	رھو �	5ر %وم '�.وة ionأون�	3
 .
	� ,�3/ 	



-	��	  �ر�	�� ھو
روس O س
� ھر�� 'وظ�'� ,��/3ل وظ 	
3ن وھدا 
��
� )1( .  

� "و�%د ا�5'ر أ0.طون ا��3راء ��Qر ا���

ن 
�	ورة أون ؤ�د '�ن �3راء 
ؤو�ون وو�ط	ء  )2("  Gط%
و#0 

���Qن  ا�
وط%	 ا�ط.9	 �

ؤول �5د أ0.طون �%ل  ھدا�#و'د�ك ��
وG2 ا��ر�	0 �
	ق د�# أو 
%دس و
ن (�

	
 �  . ر�	�

�
	 أو2@ 5'د ا�3زز ا��	دي 5�" �* أ�, 
'3وث زوس "أن أ0.طون 9د 9دم ��	 #0 
�	ورة 'رو�	Fوراس ھر
س 5

�  . )3(ور�ول�0و 
ؤول ، 5�# ا�*ط	ب  9در�, "ور�'ط ا�
, '	�*ط	ب و��	ط, �و9ف 5

  .  PHILOND.ALEXANDRIE&�*ون ا!���دري -ب

 ��أ
	 5ن ا�
در��ون  ا���Oدر��وف ا��ودي 0'3د  40-م.ق 20( ا=���دري
ن *.ل أ�د 0.����	 ا��

�)ا�
.د���� ا��
�  0# ا�ذي ا��-رت �5ده أھ� ا�و�	����
�	و�� ا��و0ق 'ن ا�3%ل وا��%ل أي 'ن 
	 /	ءت ', ا��

ن%
	 0%د ا�5
د 5�# طر��
ن /�� أ*ري و���%ق ا��و0ق ' �� ا��ود�	ا�ول ا�5%	ده "
ن /�� و
	 /	ءت ', ا�د

	
� ا� أن ���� /	ءت ', ا���	
ن ا�د 	�%�� ا��
دت �%	ر و��ول ا��-وص و�	���� #�� ا�3
ل 5� وا�(	�ا��ود

	
 G
� ��# ��.ءم �	
ن �%	�ق ا�د �� ا�و�	����  . )4(/	ءت ', ا��

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� ا�, ا��
	ء وا�, آ��� اMو�
ب *.زوس 0# ا�
�و�و/	 ا�و�	�  

،25 .24 ص 
ر/G �	'ق ص،5	دل 
-ط�#    .  - (1) 

وط%	  :دا0د /	�'ر�
� 0# ا��ر
. 21. ص ,
%د  - (2) 
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� اM*ر :5'د ا�3	دي-���وط%	 أو ا�م ا���
� ، ا��ر���� أوراق 0�/
0# ا�
وG9 .79. ص،  10ا�3داد ،  (3) 

(Aorakphaisaphia.com) 

�  :ا�ر�
ن 'دوي                           ����درا�	ت وا���ر ،
و�و5� ا��� � (4) - 2ج  .1ط ,'روت ،ا�
ؤ��� ا�3ر'
221. 219ص ،ص1984 .   

 

��وراة� �� ر
ز�3� ��و
	 ا��
ت 0����, 'ط'��ن و���و0ق '����*
ن �%� 'طر%3'ر 5ن ا��% 	
.�0.ھ  

 	�
�	3�' �
و/� ��  "�إ��0ب ا��
	و�)

��م وا�*	-� و��ذا �0# �%وم '	��*دام ا� �

G ا��	س ا�3	/

#�3 ���	س 
-	ل ا�O وز
�*ذ '	�ط	ھر وھم  ،وا�-ور وا�ر 	

	 /3ل و/ود ا*�.ف 0# �0م ھذه ا��-وص 'ن 


�� و
ن �*ذ '	�'	طن وھم ا�*	-
/3ل ا���ول �
. ا�3	 	
ا���ول 2روري ���م "	 %ول 5'د ا�ر�
ن 
ر�'	 وھذا 

� ا��-وص %
ل ،وھو '�ذا �', ا��ص '	�/�م وا�
�3# ا�ر
زي '	�روح  )1(" �%اM*ذ '	�
�3# ا�ر
زي  "�إإ= أ�, 

5�# ��	ب ا�
�3# ا��ر#0.  

  *CLEMENT.DALEXANDRIE:�*����ت ا!���دري- ج   
 �
در� #�)

�و
ن 
	�ت ا=���دري و�	�ت 
�	و=�, �ر
# إ�# ا��و0ق 'ن ا�3%ل  ا���Oدر�أ2	 �/د �

�#  أيوا��%ل �
� وا�دن ا�� ا�و�	����ن ا��'")2(.  


	�ت ظو��ون #0 ���ر �5� "�إ�ت أ�, �طر ، �ر ��(ر 0 #�� وإدراك  "�$� ا��ص ا�دأ��	 �$� ر
ز

�ون إ= 5ن طرق ا���ول= 	��	3

ز 'ن *
س د==ت ���ص ا�د�# و��
(ل 0#وھذ  ,�3/	
 ا��	ر*#"ا 

� دور 
ؤ(ر 0# �0م ا��ص ا�
%دس)3(ا��'ؤي وا�����# وا�-و0#،ا�%3دة ،ا�.ھو�# وھذا  و�%د �	ن ���ر
�وط%	 ا��ود

	
�# 0# ا�-راع 'ن  /�� ا��ص أ(�	ء ���ره أو 'ر
ز�, ا�*ذ  .        '�ر0
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	�ت ا=���دري*�� )213-م150(���
� ا�
	ء 
در�� ا���Oدر�
ل ا��	ج.د(5	�م 
ن 5�: #���ا�
و�و5� ا�
�رة 0# ا���ر ا��
#5	
  ).459.ص,ا�
ر/G ا��	'ق ,وا=/�


د 5'د ا�ر�
ن 
ر�'	 - )1(�
�:د � ا�و�	����  .221. 220 ص,1988, 3ط ,'روت,
��ورات 5ودات ,
G ا��
#5:�
ل ا��	ج - )2(	
� �'�	ن �	�رون, ا�
و�و5� ا�
�ر 0# ا���ر ا�����# و ا=/�'��
  .460.ص،2000 ,1ط ،�'�	ن ,'روت ،
  . 61. ص,
ر/G ا��	'ق :دا0د /	�'ر  - )3(
  

  

  

  ا�و��ط ا��#ر:�����
�%د �	ن ��طور 
��وم ا��ر
�وط%	 0# ا�3-ر ا�و�	�# دور 30	ل #0 ���ر ا��-وص ا�
%د�� و�طورھ	       

� ا����ر

	 �0@ ا�
/	ل أ
	م �3دد ا�%راءات و
ن (
� ��و�5	 
� ، و
ن (� أو ا��ود��
� ا��	
ر '	�دMق ا��واء �3

	
� ا��# 'رزت 0# ھذا ��ون �, أ(ر #0 ���ر ا��ص ا�
%د وھدا 
�
س 0# ا�3-ر ا�و�ط و
ن 'ن �*-	ت ا�

  .ا�3-ر

  SAINTAUGUSTINا��د�س أو-�ط�ن  -أ

در��  إ��	
	ت إن    �#0 ���ر ا��ص ا�
%دس �	ن ��	 ا��3	س وا2@ 0# ��	ول ھذا ا��ص  ا���Oدر

	

	 '3د وھذا ��وف و ا�.ھو�# ا�%دس أو�Fطن  '	����ر 0�	ن �	�دا 9'�,   ان 
	,)430-354(�/ده �5د ا��

ر ھو إ= ، ا=�5
	د #0 ���ر ا��ص ا�
%دس 5�# ا�
3	�# ا�(.(� "ھو����
��وي أ*ر � �0	2D' 	��أ�, 5
ل 5�# �3د

 �  . )1(�ر
زياا�د=�

�ر�ب �5, 5دة ���رات وھ#         	


�	و�� و��ذا �/ده 9د طور 
ن ا�%راءة ا��ص ا�د�# ود�ك ��3دد 9راءا�, 

 #%ن 
در��ن  ا�ذي
�, ��ل ا�-راع ا��ر
�وط' �����  ا���Oدر�	
� "و'	��	�#,وأ�ن ا�%راءة ا��ر0' G
/

� 0# أن وا�دد='د 
ن  إذا,وا�ر
ز� ���م ا��ص ا�د�#  ا��%� وا���و  . )2("'	�%وا5د ا��$و

ر ا��ص ا�
%دس 9	
ت 0# ا�3-ر ا�و�ط��� ��
�3# أن 5 	

 �5" ����*
 #�	3
 �ا����ر "أر'3

ا����ر ،)Anagogique)(ا�ر و�#(ا����ر ا�'	ط�#,)AIIègorique(ا����ر ا�ر
زي Littéral)ا��رف

#%�  . )Iropologique .()3(ا�*
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 56.ا��ر
�وط%	، ا�
ر/G ا��	'ق، ص ص �0م ا���م 
د*ل إ�# : 5	دل 
-ط�# - )1(
� 0# ا��ر
�وط%	 ،ا�:دا0د /	�'ر - )2(
  .  64.65.57ص ص ص, 
ر/G �	'ق
%د
  .56. ص ,
ر/G �	'ق�0م ا���م ، 
د*ل إ�" ا��ر
�وط%	 ، ا�:5	دل 
-ط�#.د  - )3(
  

�����:���/#ر ا��  

ن ا�3-ر ا�و�ط إ �� 'دا�� �0م ا��ص ا�
%دسن ا��طرة ا��# 0ر��2	 ا����� #0،أ��	 �
(ل  ث
ن �

Oن ا, و
	 ،��	ن وY وا���	ر ا����ر ا�ر
زي ���ص ا�
%دس ا�و�ط '�	3
�3# أن ا=��	ن 5	/ز 5ن �0م  	



 ��ر  اO-.حأدي ا�# ا�د5وة �2رورة ،-	�ب ذ�ك 
ن ا��را0	ت �دي أ'	ء ا������ ��ا�د�# وا�ذي اھ�م '�

� �ذ�ك  و
	 ا��ص ا�
%دس
د ،ھ# ا�%وا5د ا�.ز�
�� 	%� 0# �طور 
��وم ا��ر
�وط
(ل ��2� �0رأي أ�, �	ن 

	
  .�/ذه �5د ��طوره 0# ا�3-ر ا��دث وھذا 

  ) MARTIN.LUTHER(��ر
ن �و
ر -أ
5� اO-.حوھذا 
	 /�ده         #�	
�@ ا�د�# " ا�'رو����# أو ا�د�# 0# أ�-
د ا�.ھو�# وا� #��
ا�

� ا=-ط.حو�%د أ�دت ھذا  )1546-1483(و
ؤ�س ا�
ذھب ا�'رو�����# 
	ر�ن �و�ر %و�م  (ورة ھر
�وط

�5 #��  إ=،  ا�%راءات ا�ر'3� "�*رج 9راءة ا��ص ا�در
# ا�# ا���	5ل "أن �و�ر ر0ض ا�%راءة ا�ر
ز ,�
�	ن 5

 G
 �لا�%	رئ '�ل �ر/�Oا� ا �
	ر�
�3	ر �

د 
�3	ه 
ن *.ل ا�
�3# ا�ط	ھر ا�
'	�ر �
ر/G و��� وا�ذي �د

� و�0	دھ	 و
	 �	�ت ��ر2, 
ن 
3	نذ���ص 
�/	وزا #0 �� ا��	(و��  . )1(�ك ��ط� ا���

ل/�S� #9.*��3# ا��ر0# و ا
�3# أ�, �	ن '	�در/� ا�و�# �*ذ '	� 	

ل "�إو�دا �م �ظر  /�Oا 

%ول دا0د /	�'ر 	
� 'ل �*�"�و9	�G �	ر@ *  'ل �	�ت 9راء�, �ر��و�و/�
� أي أ�, 5'	رة 5ن *ط	ب ا�وذا�

� 0	��ص ا�
%دس ��ر ���, '���, ، ��%	رئ
ر/3 �ا��ص ��ر ا��ص وھو 
ر/G �ل ا����ر ،�
	 ا�, =�	/� ا�# أ


و 
�, ا���م ا�رو�# Mن �لو9راءة ا��ص �'دأ '	�
�3# ا��ر0# ا�ذي /�Oو-ول ا�# ا�� �, طرق �'���	' V)2( .  

 �0	2D'ن 0# " �إ	س 0.�وسذا�د�# ا� اO-.حر/	ل آ*ر��	
� ا���ول و
��م �
ن �	ن ��م دور ھ	م 5 #0 **  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
@:�ر��و�و/#  *�
  0رع 
ن 5�م ا�.ھوت '�ث 0# �*ص وأ(	ر ا�
� 0# ا��ر
�وط%	:دا0د /	�'ر - )1(
 .88. ص ,ا�
ر/G ا��	'ق،
%د

	س 0.�وس**�	
 '�روا�	=ھو�# وإ-.�# �و(ري أ�
	�# و�د )1520-1575(

)2( -  ,��� G/ر
 .89.ص:ا�

 

  

  ا����ا���� :را	�� 
�  ا�'�	ث.ل *ا��طور ا�د=�# �
-ط�@ ا��ر
�وط%	 0# 5-ر ا���2� وا��وار 
ن  إن�  وا��%د�و�و/ا��

�  إر�	ء "�إأدي �
� ا��	ع ھذه ا�3
ن /�� و'دا ��
ن /��  "�إ9وا5د ���م ا��-وص ا�د ��ر ا�دF ا��-وص

, ا�ط	'G  "�ك 'دأت ��*ذ ط	'3	 أ5م وھذا 
	 ا��3س 5�ذأ*ر و'��ب 5F ث ا�ذي
��و
�	 0# ا�3-ر ا��د

  .ا�
(ودو�و/# 
ن *.ل أ5
	ل �. 
	*ر ود��	ي

  )FRIEDRICHSCHLEIERMACHER(�� ر  �ر�% -أ
� 'و-��	 0ن         
	5 	%وط�

	*ر أ�س ھر .� G2ولا�%د و%و/د ھو 0روع 
�3ددة "���م �0و  	
أن 

	%وط�
� إ= أ��	 =�و/د  ا��ر� و(	�(� 9	�و�� وأ*ر =ھو��و�و/0 	%وط�
� 5ن '�23	 ا�'3ض ��0	ك ھر�-��


� 9	رة 5�. )1( ا���م �
'�ث 5	م ��م '�ن�	ھرة �وء ظ "%وم 0# أ�	�, 5�"أن ھذا ا�*ر  "و0# ھذا ا�-دد �%ول �'

ر�	 
ن أ/ل  �0وء ، ا���م)�  وھذا ا���ما���م ھو ا�ذي د�30	 و�

ن *.ل وG2 9وا5د و�روط �2'ط ھذه ا�3

 ,�
  . )2(" �0	3/�0ل 


	 �	�ت ط'�3, 0إ�
� Dن ا��ص $�/�د 
ن *.ل ا� ,�، ,�
� ھ# ا��# ��
ل $�
و�	 و='د �أي أن ا��
 	�


ن ا=�5
	د 5� "�إ���
, وا�و-ول  ,�	3
� ھذه "ھذا %ول 
-ط�# 5	دل  "ا���و و90وا5د  "F	ا�ط.9	 
ن -


�ن  �
�ن أن ��ون أ�	�	 ��ل ھر
�وط%	 ا 9وا5د إر�	ءا�
'	دئ ا��$و� وا��# 
	5 	%وط�
� ��ر-	*")3( .  

� �0و 
ن � إذاوا��ص 
ل �0را *	-	 أي أ�, 3'ر 5ن ا���ر و�0	ن �*ذ -'$� �$و�� أ*ري ھذا " 	�

� 9	رة �� ���	ج ���
�	 "�%ول �''3�, �ر�/ 	

  . )4(أ�'�	ءا�9.3	ت ا��# *32ت ��	 أ(�	ء  إدراك "�إ

� وا�دواG0  إ= �. 
	*ر�م �5د  وا���م =�� وا�%3
ن *.ل ا�و9وف 5�# ا�/وا�ب ا�����
ؤ�ف ا��ص  ا�ذا��

ن�ن أ�	���� ا���ول �5ده �
ر '
ر��
/3ل 5 	

"�� ا���و�و/�� وا�
ر�� ا��$و�
ل  و��3�ق '�ل 
	(ا�
ر���


ؤ�ف وا��# �%ف وراء ا��ص�� �, ا��	ة ا�����5.()5( .  

� أ
	 ا���ول ا���و�و/# �3'ره ذا وظ'�� ��� ا���ول و'	��	�# �0و �3'ر ا���ول ا��$وي ذا وظ�
5 #0 �'	/� ا�.  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�# ا�
ذھب ا�'رو���	��#)1834- 1768(0ردرك �.ر 
	*ر*)


ن  #�	
��وف أ�315
ر/G �	'ق ص,�
ل ا��	ج .د(=ھو�# و0 (  
  .65.ص ,
ر/G �	'ق،�# ا��ر
�وط%	 إ
د*ل ،�0م ا���م:5	دل 
-ط�#  - )1(
� 9	رة  -)2( �� وا���ول ، :�'���  .44.ص،
ر/G �	'ق ا��
  .66.ص ,
ر/G �	'ق�0م ا���م ،
د*ل إ�" ا��ر
�وط%	 ، :5	دل 
-ط�# ) 3(
� 9	رة  - )4(�� وا���ول، :�'���  .45. ص .
ر/G �	'قا��

ر/G ا��	'ق:5	دل 
-ط�#  - )5(،	%  .67.ص ,�0م ا���م ، 
د*ل إ�# ا��ر
�وط
  

   WILHELM.DILTHEY:د�
�ي-ب
� ���	س �درا�� ا�ظ	ھرة �3
د 0# دار�� ا�3�وم ا�
	د
��%د ر0ض د��	ي أن �ون ا�
��: ا��/ر'# ا��	��Oا 


��: 'دل 0# ا�درا�	ت � 	%�3
د ا��ر
�وط ,�3/ 	
�وھو �	��Oو-ول  ا��  "�إوذا�ك ���و.ت 
و2و5

رات '3�����	��Oا  �� و ا���5	
� ا�3�وم " وا=/�	$0��	��Oوھذا ث ھو ا�'� ا ����*
0# ا��	ة و �3'را��	 ا�

�� وا��	ة = �درك  "��و9وف 5�3

'	�رة  "�إا�*'رة ا� 	���3
'Oب و��# ���م ا/�ن  إ�,ن ��ظر أ��	ن 	��

 ��'%��
2م ا�
	2# و أ0	9, ا� 	9	� و ھذا �ط�ب �*� أ��	�	ر*#  وأن �'�ت 0# �	ر� و
��	ھ�	
 " ذات أ'3	د ز
)1( .  

��0م ا��	ة  إذ�	��Oون   ا��ن ا�و9	�G إ ذ،إا�ط.9	 
ن ا�*'رة ا��	ة ����	  إ==�	��O�3#  ا
�ون ��	  =

�  إ=�	ت و ا�*'رة ا�دا*�
�و-ول  .���S	ن'��دد ا�3�  ,��	5د�	 0#  "�إا��# �ري 
ن ورا #*ا�3	�م ا/�
	5# �	ر

O�0م ا�/3ل 
ن ا���م أ�	�	  �0م �3'رات ا��	ة و 0ك ر
وزھ	 أي" ا���ول "��	ن ا�دا*�# ا�5
	د 5 	
و ھو 

�دار�	ت� ��	��Oيأ  ا %
�  ا��# �%وم 5��0م �3'رات ا��	ت #0   . )2(. "ا����ر  "	'ل ا�3�وم ا�
	د

0 ,�
�ط.9	 
ن ا�دا�رة ا� �دثن ا���م  Dو �ان �0م ا��ل  أي �.ر 
	*رو0# ھذا �0و = *رج 5ن 
	 /	ء ',  ا���و

�و9ف 5�# �0م أ/زا�, وا��3س .  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��وف)1833-1911(0��	م د��	ي*0 #�	
� أ������  )476ص،5'د ا�ر�
ن 'دوي 
ر/G �	'ق.د(�	ر+ و�2	رة و
ؤرخ �
  .78.80ص ص , 
ر/G �	'ق ، 
د*ل ا�# ا��ر
�وط%	 �0م ا���م :5	دل 
-ط�#  - )1(
)2( -,��� G/ر
  .82.86صص  :  ا�
  

  ا��#ر ا����#ر: ����
3� وا�3�وم  ذاإ      �ا�-راع 'ن ا�ط'�	��Oا  ��طور ا�
��وم  "0# ا�3-ر ا��دث �	ن �, ا��3	س 5

�ا��ر
�وط%	 '	�5'	رھ	 
��/	 ���م ا�ظ	ھرة �	��O3د   ا��'دل 5ن ا�
��: ا��/ر'# ا�ذي �	ن '	)

وذج ��	  '� 

� و 
�
'	�ر 0# ا�3-ر ا�
3	-ر 0# �طورھ	 ا�
��وم  
ن *.ل ا�
��:  أ(ر�	ن �,  ھذا 
	ا�
3ر0� ا�3

  .ھدFر ، �5د ھ�رل  ا���و
�و�و/#

  )EDMUNDHUSSERL(ھو�رل-أ
��وف ھو�رل     � و ا�'�ت 5ن )1938-1859(�%د أراد ا��
�� ا�رد 5�# أ-�	ب ا��ز5� ا�3���
ن *.ل 0


��: 'دل ا�3�وم ��	��Oلوا�ذي  " أ)
0# ا�ظواھر 9-د  '�ث0# ا�
��: ا�ظ	ھرا�# أو ا���و
�و�و/# ا�ذي  �

	���. )1( " ا�و-ول ا�# 
	ھ5�# 9	5دة أ�	� ,/��
وھ# ا�ذھ	ب ا�# أ�	ء ذا��	 و ا��# ���'3د �ل 
	 أ=  " و %وم ا�


�ن أن %ف 5	�%�	  أ
	م ا���ر و 9.5� ا�ذات '	 �
و2وع  إدرا�, #�5 	
�	9 :��
/3ل 
ن ھذا ا� 	

	ھ��	 وھذا 

� ا�و#55�# دارة 9-د ��'

ؤ��	 . )2( " ا� 	�ا��# ���ف  ا��	أ*.ق  "�5ھ�ذا �ري ان ا�
�	ر /د ���, ��	


رار ��	'��  .'	M*ر أ��	 �'

  MARTINHEIDEGGER(ھ�د-ر-ب
��وف      ري ھ# 5
ل 0 	��#�	
� ا� "�إ )1976-1889( ھدFر ا��
�ن ذا�رد 5�# أ-�	ب ا��ز5� ا�3

ق  أ'3	دأرادوا %�� G0دا' �� ا�ذات 5ن �	0� ا�
/.ت ا�
3ر0�أن ا�ظ	ھرة  إ= "ا�
و2و5�	��Oن  ا
ظ	ھرة ���ت 
رة �
	 �-وره  ا���و
�و�و/	ر'ط ا��ر
�وط%	  "�%د 5
ل ھدFر 5�. )3("ا�
��: ھذا 	$
 �%ھو�رل  أ��	ذه'طر

, :��
 	
��
ن *.ل أن �،  	
ا�و/ود  "�إ�ر ظ �	ن ا�3	�م = وإذا"ا���م ا��ص واM*ر ���م ا�3	�م  "�إر
# أ�دھ
�  =إ$�
ن *.ل ا�,�
	 /3ل ��0ول ا��ص و�0
, ھو ��ول و�0م �
 ا=�طو�و/# '	�
'�ثا��$وي ر�'ط  ا�
'�ثو/ود 

� ھ# ا��# ��
ل ا�و/ود �$�  . )4(" ا��O	�#ن ا�

� ا�ط.9	 
ن ذو'$�� ا����
'دو أن ا���ول ھو إ= ن ا�و/ود =��م أ�ك ار�'ط ا���ول ' ,�
� و$�
ن *.ل ا�
���م و'� �� ا��$و�� ا	�ا�
ر�  .��	ن �O	�# 0	���م وا���ول 
.ز
	ن �
	ھ

,

	 (م �0
	 �0ر 0, 5ن ا�.
��ر"ا�ط.9	 
ن ا�%راءة  و��ذا 0	���ول ھو ���ر 0زال  ي =ذ0, وا� وأن �'�ث 0
	 و'��*

	�ك ا����ر ھو ا=�/	ه ��و ذ ,/ب ا����ر 0")5( .  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82.86.ص ص  ,
ر/G �	'ق, �0م ا���م:  5	دل 
-ط�" - )1(

ر 
ن أن إ�" أن: 
*�	ر �ز5ر - )2($�
ن ا�(	'ت وا�' ����, واG9 *ط	ب ا��ـ�و���� أ=وراق 0�/
  .8 .ص, 07ا�3دد  ,

� 9	رة - )3(�'� :��� ا���و���  .35 .ص ,
رج �	'ق ,ا��

� وا���ول :5
	رة �	-ر -)4( $�� وا���ول ا�3ر'# ,ا�
%	ر'	ت 0# ا��ر
�وط%	 ا�$ر'#
.�Oورات ا=*�.ف,ا��
 1ط,ا�/زا�ر ,
  .23. ص, 2007

� "ا��ر
�وط%	 ا�
-ط�@ وا�
��وم :"
�# ط�ب - )5(���� أوراق 0�/
  aorakphalsaphia.com:0# ا�
وG9 ,129. ص,10ا�3دد,

��� ا��ر���وط��� - 1-2-2�  

� ا��ر
�وط%	 إ      
�
��0م ا��ص =�م ��, ، �0م ا�
ؤ�ف �
	 �-ور ذ�ك �. 
	*ر و�س  أ�	��	 �0م ا��ص 0#ن 

ن ا�%	رئ وا�
ؤ�ف 'ل ' �
,  0# ا�
و2وع ا�ذي %د
, ا��ص و'ذ�ك 0	�%	رئ = �.��راك���� 9.5�*رج 
ن 5

/3ل 
ن ا��ص �	2را "�إ���%ل  	
وا���م ھو أن  5	�م ا��ص 'ل دع ا��ص *	ط', وھو #0 5	�
, ا��	2ر وھذا 

 G�-�, ا��راث ثا��د���, 0# ا��راث (م 0#  ا�
رء%�#0 �	ر ا��راث أن إ�,  ا�ذي  �
�زجا���م 
�	ر�  #2	
ا�

� ھ# ا�
�3# ا��	ر*# "'	��	2ر � وإ�
	 ا��%ط� ا�
ر/3%� ا��%� ا�%	رئ ھ# ا��%ط� ا�
ر/3� ا�
ؤ�ف و= ذا�0. ذا�

� ��	 0# ا�ز
ن ا��	2ر'���	' ,���)1( .  

� �ك ذو'
�
� ا�(	'��ا��ر
�وط%	 أن �*رج 0�
ن *.ل  ا��ص 
ن ا�Fرا', ا�ذي ھو و�د ا��ظرة ا��� 	� ,�و�/3


�طق ا��ؤال وا�/واب  #��و'ذ�ك 0	���ول ھو 
�	و�� " ر'ط, '	��	2ر 
ن *.ل ا��وار ا�%	�م 5'	/O  ا��ؤال #�5

�	 ا��ص و�0م ا��ص ھو �0م ���ؤال وھذا =�
�ن أ0ق و '��م أ0ق ا�
�3# أ إ=��%ق  ا�ذي طر�, 5ا���	ؤل ا�ذي 

  . )2("ا��ص و�س ا�
ؤول 
ن *.�, ��دد ا�
�3# وا��ص ھو /واب 5ن ا��ؤال طر�, 
و2وع 

 �
� إ= أ5	دة '�	ء ا�3	�م ا�*	ص '	��ص ����م ري F	د
ر رFم أھ�أ��	 ��ت ھ# ا�$	� ا��� ا��	��
ل أو و�3

� ا���م وذ�ك Mن 
�3# ا��ص �و9ف 5� ا��	�#ا�
��	ح �
3�" ����ت "ا��# �طر��	 0# ا��	2ر و'	��	�# ا���

 #2	
� ا��ر
�وط%	 ھو ا��3	دة ھذا ا�
	2# 'ل ھو د
: ا��	2ر 
G ا�
�
")3( .  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .211. ص، 
د*ل إ�" ا��ر
�وط%	 ،ا�
ر/G ا��	'ق،�0م ا���م :5	دل 
-ط�#  - )1(
)2( - ,��� G/ر
  .238. ص: ا�
)3 (- ,��� G/ر
  .292.ص: ا�
   

�ت )
� ��
	��
� أ�س ).) #�
دان ا�.ھوت وا�%	�ون 5 #0 ��ا���ول وأ*را ،0# ا���م " �%د 9	
ت ا���و

 ��#2. )1("�
��*رة اا��ط'ق وھذا 
	= �/ده 0# ا���و	

	 �	د   وھذا 
	 0	��ط'ق ھو أن �ر'ط 
�3# ا��ص 'و9	�G ا��

� ا���ول #0 ���	 ا��	��ن 5�# �0م ا��ص وإدراك 
�3	ه ا�3	م (م  إذذ�ر�	 0# ا���ول ا�.ھو�# وا�%	�و�# �
�%وم 5

�5 ,%� ا�راھ�� ��رى 
	 "�ط'�
ن 
3	ن  ا��	=ت ا�/ز ,

�ن أن %د")2( .� 	���
/	وز و/�� �طر و��ذا 

  ���	
� ا���م وا���ول  �/زأ '�ن �3د ا��ط'ق /زءا ="ا�رو�

ن 5")3( .  

�3
د F	دا
رذو'�# أو ا��ط'%# 0# ا���ول '	�ر/وع ا�# ا���ول ا�.ھو�#  �ك 
� ا�/	�ب ا�3
ن أھ'� #0

�  إذ"وا�%	�و�ن �� (م ��%ل ا�# 'دأ 
ن ا���م ا��ص '-ور�, %5�وك �طر� #��# أي 5
5�# ا�واG9 ا�3 ,%�ط'

	

�ن أن �ط'ق 4("�0
�, 30. 0# ا��	2ر ھ	   ا�/ز�# و'ذ�ك 0	�ذات ( .  

� = و
ن �ون أن ا���م ھو*� �	ر�
��0م ا��ص "أ��ص 
ن *.ل ا�-�	ر أ0ق ا�%	رئ 
G أ0ق أ= ��م  5

�
�3 ا��	�� ا�راھ�� ا��# ر�'ط '�	" �و9ف 5 ,3ط 	
ر وھذا $�

رار # ��	5("'( .  

� ا���م �
5�، و�ذا ري F	دا
ر أن 5 ,
ا�
و9ف ا�راھن أي أن �ر'ط  "�%وم 5�# �ط'ق ا��ص ا�
راد �0

	ت ا���ول ا�.ھو�# وا�%	�و�# و'ذ�ك '	/وھذا 
	  ھ# �0م ��ول و�ط'ق 0	��ر
�وط%	ا��ص '	�ز
ن وھذا 
ن ا

	 0# /وھره أن ���م �-	 ھو أن �ري �9.5, '	��ط'ق �
ا�3
ل  أي/3ل 
ن ا���م ا��ر
�وط%	 أ
ر 5

  . )6()"'وا��س(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� وا�
��::ھ	�ز /ورج F	دا
ر  - )1(%� ,ا��%�ا�*طوات ا��	����0 ��   . 418. ص ، -در �	'قا�
 ، ���و

د*ل ا�# ا��ر
:5	دل 
-ط�#  - )2(	%� ا���ول 
ن أ0.طون ، �وط  .      222ص ,
ر/G �	'قا�، F	دا
ر إ�"�طر
� وا�
��:: ھ	�ز /ورج F	د
ر - )3(%  .419 .ص ,
ر/G �	'ق،  ا��%
�:رود/ر'و'�ر - )4()� ا��د�	
�Mا ����� � ا��
���ر وا��وزG ،0ؤاد �	
ل ،ر/� �  .84.ص  ،1988، ا�%	ھرة ، دار ا�(%	0
� وا�
��::ھ	�ز/ورج F	دا
ر - )5(%  . 420. ص، ا�
-در �	'ق ، ا��%
  . 223. ص ،ا�
ر/G �	'ق�0م ا���م 
د*ل إ�" ا��ر
�وط%	، :  5	دل 
-ط�# -) 6(
  


ن *.��	 " ��
ر ��
	 '	��ط'ق وا���ول و�0� وا��	-ل ا�
و/ود 'ن ا��ص �0م ا��ص 	�
��/	وز ا�

ر ا�%	�م 0# ا��ص ،   وا�
و9ف ا��	�#����� ا��# '�	 ��ف ���ر�	 �'3	 ��%دم ا���ول ا�.ھو�# وا�%	�و�# ا�� 	
�

�3# 5دم  	
/ب  )1(" ا��ص ��ذات 'ل '	��3س *2وع ا�ذات ���ط� ا��ص  إ*2	عوھذا = #��0# ا�
و9ف ا���و

� و5دم ا��%'�

ط�%	 '�رو�2	 ا� 	
�م ���3��	 ا�
�طق ا��	�# 0# �0م ا�3	�ما���/ 	

 	�'ل /ب أن ��ون ،  ك 0

 # /	�ب ھذا /ب إ�و.وأن ��ف ا��ص 5ن 
�3	ه �
	 ھو ھذه ا��روض 
وG2 �0ص وأن ��ون *	32� ���م ا��ص


�ن  ا�%0ن2ر و
ن *.ل ��	5ل وأن /�د 
�3# ا��ص 0# ا��	 أن ري ا��ص 0# 2وء ا��	2ر" 	
�
وا���	


ؤول�
G ا��ؤال ا�ذي �$ل ا��ص وا�ذي أدي ا�# و/وده ��  .)2(" .أن 

ن ��	'�
	 �'ق 
  �� ا��ر
�وط%	 ���-ر '	�در/
�
  0# �0م ا�
ؤ�ف  0# �0م ا��ص = ا��	سأن 

� �زود�	 '�'رر �طري ��ذا  ��*ذ0	��ر
�وط%	 ھ�	 
�
 	�%�	5 #�
و2وع ا���ول "ا���دد"5 ,' "�/�ا�ذي 


�ن '�	 �0م ذ�ك ا�
�3# ا�وا�در 	3
� �%دم 
�
� إن "ھرش"�ذ�ك %ول ،  ا��	'ث ا�
�دد و
�
Fرض أو 

#�س ا�3(ور 5� 	%وط�
��ظ# 'ل �'	ن 
�3	ھ	 ا�,ا��%رة '	���'� ��	 ا�وم "د=�� " ا��ر ,���	%ھ# ذ�ك  0	��ر
�وط


�ن '�	 ا��*.ص ا�
�3# ا���ظ# ���%رة 5�# ��و 
و2و#5 
�دد �و�و/# ا�
*�ص 'وG2 ا�%وا5د ا��# ا��رع ا��

")3( .  

	%� ا���م 'ل 
�طق ا���%ق  0	��ر
�وط� ا��# ���" ��	 'وا�ط��	 أن  إ��	�5د ھرش �م �3د ھ# �طرا��ظر

	
�3, ا�
ؤ�ف�	 �%ول ھذا ھو أول 
وG2 "و��ذا %ول 'ول ر�ور #0 ��	', 
ن ا��ص ا�# ا��3ل و�س ذاك  ن 

 #0 	%وط�
  . )4('	�*صوا��.م ا�
��وب  ھو ا��.م '	����د، ا*�را9,��رع ا��ر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


د*ل �0م ا���م   :5	دل 
-ط�# -)1( 	%  .224. ص،
ر/G �	'ق ، ا�# ا��ر
�وط
 )2(- ,��� G/ر
  . 225. ص :ا�
 )3(-  ,��� G/ر
  . 225.226صص : ا�

ن ا��ص ا�# ا��3ل :'ور ر�ور -)4( ، �

د ،�ر/�
� ،'رادة   .60. ص ,
ر/G �	'ق،��	ن 'ور9

�  إ'.غ0	�
ؤ�ف 9-ده  ،ا��'س وا�$
وض إزا��ا��ر
�وط%	 ھو أ�	�	  
�3"�ك ذ�/ھدف و9د %G ا=��'	س ��

� أو $�ط� أو ا��	��  ا�ظروفا��*دم ا��
�ا�
��: ا��ص ا���و�و/ 	��  .ا��# �ون 5

 #�3�ق 5� ا��ر
�وط%	 أن �%م "�. 
	*رو0# ھذا ا�-دد %ول د��	ي وھو 
�
	2د ا��ر�ب ا�دا�م ����3ف  ، �ظر

 �� ا���و�ن �5'	رھ	 أ�	'	 ،ا�رو
	��# وا�ذا�%  . )1( ��ر*#س �ل 

 #���� 	��3/ 	

� ا��ر
�وط%	 ا��# ���-ر 0# �0م ا�(ر و�س 0# �0م ا�
ؤ�ف " �إ
�
*.ل ��دد �روط 
ن 

%ود�	  ا���م وا���ول 	
� وذ�ك 
ن *.ل ا�را'ط 'ن ا�
	2# و�	���	 إوھذا �� ا���و�
� ا��ط'ق 0# ا�3
�# أھ

 ��
3� �'�	-
  . ا���ما�راھ�� ا�
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .333.ص.
ر/G �	'ق ،ا�ا��ر
�وط%	 إ�" 
د*ل �0م ا���م  :5	دل 
-ط�# -)1( 

  

  

  ���دئ وأھ�اف ا���و��1-2-3
  

ل ا��-وص ا�
��و'� و�	ول    �
ن ا�و9ت '�� ��ا=��	ن 
ن *.��	 
3ر0� �%د ا��$�ت ا��ر
�وط%	 ���رة طو
ط ', 0# ھذا ا��ون �	
� ا�# 
�	و�� ا�'�ت 5ن �ل 
	 ھو ,9-د ا���ف 
	 أ
�ن ���, ,� ا�
3ر0�
و�%ود ھذه ا�3

�/�ا�# 5
ل ا���ول �د�ك �	ن 3رف ھذا ا�*ر ,*�# و
	 ھو '	طن '�ن ادراك و��دد ا�
�3# ا�
*�'R "�د�ك 0	�, 
  )1(0# ا��-وص

  %�
�ردات ا��ص و9وا5ده �د�ك 0 �3��-ر #0 
�	5دة 0# ا���ف 5ن ط' 	%أو ا�
�	5دة ,د �	ن ھدف ا��ر
�وط
 ��ن 
ن أ
(	ل ھدFر ,0# �0م ا��-وص ا�د�0� ا�# ,F	دا
ر ,0%د ��دت 0.��� ا���ول ا�
�د	2D' ور�ور


	*ر 5ن أ0	9	 ��و ا=
�داد '	���ول ا�# 5وا
ل أ��ر ا��	5	 
ن ا�.��  دا�رة ا��-وص ا�
��و'

/ب أن    	%�ك اي 
ن ا=�/ل أو =ھو�#  " �د�ك -ر �. 
	*ر أن 
'	دئ ا��ر
�وط
� و= ��ون �و�
ت �ط'ق '	���	وي 5�# �ل ا��-وص 'دون ا��(�	ء ,ا��	زا*	-	 � ���ت ھده ا�%	5دة ,ھده ا�
'	دئ ��ون 
�رو5

�  )2(أ��و�


��ورة �, '�ث %ول /	�'ر و
ن ا�
�م ا=�	رة 0# ھدا أن  ��
ر
	*ر ���ر
�وط%	 ���-ر أو= #0 /�
'	دئ �

ؤ��,"أن ,
�� 	

, '��ل أ20ل 
ن ا�
ؤ�ف ,و
ن (م '3د د�ك,�. 
	*ر -ر 5�# أن ��م ا�
��ر ا��ص ���أن 
")3( .  

 	ري �. 
	*ر '�ن 
'دأ دا�رة ا��ر
�وط%	 :و(	�"��
 ��5	�� �
رة 'ن أ/زاء ا��ص 5'	رة 5ن و32
�� ,ا�*	-�
� ا��	�� 5ن طرق ,�ت �%رأ ا�/زاء ,و'ن ���'دأ '�	ء -ورة 5ن ا��ل (م �3د ا*�'	ر ��ك ا�-ورة ا��

 �� 0# ا���	'�� 0# ا��3	-ر ا�*	-� وا�/زا�
  . )4("ا�ر/وع 
ن /دد ا�# ا=د5	ءات ا��	

  

  

  

  

  



 ا
��� ا�ول                                                                            �����ات د�
�� وا������

 

 36 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�واو��و'وس- )1(/�=:�*� 5'د ا�ر�
	ن 'دوي  ا�
د*ل ا�# ا�درا�	ت ا��	ر
� ا�
ط'و5	ت ,�ر/�  .118.ص, 4ط,ا��وت ,و�

  .121.ص ,
ر/G �	'ق,
د*ل ا�# ا��ر
�وط%	:دا0د /	�'ر - )2(

)3( -  ,��� G/ر
  .222. ص:ا�

)4( - ,��� G/ر
  .223 .ص :ا�


	*ر 0%د �ول ا��ر
�وط%	 ا�# 
��: 5	م  إدن .� 	
0	���ول �س ,0	��ر
�وط%	 �	�ت =��3ددا=�ط'	5	ت ا�3	'رة أ
ن ا�/زء وا��ل واو 'ن ا�ذات وا�
و2وع و'د�ك ,ا�
	 ھو 
��: ,ا�ط'	5	 5	'را ' �*G2 �%	�ون 5	م %وم 5�# ا�9.3


��%. ھذا ان  	/��
 	%  .�م ��ن 9د ��و�ت ا�# 5�م 
��%ل 'ذا�,0%د أ�2ت ا��ر
�وط

  �
'	دئ أ�	� #�5 	%� ا���ول %ول,و'�دا 9د �ر�زت ا��ر
�وط���  أن "وھذا 
	 وF  ,�2	دا
ر �� #0	0 ,'

� ,وا���م,ا��ص�� 0# ا��/ر'� ا���و  . )1("وا���ول ھ# 
'	دئ أو�

�  �م 3د ا���ول ذ�ك ا�
'�ت ا�
(%ل,و'�	ء 5�# ھذا ا�
3ط# �ا��# ر�*�	 ا�
��: "ا�
و2وع/ا�ذات "'��د طر0# ا�(�	

# ا��دث�
	 �م 3د 
��$. '	�'�ت 5ن ,ا�3�)
"#�3
" �� ا�ذات ا�
'د5��/ب وراء 5'%ر #�ا�, ,*�# وو�د وا-

���م ا�ذي =�ف 5ن ا��/دد �ل 
رة (م 0�	 30ل ا"�R ا��ص"��	5ل 'ن ا�ذات وا�
و2وع 'ن 30ل ا���م و,'	�Mري 
رة	$
�و�و/	 و��ول ا��-وص ,5�# أ��	ء ��	' �
�د 
را���	 ا�
'�رة ا�
ر�'ط 	%0
ن ا�
3روف أن ا��ر
�وط

 �� وا�
%د��3
د 5�# أو/, (.(� ھ#,ا��ر
وو��:  

�#,ا���ول ,ا���م 
. �Q/راء ا���و�

	 �	���م وا���,ا��ط'ق و�3'ر F	دا
ر ھذا ا=*ر /زءا أ�	�	 و	
��, ,ول �
� ا���م �
� ,�0ن ���م �3# أن �ط'ق "
.زم ��ل ��ل 
ن أ��	ل 5�
0� ا�ز	�
ان ا��ط'ق $ط# 'و#5 ��ك ا�

� ا��# ��-ل 'ن ا�
ؤول وا��ص *3
ل 5�# �9ر ا�Fراب د=�� ا��ص ,وا��	ر 	
�")2( ,  

� ا��ص 0#  )3("ا=
�.ك "  
ن F	دا
ر وا��'د�, '
��وم"ا��ط'ق " �%د ا��و�# 'ول ر�ور 
��وم ا
�.ك 9-د
 �� ا���ول وا���م =�-'@ 
�رو5
�
� و'
	 أن �� ا���و
2	 و
��	29	,اط	ر �طر	F ن ا��ص	ل ,إ= اذا ���
0	ن 

�2@ ھذا #0 
/	ل ا��ص ,'دو �5د F	دا
ر ا�
�دد ��وG2 ا��(ر -3و'� و�3%دا 0# ا��	ر+ " ا��ط'ق "
3رف,ا�%	�و�# 	
� "ب أو	 دا= ��ر
�وط%	 ا�3�وم ,ا��ر
�وط%	 ا�%	�و��)
ا��# ا��	ز ا��	 '	�5'	رھ	 �
وذ/	 �

 �� ا��ط'ق ,ا=��	�
�
� أن �/�د ا�%	�ون و'	��	�# #�0 
�
� أن �ؤول ھ# 
�
0")4( .  
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ورغ  - )1(F س�	رھ
� ا���ول:F	دا���
د �و9# ا�زن,ا=ھداف .ا�
'	دئ.ا�-ول ,0�
 �
3�وم,�ر/�� �
��ورات ,ا�دار ا�3ر'

  .173. ص 2006, 2ط,ا=*�.ف
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�  و
%	=ت أ*ري,�/�# ا�/
ل:ھ	�ز /ورج /	دا
ر - )2(
3د �و0ق ,�ر/�,�0	%)�� #�5Mس ا�/
  .51. ص 1997,
��ورات ا�

)3( - ,��� G/ر
  .67.ص  :ا�

)4( - ,��� G/ر
  .67.68ص :

  

  


و�دة 0%ط ��
�3
	 0# ذ�ك ,و'د�ك =�3د ا���م وا���ول 
�و�ن �3
��0ن �3د ,'ل اذا ا��ط'ق �5-ر (	�ث ��رك 
� و0# ھذا %ول F	دا
ر ,ا��ط'ق �
	 ا���م وا���ول '	�2'ط �� ا���و�
3�� .
�
� ��	 " �5-را *� ا��	ر�ان ا���و


�
 	20� ,���	 �%وم ا2	 'دور 
�3# 9	'ل ���ط'ق ,� ا�/	ز ا��ط'ق أ	�
ث �/�د 'و5# و'��ل -ر@ ا��'
� ا��# ��-ل ا�
ؤول 5ن ا��ص �
  . )1"(و��$�ب 5�# Fرا'� ا�
�3# ا�ذي *G2 �, ا��ص ,ا�ز

      	�

�ن 0-= �9.5 #0 	3
�و�و/# أ2	 0# /3ل ا��-وص ,و'د�ك �2@ أن ا���م وا���ول 
ن 5
ل ا���و
 �

ن ا�	ءات ا���م,
%رؤة و
��و 	
� �ص 	
ووF @2	دا
ر أن ا���م وا���ول 
ر�'ط	ن '(رات �$وي .أي �

�ددة  �%� ھ# دا�ر,'طر�3'ر F	دا
ر أن ا�دا�رة ا��$و 	
	ز��
� ا��واء و5'ور ,ة ا���ول '	
�
�0# �%وم '

%ول F	دا
ر  	
� �$��	0 �*� وا��	ر�	
� ا���م "ا�دا�ر�ن ا�/�
5 ,��3'ر �%	 ذ�ك ا�و�ط ا���# ا�ذي �/ري 0
�,'ذا��	�
  . )2(" و ا���ول ھو �
ط ا��$	ل ��ك ا�3

و��%ق ھذا ا�3زم ,�	 ا=��	ن 
G ا=*ر و�وا-ل 
3, 'وا�ط�, ,ھ�ذا �-'@ 9درة ا���م 5'	رة 5ن ا�3زم أ�	�# 
� وو�دة ا��وار$�د5و�	 ا�# ذ�ك ا=��3
	ل ا=���#  أو= #0 � 	

��وم ا���م � #�5 	�3��م '�ن ,وإذا اط�� 	��D0

� ا�و/ود 0# ا�3	�م ����	�' #�5 �%ل 0# ا��%�� 0ن ا���ول %�  .*ط	ب �

� ھ"و0# ھذا %ول F	دا
ر      �5�# �ل �/ر'� ��و ��ذا �3ت /	ھدا �.���	ظ 0# ذا�ر�# '	��دود ا�
�رو2
 #�3
�� :�5د
	 ��'ت ,�$�  . )3("ا�و/ود ا�/در '	���م واOدراك ھو ا�

ث أن �ل )
	ھو �	�ن (0�'$# أن ���م 
ن ھذا ا��-ر@ أن ا�
و/ود �' ��
� وا��	�
�ن �0
, 0# -ور�, ا��=
� �$��, ا�
��	

	وراء أو أ0ق ا�3'	رة ����	 #�5 	
  .ل دو

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ا
��� ا�ول                                                                            �����ات د�
�� وا������

 

 38 

� وا�
��::ھ	�ز /ورج F	دا
ر - )1(%�,ا��%�� ���و� ,ا�*طوط ا��	�
�م -	�@,��ن �	ظم:�ر/	� #��ط'	5� وا���ر ,5� 	دار أو

�� ا�(%	0
  .423. ص 1ط, 2007 ,وا��وزG وا���

� ا���%#:رو'رت س ھو�ب - )2(�,�طر� �%د

%د,�
5ل ,�ر/	
 ص 1994 ,1ط ,/دة,ا�(%	#0 
��ورات ا��	دي ا�د'#,5ز ا�دن ا�
127.  

� ا���ول:ھ	�ز /ورج F	دا
ر - )3(���  .181. ص,
ر/G �	'ق ,ا�ھداف,ا�
'	دئ,ا�-ول ,0

  

5�# أن ا��ظرة ا�# 
��وم ا��ر
�وط%	 9د �$رت 0# ا�3-ر ا�
3	-ر  و0# ��س �	ق ذھب ا�د��ور 5
	رة ا��	-ر


ن ا=ھ�
	م '	�
3ر0� و
��/�	 �.ھ�
	م '	�و/ود ���	س ����م "0# 9و�, 	%� ا����ر 
G ا��ر
�وط
�
اذا ا��%�ت 

  . )1("وا���ول و�س �
و2وع 
��%ل 5ن ا�و5# ا�ذات 'ل ا�ط.9	 
ن ھذه ا�ذات ا��# �3ش ا�و/ود 

� 0# ا=��	ن     � أ�طو�و/�
� �'�ث 0# ا���م �3���� '%در 
	ھ# 03�وم ا=��	��� 	/��
�ت � 	%ان ا��ر
�وط

%ول 5	دل 
-ط�# , 	

ز�� 	��3/	
� ا��ر
�وط%	 �5د F	دا
ر ا��# �/	وزت ا��ظرة  "وھذا ���ن ا��'

 @
��/	 وا��# أرادت ان �ؤ�س �
'	دئ و9وا5د ا���ول ا�-� 	%� ا��# �	�ت ��*ذ 
ن ا��ر
�وط  )2("ا�
�ودو�و/

   �
	5 	%� ا�
��-رة #0 �$ر ا��ص ا�
%دس ���ون ھر
�وط%�و9وف 5�#,�0# ��/	وز ا��ظرة ا�2� #
 �ر

	��	/

	 �	ن �
 	
� ا���م 5
و�
� ا���م ,ا��3-ر ا�
��رك 5 #0�

	 أ��	 ��	ول �/	وز ا��ظرة ا��# �/3ل 
ن 5�

	%'�
� ا�# ا�
و2وع 
�دد �/�
 �� ذا��
� ا��# ,5
� ا�%3	ر
أ2ف ا�# ذ�ك أ��	 �ر
# أ2	 ا�# �/	وز ا��ظرة ا�

� ا���ول�
�3
د 5�# ا��%د 5 #0�.  


�	ھ: �/3ل و'د�ك    � �� ا*2	ع ا�3�وم ا=��	�
�, ا���م و'ن ا�
�	و�� ا�زا5
�� ا��# %/ب أن �
ز 'ن ا��%

	
و2و5 	
�5 	��
, ����
# ��/ر'� ا�����%# 0# د�ك 
G '3ض ا�
/	=ت ا��# ���ت 
ن ا�
��: ا�3� �3�وم ا=��	��	0

� ا���ول -'$��	 ا��,ا��	ر+,ا��ن �
3ط# 5 	
�وھذا �, �#�0 ��
ل �ل 
/	=ت ا�
3ر0, �#�0 ��3�ق '	��/ر'

� ��ل  .ا=��	�


	 ھو =ھو�# أو 29	�# أو أد'#   ' �-	* �/��
ر 	3
� G2*
�ن �-رھ	 0# �ط	ق 2ق و0# ھذا ,و'�ذا =

� 9	رة��"�%ول �'�� 0# ا���ول ا�# ا��ظرة �/��
� ا�� ��/	وز ا��3دد����  أن ا��ر
�وط%	 ا��
�ط�%�	 ا�'� ����و

�3	�م� �  . )3("0	��ر
�وط%	 ھد�0	 �0م أ���م ,ا��$و
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� وا���ول: 5
	رة �	-ر - )1($�
ر/G �	'ق ص ,ا�.22.  

� ا���ول,
د*ل ا�# ا��ر
�وط%	:5	دل 
-ط�# - )2(  .195.194.ص ص  ,
ر/G �	'ق,�طر

� 9	رة - )3(�'�: ��� ا���و���  .55. 54,ص ص ,
ر/G �	'ق ,ا��

  

��ر
�وط%	 ,�ك 0
	 �	ن �م F	دا
ر ھو ا�و9وف 5�# ط	ھرة ا���م ذا��	ذو
ن     � ,���%# 0# �3ر �و�5د ھده ا��%ط

� �و/ود ا�دازان ذا�,%ر 5ن ا�و/ود ,
G �3رف ھدFر 
ن *.ل أن ا���م طر'3� 	%ا�%	�م  ا��O	�#ان ا��ر
�وط

 ,�*� ��ل *'ر�, ,5�# ��	ھ, و�	ر/	�' 	��3/ 	

 ��
� ا���م �	�
/3ل 
ن 5 	
  . )1("'	�3	�م وھذا 

� '%در 
	ھ# �3'ر 5ن و/ود ا�دازان     � ذا��
� ا���م ��ت 5�
� ,وط�ر 
ن *.ل ھذه أن 5%/3ل ا��% 	



 ��� 0# 9ول �'35�# Fرار 
	 ھو �	�د 0# ا�3�وم ا�ط' :��
� أو 2
��	 ا���م ���ت 
ن �ل �%��ا��# 

  . )2( "ا���م  إ
�	ن	ا��ر
�وط%	 ھ# '�ت 0# �روط 0"9	رة

 	��
�
0 �
� ��ول �%وم 5�# ا���م وا��وار و
ن (�

	 �-ورھ	 F	دا
رھ# 5� ����و'�ذا ��ون ا��ر
�وط%	 ا��

�	 ا�ذات �  . )3("ھ# �/	وز �	�� ا=�Fراب ا��# ��ون 5

� ا��-ل '��	 0. ��ول 
ن , ا���ول:5�# ذ�ك أ��	 �'�# 5�# أ�س (.ث و�ر�ب     �	�
ا���م وا��وار وذ�ك �3دم ا

� ا��# ��	ول أن ��طر و����وذ 5�#  وأ2	 =,دون �0م /��
�0م 
ن دون �وار ��/	وز 
ن *.�, ا�ذات ا��ظرة ا�

� �,ا�
و2وع 
5�# ا�
و2وع أي ا���	ح ا��	 5�# اM*ر �.��	ق و
ن ( �����
���م 0	��وار /3ل 
ن ا�ذات ")4( .  


وه  إ�#و
ن ھذا 0	��ر
�وط%	 ��دف �����ط3ون /
3	 أن 	
%ول F	دا
ر 0# أن روا  	

�	5دة ا��	س �

� ,'�����م 5	
� وا=/�
	ر�	ت ا��رد
� ا��
/ #�5 	%� ا���ول ھو �3
م 
��ل ا��ر
�وطو'	��	�# ھدف �طر

  .ا���م -�@ ��/ر'� 'ر
��	 إ�#'
�3# ��دف ,وا��-ورات وا�ھداف وا�
%	-د
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د*ل إ:5	دل 
-ط�#  - )1( 	%   .  195. ص ,
ر/G �	'ق,�# ا��ر
�وط

� 9	رة  - )2(�  .10.11.ص ص ,
ر/G �	'ق:�'

  .7.ص  ,
ر/G �	'ق,و
%	=ت أ*ري ,�/�# ا�/
ل :ھ	�ز /ورج F	دا
ر - )3(

)4( -  ,��� G/ر
  .11.ص :ا�

  

  

  

  

  

ن ا��ص وا�واG9 ���	 ا���وب ����م 3'ر ' �� ا�9.3�3'ر ا��دا(ون ا��ر
�وط%	 ا�/واب ا�����# 5ن /د�

ن وا39, وواG9 ا��ص ،0. ' �*
	ر�� ا���'	�%	رئ 0/وة ا��	ر
�'$# ا��'3	ده 0# ا�� و��  �5'	ره'	� 2رور�
ر�

� *	رج دا�رة ��
���	 �-ور 9راءة ��و��# دظ��'ق ا���م وا���ول ،إذ = � �
	ر�� 	م ا��ص وأ�
	ط, ا�د=�
ور ا�

0*رج إ�# ا�و/ود �0م  ��
0� ا�ز	�
� ،ا�%'�

ن أدوا��	 ،
(ل ا���	م ا� ��
� '3د ذ�ك 5'ر /�ا���ول /ا���و

،ا���	
ل 'ن ا�
و2و5# وا�ذا�# ��ن ھذا = �3# أن ا���ول �
'�ث �	ن و�د 
*-وص ھو (
رة ھذا ا���	5ل 

0�%د �	ن ، ������� ا�
3	-رة و�م ��ن �, ا
�دادات 5'ر ا��	ر+ طول ����� ،�0/ده #0  
�داو=ا��

�ذ ا�3-ور ا�%د

 ����� إ= 0# ا�3-ر ا�و�ط =ر�'ا��

'�(	 ذو أھ @'-� ،إ= أ�, �م �# ،و�%د ا�و�	��
 أ*د	ط, '	���	ب ا�
%دس ا�

رة 0# ا�3-ر ا��دث وأ-'@ ��م '	��ظرة أ5م ��, ��	ول '	�درا�� �ل ا��-وص دون ا��(�	ء 	$
و'�ذا D0ن .أ'3	د 

� ظھدف �
	ر�	ت ا��رد
� ا��
/ #�5 	%� ا���ول ھو �3
م 
��ل ا��ر
�وط�ر5	
وا��-ورات وا�30	ل  وا=/�

Oا �� 'ر
��	 وا�
%	-د '
�3# ��دف إ�# ا���م ا�-�@ ��/ر'�	��.  

 
 
 
 
 


