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 الحمد هلل بلغنا مقصده وشكره .   

 ـشكره شــكرا يوافي نعمـه.ون   

 ونبتغي مرضاته وفضله .     

 فنشكر هللا شكرا جزيال طيبا مباركا فيه .                     

 اخص بالذكر : نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا في إتمام هذا العمل المتواضع 

 رافه على هذه بداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المحترم د/قواسمي مراد إلش

 المذكرة، ومساعدته القيمة التي أحاطنا بها طيلة فترة التحضير..ألف..ألف...ألف...شكر 

 .......إلى أستاذتي المحترمة بوستة كريمة  ...على تشجيعاتها وحرصها على رفع

 معنوياتي بنصائحها المثمرة . 

 ع....إلى كل من مد لنا يد العون وساهم في إثراء هذا العمل المتواض

 إلى رئيس القسم د / حموم لخضر والى كل أساتذة قسم الفلسفة بجامعة مستغانم ....  

 ونكرر شكرنا وتقديرنا  الستأذنا الدكتور قواسمي مراد ....          



ت  
 

 

 ....إىل تاج الرؤوس ورمز السبيل والعطاء ....ومنبع احلب واحلنان ..أمي الغالية 

 ...إىل من ترتاح له نفسي ..بعد العناء وتأمن له روحي بعد وجل  ....إىل من سهر من أجل راحيت

 أيب الغايل 

 ....أول     هلما ية وليس أخرها أهدي أول مثرايت العلم                

 أستاذين يف حيايت وأصل أناي وكينونيت ...مها األخر...                 

قيقايت وكل عائليت وكل من حيمل اسم هبلول.....إىل كل الذي صنع به وجودي وجناحي ....و إىل ش         

 من اعرفهم وأمحلهم يف قليب ...ومل خيطهم القلم ...

 إىل صديقايت ورفيقتا دريب عائشة وحورية وحليمة  ....واىل عبد الرمحن خطييب ...

 وم بـ التأويل عند هيدغر... سعدون اليت رافقتين ورافقتها طيلة اجناز هذا البحث املتواضع املوس صديقيت فاطمةإىل 

 إىل كل من وهب نفسه للعلم ...

 وكل من حيب فاطمة هبلول بصدق ...

 

 بهلول فاطمة
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  من ربا ي صغةر  ورعا ي كبةر  وغمر ي بحبه حفهه ا هل و أطال يف عمر  أيب العزيزإىل

 ي احلبيبةمن مل متل يوما و مل تتعب يوما من العطاء و االهتمام يب و بأوالدي أم إىل

  من مد ي بالقو  و العزم لساستمرار زوجي العزيزإىل

 رنيم  –مايا  –ىل قرات عيين حفههم ا هل أمةر إ

  اخويت و أخوايت أدام ا هل عليهم بالصحة و العافية إىل

 على الفراغ الذي خلفته اىل روح االستاذ زعيطي عبد القادر نعتدالروح اليت فارقتنا و مل  إىل

 قم الرتبوي ملدرسة الشهيد فقةر بن فلوح كل الطا  إىل

  وحبيبايت سلمى والكحلة وعائشة رفيقيت هبلول فاطمة جعل ا هل كل أيامها سعاد  إىل

  استاذي الدكتور قوايمي مراد الذي أشر  على اجناز هذا العمل إىل

  كل من عر  فاطمة  و دعمها من قريب او من بعيدإىل

 سعدون  فاطمة



ج  
 

 مقدمة :

فلسفة التأويل يف مسارها التارخيي املمتد منذ نشأهتا األوىل، وحىت وقتنا الراهن بتعدد املنعطفات مرت     

املهمة اليت شكلت جهازها املعريف وأسست ملداخلها النهرية وتطبيقاهتا الكربى ،وقد أدى ذلك إىل تعدد القراءات 

كان للتأويل يف بدايته األوىل عساقة مباشر  بالنص   اليت قدمت للتأويلية بتعدد النهريات والتوجهات التأويلية ،فقد

منحى مغاير للتصور القدمي ولعل أهم منوذج" التأويل عند الفيلسو   اختذالديين ،غةر أن التأويل باملعىن املعاصر 

 األملا ي مارتن هيدغر... 

( ما مل 1976ـ 1889دغر )...ال يستطيع املرء أن يدرك مقاصد الفكر الذي أنشأ  الفيلسو  األملا ي مارتن هي

ينهر نهرا صبورا يف التحول الذي طرأ على مسةرته الفلسفية ،فالبحث عن مقام اإلنسان يف العمار  الفكرية اليت 

شيدها مارتن هيدغر يستوجب اإلملام بطبيعة املنعطف أو املنعرج الذي اجتاز  حني قرر االنتقال من التأمل يف بنية 

 أمل يف معىن الكينونة عينها .   االختبار الوجودي إىل الت

أين أصبحت شكسا من الفلسفة ،فبقدومه عر   لهةرمينوطيقاإن هايدغر دون منازع عراب التحول األنطولوجي ل

التأويل قفز  نوعية تتجلى هذ  األخةر  يف انفتاح التأويل على الوجود  وارتباطه باللغة اليت متثل مسكن الوجود 

دث منعطفا يف تاريخ التأويل وهو ما يسمى باملنعطف   األنطولوجي /الوجودي يف ،ويكون بذلك هيدغر قد اح

الدازاين...وعليه نطرح السؤال التايل :ماهي أسس التأويل عند هيدغر ؟  اهلرمينوطيقا ،أو ما يطلق عليه هبرمينوطيقا

؟ دغريةايأو ما هي نقطة التحول اليت جاءت هبا التأويلية اهل



 

ح  
 

باملسائل  االهتمام املتزايدحيركنا  الغريب ومل األعمى للفكرا موضوع هذ  الدراسة بدافع االحنياز ...مل يكن اختيارن

و عمقه يف خضم مسألة املوضوع،..وإمنا اختيارنا صادر عن قناعتنا بأمهية هذا العربية.الغربية على حساب اجلهود 

نهرا  املاضية وذلككافة األطوار   وفهمه يفنا قراءته التأويل وبضرور  املسامهة الفكرية وحماولة فهمه ألنه تعسر علي

 ومفاهيمه.للغته اليت تتطلب الغوص يف عمق مصطلحا  

...و يف هذا اإلطار قسمنا هذا البحث حسب ما يتوافق مع ما هو مطروح من تصورات إىل مقدمة، وثساثة 

امتة مبثابة حوصلة عن األخةر خ مطالب ويفمبحث يتضمن  أساسية وكلكل فصل مباحث   فصول، ويتضمن

 املوضوع أو البحث. 

يف األساس على اإلملام باملوضوع وكذا دوافع اختيار هذا املوضوع كما اشتملت على اإلشكالية  املقدمة: اشتملت

 للبحث.األساسية 

ويل رصد مفهوم التأ إىلبـ قراءة كرونولوجية لمفهوم التأويل الفصل األول :ارتأينا يف الفصل األول املعنون  

 ر واملساعد  يف بلور  مفهوم التأويل عند  .غمينوطيقا عرب العصور السابقة هليدةر واهل

ركزنا يف أول مبحث على التطور الكرنولوجي ملفهوم اهلةرمينوطيقا عرب  بحيثويتضمن هذا الفصل ثساث مباحث 

يقا الرومانسية ممثلة بأعسامها شسايرماخر أما الثا ي فكان البد من الرجوع اىل اهلةرمينوط ,جتلياته الفكرية والتارخيية

   ودلتاي فيما خصصنا الفصل الثالث لإلرهاصات النهرية للتأويل الغريب املعاصر عند فساسفة الشك نيتشه

  ماركس وفرويد

 ثساث مباحث خصصنااىل هذا الفصل  يتفرع،األنطولوجي عند مارتن هيدغر  لتأويلباالفصل الثا ي املعنون 

رغوهوسرل وهيد ن كانطم لعن فكر  كفيه التأويلي للفينومينولوجيا وتكلمنا  واملنعطف يدغرهلل األو  املبحث
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يف الفينومينولوجيا أو حتوالت الفينومينولوجيا عرب هؤالء الثساث ،أما املبحث الثا ي فخصصنا  إىل التعمق يف أسس 

تأويل الدازاين إىل اللغة وصوال إىل جماوز  فعلية  التأويل عند هيدغر انطساقا من الفهم ومشروع  الكينونة مرورا مبن

للميتافيزيقا . أما املبحث الثالث حددنا فيه جتربة الفن مبا هي ممارسة تأويلية وتطرقنا فيه إىل الطابع التأويلي يف 

 العمل الفين وشيئية الشيء وكذا تأثةر االحكام املسبقة يف الفعل التأويلي والرؤية التأويلية للشعر .

ملعنون هذا الفصل إىل مبحثني أما املبحث األول ا قسمناو  رغفاق التأويل بعد هيدآبـ  الفصل الثالث :عنونا  

االستعاد  االنطولوجية للحلقة التأويلية وكذا تارخيية الفهم أساس التأويل  فيه إىل تطرقنايدغري  ااألثر اهلغدامةر و ــ:ب

للنهرية التأويلية وكذا  املسامح العامة الضوء على  فيه  فسلطناول ريكور أما املبحث الثا ي املعنون بالتأويل عند ب

 .فق ريكورأهيدغر يف 

يدغري  وأهم منطلقاته من ماهية التأويل إىل الفهم إىل ااخلامتة: فهي مبثابة حوصلة لكل ما ذكر يف التأويل اهل 

 الشعر .اللغة إىل  العمل الفين  إىل  احلكم املسبق إىل  

استخدام أدوات وكذا املنهج التحليلي  هوالتأويل عند هيدغر هج املعتمد يف هذ  الدراسة املوسومة ب و املن

أخرى مكملة تتعلق باملنهج اللغوي  و اجلينيالوجي  ،هبد  إجساء أسس هذا املوضوع من خسال حتليل النصوص 

إلشكالية وكذا من با ننا من االحاطةمتكاألساسية حول موضوع الدراسة والوقو  على أهم األسس والقواعد اليت 

 . العريب للقارئأجل تقريب فكر هيدغر 

وكذا غزار  انتاجه و شساعة  ومن الصعوبات اليت واجهتنا يف هذا البحث املتواضع لغة  نصوص وأعمال هيدغر

نوع فريد  يدغري مهمة تتطلب اإلجناز ألهنا مغامر  مناومما ال شك فيه أن اخلوض يف غمار الفكر اهل مشروعه

للسؤال والبحث الدؤوب ،وهكذا يبقى مارتن هيدغر حيمل شرار   آفاقاولكن  رغم ذلك  إال أن  الغموض يفتح 

 ويل .السؤال وحرقته على ذلك  اليقني امليتافيزيقي وهي مهمة تتطلب االشتقاق والتأ
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لى جتاوز أوجه التشابه واالختساق بني حمتوى سنحاول أن نوجه اهتمامنا يف هذا البحث املتواضع على سؤال التأويل وسنعمل ع
 أطروحة هيدغر والفكر الساحق أو السابق عليه .

و بالنسبة للمصادر املعتمد  فقد رجعنا باألساس اىل الرتمجة الفرنسية و العربية لبعض كتب هايدغر ومن بني الرتمجات العربية عن 

؟ وترمجة عبد الغفار مكاوي حملاضرات   اضر  هايدغر بعنوان ما الفلسفةصل االملا ي مباشر  نشةر اىل ترمجة حممود رجب حملألا

ماهية احلقيقة ونهرية أفساطون عن احلقيقة وكذا ترمجة فؤاد كامل حملاضريت "امليتافيزيقا وماهية الشعر" اما فيما خيص الرتمجة اىل 

كما اطلعنا على بعض الدراسات " لوجود والزمان "ا  Francois Vezinالفرنسية عن االصل االملا ي فقد اعتمدنا على ترمجة 

  .السابقة اليت تناولت بالبحث موضوع التأويل يف الفلسفة الغربية املعاصر 

ومما ال شك فيه ان اهتمام املفكرين العرب بالفلسفة الغربية عموما و بالفكر اهلايدغري خصوصا قد أفرز عد  أعمال ظهرت على 

نقل العقل (يب مثل أعمال  املفكر علي احلبيب الفروي  يف كتاب بعنوان  "مارتن هايدغر" املشهد الفكري الفلسفي العر 

ر  امليتافيزيقي قراء  انطولوجية للرتاث الغريب ( يف حماولة منه لتقريب الفهم لتأوليه هايدغر من القارئ العريب  واملفكر عبد الغين با

تأويلي " يف جتربة لنقل التحول  التأويلي من الغرب اىل الشرق و غةرها من  يف مؤلفه "اهلةرمينوطيقا والفلسفة حنو مشروع عقل

 قسام جادتألالعديد من ا و الكتابات "ككتاب فهم الفهم"  لعادل مصطفى  و املهتم بالتـأويلية  الباحث فتحي املسكيين

ف نسمع و كيف نصمت لنحسن فهم بدراسات حول هذا املوضوع وما عملنا املتواضع اال حماولة للتعلم .. ....نتعلم كي

......  نتعلم كيف نرتجل ليلتقي أفق فهمنا مع آفاق أخرى بحثا عن عنامع اآلخر الذي خيتلف  نتحاوراآلخر...  لنتعلم كيف 

 احلقيقة بغض النهر عمن ميتلكها وننزل من برج األنا املتعنتة ونذعن لصوت احلق ........ان نتعلم فتح امكانات جديد  للعيش

 قية اتنا  احلقيو أن نتعلم ثقافة االختسا  مع اآلخر......وقبل كل هذا أن نعي ذ
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 الفصل األول :قراءة كرونولوجية لمفهوم التأويل .

 . ـ  المبحث األول :التأويل ،سؤال البدء

 :التأويل يف العصر اليونا ي.1املطلب 

 :التأويل يف العصر الوسيط.2املطلب 

 ر النهضة.:التأويل يف عص3املطلب 

 .مرجعية هيدغر التأويلية: ـ    المبحث الثاني

 املطلب األول :شسايرماخر ومشروع اهلرمينوطيقا الرومانسية .

 املطلب الثا ي :وهلامل دلتاي ورحلة البحث عن أساس منهجي لعلوم الفكر.

 ـ    المبحث الثالث :اإلرهاصات النظرية للتأويل الفلسفي المعاصر .

 فريدريـــــــك نيتشه، اجلينيالوجيا  والـتأويل .املطلب األول :

 املطلب الثا ي : سيغموند فرويد ..اإلسهامات اهلرمينطيقية للتحليل النفسي.

 املطلب الثالث :كارل ماركس  والوعي الزائف
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خر آإن البحث يف تاريخ الفلسفة جيعلنا نلمس مدى تطور مفاهيمها واختسا  دالالهتا من عصر إىل 

تبعا للسياق الثقايف الذي تبلورت ومنت فيه ،مما يعين أهنا تعرب عن طريقة حيا  اإلنسان وتفكةر  يف كل حقبة وهذا 

زمنية ومن بني هذ  املفاهيم احلاملة لثقافة اإلنسان اهلرمينوطيقا أو فن التأويل الذي أخذ يف العصر احلديث 

يف الفلسفة اليونانية أو الوسيطية واليت أدت إىل نشأ   واملعاصر دالالت متباينة ومغاير  لنلك اليت كانت سائد 

مذهب فلسفي قائم بذاته ،يتمثل يف التأويل الذي ال جند له تعريفا متفقا عليه بل متعدد بتعدد النهريات واملدارس 

ن العصر ،وقبل اخلوض يف املوضوع جيدر بنا تقدمي صور  خمتصر  لتطور لفظ التأويل أو اهلرمينوطيقا تارخييا بدء م

 .( غةرهمدغر* يهو  دلتايو  شسايرماخراليونا ي إيل العصر احلديث )

التأويلية إذا باختسا  العصور  فالتأويلية جمال واسع يثةر تساؤالت كثةر  حييل على معان خمتلفة، فما مفهوم

 الفساسفة ؟و 

 

 

                                                           
هويت بروتستانيت وفيلسو  أملا ي شهةر يعد مؤسس ما صار يعر  باهلرمينوطيقاال 1834ـ1768 شاليرماخر 
راد تأسيس هرمينوطيقا تنافس العلوم دلتاي فيلسو  ومؤرخ فلسفة أملا ي عاش يف القرن التاسع عشر إىل بداية العقد الثا ي من القرن العشرين وقد تأثر بكل من كانط وهيجل وأ*

 التجريبية .
مبسكرش ،وهي مدينة صغةر  يف مقاطعة بادن بأملانيا ،ألسر   1889سبتمرب  20فيلسو  أملا ي يعد يف أوساط  واسعة االنتشار املمثل الرئيسي للوجودية ، ولد يف  غر* مارتن هايد

 يوهنا تلك املدينة ،وكانت ديانته الكاثوليكية وكذلك زوجته عميقة اجلذور يف هذا اإلقليم وكان ابو  صانع براميل ويف الوقت نفسه   كان أمينا خلزانة الكنيسة  القديس مارتن يف
 . كمف

واسهمت يف  هيدغريف مدرسة كونيتانس الثانوية وتابع تعليمه الساهويت يف معهد فرايبورغ األسقفي ،وكانت هلذ  الدراسة الساهوتية دورها يف توجيه فكر  1903بدأ دراسته سنة 
 خاصة تشكيل فكر  الفلسفي وامليتافيزيقي 

 وكةركوجارد ونتتشه إكهارتواملعلم  بومة جيكوببأعمال  هيدغر(وقد تأثر  إدموند هوسرلالتحق جبامعة فرايبورغ حيث درس الفلسفة حتت إشرا  فيلسو  الهواهر الكبةر) 
 . هوسرلو

أصبح حمررا مشاركا جمللة "حوليات الفلسفة  يكارت،دن دنيس سكوت على يد ع 1916ويبدو أن الفكر الغنوصي ترك اثرا عميقا فيه وكانت رسالته للدكتورا  اليت حصل عليها عام 
نشر هبا كتابه الرئيسي "الوجود والزمان "وهو من اعهم املؤلفات الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة  1927ويف عام  1923والبحث الفينومينولوجي "وقد عني استاذ جبامعة ماربورج 

 .1946وإستمر هبا استاذا لغاية  هلوسرلعاد اىل جامعة فرايبورج جبنوب أملانيا أستاذا هبا خلفا  1928وبعد ذلك عام هوسرلوهو حيمل إهداء ألستاذ  
 تأثر هيدغر بكل من هوسرل و دلتاي و كةركوغارد وقد إهتم بالفكر اليونا ي خاصة ارسطو ودرس كانط

،عن ماهية العقل 1929،كانط ومشكلة امليتافيزيقا 1929،ما امليتافيزيقا 1927،الوجود والزمان 1916ومن أعمال هيدغر الرئيسية :نهرية املقوالت عند دنيس سكوت 
 ...اخل 1970،اراء 1970،علم الهواهر والساهوت 1956،ما الفلسفة ؟1954،ما التفكةر ؟1955،عن مسألة الوجود 1936،هولدرلني وماهية الشعر 1929
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 : سؤال البدء ؟: التأويلالمبحث األول

 ليونـاني المطلـب األول: التـأويل في العصـر ا

 يفسروالذي يعين  HERMENEUEINكلمة مشتقة يف أصلها من الفعل اليونا ي  الهرمينوطيقا

رسول آهلة   *HERMESويعين تفسةر و يرتبط يف أصله باإلله هرمس  HERMENIAسم اإلو 

 .1و الوسيط  األوملب

 ي:وميكن حصر معىن كلمة هرمينوطيقا من الناحية اللغوية يف ثساثة معا ي أساسية ه

ل تقين يعتمد على معطيات اللغة واملنطق وبذلك فهي تشةر إىل فن التأويل كاستعما ،2الرتمجةالتعبةر، التفسةر و 

 .3ترمجة النصوصلتفسةر و 

مينوطيقا أو التأويل يف الفلسفة القدمية )اليونانية ( نلمسه ةر ن املنابع الكساسيكية ملصطلح هأوهبذا ميكن القول ب

أخرى وسيلة لتفحص دور التأويل  داللة معقولة ومن جهة هومةروسي كوسيلة إلعطاء تراث من جهة الرتاث الرمز 

 العرافة ) الكهانة ( يف العامل األوسع للدين اليونا ي .و 

وإذا نهارنا إىل األبعاد الفلسفية هلذا املصطلح يف الفلسفة اليونانية ميكن القول أنه مل ميثل نهرية فلسفية قائمة 

 :نا جند  قد ورد بدالالت متفاوتة وخمتلفة ، وأول فيلسو  ميكن أن نلمس ذلك عند  بذاهتا رغم أن

 

                                                           
 كتاب منحول نسبة إىل هرمس )املثلث العهمة (واليت أثرت يف التعاليم الباطنية الغربية بشكل كبةر   *هرمسية :هي تقليد ديين وفلسفي مستقى من

 هي مصطلح يرمز إلله اإلغريق يف العصور القدمية املتأخر  بالتوازي مع املسيحية والغنوصية و األفساطونية احملدثة 
 .24،ص  2007 – 1فساطون إىل غادامةر ، دار رؤية للنشر و التوزيع ، طعادل مصطفى ، مدخل اىل اهلرمنيوطيقا: نهرية التأويل من أ1
 . 35-34املرجع نفسه ص 2
 .29،ص2002،املركز الثقايف العريب ،بةروت لبنان 1حممد شوقي الزين ،تأويسات وتفكيكيات :فصول يف الفكر العريب املعاصر ،ط 3
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 (PLATON)أفالطـــــــــــون:- أ

مينوطيقا يف حماور  ةر ق.م ( مصطلح اهل 347 –ق.م  428استعمل الفيلسو  اليونا ي أفساطون* ) 

عبةر وتأويل وتفسةر معانيه مما جيعله ( وهو شاعر يقوم بتساو  أشعار هومةروس ، ومن مث يقوم التIONايون ) 

 .1حامسا لرسالة هومةروس إليصاهلا للمستمعني و هذا ماجيعل وظيفته شبيهة بوظيفة هرمس 

 ، ومعنا  أن الشعراء مبثابة مؤولني وهم وسطاء بني اآلهلة والبشر وتتموضع2هلةاآل مفسروولقد اعترب الشعراء 

هذ  احللقة يف السلسلة و  ، فاملؤول هو حامل رسائل أو مقدسن خسال هذا يف سياق ديينمينوطيقا مةر اهل

هو جمرد مهار  (أفساطون(اهلرمينوطيقية تتمثل يف الشاعر ) رسول اآلهلة و املستمع )املرسل إليه ( والشعر يف نهر

ن هرمس " بأبروتاغوراس" فردية ) تساو  األشعار ( وكذلك جند بعض االرهاصات اهلرمينوطيقية من خسال حماوراته 

 . 3رسول رته ونشاطه يف اخلطاب وهو مؤول و هو مبعوث " زيوس " أو " زوس" و هو دليل يفضي على قد

من لغة أجنبية إىل لغة متداولة بالتساو  الشفوية وبشرح النصوص وال بالرتمجة  فساطونأ مينوطيقا عندةر مل ترتبط اهل

على" أن ( أفالطون  (د اإلنسان يف العامل ويؤكدلكنها تنطلق من التجربة اللغوية مبا هي عسامة على وجو و 

 .4"مينوطيقا فن و أن املاهر فيها هو الذي يههر يف أحسن صور  و جيعل من املعىن هو مقصد ةر اهل

أن  ال يعينمييل إىل ما ورد يف حماور  ثياتيتوس أو )حول العلم (ل)أفساطون (وهذا  نفس السياق نرى )هيدغر(يف 

طونيا يف شأن اهلرمينوطيقا بل كانت الرغبة حتدو  لـأنه يعود إىل املعىن االصلي لداللة )هيدغر ( سيكون أفسا

( مبا خيدم جمرى تفكةر  وهو يتأمل الوجود ـ العامل ـ الطبيعة  ـ اإلنسان معا وفق رؤية (hermeneutikاملصطلح 
                                                           
وىل اليت أشعلت مجيع  املسائل واالفكار الفلسفية يف العامل الغريب حىت اليوم وايضا  * أفساطون :فيلسو  إغريقي من أبرز الفساسفة اليونانيني دون منازع ،وكانت أعماله هي الشرار  األأ

 احلافز األول لههور علم النفس واملنطق والسياسة ،وقد خلقت تلك األعمال تأثةرات عميقة على احليا  العملية يف خمتلف عصور التاريخ . 
 ،حماور  تياتيوس ،حماور  السفسطائي ،حماور  بارميندس ،حماور  االسياسي ،حماور  اجلمهورية . الفيدون وبروتاغوراسماله :حماور  من اشهر اع

 . 36مرجع سابق ، ص  مدخل اىل اهلةرمينوطيقا نهرية التأويل من أفساطون إىل غادامةر عادل مصطفى ،1
 .  21،ص  2007، اجلزائر ، 1يه قانصو، منشورات االختسا  . طوج -دافيد جاسةر، مقدمة يف اهلةرمينوطيقا ت2
 . 79، ص 10عبد العزيز العيادي ، اهلةرمينوطيقا أو اسم الفلسفة اآلخر ، جملة أوراق فلسفية ، ع 3
 . 12،ص  2008، شتاء  133احتاد الكتاب العرب، دمشق، ع جملة اآلداب ،الجنية فصيلة ،  –عبد الغين بار  ، ااهلةرمينوطيقا و الرتمجة ، مقارنة يف أصول املصطلح وحتوالته 4
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(:"يف حماور  ثياتيتوس :اإلبساغ هو  أنطولوجية وجدانية فينومينولوجية متجدد  لةروم لساحتفاء هبا ،يقول )هيدغر

تبيني ما مييز األخر باإلرتباط مع اجلمهور وال يتعلق األمر مبفهوم نهري ،ولكن باإلراد  بالتمين بالكينونة ،بالوجود 

 1.مايعين أن اهلرمينوطيقا هي تبليغ وبيان كينونة الكائن يف كينونته 

 (ARISTOTE):أرسطــــــــــــــــــو –ب 

، ولكنه استخدم (نأفساطو(، تتلمذ على يد ق.م ( 322 –ق.م  384اش ما بني )   يونا ي عفيلسو 

وهبذا املعىن فالتأويل عند  هو صياغة األحكام  إذ يعين عند  اإلقرار أو اإلعسان،التأويل مبفهوم خمتلف عن أستاذ  

، وبذلك بالصدق أو الكذب ن أن حتكم عليهبإسناد أمر آلخر ميكاليت ختربنا عن شيء ما و  2التقريرية 

يس هناك ما هو مفقود من سلسلة ، لعبةر رمزي ملا هو معرب عنه شفهياأن الرموز املكتوبة ماهي إال ت(أرسطو (يبني

، فالرمز املكتوب يعمل مثل العسامة اليت تقدم بطريقة  اخلطاب ومن اخلطاب إىل املكتوبنتقال من النفس إىلاإل

 .3فس ، فما هو مكتوب وسيلة دالة أو تذكةر لكلمة النفس املعرب عنها ) املنطوقة ( انفعاالت النوت و موافقة للص

ستخدام األرسطي هو أن تشرح ،وهو اجتا  يؤكد البعد التفسةري للفهم وليس جمرد البعد التعبةري التأويل يف اإل

 املرء عن موقف ما فالكلمات بعد كل شيء ال تقول شيئا ما فحسب بل تفسر  أيضا وتشرحه وتوضحه .قد يعرب

دون أن  يشرحه ،وإذا كان التعبةر هو يف ذاته تأويسا كما أسلفنا ،فإن تفسةر  أو شرحه هو أيضا شكل من 

 4أشكال التأويل .

                                                           
1
 42،ص2016مارتن هيدغر، انطولوجيا هرمينوطيقا الواقعانية  ت عمار  الناصر ، مكتبة الفكر اجلديد منشورات اجلمل ،ب ط،  
 . 44ص  سابق،مرجع  مصطفى،عادل  2
 . 7،ص  1998،  1لبنان ، ط بةروت، والنشر،الفلسفة و التأويل، دار الطليعة للطباعة  قار ،نبيهة 3
4
 43عادل مصطفى ،فهم الفهم ًص  
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( يرى بأن اهلرمينيا تشةر إىل العمل الذي يقوم به الذهن إذ ( peri hermeneiasيف رسالته عن التأويل  

شيء ما أو بكذبه ، فالتأويل هبذا املعىن هو العملية األولية للفكر إذ يصوغ يضع العبارات اليت تتصل بصدق 

 حكما صادقا لشيء ما وفقا ألرسطو .

( عند أرسطو ينبغي ان  ال خيتلط باملنطق ،فاملنطق ينطلق من  Enunciationو اإلقرار )التأويل واإلعسان أ

ت ذاهتا وليس عملية االستدالل من األشياء املعلومة إىل مقارنة العبار  املعلنة ،أما اإلعسان فهو صياغة العبارا

 1 .اجملهولة

 سكندري:فيلــــــــون اإلـ  ج

 حتليساهتم والتأويلذلك جليا من خسال  الفلسفي، ويههرمتيزت الفلسفة اليهودية باشتغاهلا مبسألة التوفيق الديين   

 فلسفة اليونانية من جهة أخرى.من جهة وال والرتاث الشرقيالرمزي التوفيقي بني اليهودية 

 فيلون (اليهودي فيمكننا القول إن فساسفة اليهود كان هلم السبق يف عملية التأويل ومن بني أولئك جند الفيلسو 

درية يشرحون كان يهود اإلسكن  الرمزي، فقدإذ إن هذا األخةر اشتهر مبنهج اصطلح عليه التأويل  (ياالسكندر 

التورا  ال يههر بطريقة مباشر  بل يههر دائما بشكل تأويل دائم لنصوص ( فيلـون (كةرتفإن  رمزيا.التورا  شرحا 

لشيء ى فيه أو يؤول سبب الشر هو االتكوين ير  نص لسفرتتجلى منابع التأويل عند هذا األخةر من خسال  إذ

صنع على مثال هذا حواء يقول " إن ا هل خلق عقسا خالصا يف عامل املثل هو اإلنسان املعقول مث  ىأغو ذي ال

 للذ  احلس وإنقاداحلس وهي حواء معونة ضرورية له فطاوع العقل  دم، وأعطا وآاألرض  إىل أقربالعقل عقسا 

                                                           
1
 44عادل مصطفى ،فهم الفهم ،مرجع  سابق ،ص 
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النفس يف ذاهتا الكربياء وهو قابيل ومجيع الشرور وانتفى منها اخلةر وهو  حلواء، فولدتوهي احلية اليت وسوست 

 .1هابيل وماتت موتا خلقيا

ال أنه إاألعهم" وهو مصدر كل األشياء،  اخلةر»ا هل " فيلون وهولص مصدر  اللوغوس يف فلسفة إن العقل اخلا

 قبل إن تصةر العامل احملسوس . احلالية، أيليس مصدر املاد  األوىل قبل إن تتشكل يف صورهتا 

عتقاد الفيلو ي هو أنه فا هل عند  ببساطة ليس هو اخلالق للماد  األوىل وبالطبع فإن السبب الرئيسي وراء هذا اال

 شرا.ميكن أن خيلق ا هل شيئا يكون  الشر، والن املاد  هي مصدر أيرى 

يؤكد فيلون إن ا هل خلق العامل من العدم فإن معىن هذا أنه خلق العامل املعقول كما يلد العقل أفكار  ،أما كل ما 

يكون دور الوسيط يف العامل احملسوس  هو مادي حمسوس فسا ميكن أن يكون ا هل صانعه بصور  "مباشر  "وهنا

ن ا هل حينما  قال لنصنع اإلنسان على صورتنا ومثالنا خاطب أنتيجة فعل وسطاء بني ا هل واملاد  ،إذ يرى فيلون 

ن اإلنسان مزاج و الذي صنع هو به اجلزء الروحي ألوسطاء ووكل إليهم صنع اجلزء الفا ي من أنفسنا على النح

يف اإلنسان أي جسمه كائن  ا ان ا هل منز  من الشر فكان البد أن يكون من يصنع مبدأ الشربني اخلةر والشر ،مب

 .2غةر ا هل

فيلون يطرح تصور حيتوي يف فهم النص /التورا  أن فهم النص يف حقيقته ليس مقدورا للجميع مادام إن 

لتأويل فهو يهد  إىل جعل التأويل الغاية من ا مجيعا، أماهذا التأويل الذي ليس مقدورا أو مسموحا به للناس 

ه الفلسفية يف ا هل ويف اخللق ئة مع آراسملقداهلا قيمتها لديه أو مبفهوم أخر لتتفق النصوص  أغراضاضرور  حيقق هبا 

 ن يأخذ صفة العاملية. أيسعى إىل تعميم الدين و  الدين، وكانويف النفس ويف 

                                                           
 .59ـ ص1995ـ 1ط  ،القاهر  ،دار املعار  ،مصطفى النشار ـ مدرسة اإلسكندرية بني الرتاث الشرقي والفلسفة اليونانية1
.67املرجع نفسه، ص 2
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 : الــــــــــــعصر الوســــيط المطلب الثاني

لقد كان لبزوغ مفهوم اهلرمينوطيقا يف الفرت  اليونانية دورا مهما يف تفسةر الكتاب املقدس والنصوص 

تعلق األمر بالديانة اليهودية سواء  املقدسة ومن مث اختسافها مما زاد من تعدد القراءات ومن مث تعدد التفاسةر

 العصر الوسيط . املسيحية ، وهذا ما سيكون له أثر يف تفسةر النص املقدس يفأو 

 (SAINT AUGUSTUN): القديس أوغســــــطين –أ 

ن ما كان سائدا قبله م ( دورا يف التأويل أل 430-م  354) أوغسطينالساهويت لقد كان للفيلسو  و 

هو تفسةر النص املقدس على معا ي ثساثة ، إال أن هذا األخةر عمل على حتديد مستوى آخر للتفسةر هو الداللة 

الذي يرتتب عليه تعدد القراءات للنص املقدس و ب قرذلك عندما أهذا املفهوم و  قد بلور( وغسطنيأ(، والرمزية 

   قد مجع بني نداك " وجندآمينوطيقي السائد ةر تعدد يف التفسةرات ، وكانت هذ  حماولة منه حلل الصراع  اهل

، كما حيث  1النحوية لفهم النص الديين للغوية و بد من التقيد بالقواعد االرمزية يف آن واحد إذ الالقراء  احلرفية و 

ن الكلمات داخل اإلضافة إىل التوجيهات النحوية ألعلى النهر إىل السياق الواسع للنص ب( أوغسطني )القديس 

، وذلك جيعل من التأويل حركة فهمية متضمنة لقواعد حنوية وسياقات  2ن تفهم بنحو منعزلأالنص ال ميكن 

 قصدية املؤلف .

 

 

 

                                                           
 . 65-64ابق ، ص ص دافيد جاسةر ، مرجع س 1
 . 119مرجع نفسه ، ص  2
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 عــــــــصر الــنهضة :الثالث المطلب

مع جميء عصر النهضة أصبح تأويل الكتابات املقدسة أكثر تركيبا خصوصا عندما أضيف إليه من فكر 

( الذي يغوص يف الرمزية واملعا ي اجملازية العميقة "يف أي كلمة يلمع ألف ضوء les kabbalistes (القبالني

ن مينح تأويسات غةر منتهية اليهودية اليت جتعل النص قابسا ألنهر القبالة   املقولة خةر ملخص لوجهة ولعل هذ

صوات وهكذا ي بتشتيت أصوات الكلمة وحروفها وإسناد دالالت احلرو  واأللتحطيم مستوا  التعبةري اخلط

ر و الثور  كما كان للمصلح الديين مارتن لوث1" فتحت القبالة اليهودية الباب على مصراعيه لسا حمدودية التأويل

 مينوطيقا احلديثة .ةر يف بلور  مفهوم اهلالألثر بالغ  اليت حركت وحررت الفكر من سيطر  الكنيسة

   1546- 1483مارتن لوثر : 

مؤسسا للمذهب الربوتستانيت ، أملا ي اجلنسية أول من حرك اإلصساح ومصلحا دينيا ، و يعترب الهوتيا 

لديين ، وهذا الرفض حرر القارئ قية وجند  يرفض القراء  الرمزية للنص امينوطيةر الديين الذي كان مبثابة ثور  ه

ذلك  معنا  أن يستمد فهمه من خسال املعىن املباشر للنص متجاوزا يفه يتفاعل مع النص  ) اإلجنيل ( و جعلو 

لسلطة  أخساقياته غةر خاضعيتعامل القارئ مع النص بحرفتيه و فسادها مبعىن أن سلطة الكنيسة الكاثوليكية و 

الكنيسة ، فهو بالتايل ال حيتاج ملرجعية النص لفهمه ، فهو يفسر نفسه بنفسه ومنه ينمو الفهم الروحي ألن 

 . 2جنيل بالنسبة للمسيحي طريق للوصول إىل ا هل اإل

 

 

                                                           
 91ص ،  1990البيان ،املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء, جمهولحممد مفتاح ، 1
 . 89-88دافيد جاسةر ، مرجع سابق ، ص ص2
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 الثاني : مرجعية هيدغر التأويلية المبحث

 المطلب األول : شاليرماخر و مشروع الهرمينوطيقا الرومانسية

-FIREDRICH SCHLEIERMACHER  (1768د فريدريك شسايرماخر"يع

مينوطيقا من دائر  الساهوت إىل ةر صاحب الفضل يف نقل جمال اهتمام اهلمينوطيقا العامة و ةر ( مؤسس اهل1834

تبلورت طريقة جديد  يف التأويل هتد   (شسايرماخر(. فبقدوم 1فضاء التفكةر الفلسفي لتكون فن للفهم عينه"

عاملي ،فإليه يعود الفضل يف حترير التأويلية من العناصر الدغمائية اليت فرضتها التأويلية كمبحث عام و  إىل تأسيس

كان يسةر يف اجتا  واحد وهو فهم وتأويل   (يرماخرشسا(التأويل قبل  أنبالتأويلية الساهوتية ، فينبغي التذكةر 

نقل مركز ثقل التأويلية ورفعه إىل مستوى مبدأ ( يرماخرشسا(فإنالكتاب املقدس ،وعلى هذا النصوص الدينية و 

دبيا فهناك وحد  أو أو دينيا أهبذا فهو ال يفرق بني معىن هذا النص أو ذاك سواء كان نصا قانونيا إجرائي* و 

بلغة أخرى مهما تعددت وتنوعت هذ  النصوص فهي ختسافات هي فن الفهم اللغوي  و إلجوهرية من وراء هذ  ا

مر هذا األيهتم مببادئ  الفهم اللغوي و "فهم فن لل"هو اللغة لذا فاحلاجة ماسة اىل تطوير  تنكشف يف ثوب واحد

ي لتزام بحرفية النص زياد  على ذلك فهالكنيسة اليت تفرض على املؤول اإلعلى سلطة ( شسايرماخر(ندركه يف مترد 

 باإلحلاد واهلرطقة . كل من حييد عن هذ  القواعد يتهمتلزمه لسلطة التقليد املسيحي والكنيسي و 

، وهذ  العبار  تبني أن الفهم أصبح مهمة مبعىن  2هنا "فن جتنب سوء الفهم*"أالتأويلية ب( شسايرماخر(يعر  

فإن املتخصصة تتحدد وفقا خلصوصية مضموهنا ) كالنصوص املقدسة ( ويسات التقليدية و جديد فإذا كانت التأ

                                                           
 . 175، ص  2008،  1لوم ، بةروت ، طالدار العربية للع –عبد الغين بار  ، اهلةرمينوطيقا و الفلسفة حنو مشروع عقل تأويلي ، منشورات االختسا  1

 ضع لنفس إجراءات الفهم وقواعد  .* مبدأ إجرائي :وحد  إجراء ،يقصد هبا مهما تعددت الطرق اليت تنتقل فيها األفكار كتابة كانت أم شفاهة أو يف لغة اخرى فإهنا كلها خت
ظ املخاطب أو هي حسن تصور املعىن ،فالفهم مراد  لإلدراك ولقو  الذهن اليت هي استعداد تام ( عند اجلرجا ي يف تعريفه }تصور املعىن من لف( Compréhension*الفهم 

 . 170،ص2،ج1982بنا ي ،بةروت ، إلدراك العلوم واملعار  بالفكر وجود  الفهم ،صحة االنتقال  من امللزومات اىل اللوازم .مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي ،دار الكتاب الل
 . 271،  ص 2007،  1قة و املنهج ،ت حسن ناظم على حكم صاحل ، دار رؤيا ، طرابلس ، ط غدامةر ، احلقي2
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النصوص املقدسة فيما يرى هم الذي يكون قاعدهتا املشرتكة و ء الفمينوطيقا العامة حتمل حصرا على إجراةر هلا

 مدونة من طر  البشر لذا فهي ختضع للقواعد ذاهتا اليت خيضع هلا أي نص آخر . (شسايرماخر(

جديد  تناهض النهريات القدمية أطر لنهرية تأويلية يكمن ليس يف رسم خطوط و  (سايرماخرش(" إن مسعى 

الذاتية على ما هو موضوعي بقدر ما هو بحث عن أحداث رد  معرفية شبيهة باألبعاد حماولة لفرض سلطان أو 

مينوطيقا العامة فيما يزعم شسايرماخر " مل يكن هلا من وجود ةر ، أي أن اهل1مينوطيقا باملفهوم اهلرمسيةر الداللية لله

حىت جية ) فقه اللغة( والساهوتية والقانونية و الفيلولو  طيقامينو ةر مينوطيقية متباينة أمهها اهلةر فلم تكن هناك غةر أفرع ه

املسؤول ( فريدريك شسايرماخر (وهكذا يعترب 2الفيلولوجية مل يكن هناك ترابط منهجي" مينوطيقاةر داخل هذ  اهل

بينما كانت العملية التأويلية أويل للنص الديين وسلطة املقدس وخروجه من الدائر  الساهوتية و األول عن جتاوز الت

ات الفهم ، أطلق عليها كما علم خاص أصبحت مع تلك احملاولة علما قائما بذاته يقوم على أساس عمليقبله 

ستخدام نقل املصطلح من دائر  اإل -يرماخرأي شسا –حامد أبو زيد " إنه ناصر مينوطيقا ، يقول ةر قلنا اهلسبق و 

 .3"شروطها يف حتليل النصوص يكون علما موافقا لعملية الفهم و الساهويت ل

نه مل يعد مرتبط باللغة أ ذلك قلنا باإلضافة إىلمرتبط باللغة كما سبق و  (سايرماخرش(إن الفهم لدى

إمنا يتجاوزها إىل فهم ذاتية املؤلف أو املتكلم وال يتحقق ذلك إال باندماج وجدا ي أو مشاركة ومعانيها املوضوعية و 

الذهنية بالعود  إىل أصل  له مبعايشته لكل عملياتهحيل حمول من أن يضع نفسه موضع املؤلف و روحية تكمن املؤ 

تكوين للفعل اإلبداعي أو إعاد  بناء حلهات احليا  أي إعاد  اإلنتاج و إدراك األفكار كانبثاق للحهة من فكر  و 

اإلفصاح عنه يف النص ، نفهم من كشف عن املقاصد األصلية للمؤلف وما أراد قوله و الفعل اإلبداعي األصلي بال

لقواعدي ايسميه التأويل خر يقر بنوعني من الفعل التأويلي: األول مرتبط مبوضوعية النص و هذا أن شسايرما خسال

                                                           
 .177عبد الغين بار ، مرجع سابق ، ص  1
 . 98عادل مصطفى ، مرجع سابق ، ص  2
 .20، ص  2014،  1بحاث ، الدار البيضاء، املغرب ، طناصر حامد أبو زيد ، اشكالية القراء  و آليات التأويل، املركز الثقايف العريب مؤمنون بسا حدود للدراسات واال3
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، األول يتعامل مع معىن النص يه التأويل السيكولوجي أو النفسييسمؤلف و الثا ي مرتبط بذاتية املأو النحوي و 

الدوافع اليت دفعت به  إىل كتابة ملؤلف الفكرية و يعتمد على حيا  ابواسطة قواعد الرتكيب النحوي للغة والثا ي 

 النص .

هذان اجلانبان يشةران إىل جتربة املؤلف اليت يسعى القارئ إىل إعاد  بنائها بغية فهم املؤلف أو فهم جتربته والقارئ 

نقطة بداية كسا اجلانبني صاحلان كخر و م كل منهما يؤدي إىل فهم اآلميكن له أن يبدأ من أي املبدأين يشاء مادا

ميثسان القواعد  التنبئيو ان املوضوعي والذايت أو اللغوي والنفسي بفرعيهما التارخيي لفهم النص هذان اجلانب

ن شسايرماخر أل، بدوهنا ال ميكن جتنب سوء الفهم األساسية والصيغة احملدد  لفن التأويل عند شسايرماخر و 

نص أو حىت أحسن مما فهمه مبدعه ؤول يفهم مؤلف البوضعه هذان القاعدتان يسعى إىل جعل القارئ أو امل

باعتبار أن كلتا القاعدتني مهمتني يف عملية الفهم الصحيح إال أننا جند  يعود ليلوح  (شسايرماخر(رغم ما أحل به و 

جيب البدء بفهم ( شسايرماخر(لفهم النص حسب ب يقود  إىل الدائر  التأويلية و لقواعدي  وهذا اجلاناللجانب 

ننا يف أ( شسايرماخر(فيما يرى أتى من فهم العناصر املكونة له و ن يتأص يف كليته وهذا الفهم يف كليته البد الن

ن أالدائر  اهلرمينوطيقية تعين مينوطيقية و ةر ا وهي الدائر  اهلنتقال من الكل إىل اجلزء حنن ندور يف دائر  ال هناية هلاإل

ية معقد  مركبة  يبدأ املفسر فيها من أي نقطة شاء لكن عليه أن عملية فهم النص ليست غاية سهلة بل هي عمل

جوانبه املتعدد  اليت أشار إليها تفاصيله و ن يعدل فهمه طبقا ملا يفسر عنه دورانه يف جزئيات النص و أليكون قابسا 

 .1شسايرماخر "

النص ألجزاء املكونة له و يتطلب فهم ا هذا األخةرص يتوقف على فهم النص يف كليته و معنا  أن فهم أجزاء الن

خر إىل احليا  الفكرية للمؤلف ككل فالفهم التام ال ينشئ إال انطساقا ليا للحهة اإلبداعية ينتمي هو اآلباعتبار  جت

 .من الكل املشكل من العوامل الذاتية و املوضوعية 

                                                           
 .22ناصر حامد أبو زيد ، مرجع سابق ، ص  1
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لدورية للفهم يف اد البنية امن منهور هيدغر فالتحليل الوجودي هليدغر أع (شسايرماخر(إذا نهرنا إىل تأويلية 

الزمان "حيث يقول : " ال ينبغي اخلفض من قيمة احللقة ا أكد  هيدغر يف كتابه "الوجود و هذا ممعناها الدقيق و 

اليت ال جيابية للمعرفة األكثر أصالة و إلإىل رتبة حلقة مفرغة شرط أن ترتكها كما هي ،تتوارى فيها اإلمكانيات ا

لي يف كل مر  الدائم و النهائي ليس هو التخن نشاطه األويل و أقتنع التأويل بقية إال إذا اميكن إدراكها بصور  حقي

مني احملور العلمي أإمنا تو تصورات شعبوية و أنزوات طائشة  تصور  السابق لصاحلمن مكتسبه املسبق ومدركه و 

 .1نطساقا من األشياء نفسها "إ

سم التماهي إسر مسافة زمنية اليت يطلق عليها حديثه عن حال يقف عند هذا احلد ففي  (شسايرماخر(إال أن 

ذهب إىل بالقارئ األصلي أي أن يضع الفرد نفسه يف مستوى املؤلف ال يقف التماهي عند حد املساوا  بل ي

 .2ن اهلد  هو فهم املؤلف أفضل مما يفهم هو نفسه أأكثر من ذلك ،حيث يقرر ب

خيلصان  التأويل السيكولوجي االثننين التأويل النحوي و هم بالتاريخ أل  على ذلك يربط الفزياد (شسايرماخر(إن 

هذا و  3هو جمموع املنهج التارخيي ،السيكولوجي التقين (شسايرماخر(هكذا فالتأويل عند إىل التأويل التارخيي و 

رخيي معنا  فهم ستناد إىل الرتاث التاسياق التارخيي ينبغي أن يفهم باإلالنا  ال وجود لشيء خارج التاريخ و مع

 ،ن الهواهر التارخيية تصبح صامتة إذا مل نلحقها بسياقهاها يف سياقها التارخيي الزما ي ألالهواهر من خسال وضع

جل ردم اهلو  التارخيية أو املسافة أيتعاضدان من الة نقول أن جانيب النص النحوي والنفسي يتعاونان و يف هذ  احل

 الفهم.لسوء الزمنية اليت جعلت من النص عرضة 

                                                           
 . 122، ص  2006،  2هيدغر ، الوجود و الزمان نقسا عن غدامةر ، فلسفة التأويل، ت حممد شوقي الزين ، الدار العربية للعلوم ، بةروت ط 1
 . 280،  279ص ص  غدامةر ، احلقيقة و املنهج ، مرجع سابق،2
 . 84، ص  2008،اجلزائر ،  1دراسة يف املنهج التأويلي عند شسايرماخر و دلتاي ،منشورات االختساق ، الدار العربية للعلوم ، ط –بومدين يزيد ، الفهم والنص  3
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إىل إقامة قواعد تعصمنا من سوء الفهم من خسال تصوري جلانيب النص ومن خسال ( شسايرماخر(لقد سعى 

لف وحماولة القبض عليها العود  بالنص إىل جذور  األوىل ووضعه يف سياقه التارخيي أي األصول اليت أرادها املؤ 

 ذلك بإعاد  معايشته ما عايشه املؤلف . جل إعاد  بناء اخلرب  الذهنية ملؤلف النص و أوهذا من 

احلق أن إعاد  بناء فردية املؤلف غةر ممكنة وال ميكن أن تتم بتحليل أسبابه ودوافعه فهذا التحليل يهل عاما و 

على  (شسايرماخر(ن إصرار معاجلة حدسية بالدرجة األساس. أل بالدرجة األوىل أما التأويل السيكولوجي فيتطلب

   ستخدام الفردي للغة أوقع هذا املشروع يف فخ اليوتوبيانطساقا من اإلإواستحضارها بتفاصيلها ع متثل حيا  املبد 

أو املثالية بدليل ركوهبا النزعة الرومانسية اليت ترى األشياء بعني النموذج أو املثال وكذا القدر  على التغلغل داخل 

ن ال نأخذ مبا أ وأيعلق بأنه " جيب أن نضع جانب  (دامةرغ(ها وجتلية مضمراهتا وهو ما جعلالذات لسرب أغوار 

ال ميكن ن إاملة عندما حناول فهم نص معني فيف مشروعه التأويلي ذي النزعة الرومانسية احل( شسايرماخر(قر  أ

ن األمر حينذاك إمكن احلديث عن هذا احللول فأن خنرتق نشاطه الروحي وإذا أخر و بحال أن حنل مكان هذا اآل

هذا يعين أيضا إننا حناول الرتويج لشرعية  ،أمكن إدراكه من معا ي وصلت إلينا من وجهة نهر  هو لكميرتبط مبا 

نه يتوجب علينا أن نذهب إىل إ وإذا ما أردنا أن نفهم حقيقة فاألصل أو اجلوهر الذي يريد أن يقوله هذا األخةر

 ."1ن ميسها الذايت أو يلحقها النسيب حد دعم قيمه هذ  الرباهني الضمنية املقدمة اليت تدعي الكمال لك

 

 

 

 
                                                           

-72، ص ص  2006،  2الدار العربية للعلوم ، اجلزائر، ط  –تسا  ت شوقي الزين ، فلسفة التأويل :األصول ، املبادئ ، االهدا  ، منشورات االخ –هانس جورج غدامةر 1
74 . 
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 دلتاي و رحلة البحث عن أساس منهجي لعلوم الفكر   ويليامالمطلب الثاني:   

ني التفريق  ب ( الذي حاول wilhemdilteyدلتاي )  وليامالتأويل أمهية بالغة خاصة مع  لقد أوىل

. فالعلوم الطبيعية تقوم على الشرح بينما علوم  ختسا  منهج كل منهماإلذلك و  العلوم الطبيعية وعلوم  الفكر،

الرجوع إىل العلل الفكر تستند إىل الفهم ، فالعلوم الطبيعية تشرح الهواهر بتطبيق القوانني العامة وذلك ب

هتتم بفهم الهواهر  مفهوم آخر أهنا تدرج اخلاص يف العام يف حني أن علوم الروح) الفكر( واألسباب الفيزيائية و 

العقل ، وهذ  الهواهر مجيعا تتخذ من الوعي موضوعا عن طريق اإلملام بكلية املعىن واملقصد و  النفسية (خيية و )التار 

 هلا .

رغانون لعلوم الفكر، إذ كان يعتقد أنه ال األمينوطيقا إىل أبعاد ةر ام دلتاي صاحب حماولة توسيع جمال اهلي" يعد ويل

ء صرح منهجي يقوم على املوضوعية أو العلمية أو قل تأسيس مرد للعلوم اإلنسانية وعلوم الفكر من بنا

النزعة النفسية ) السيكولوجية ( اليت  و مينوطيقا من النهر  التارخيية ةر ابستمولوجيا علوم الفكر ، وذلك لتحرير اهل

 . 1عشر " 19كانت سائد  يف أملانيا يف القرن 

التعبةر عن احليا  الداخلية  د منهج خيدم العلوم اإلنسانية و اكان الغرض من حماوالته الفلسفية يف جمال التأويل إجي

عتبار أن كل من العقل يف كتابه) نقد العقل احملض ( با( كانط(كما أراد من خسال أعماله استكمال ما قام به 

بيعية حاد لقد كان رد فعله اجتا  طرق التفكةر املتبىن  يف العلوم الطقل احملض يتطلبان نفس التسويغ و العالتارخيي و 

إىل أن اخلرب  العيانية وليس التأمل (كانط(إذ ال ميكن أن تقوم عليها العلوم اإلنسانية  . " لقد ذهب حتت تأثةر

النهري هي ما ينبغي أن يكون نقطة البدء ألي نهرية يف العلوم الروحية : أي أن اخلرب  املعاشة التارخيية امللموسة 

                                                           
 . 186عبد الغين بار ، اهلةرمنيوطيقا و الفلسفة حنو مشروع عقل تأويلي، مرجع سابق ، ص 1
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من خسال ذلك جند أن دلتاي قد أعطى أمهية للتاريخ  لفهم علوم الروح" و هي نقطة اخلتام يف هي نقطة البدء و 

 1الهاهر  أو املشكلة اإلنسانية  فهم اإلنسان"

أي أنه ليس بإمكاننا أن نفهم أي ظاهر  إنسانية ما دون الرجوع إىل سياقها الزما ي التارخيي معنا  البد من 

 اسرتجاع الوعي بتارخيه وجودنا اخلاص .

يوفق بني بحثه عن  التجربة التارخيية جند  تطرقه ملفهوم الوعي التارخيي و يف(دلتاي (خسال هذا أن  نساحظ من

التارخيية من جهة أخرى ، وذلك أن كانت التجربة التارخيية ضرورية ، فالوعي ة و هنائي من جهأساس موضوعي و 

 االنسا ي ليس فكرا متناهيا .

تكرارها ، يا  تنطلق من خسال جتارب الفرد و وجي للضرور  التارخيية للحبستمولاإلمن خسال تـأمله  (دلتاي(يؤكد 

" يسمى الفهم :وهدفه من هذا وصف الطريقة اليت يكتسب هبا الفرد استمرارية احليا  الداخلية ، يقول دلتاي 

من دون ج فالفهم ال يكون السةرور  اليت من خساهلا نتعر  على الداخل مبساعد  العسامات املدركة من اخلار 

إىل أن ( دلتاي (يلوح ،  قصدي  لتجليات احليا  املؤسسة  بطريقة  دائمة "لنقصد بالتأويل الفهم اتأويل و 

.            األديب ( هي اللغة " فهم جتربة اآلخر ) فهم جتربة النص أو العمل –األساس املشرك الذي يعيننا على الفهم 

ة اليت تعترب التعبةرات األدبيية وخصوبة وقابلية للمشاركة الفعالة  ، و ويعترب الفن واألدب من أكثر اجملاالت حيو 

يه علح عن احليا  الداخلية لإلنسان  و أعهم قدر  من التعبةرات الفنية األخرى على اإلفصا تتخذ من اللغة أدا  هلا و 

أشاد هباوجعلها أساس ي هي جتربة احليا  اليت مفسر  و جتربة النص ، وحسب دلتاهناك جتربة مشرتكة بني النص و 

على وعية من جانب اللغة و موضاتية ألهنا ترتبط بحيا  املفسر و موضوعية ، ذفكر  وفلسفته  وهذ  التجربة ذاتية و 

هكذا يعترب مفهوم وار بني جتربة املتلقي الذاتية والتجربة املوضوعية و هذا تقوم عملية الفهم على نوع من احل

                                                           
 .116عادل مصطفى، مرجع سابق، ص  1



 

19 
 

هبذا يصبح الفهم مواجهة تفهم فيها احليا  نفسها و ، إىل أن يكون عر  عقليةفسه من أن يكون عملية ت"الفهم" ن

 1اخلاصية املميز  للدراسات االنسانية" 

يعر  العلوم الروحية بأهنا جمموعة الدراسات اليت موضوعها ) التاريخ( ومن هذا ( دلتاي (انطساقا من هنا نرى أن 

ملطلقة ، يرفض كل حماولة لتفسةر التارخيية بواسطة الولوج إىل مبدأ املفهوم اجلديد يرفض دلتاي القيم و املبادئ ا

 غةر مشروط .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 148،  147ناصر حامد أبو زيد ، مرجع سابق ، ص ص  1



 

20 
 

 المبحث الثالث: اإلرهاصات النظرية للتأويل الفلسفي المعاصر

 المطلب األول :نيتشه ،الجينيالوجيا والتأويل  : 

من خسال النمط املتفرد به  مههرا من مهاهر العبقرية األملانية ، وذلك ( 1900-1844*) يعترب نيتشه

والنهر  الثاقبة اليت متيز معهم أعماله وصلته الوثيقة بروح العصر الذي عاش فيه وثورته الفريد  من نوعها ضد 

 احنطاط الثقافة األوروبية .

ــــي  ولكن ميثل منعطفا حايما يف تاريخ اخلطاب الفلسف (نيتشه(هي العود  إىل ما وراء التاريخ وإن القراء  التأويلية 

يربز بصور  خاصة كفـقيه لغـوي ومـؤول  فلسفـي ، خيرتق الفكر اإلنشائي ويعيد للغة ظهورها املكثف ( نيتشه(

حماوال التفكةر يف تاريخ اللغة من حيث تقلباهتا واحنرافاهتا ، ويربز كباحث يدرس قيمة اللغة وعساقة اللغة باإلراد  

 األخساق .لسفة فحسب بل تعداها إىل الدين و يتجه إىل الف كوسيلة ملمارسة السلطة واهليمنة ومل

كينونة الكائن يف إراد  القو  ، حيث ينحدر الفكر من اإلراد  اليت ال تريد غةر (نيتشه(اختزل ( ر غهيد(بحسب 

عة يقوم على حترير الفكر من )ال( مع ما يرافقها من نز ( نيتشه(القو  كتأكيد ذايت للذات ألن مفهوم الفكر عند 

انتقام وإقصاء يف مقابل ذلك الفكر تأكيد ل)نعم(تأكيد بوصفه إثباتا ، إثبات يقدر احليا  ويعلي من شأهنا 

ر" من خسال قوله " غفيزيقية لعل هذا ما يستجليه "هيدفليست احليا  يف جوهرها غةر إراد  قو  بكل أحيائها امليتا

هي السمة األساس لكل ماهو موجود وليست فقط خاصية هو إراد  القو  "و ( نيتشه(ما تعنيه احليا  ضمن لغة 

 .1لإلنسان 

                                                           
،ينحدر من اسر  دينية ،فأبوا  من  1844أكتوبر 15 أواسط القرن التاسع عشر ولد نتشه يف ريكن ،بلد  تقع قرب ليبتسج ،بتاريخ يف f.NIETZSCHE*فريدريك نتشه 

شتل ـ عرفت حياته ري متاثراباستاذ  مبدرسة بفورتا وبعد ست سنوات غادرها ليتجه اىل جامعة بون ،وبعدها ايل ليبستيج1858وسط أغلب أفراد  شغلو مناصب دينية ،إلتحق عام 
 إنسانيته،الفجرنالعلم املرح ،هكذا تكلم الفكرية من خسال أنتاجاته واعماله الفكرية ، من أهم اعماله جند ميساد املأسا  من روح املوسيقى ،خواطر يف غةر اواهنا ،إنسان مفرط يف

،فؤاد زكرياء ،نتشه 1900أوت 25سان ...تويف بعد صراع مع املرض إنتهىبه املطا  اىل اجلنون ،زرادشت ،مبعزل عن اخلةر والشر ،أصل األخساق وفصلها ،إراد  القو  ، هو ذا اإلن
 2،نوابغ الفكر الغريب ،دار املعار  ،مصر ،ط

 . 116- 115حممد سبيسا ، مسألة الذات يف الفلسفة احلديثة،  مرجع سابق ، ص ص  –حممد مزيان 1
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الشك؛ مع نيتشه ينطلق التأويل ويربز فعاليته مع جمال القيم ألنه يرى أن هذ  القيم تغلفها قيم احنطاط وحبيسة 

امل من عن ذلك بقوله " يف الع(نيتشه(، ويعرب  1النهر فيها من اجل فهم معانيها اخلفية فهما حقيقيا  وإعاد 

ذن الشرير  اليت ألااليت القيها من العامل وكذلك  السائمةهذا ما علمتين العني  ،األصنام أكثر مما فيها من احلقائق 

 .2صغر مبا عليه هنا أيضا تكون املساءلة بضربات املطرقة أ

ن يتحول ( أيتشهن(ن الضرور  تستلزم يف نهر إسابق البحث عن احلقيقة املطلقة فوملا كانت مهمة الفيلسو  ال

  ىل حتديد سلم القيم إاحلقيقة إىل حل مشكلة التقييم و  الفيلسو  إىل مؤول ويقلب غاية الفلسفة من بلوغ

نه مل خيرج عن اإلطار أيف القيم هو الدليل الدامغ على ( نيتشه(، وهذا األخةر يدل على أن تفكةر  3ومراتبها 

والسبب يف هذا "أن  4فساطونيني تطرفا عرب تاريخ امليتافيزيقيا الغربية األفساطو ي وعليه ميكن القول " بأنه أشد األ

 .قد اعترب أن  القيمة هي الشرط الذي وضعته احليا  نفسها إلمكان احليا  ( نيتشه(

إراد  ( نيتشه(كان يسعى إىل جعل احليا  إراد  وليست هذ  اإلراد  إال إراد  القو  و يربط (نيتشه(يعين أن وهذا

باحلرية والشجاعة واملرح الربا ي الذي ينكر النهر  املتشائمة للحيا  ( نيتشه(العبقرية وهذ  العبقرية يقرهنا القو  ب

 . 5املليئة باملخاطر واالنتصارات 

حول موضوع الرتاجيديا اليونانية ، اليت يبدو من خساهلا انه أراد ( نيتشه(يف نفس السياق الذي متحورت قراءات 

ر اليونا ي يف مرحلته املعروفة ؤية الرتاجيدية لكي تشمل الوجود انطساقا من قراءاته التأويلية للفكأن يوسع حدود الر 

 ا قبل السقراطيــة ، على ضوء الفهم الرتاجيدي يطرح السؤال نفسه :مب

 كيف ميكن فهم العامل من خسال الرتاجيديا؟ أو بصيغة أخرى كيف يولد العامل من رحم املعانا ؟
                                                           

 . 64، ص ، الفلسفة و التأويل، مرجع سابققار نبيهة 1
 من مقدمة الكتاب .،  1996ت حسان بورقية ، حممد الناجي ، افريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، –نتشه ، أفول االصنام 2
  17من مقدمة الكتاب  ،  1983ت حسن قبيس ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بةروت   –نتشه ، أصل االخساق و فصلها 3
 . 337، ص  1977ت عبد الغفار مكاوي  ضمن كتاب نداء احلقيقة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، القاهر  ،  –أفساطون عن احلقيقة  هيدغر ، نهرية4
 . 51، ص  2011حممد ناجي ، افريقيا الشرق ، الدار البيضاء  ،  -فريدريك نتشه ، اراد  القو   ، ت 5
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ن مفهوم الرتاجيديا مفهوم المسه هو األول ووضع إطار  اخلاص به واملميز بحيث جند  يروج إىل أن أ نتشهيرى 

جند  يقول " املواضيع الوحيد  اليت تتألف فيها حيا  اإلغريق هي تلك  اهلام، بحيثاألسطور  اإلغريقية هلا دورها 

أن التنوير اليونا ي كان يف املرحلة (نتشه(يرى  " ،1اليت ينةرها شعاع األسطور  أما املواضيع األخرى فهي معتمة 

 األسطورية .

نت هناك دوافع جترب  على الضعف ن كاإلضعف ،بل طباع القو  متيز  حىت و ال خيضع ل(نيتشه(والرتاجيدي يف نهر

التايل ن سرعان ما يتفطن هلا فيدرك أن الشعور الديين  األخساقي هو املتخفي وراء حالة الضعف اليت تنتابه ، وبإف

يتحفظ منه ،فالرتاجيديا ال تولد يف أحضان العقل وإمنا تتجه إىل كل ما هو العقسا ي ألنه يتجاوز الواقع يف 

" فالرتاجيديا تتحكم فيها 2وعليه يقول " اإلحساس بالرتاجيدي يقوى أو يضعف مع الشهوانية ( نيتشه(نهر

هي احد أوجه استنفاذ  املفهوم امليتافيزيقي  (نيتشه(رؤية أن  (هيدغر(الغريز  وقوهتا بالشهو  ،من هذا املنطلق يرى

ضمن مشروع  نيتشه(هيدغر(للفكر صساحيته هو أن الفكر أصبح حسابا ال فكريا ال عقليا ومن هنا أدرج  

نه مع نتشه "الفكر استنفذ كل قوا  أاللة خالد ، مبعىن ان هيدغر يرى اكتمال  تشكل الفكر امليتافيزيقي بوصفه د

     أن يبدأ من هناك مبعزل عن هذانه الفكر االصيل أحيث  ك يكون على فكر الكينونة منته لذلوقدرا

 .3كتمال اإل 

ومركزيته انطساقا من حتطيم أكرب  الغريبالعقل من خسال ما أرسته  هيمنة  نيتشه دشن مشروعه النقدي للحداثة

بتقويض  (نيتشه(فيزيقا الكربى ومن هاته اللحهة بدأأصنام احلداثة وهو العقل، واحلداثة هاته  متثل خساصة امليتا

في ما وراء "يف كتابه ( نيتشه(وإعاد  تأويل وبنقد جينالوجي يهدم كل ما قامت عليه احلداثة الغربية ، يقول 

" يف حقائق الوعي ال يزال هناك أكثر من تأمسا ي ساذج يعتقد أن مثة يقينيات بسا توسط وعلى  الخير والشر

                                                           
 . 145، ص  2002الغرب ، بةروت ،  –حممد الناجي ، افريقيا الشرق  -، تفريدريك نيتشه ، انسان مفرط يف انسانيته  1
 . 120موسى وهبه ، دار الفرايب ، بةروت ، ص  -فريدريك نتشه ، ما وراء اخلةر و الشر ، ت2
 . 81حممد سبيسا ، مسألة الذات يف الفلسفة احلديثة ، مرجع سابق ، ص  –حممد مزيان 3
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"أنا أريد " كما لو أن املعرفة تدرك هنا (شوبنهاور(من هبا آر " أو على حساب اخلرافة ، اليت ال " أنا أفكسبيل املث

موضوعا حمضا وعاريا بوصفه شيئا يف ذاته ومن دون أي تزييف ال من قبل الذات وال من املوضوع إال أن اليقني 

 1  أخرى ينطوي على تناقض"بسا توسط شانه شان املعرفة املطلقة والشيء يف ذاته أكرر مر 

الزائف:  نه ليس هناك يقني مباشر وإمنا هناك وعي زائف ووظف نفسه لتقويض هذا الوعيأنيتشه( (يرى

يف ذلك النقد  (تشهين( واقرتحالقيم لولوجي يف التساؤل ،وقلب مبا هي إسرتاتيجية املنهج الفي اجلينيالوجيا

 .2مقوالته أيضا صل التكويين لألشياء وللعقل و األاجلينالوجي بوصفه أسلوب يعمق السؤال حول 

أراد  تشهيإن الرجوع لألشياء ميكن من اجتثاث احلقيقة وما حتمله من ميتافيزيقيا وما الذي تريد الوصول إليه ، فن

تأويله تسمح بالكشف عن احلجاب الذي  احلقيقة بالعود  إىل الوراء من خسال أن يكشف األقنعة اليت تغلف

وتبطني الهاهر وزعزعة متركز األنا الغربية حول ذاهتا  جل إظهار املضمرأاليت حيملها من ر وامليتافيزيقا يغلف الهاه

مبعىن إخراج اإلنسان الغريب من العدمية ،فمع نتشه انقلبت احلقيقة إىل حمض قراء  وإعاد  قراء  أي إىل تأويسات 

 مل تعد معها الكلمات بريئة يف متثلها لعامل املعا ي .

مينوطيقا والعواميد املتحكمة فيها من ةر إذن نتشه من خسال مؤلفه الشهةر إراد  القو   حياول البحث عن جوهر اهل 

خسال مفهوم اإلراد  اليت جيسدها اإلنسان األعلى بالرغم من وجودها يف كل مهاهر الوجود سواء كانت يف عامل 

 األشياء أو عامل اإلنسان .

 

 

                                                           
 . 39، ص  فريدريك نتشه ، املرجع نفسه1
 .513، ص 1،2009إبراهيم صحراوي، منشورات االختسا ،اجلزائر، ط –جان فرانسوا روريت، فلسفات عصرنا، ت  2
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 الهرمينوطيقية للتحليل النفسي : اإلسهامات ، فرويد المطلب الثاني :سيغموند

أتاح التحليل النفسي كعلم جديد يدخل يف خمتلف العلوم للهرمينوطيقا فرصا أكثر كثافة ونشاطا أكثر 

مشوال، بل أتاح التمتع بطاقة أوفر يف املراوغة وإثبات ما نريد ونفي ما ال نريد، بل رمبا مكن التأويل من خلط 

 واقع .األوهام بال

الطوطم حسام ""موسى والتوحيد" "تفسةر األ»يف أعماله الكثةر  واليت جند من أشهرها ( سيقموند فرويد(يأيت 

يف هذا الصدد يقول من الساشعور والرغبات املكبوتة واألحسام طريقا  للتأويل، و  الذي جيعل" و والطابو

 .1أن أيميها بعصر هرمينوطيقا العقل أن فرضيته حول القرن العشرين تستحق Jean Greisch(جانغرايش(

احليا  اإلنسانية على أهنا أشبه جببل اجلليد )ما يههر منه  إىل  Sigmund Freund(سيغموند فرويد(ينهر 

ب الواعي ون إذا قلنا أن كل سلوكاتنا مصدرها اجلانؤ ( ومن خسال هذا التحليل فنحن خمطأقل بكثةر مما هو خمفي

غةر قابلة للفهم إذا اضطررنا إىل الواعية سو  تبقى غةر متماسكة و  كل هذ  األفعال  نأو نسبناها إىل الوعي أل

من خسال هذا هناك جمموعة من السلوكات ال  2الرغم بأن البد أن ندرك بواسطة الوعي كل ما جيري فينا....(

 .ور هو الساشعانب األساسي من حياتنا النفسية و نستطيع أن نفهمها إال إذا أرجعناها إىل اجل

ميكن القول بأن احليا  النفسية أو اإلنسانية حيا  مركبة بحيث يلعب فيها كل من الوعي والساشعور دورا هاما 

ما يههر فهو ليس احلقيقة وإمنا احلقيقة تكمن يف اجلانب الساشعوري من  (سيغموند فرويد(ومركزيا، لكن مع 

 حياتنا النفسية.

يههر من خسال اإلعساء من اجلانب اخلفي وهو ( سيغموند فرويد (أن التأويل عند  هكذا ميكن أن نصل إىل

 اجلانب الساشعوري  وغرض ذلك كشف الوعي الزائف الذي يغلف احلقيقة  . 
                                                           

1
Greisch Jean, l’Age herméneutique de la raison, Paris, Ed le cerf, 1985, p 403.  

 . 13ص حممد حممد قاسم ، عساقة مناذج اإلدراك املعريف بالتمثسات الذهنية ،  2
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 ماركس ، والوعي الزائف    الثالث: كارلالمطلب 

جله أأن اللغة قدمية قدم الوعي، فاللغة هي الوعي الفعلي  العملي املوجود من  (ماركسكارل (يقول  

ومن أجل البشر اآلخرين . فاللغة إمنا تنشأ مثلها مثل الوعي من احلاجة من ضرور  التعامل مع الناس اآلخرين 

يف رؤية ( ماركس (وهذا النص يكشف مدى حضور طيف 1فهي موجود  بالنسبة إىل حيثما توجد عساقة

 اللغوي الذي حيقق الوعي والفهم.يف انعكاس احليا  املعاشة على الوعي ومن مث يف حتديد املسكن (هيدغر(

( يعترب الوعي هو ذلك البناء الفوقي الذي تتجلى فيه مجيع األنشطة Karl max) ماركسمن هذا املنطلق جند 

األساسية ويرى انه ال نستطيع إطساقا أن نتمثل الوعي يف معزل عن األوضاع االجتماعية وبالتايل عساقات اإلنتاج. 

ومن ،يف عساقات إنتاج خارجة عن إرادهتم , تولد عندهم درجات متنوعة من الوعي  فالناس )يولدون ( يدخلون

وجودهم االجتماعي هو الذي حيدد  وإمنا وجودهمهذا األخةر يقول ماركس ليس وعي الناس هو الذي حيدد 

بينهما، فالوعي إال أن ماركس ال يعترب الوعي انعكاسا سلبيا للواقع ألنه يؤمن بوجود عساقة جدلية فيما   2وعيهم

اهم يف تكريسه  الوعي و إما أن يس ميكنه أن يؤثر يف الواقع فإما أن يساهم يف تغيةر الواقع )الوعي الصحيح (

                                                             .                                                                                                                            الزائف 

 

 

 

 

                                                           
 . 39، ص  1976، دمشق للطباعة و النشر ،  1فؤاد أيوب ، ط –ماركس و اجنلز ، اإليديولوجية األملانية ، ت  1
 .133، ص  1987،  1حممود سيد رصاص ، دار املعرفة ، دمشق ، ط  -تشارلز فرست ، الدماغ و الفكر ، ت 2
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 خاتمة الفصل :

مينوطيقا ينتهي  هيدجر فيما خيص كرونولوجيا التأويل إىل فكر  واحد  هي اليت متثل اخليط املشرتك لكل تاريخ اهلر 

ر واآلهلة من خسال الشاعر  تصال ،فكما أن النشأ  األوىل للهرمينوطيقا اتصال بني البشوهي فكر  التواصل أو اإل

تصال الكسام إمة والعبار  عند أرسطو ،هي أيضا كما ألفساطون ،وهي أيضا اتصال بني الداللة واملعىن يف الكل

العصور الوسطى ،إهنا تفسةر للوقائع تلك الوقائع  واومفكر  املعىن الغامض عند أوغسطنياإلهلي والبشر وتفسةر 

 عرب العصور . هونعرب عن،وندركه اليت نلتقي بوجودها نرا 

لقد ظهر يف األخةر أن مشكل احلقيقة ليس يف البنية املنطقية الداخلية هلا وال يف توافق قوانني العقل مع قوانني 

أن املعرفة تعجز عن  إذ األشياء ،أي أن مشكلها ليس ابستومولوجيا بقدر ما هو مشكل الوجود الذي ترتكز عليه

واجب  أن Sahanskis( سالنسكي(يرى  من املواضيع ومنه فإهنا معرضة للوهم و الوجود  يف الكثةرإظهار هذا 

؟ ماهو املستمر؟ واليت ظلت تقلق الرياضيني أللفي سنة يتعلق بذات  اإلجابة عن أسئلة مثل ما هو الساهنائي

الفلسفي " بنوع "التحليل  و" أالعلمي وهبذا اتضحت مسالة اقرتاح استبدال "املنهج  1تستوطن وضعا هرمينوطيقيا

 .2جديد من املناهج وهي مهمة اهلرمينوطيقا

 

 

 

 

 
                                                           

1
Salanskis –Jean Michel ,Herméneutique formelle ,l infini-l’ espace Edit C.N.R.S Paris,  1991, P 03 

2
 .Roty (Richard) "Ihommespeculaire «tard de l anglais:TheingMarchaisse Edit "Seuil .Paris 1990 P 345 
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 .الفصل الثاني  :الــــــتأويل األنطولوجي

 . ـ    المبحث األول :هيدغر والمنعطف التأويلي للفينومينولوجيا

 ول :فكر  كانط عن الفينومينولوجيا .االاملطلب 

 . املطلب الثا ي :هوسرل واملفهوم التأويلي يف القصدية

 معامل الفينومينولوجيا يف التأويل. هيدغر إرساءاملطلب الثالث :

 ـ     المبحث الثاني : أسس التأويل

 املطلب األول: الفهم مبا هو مشروع الكينونة.

 .اللغة الشعرية حقيقة الدازاين املطلب الثا ي

 الثالث:التأويل، الطريق حنو جماوز  امليتافيزيقا. املطلب

 الث : تجربة الفن بما هي ممارسة تأويلية .ـ     المبحث الث

 املطلب األول  :الطابع التأويلي ألصل العمل الفين وفكر  الشيئية.

 املطلب الثا ي :تأثةر األحكام املسبقة يف الفعل التأويلي.

 املطلب الثالث :الرؤية التأويلية للشعر
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شف عن احليا  من خسال احليا  نفسها ولقد لقد حاول مارتن هايدغر أن يبحث عن منهج يك               
، وجد وجد يف فينومينولوجيا كل من كانط و هوسرل بعض املفاهيم اليت مل تكن متاحة ملن قبله من أمثال دلتاي 

بطريقة تكشف  human existence يف الوجود االنسا ي   beingمنهجا ميكن أن يفسر عملية الوجود 
للوجود حيث رفض هيدغر يف نهرية الوجود يف الفلسفة الغربية اعتبارها  يولوجاأليديعن الوجود ال عن التصور 

االنسان هو حمور الوجود وهو العنصر الفاعل يف املعرفة و اعطائها للوجود دورا ثانويا خيضع فيه للذاتية ويستجيب 
على مفاهيم قبلية دراك القائم ملقوالهتا . واذا كانت الفلسفة الفينومينولوجيا قد كشفت يف جمال املعرفة امهية اال

يف العامل . ولكن هذ  املفاهيم  لإلنسانن هيدغر اعترب هذا اجملال هو الوسيط احليوي للوجود التارخيي للهاهر  فإ
نسان ن هذا اجملال احليوي هو ادراك اإلالقبلية ختتلف عن املقوالت العقلية اليت اعتد هبا الفساسفة قبلهم . ا

فض ، هذا الدراك هو ما يشكل اجملال احليوي للمعرفة و الوجود عند هيدغر ، ولذلك ر ل لوجود  بشكله االكم
نسان يف وعي اإل ي الذاتية الكانطية نفسها ورأىستاد  هوسرل ، واعتربها ههيدغر فكر  الوعي الذايت عند أ

األشياء عن لوجود  مفاتيحا لفهم طبيعة الوجود كما يفصح عن نفسه يف جتربة حية ، ولكن كيف تكشف 
ستعاد  الفينومينولوجية من قبل هيدغر ؟ ماهي أسس التأويل عند هيدغر ؟ وهذا ما ذا هذ  اإلامل نفسها ؟ 

يف  كسيولوجياية يف مواجهة اإلبستمولوجيا و األسنعاجله يف هذا الفصل ألن هيدغر اختار الفينومينولوجيا اهلوسرل
 ليا مستمرا بالنسبة هليدغر .ت مرجعا جدصيغتها الكانطية اجلديد  وهي الصيغة اليت مثل

ذ سةرتبط ارتباطا وثيقا  تاريخ تطور  كمصطلح و مفهوم ، إقفز  جديد  يف مع هيدغر شهد املنهج اهلرمنيوطيقي
، كما يرجع الفضل له يف الربط بني اهلةرمينوطيقا كمنهج لفهم النصوص  بالفلسفة و بصفة خاصة بالفينومينولوجيا

لوجيا كمنهج ملعرفة العامل والغرض هو حتطيم أفق امليتافيزيقا املتناهية و األنا املتعالية ) الكانطية وبني الفينومينو 
 .واهلوسرلية ( 
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 :المبحث األول

 . المطلب األول :فكرة كانط عن الفينومينولوجيا

حول مسألة الكينونة حتققت معه قفز  نوعية يف النقاش الذي شهد  تاريخ الفلسفة  كانط" وألن   :هيدغريقول 
يف عساقتها بالرتاث  كانطمن جهة ومن جهة أخرى كون هذ  القفز  قد تولدت عن تلك األمانة اليت جندها عند 
 ." 1الفلسفي ، األمانة اليت حتققت معها أفق جديد  كانت حافزا بالنسبة للتأمل الفلسفي

ية يف تاريخ املمارسة الفلسفية ،وذلك نهرا ميثل بالنسبة له  حلهة أساس كانطأن  هيدغر  يههر من خسال قول  
لطبيعة املوضوعات اليت عاجلها ونوع األسئلة اليت تداوهلا وطريقة التفلسف اليت مارسها ،فعسا عن كونه كان يسةر 

 يف اجتا  التفكةر يف الكينونة كانطولوجيا .

لرتابط العضوي بني شروط التفكةر يف من املؤسسني األوائل ألصول الفلسفة بل هو أول من تنبه إىل ا(كانط(يعترب
املسائل الكلية للفلسفة، أي املسائل الرتسندنتالية وشروط نقد املعرفة وعليه كيف يتحدد معىن التأصيل 
الفينومينولوجي للنهريات األساسية للفلسفة الرتسندنتالية؟ مث كيف يههر الدور الكانطي يف صياغة املشكل 

 ينومينولوجية؟األساسي الذي وجه الفلسفة الف

يف املعرفة كانت الطريق املمهد لههور الفينومينولوجيا عند ، ألنه يف هذ  النهرية يعاجل املعرفة من  كانطإن نهرية  
جهة إمكاهنا أي بالبحث يف الشروط القبلية اليت جتعل املعرفة ممكنة ومن جهة أخرى يضع هذ  الشروط القبلية يف 

من تنهيم بيانات احلواس وفهمها وفق مقوالت هي ذاهتا قبلية بحيث ترجع هذ  صور  استعدادات يف الوعي متكنه 
املقوالت إىل مبادئ تركيبة يف الوعي ينهم هبا اخلرب  التجريبية ، ومعىن ذلك أن كانط يعاجل املعرفة البشرية على أهنا 

على إنتاج املعرفة جيب أن ظاهر  يف الوعي ويبحث يف الوعي نفسه عن شروط إمكاهنا، فلكي يكون الوعي قادرا 
يكون حائزا على استعدادات هي أفعال قبلية للوعي، أفعال تلقائية متكنه من تنهيم االنطباعات وفهم االدراكات 

 متعامسا مع املعرفة وأفعال الوعي اليت تؤسسها . كانطوبذلك يكون  

ن الشروط املمكنة للموضوعية تؤطرها بنية أهنا فينومينولوجيا نقدية تسعى إىل تبيا (كانط (ما مييز فينومينولوجيا
 ،واليت حتدد باملقابل حدود املعرفة اليت جتد نفسها يف مواجهة الفكر املطلق .  sujetالذات

                                                           
1Martin Heidegger –la thèse de kant sur l'etre –in question 11 gallimard -1986-p373 
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إحدى حلهات النقد الذايت الذي مل تتوقف احلداثة على تبنيه وممارسته، من هنا  (كانط (لقد شكلت فلسفة
،فقد جهدت من اجل استجساء السؤال األساس للحداثة مبا هو تكتسب مقارنة أطروحات كانط مشروعيتها 

 سؤال الذات وشروط إمكاهنا .

عمل على رهن التفكةر لتقويض صور  الذات ،وقد تكثفت باعتبارها عقسا خالصا  (كانط(على غرار (هيدغر(إن
هو  يدغرهب (كانط( تقويض هو على إيقاع النقد إذ مل يكن له أن يبلغ ذلك إال جبعله الزمن أفقا فيما يتصل

يعمل على مراجعة املفهوم  (هيدغر(، معنا  إذا كان  1إعاد  طرح سؤال الذات على خلفية مركزية سؤال الزمن 
 (كانط(ن إبالنهر إىل تارخيه كاشفا عن التحوالت اليت شابته مع ما يوافق ذلك من خماطر على األرض واإلنسان ف

، ففي اللحهة  آخرملفهوم وعساقته باملفاهيم األخرى لدى فيلسو  أو عمد يف نقد  إىل بحث سداد ا( هيدغر(قبل
 كان حتت قدرية احلس التارخيي .  هيدغرن إحمكوما بقدرية احلس العقسا ي ف كانط اليت كان عمل

يكمن يف ختليص مفهوم التعايل من قبضة ( كانط(ن جهد ألينهر إىل الذات على أهنا ذات متعالية  (كانط(إن 
 الذي جعل التعايل خاص للمقدس أي ا هل  ديكارتسيحي، لقد كان هدفه علمنة مفهوم التعايل خسافا لالتمثل امل

 (كانط(ملهمة الفكر باعتبارها كذلك، مل يكن يبلغه قبل نسج عساقة وطيد  مع  هيدغرميكن القول أن تبني 
ية ،حيث دشنت به فلسفة  السيما وحنن نعلم أن التفكةر يف أفق الزمن هو شان اختصت به الفلسفة النقد

معنا  " إن الفيلسو  األول والوحيد ( هيدغر(يفكر يف افقها ويف سياق ذلك جيد قول (هيدغر(التناهي اليت ظل 
 ."2كانطالذي خطى خطو  يف اجتا  هذا البحث وذلك حتت وطأ  الهواهر كان  

عار  الرتكيبية القبلية كما انه تنبه إىل يقدم الفلسفة املتعالية بوصفها استجابة لسؤال شرط إمكان امل (كانط(إن 
أن نقل اإلشكالية الفلسفية من مستوى بحث احلقيقة مبعزل عن الزمن إىل احلقيقة باعتبارها أفق الزمن وهي مهمة  

جعل فلسفته ختتص بصفة التعايل أي الفلسفة اليت تبحث صور وأشكال  (كانط(كل فكر مستقبلي، مبعىن أن 
هو أن منوط  كانطب (هيدغر(ولعل اهتمام  –اجلوهر  –مفجر  بذلك كل إمكانية الذات تعايل الذات لذاهتا 

 هو نفسه مهمة االنطولوجيا األساس .( كانط(الفلسفة املتعالية عند 

حددت الفلسفة املتعالية مدار التفكةر باعتبار  " الذات " التناهي ذلك أن كل صيغ التأويل  (كانط(مع 
 هيدغرقبل ( كانط(صلها البعيد يف التنكر للتناهي بوصفه حقيقة أصلية ، وهبذا يكون الدوغمائي للكائن جتد أ

                                                           
 16، ص 2015، 1، مسالة الذات يف الفلسفة احلديثة ، مشورات االختسا  ، دار االمان ، الرباط ، ط حممد مزيان ، حممد سبيسا1

2
Heidegger , Etre le temps , Gallimard , 1964 , p

40 
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الكشف عن االنطولوجيا ضمن علم الكائن: ر هيدغعمل على استجساء اخللفية الفلسفية لكل علم أو بعبار  
جيا  مبعىن أن فينومينولو  –هو تأسيسه للفلسفة بوصفها انطولوجيا  لكانطاهلايدغريميكن القول أن ما حيسب 

التأسيس للفلسفة االنطولوجية كان من خسال نقل  إشكالية الذات من أفق الساتناهي إىل أفق التناهي ،ويعترب  
 .1أول فيلسو  فكر علنا يف الذات اإلنسانية مبحايد عن الذات اإلهلية  كانط

، دشنته منذ هيدغرملعلنة مع دشنت عصر فلسفة االنطولوجيا ،عصر اختذ صيغة الواصفة ا كانطيةإن الفلسفة ال
 ؟2سؤال من ما الذات ؟ إىل السؤال : ما شروط إمكان الذات  كانطاللحهة اليت حول فيها  

...  لألنطولوجيايقول" إن الفينومينولوجيا هي صيغة لبلوغ ما يلزم أن يصبح موضوعا  كانطوهذا األخةر جعل  
منذ اللحهة  (كانط(وهذا املنعطف هو ما يلمس عند 3يا" وليست االنطولوجيا ممكنة إال باعتبارها فينومينولوج

 اليت وضع فيها الزمن أفقا للتفكةر مبا هو تفكةر يستجيب للهاهر  .

صياغة خمتلفة لسؤال الذات يتعلق األمر بإعاد  تشكيل مفهوم الذات على خلفية مفهوم ( كانط(متثل فلسفة 
ضمن السؤال التايل : كيف تتلقى الذات هويتها ( كانط(الزمن، وهكذا ميكن اختصار مسالة الذات يف فلسفة 

 باالستناد إىل مفهوم الزمن ؟

أن حيول مسار الفكر إىل فكر  (كانط(مل يكن يف وسع الزمن هو جديد الفلسفة النقدية،إذن حتايث الذات و 
تكشف  هيدغر الذي هنقدي يزيح الذات عن متركزها إال بتبنيه أطروحة الذات يف أفق الزمن، ولعل هذا ما استأنف

 .أطروحته على أننا حىت يف اللحهة اليت يتحقق فيها لدينا الوعي بأمهية الزمن التارخيي 

 

 

 

 

 
                                                           

 634ص ،حممد مزيان، تقدمي حممد سبيسا، مسألة الذات يف الفلسفة احلديثة  1
   634ص،املرجع نفسه  2

3
 Heidegger, être le  temps p 53 
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 المطلب الثاني :هوسرل والمفهوم التأويلي في القصدية .

الذي عاصر املرحلة األخةر  من عمل ( إدموند هوسرل(لقد بزغ فجر الهاهراتية مع العمل الذي قدمه
الفلسفة تبدأ من تفحص املرء  الدقيق واحلرز  إنمثل الكثةر من الفساسفة الذين سبقو  (هوسرل(وأعتقد ( دلتاي (

التعر  على العناصر املنطقية املوضوعية يف الفكر  إىل ((oprioriالعقلية ، ويهد  هذا البحث القبلي  لعملياته
 عرب دراسة فعل الوعي وبنيته .

ألن تكون العلم الكلي الدقيق للمعرفة اإلنسانية لذلك فإهنا حتدد مقدما نقطة  مع هوسرل تسعى الفينومينولوجيا 
البداية هلذا العلم الكلي الذي يدور يف جمال حمايد هو الشعور ،كما تكتفي بدراسة الشعور من الناحية الوصفية 

على احلدس ومن خسال فقط دون أي حماولة لتفسةر  وهد  ذلك هو إدراك املاهيات الكامنة يف الشعور اعتمادا 
ذلك ميكن الوصول إىل معرفة يقينية شاملة وتأسيس العلم  الكلي الدقيق الذي ميثل الغرض احلقيقي 

 .1للفينومينولوجيا

اهلوسرلية هو االجتا  إىل األشياء ذاهتا ، وهذ  األخةر   ال تعطى إال يف  إن األساس الذي تقوم عليه الفينومينولوجيا
هذ  االجنازات هو الوعي البشري اخلالص ، وهد  الفينومينولوجيا هو الوصول إىل املاهيات  اجنازات ذاتية وحمل

"، ومعنا  التوقف عن إصدار احلكم وأن نضع بني أقواس العامل  épochèمعتمدا يف ذلك على منهج اإلبوخيه
ل من املوقف الطبيعي إىل املوقف الطبيعي اخلارجي املمتد يف املكان واملتتابع يف الزمان،وأتاح هذا املنهج اإلنتقا

 2.الفلسفي الرتسندنتايل ألن حال االيبوخيه هو التمييز بني املوقف الطبيعي واملوقف الفلسفي

نقل جل اهتمامه يف جمال الفينومينولوجيا لتحقيق غاية فلسفية هي الكشف عن بداية جذرية للفلسفة  هوسرل
كعلم ، وهذ  االنطساقة األصولية تتمثل يف الشعور ، ومما هو واليت ميكن بواسطتها أن تقدم الفلسفة نفسها  

متداول أن الفينومينولوجيا  هي علم الشعور أي الشعور اخلالص يف صورته املاهوية املتعالية ، ومن بني مميزات 
األخةر الذي بدور  هذا ( برنتانو فرانتز(من أستاذ  ( هوسرل(الشعور عند  أنه شعور قصدي وهذ  الفكر  استقاها 

 .استعارها من الفلسفة السكوالئية ، وتعين القصدية إن كل وعي هو وعي بشيء ما

                                                           
1
 96، بغداد، ص 1991، 1يماح رافع يماح فينومينولوجيا عند هوسرل دراسة نقدية يف التجديد الفلسفي املعاصر،دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة  

2
لبنان،  :بةروت،صدق، مراجعة جورج كتور  املنهمة العربية للرتمجة ت إيماعيل م ،إدموند هوسرل، أزمة العلوم األوروبية والفينومينولوجيا الرتسندنتالية )مدخل إىل الفينومينولوجيا( 

 141 140، ص ص  2008 ،1الطبعة
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املوضوع وبني الفكر والوجود ،معنا  صفة مميز  لعساقة أساسية تكون فيها د أصبحت القصدية صفة بني الذات و لق
 حلقيقي .الذات واملوضوع غةر منفصلني ومن دوهنا ال ميكن ألي واحد منهما قابسا لإلدراك ا

وعليه إن أساس القصدية إنه ال وجود ملوضوع دون ذات ،وعليه ال ميكن االعتقاد للموضوعات  على أهنا أشياء 
يف ذاهتا وبشكل جيعلها مستقلة متام االستقسال  عن الوعي وإمنا هي معطا  من قبل الوعي .وعليه كيف أسهمت 

 الفينومينولوجية ؟   األنطولوجي ،أو ما تسمى اهلرمينوطيقايف ميساد سؤال املعىن والفهم يف منحا (هوسرل(نهرية 

،أي  يعطي املعىن واليبدعهالفينومينولوجي هو بطريقة ما " إن هذا السؤال يستدعي القول أن املوضوع الرتسندنتايل
مل حيدث  أنه يقوم بالتشارك يف تشكيل املعىن الذي يولد معه يف الوقت الذي تبقى األنا يف حوار دائم مع املعىن

 .1ولن متتلكه مطلقا 

إن السؤال عن املعىن ومداركه املمكنة وعن الكلي الذي حيتضنها إمنا هو سؤال اإلمكان ،أي سؤال عن قدر  
الوعي على جتاوز ذاته أو االنزياح عن نفسه وهذا التجاوز واالحنياز يف الواقع يستحق أن نطلق عليه اسم التأويل 

 مكون أساسي لفعل الوعي .( هوسرل(حسب  على هذا فإن التأويل ءوبنا

اختذ من القصدية وسيلة للعود  إيل األشياء ذاهتا ،ووسيلة إلدراك ماهيتها ومن مثة، فالدعو   (دموند هوسرلإ(إن 
للرجوع إىل األشياء هي دعو  لتجاوز األلفاظ إىل املقاصد الهاهر  وغةر الهاهر  ، ومن خسال أن العسامات 

وهلذا فعملية التأويل من املنهار الفينومينولوجي ال تكون إال إذا وضع النص يف  2للقصدية  اللغوية هي جتسيد
سياقه الذهين اخلاص ، فالعود  إىل األشياء ذاهتا تعين من جهة العود  إىل النص ذاته أي وضع كل ما ال ميت 

تدخل من الذات مما جيعل بصلة بالوعي بني أقواس ،ومن جهة ثانية الوقو  على حقيقة النص كما هي دون 
 .34التأويل عملية تأثةر فعالة تبدأ من النص كموضوع إىل الذات املنفعلة 

ميكن القول أن اهلد  واملسعى الفينومينولوجي يسجل يف املنطق اهلرمينوطيقي للتفكةر الفلسفي اإللتفات إىل   
ليت تقدم تأويسات جامد  معرقلة .وإسهام الهواهر أو العود  إىل األشياء مبثابة الطرق املخلص من األنساق ا

يف الفينومينولوجيا املعاصر  يههر من خسال إعطاء  ملفهوم القصدية مفهوما أكثر مشولية انطساقا من (هوسرل(
"عامل املعيش هو العامل املعطى مسبقا ،الذي له دائما صساحية  هوسرلمفهومه" أفق العامل أو عامل املعيش" يقول 

                                                           
.60ص ،2007، 1للفينومينولوجيا ،ت عمر مهيبل ،منشورات اإلختسا  ،الدار العربية للعلوم ،اجلزائر ،ط جان غراندان ، املنعرج اهلرمينوطيقي 1 

 . 25- 24  ع السابق ، ،ص صو غراندان  ،املرج جان2
3
 372ص  2004 1عادل مصطفى صوت األعماق قراءات ودراسات يف الفلسفة والنفس, دار النهضة العربية, بةروت ,لبنان, ط 
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ذا العامل هو تشكيلة غائبة تتقدم حنو الساهناية ،تشكيلة للبشر املفرتضني ،تتعلق بعامل العيش كونه كائنا ...ه
املفرتض ، إنه ينتمي سلفا لوجود  السابق على كل نية ، انه البشر كما نلتقي هبم ونتعار  معهم ببساطة بكل 

 .1ناشئة عنهم  بارهاباعتنياهتم وبكل املنتجات اليت تشاكهم بساطة االنتماء إىل عامل العيش 

هو ليس فقط الصيغة الفينومينولوجية املنافسة لتحليلية الدازين يف كتاب ( هوسرل(هكذا فإن عامل املعيش عند 
،أي يف رد الفهم إىل التجربة  يف التأويلية( وسرلهل(وإمنا هو جوهر اإلسهام الفلسفي  يدغر"الوجود والزمان "هل

فق العامل بإستئنا  إقامة الفكر على معيشات احليا  كما هو األمر عند نطولوجية لوجود اإلنسان ضمن أاأل
 من قبل . ( دلتاي(

تدريب الفكر على التخلص من سطو  العقل النهري ، أي اإلقبال ( هوسرل(إنه يف العود  إىل عامل املعيش عند 
يقي احلديث ،فلذلك كان الفكر على ما هو  سابق على العساقة بني الذات واملوضوع اليت كرسها الفكر امليتافيز 

بع األوىل لساستقرار املعىن على الذي يتعني تنشيطه ها هنا جوهر  رجع إىل األصل مثابة للفكر وعود  إىل املنا
 .2رض مولد  ونشوئه وانعطافه إىل الفكر واإلدراك أرض العامل ،أ

نولوجيا ويف بنية اخلطاب الفلسفي األورويب " تأمسات ديكارتية " حتوال جذريا يف الفينومي( ادموند هوسرل(اعترب  
بعودته إىل ( هوسرل(وملا كتب كتابه " تأمسات ديكارتية " كان يبحث عن طريقة لبلور  " األنا الرتسندنتايل " إن 

 ديكارت ليس لةرفضها قطعيا ألنه استفاد من كوجيطو ديكارت بل ليبني عدم كفايتها .

اقف مع ديكارت ، من بينها " فبإمكاننا أن نشبه الفينومينولوجيا باملذهب اتفق يف الكثةر من املو  (هوسرل(ن إ
الديكاريت ومما ال ريب فيه أننا يف هذ  الناحية نستطيع مباشرهتا بصور  مسائمة ... إهنا تأمل منطقي يرمي إىل 

 .هبا "3ختطي شكوك املنطق ذاهتا حنو لغة تستبعد الشك 

ن أنه يصرح يف أكثر من موقع أللمعجم الفلسفي التقليدي ، رغم وفيا للميتافيزيقيا و  (هوسرل(بقي 
منغلقة  وسرليةاهل الفينومينولوجيا علم كلي ومنهج مستحدث مل يسبق إليه احد من قبل مل تكن الفينومينولوجيا

 .على اجملال التأويلي وإمنا كل موجود يف نهرها موجود مؤول "

                                                           
450ص ،ادموند هوسرل ،مرجع سابق  1 

162،ص1،2006ملغرب ،ط  ـ من فينومينولوجيا اللغة اىل تأويلية الفهم ، املركز العريب ، الدار البيضاء ،ارو فتحي انقزو ، هوسرل ومعاص 2 
3Hyotard j f , la phinomologie , p u f paris , 1956 , p8 
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وهو وهم منهوري يكمن أصله فينا مبقدار ما حيتاج باستمرار إىل عامل إن املوجود بذاته هو إبداع خاص باإلنسان 
ونقله إىل اجملال  (هيدغر(يف نطاق ابستمولوجي إال مع ظهور( هوسرل(" لكن اختصر 1ضيق خمتصر وخمتزل 

االنطولوجي فليس ممكن أن منارس التأويل دون فهم البنية االنطولوجية للموجود فهذا ما حيقق اإلمكانيات 
 .تأويلية العامة ال

 :رساء معالم الفينومينولوجيا في التأويلإ المطلب الثالث :هيدغر،   

الفينومينولوجيا حاول أن جيعل من إذ ،كمؤسس له (هوسرل(ارتبط املنهج الفينومينولوجي بالفيلسو    
تقوم عليه معارفنا  منهجا حلل أزمة الفكر الغريب عموما وذلك من خسال البحث عن األساس األول واملطلق الذي 

 كلها واملتمثل يف خرب  األنا املتعايل اليت حتمل املاهيات اخلالصة للهواهر .

  :ماهي معامل الطرح الفينومينولوجي  وعليهالتأويل أراد االستفاد  من الفينومينولوجيا يف  (هيدغر(لكن ملا جاء
 ؟لتأويليةكيف سيوظف هيدغر الفينومينولوجيا يف املسألة ا عند  ؟

تأثر باملنهج الفينومينولوجي  لكن ال  هيدغرلكن احلقيقة أن  إدموند هوسرلواحد من تسامذ  ( هيدغر(ن إ
بنفس النحو الذي سار عليه هو ،بل جندهم قد ( هوسرل(فينومينولوجية وال غةر  من الوجودين قبل (هيدغر(هو

الوصف من ة إىل ذلك إن هناك منطا عاما طوروا الفينومينولوجيا كي تتوافق مع أغراضهم املبتغا  ، باإلضاف
نفسه جند  يف كتاباته كان حياول أن يبتعد عن هذا  ( هيدغر(املنهجي ميكن أن نطلق عليه "فينومينولوجي"مع إن 

يف كثةر من أوصافه املنهجية كان فينومينولوجيا بامتياز، وبالتايل فمنهج هيدغر   فتئ إال وجندي الوصف إال أنه ما
 .2وصف الفينومينولوجيهو منهج ال

 هيدغرباالكتفاء بوصف الهاهر  كما تههر نفسها ،ومع ذلك فقد أوضح ( هوسرل(وافق  هيدغرإن 
 (مارتن هيدغر(ومع ذلك وجد 3عدم رغبته يف إتباع اجتاهات مثالية معينة قد تكون نفذت إىل الفينومينولوجية

نقساب صاحب اإل (هيدغر(ينومينولوجيا ويعترب ضالته يف املنهج العقلي الواقعي الصارم الذي قدمته الف
" عن تطعيم للهرمينوطيقا يف  التأويساتيف مطلع كتابه " صراع ( بول ريكور(نطولوجي للهرمينوطيقيا بحد تعبةر األ

راتب املعرفة بل أصبح م، فالفهم مل يعد مرتبة من (هيدغر(الفينومينولوجيا من خسال انطولوجيا الفهم عند 

                                                           
45،ص 2008،  1ط، بةروت لبنانحبيب علي فروي ،مارتن هيدغر )نقل العقل امليتافيزيقي ،قراء  انطولوجية للرتاث الغريب (دار الفارايب ، 1 

547،ص1984ار  اجلامعية ، االسكندرية ،على عبد املعطي حممد ، تيارات فلسفية معاصر  ،دار املع 2
 

 . 60،ص1،2006إبراهيم أمحد ،إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدغر ،منشورات االختسا  ،الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،اجلزائر ،ط 3
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م مل يعد دربا بستمولوجيا التأويل انطولوجيا الفهم " فالفهنقساب يضع مكان اإللكينونة وهذا اإلبة لباألحرى مرت
، إن املشروع " 1منا اسلوبا من اساليب الكينونة أي طريقة هذا الكائن الذي يوجد وهو يفهم إمن دروب املعرفة و 

نفسه يقر صراحة انتهاجه الفينومينولوجيا  هيدغربحيث ( هوسرل(برمته مدين لألفق التأويلي الذي افتتحه اهليدغري
التأويلية مادات ظواهر الوجود اإلنسا ي ال تنفصم عن املمارسات التأويلية كما أيضا بوشائج التداخل بني 

نطولوجيا ليستا   يقول " إن الفينومينولوجيا واألالفينومينولوجيا واملبحث الفلسفي اجلديد الذي افتتحه بحيث جند
وطريقة  متميزين عن بعضهما البعض إذ أن كسا املصطلحني مييزان الفلسفة ذاهتا خبصوص موضوعهامبحثني 

نطولوجيا فينومينولوجية شاملة منحدر  من هرمينوطيقاالدازين بوصفها حتليلية   الوجود أن الفلسفة هي إمعاجلتها ، 
 ."2 املثبت كنهاية مسار كل تساؤل فلسفي أين يتحدد اجنباسه ويرتد إليها

االرتباط للفينومينولوجيا ويلمح إىل شد   إىل ما يسمى باملنعطف اهلرمينوطيقي يشةر نه إف (هيدغر(من خسال قول 
ينولوجيا صار ما يعر  باملنعرج على الفينوم (هيدغر(ن هذا التحول الذي مارسهإبني املفهومني ،وعليه ف

غرار ما كانت التأويلية مهتمة به يف السابق بحيث كانت التأويلي يف تاريخ التأويلية املعاصر  على   "املنعطف"
تنحصر يف تقنيات شرح وتفسةر النصوص املقدسة  يف املقابل الفينومينولوجيا اليت كانت تنشغل بإشكالية املعرفة 

سهمت هذ  أالذي تقدمه الفينومينولوجيا للتأويلية عند هيدغر ؟ أو كيف يف طابعها الرتسندنتايل  اخلاص فما 
 بالفينومينولوجيا ؟ ألخةر  من التخلص من النموذج االبستيمولوجي ؟ وما غرض هذا التطعيم اهلرمينوطيقاا

صاحب هذ  الفلسفة  هوسرلتلميذ ( هيدغر(اهلرمينوطيقا اليوم هي نتاج الفلسفة الهاهرية حيث أقام 
د يف شكله األكمل وهذا الفهم هو اهلرمينوطيقية على أساس ظاهرايت ، واجملال احليوي يف إدراك اإلنسان للوجو 

تارخيي يف الوقت نفسه إي يتصف بالتغةر الدائم وهذا ما تعكسه التجربة املعاشة وهذا االرتباط اختذ طابعا وجوديا 
الفينومينولوجيا حاولت معاجلة فهم  أن وكشف عن الوجود نفسه للذات اليت تؤول . وهذا يعين( هيدغر(عند 

التأويل منصب اهتمامها على إشكالية) وجود الفهم أو كينونة الفهم ( ال بوصفه متثسا الوجود فيما كانت فلسفة 
 ذاتيا وإمنا بوصفه تفصيل فينومينولوجي يراعي خصوصية إنتاج الكائن على ذاته وعلى الوجود .

يف  هفانطساق لقاعد  انطولوجية يقيم عليها الذاتية الرتسندنتالية،  هو افتقار فكر  هوسرلعلى ( هيدغر(ما يعيب 
ر نوع من العنف ضد الهواهر غتفسةر الهواهر من الذات املتعالية بات يفتقر اىل املشروعية بل انه فيما يعتقد هيد

ذاهتا ،ألنه كان يؤمن بأنه كان أكثر التزاما بالفينومينولوجيا ومبدئها األساس بالعود  إىل الهواهر من مؤسسها  
                                                           

36 - 35، ص  2005،  1ط ، بةروت ،بول ريكور ، صراع التأويسات ، دراسات هرمينوطيقية ، منذر عياشي ، دار الكتاب اجلديد املتحد    1
 

2
 Martin Heidegger – etre le temps , traduit par François vezin , edition Gallimard , paris 1986 , p 66 
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تغةرها انطساقا من الوجود والواقع املعيشي وهو بذلك يروج إىل ترسيخ  حني دعي إىل ضرور  (ادموند هوسرل(
من االبستيمولوجيا والوعي يف  بإزاحتهاالفينومينولوجيا ال داخل االبستيمولوجيا وإمنا داخل االنطولوجيا وذلك 
 .1عساقته بالعامل إىل جمال االنطولوجيا والوجود اإلنسا ي وعساقتهم بالعامل  

يف إظهار القيمة التارخيية بوصفها أساس فهم الكينونة على اعتبار  أن الكائن يتابع الشيء ( ر غهيد(إن مسعى 
يف فهمه ابتداء من أمهية الزمن مبا يف ذلك من عساقة بني أمناط الكينونة مع الشعور بالزمن من حيث كوهنما 

 .2يسةران جنبا إىل جنب لفهم معىن الكينونة التارخيية 

اهلرمينوطيقا إىل العناية بالوجود أي بالبحث يف االنطولوجيا من منهور تعاملها مع االبستمولوجيا  وهذا يعين حتول
اليت حولت السؤال من الكيفية اليت هبا يعر  الشيء إىل أي منط من الكينونة  لتلك الكينونة اليت توجد يف الفهم 

فة الوجود من خسال التجربة التأويلية اليت ال ر يف طلب معر غفقط وهنا يصبح إمكان الفهم شرطا ضروريا عند هيد
تتعامل مع الوعي الذايت بقدر اعتمادها على الرؤية الوجودية اليت من شاهنا أن تفصح عن معىن النص يف كينونته  

يف ارتباط فهم النصوص خبرب  الذوات والعقول األخرى املستمد  ( دلتاي(ويف هذا تقارب نسيب مع أطروحات  3
وهو أن نهر  األول فلسفة  (دلتاي(و (هيدغر(حليا  برؤية موضوعية، ومن هنا يكون وجه اخلسا  بني من جتربة ا

 تارخيية ويف حني تعترب نهر  الثا ي فلسفة موضوعاتية لتجربة احليا  .

أن وعي اإلنسان لوجود  مفاتيح لفهم طبيعة الوجود كما يفصح عن نفسه يف جتربة حية ، هذا  (هيدغر(يرى  
وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على تشكيل 4ي يتجاوز مقوالت الزمان و املكان ومفاهيم الفكر املثايل . الوع

 على أهنا توضيح وإبانة لتشكل الكينونة . هيدغراهلرمينوطيقية عند 

ولوجية نطألإىل األرضية ا(  دلتاي(سعى إىل نقل اهلرمينوطيقا كمفهوم من علوم العقل اليت ركز عليها ( هيدغر(إن 
  logos جزئني من ويرى أهنا مكونة  phenomenologie وذلك بعودته ملصطلح الفينومينولوجيا

يشةر األول إىل جمموعة ما هو معرض لضوء النهار ، أو ما ميكن أن يههر يف الضوء هذا  phenomeanو
 وراء .خر آالتجلي أو الههور ال جيب التعامل معه على أساس انه أمر ثانوي يشةر إىل شيء 

                                                           
72-68، ص 2009، 1مجال مفرج ، الفلسفة املعاصر  من املكاسب اىل االخفاقات ، منشورات االختسا  ، الدار العربية للعلوم ، بةروت ، ط  1 

2 François Dastu  , Heidegger et la question  , preeseumivsitaires , France , p18. 

 .10مقال لـ عبد القادر فيدوج ، نهرية التأويل يف الفكر الغريب ،جامعة البحرين ،ص 3
.129، ص 2011،  1الرباط ن ط اليامني بن تومي ، مرجعيات القراء  والتأويل ، عند نصر حامد ابو زيد ، منشورات االختسا  ، 4 
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ووظيفته اليت جتعل يرى أهنا ال تدل على الفكر وإمنا تدل على الكسام   logosللجزء الثا ي  (هيدغر(أما يف حتليل
يقوم على أساس ترك األشياء لتتجلى وتههر كما هي دون فرض  هيدغراملنهج الهاهري بحسب الفكر ممكنا و 

اليت تتكلم من خساله ، العامل ينفتح لإلنسان من خسال  مقوالهتا عليها ، واإلنسان هذا ال يستعمل اللغة بل هي
 اللغة واللغة مسكن الكينونة " اللغة تعرب عن املعنوية ".

ليس فهما ثابتا مبعىن انه فهم يتكون تارخييا وينمو يف مواجهة الهواهر، الن الوجود  (هيدغر(عند إن الفهم 
مستمر  يف فهم الهواهر والوجود يف الوقت نفسه ،وهكذا  اإلنسا ي والوجود يف العامل يف ظل هذا  الفهم عملية

، وهبذا يكون قد أسس  1هرمينوطيقية وتصبح اهلرمينوطيقية عملية الفهم وجودية  (هيدغر(تصبح الهاهرتية عند 
مل مع هي التعا – هيدغر –ن اهلرمينوطيقية عند  ألاهلرمينوطيقية على واقعية العامل وتارخيية الفهم ،ال على الذاتية 

 اللحهة اليت ينبلج فيها املعىن .

التفلسف باالنتقال من " عقل  "براديغم  "هو حماولة تغيةر خاضهمن املنعرج أو املنعطف الذي ( رهيدغ (رهانإن 
 raisonإىل عقل جيد موقعه يف اللغة   Une raison centrée sur le sujetالذات "  متمركز حول

situiée dans le langage.2. 

جي وذلك بنقل املسائل الفينومينولوجية من مستوى احلدس و على البحث الفينومينول(هيدغر (  اتغةر الذي أجر وال
العاملني هو هيدغر ملقويل إىل مستوى ضرب من احلدس اهلرمينوطيقي ،وهذ  العملية أطلق عليها احد اكرب شراح  ا
    ت مركز البحث من قطب التفكةر إىل مدارعلى نعتها باملعقولية اهلرمينوطيقية رب معقولية نقل"(كيسال(

 3التأويل "

عكس  هيدغرقد حاول فهم احليا  والعامل الذي حيكمها من خسال املوضوعية العلمية ،فإن   (هوسرل(إذا كان 
يف هذا السياق "إذا حاولنا أن نتأمل   دامةرغذلك جعل من انطولوجية احليا  انطساقا من تأمساته الفلسفية يقول 

معنا  أن  4"هيدغرفإننا سنجدها امتدادا ملشكلة التارخيية املطلقة اليت ستحرك فيما بعد فلسفة  هوسرلل أعما
يقف موقف  هيدغرحاول أن جيد حسا لتلك املفارقات اليت صاحبت نزعته الذاتية املتعالية مما جعل  هوسرل

 معارض للمثالية الهواهرية اهلوسرلية .

                                                           
. 32 31نصر حامد ابو زيد ، اشكالية القراء  وآلية التأويل ،  مرجع سابق ، ص ص  1 
.11، ص1،2005خةر ،مركز االمناء القومي ،بةروت ،طله األو فلسفة اإلأفتحي املسكيين ،نقد العقل التأويلي  
2
 

.53فتحي املسكيين، املرجع السابق ، ص 3 
.120، ص  2009،  1، التأويل والرتمجة ، مقاربات ألسباب الفهم والتفسةر ، منشورات االختسا  ، اجلزائر ، ط محدأابراهيم  4 
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بأن املنهج الفينومينولوجي  هيدغرتأويل ارتباطا عضويا وظيفيا ،وهذا ما أكد  إن الفنومينولوجيا ترتبط بال
هرمينوطيقا ، فاملعىن ليس شيئا مينحه شخص ما ملوضوع ما بل هو ما مينحه املوضوع لشخص من خسال إمداد  

 ."1باإلمكان االنطولوجي للكلمات و اللغة 

         الوجود   ن ظاهر نن يقيم منهجا يقفحاول أ ليؤكد أن الوجود أو العامل هو هدفه ، (هيدغر(جاء 
بذلك قد ختلى عن  هيدغريكون و بدايتها من السؤال على معرفة هذا الوجود  يفاإلنسا ي، فانطلقت أفكار  

 .للداللة على الوجود هنا هيدغرهاته الداللة اليت استعملها ،  desein الذات أو الشعور وبدهلما بكلمة الدازين
منط من الكينونة اختص به الدازين الذي هو أنفسنا يف كل مر  ، هو ما ميكننا من بسط كينونتنا على  الوجود هو

نطولوجية للدازين من ألحنو خاص خسال ذلك خنتلف عن باقي الكائنات وفهم الكينونة إمنا ينتمي إىل البنية ا
ط الكينونة الذي ل ذلك يشكسان منمام الذات أو أن الوجدان والفهم من خساأحيث هو كائن كينونته منفتح 

 ."2نفتاح ،من هنا " فان مركزية الوجود اإلنسا ي هي مركزية الكائن الذي يفهم كينونته يسعى إىل اإل

لتأسيس اهلرمينوطيقا ال على الذاتية بل على وقائعية  هو جياو والفينومينول بني اهلةرمينوطيقا هيدغرإن هد  ربط 
لوجود ال يكشف إال عرب اللحهة اليت يتم تعامل العامل فيها ، أي يتأسس بذلك على العامل وتارخيية الفهم ، فا

نطولوجي جيب البحث عنها من ألأساس املشكل ا (ريكور بول(ن حسب ألمبدأ تارخيية الفهم لوقائعية العامل ،
مركزية  نالكينونة أله يف ناحية عساقة الكينونة بالعامل ال من جهة العساقة بالغةر )...( يف الفهم األساسي لوضعيت

 .3الوجود اإلنسا ي هي الكائن الذي يفهم الكينونة 

ي أ، بل حيدد  مابل املسار الفلسفي العامقيف مسار  املعريف  طللمنهج الهاهري ال حيدد فق (هيدغر(إن اختيار 
قة يف ذاهتا وليس نه الفهم والوعي الذي يسامس احلقيإمنط من أمناط الوعي والفهم الذي يبحث عنه هيدغر ، 

اهلرمينوطيقية ،مبعىن أهنا تتضمن  ذلك الفهم الذي تتوسطه املفاهيم والصور واملقوالت الذهنية مثل هذ  الهاهرتية
ميكن ، 4ه من احلقيقة اليت ندركها هأن الفهم ال يقوم على أساس الوعي ولكنه ينبع يف جتلي الشيء الذي نواج

نسان وكينونته ن اإلنسان ليس وجودا منفصسا وإمنا وجود اإلألتصور ثنائيات ي ال ايتالهاهر  هيدغرالقول أن منهج 

                                                           
.48حممد شوقي الزين ،تأويسات وتفكيكات ، مرجع سابق ،ص   1 
.68،ص1986، 1جتماعية ، طنسانية واإلث اإلان بورقية ، الدراسات والبحو بحاث التأويل ، ترمجة حممد براد  ، حسأىل الفعل ، إبول ريكور ، من النص  4  
69ـ68بول ريكور، املرجع السابق ، ص ص   3 
32بو زيد ،إشكالية القراء  وآلية التأويل ، مرجع سابق ، ص أ  4
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هو خلق انسجام وجودي بني  فه، وهد1املوضوع على ثنائية الذات و (هيدغر(قضىوقد خر ،هي يف وجود  مع اآل
 صبح هي التعبةر احلقيقي للوجود .األشياء اليت  تتموضع فيه الكينونة ) الدازاين ( بحيث ت

ها بفهم الوجود ليس الوجود وجودا ا يفهمه بطريقة متفرد  تسمح وحدالتعليق الفينومينولوجي وإمن هيدغرفي ال ين
إذن " قراء  الرؤية  ،، وإمنا هو وجود حيتاج إىل موجود ، يوجد حىت ينكشف ويههر (هوسرل(مطلقا كما اعتقد 

بدل أن  وجود  حيتاج إىل إماطة اللثام عن حضور م  على كينونة الوجود باعتبار  ظاهر يف تسليط الضوء  اهليدغرية
متعالية متتلك سلطة مركزية ودورا فاعسا يف اكتشا  األشياء اليت حتتل دورا ثانويا أو هي مبثابة  هذاتي أسةر يبقى

 ."2اهلامش الذي خيضع ملركز الذات املتعالية ويستجيب ملقوالهتا 

د أي قصدية الوعي إىل قصدية الوجو  وسرليةاهللصيغة ايتجاوز  هو فهم للوجود ،مبا  اهليدغريمعنا  أن الفهم 
ن تتجلى وتههر بذاهتا بعيدا عن األنا املتعالية وهذا يعين أن املنهج أاإلنسا ي، بحيث يسمح للهواهر ب

ن د بشكل خيتلف عن مسار اهلوسريل ألنطولوجيا األساسية تأويسا للوجو يف األ اهليدغري الفينومينولوجي
ترتك األشياء تههر وتكشف عن نفسها على أهنا تلك األشياء وليس غةرها ومعنا   (هيدغر(ولوجيا عند الفينومين

التأويل ( بل أن تصاحب األشياء يف رحلتها من التواري إىل الكشف  /ال أن تنسحب الذات من حرب ) الفهم 
 والههور مبعىن من التخفي إىل الههور والتجلي .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82ابراهيم امحد ،اشكالية الوجود والتقنية عند هيدغر ، مرجع سابق ، ص  1 
208بق ، صعبد الغين بار  ، اهلرمينوطيقا والفلسفة ، مرجع سا  2 



 

41 
 

 س التأويل .سألمبحث الثاني :ا

 الكينونة.الفهم بما هو مشروع  األول: المطلب

يبحث عن منهج جديد من شأنه أن يكشف عن احليا  داخل ( دلتاي(شأنه شأن  (هيدغر(لقد كان 
أن يشرح ذلك  (هوسرل(اليت حاولصاغ مفهوم الفهم مبقتضى احليا  و ( دلتاي) احليا  ذاهتا بحيث أن هذا االخةر 

اليت ال تؤمن بأي وجود اهلوسرلية و  اته الفينومينولوجيةذاهتا .ه  موضوعية العامل ، أي حنو احلياء يرد  إىل ما وراو 
ا الوجود يأيت ما للعامل إال من خسال معرفة الذات عنه ، لقد أعطت للوجود دورا ثانويا مقارنة بالذات ، أي هذ

يف متاما دفه لبلورته أو صياغته على شكل معر ليؤكد أن الوجود أو العامل هو ه هيدغرمن مثه جاء وراء الذاتية و 
لى السؤال عن معرفة هذا ن ظاهر  الوجود اإلنسا ي ، فانطلقت أفكار  من بدايتها عنفحاول أن يقيم منهجا يق

حيتل  هوسرل يروم إىل التخلي عن الذات أو الشعور اليت كانت صداها يف فينيومينولوجية هيدغربذلك الوجود و 
تص به الدازين خيأن الوجود هو منط من الكينونة  هيدغريرى   (dasein )مبفهوم الدازين هيدغرا أبدهلقمه اهلرم و 

 الذي هو نفسهفي  كل مر  .

يقوم على مبدأ متاثل العوامل الداخلية بحيث أن املرء ليتجاوب مع املتحدث  (شسايرماخر(إن الفهم كان عند 
الذي يتم عندما نفهمه لوجه أو قصيد  أو من اإلدراك و فسر على مستوى أعمق في دلتايعندما يفهمه، أما 

باعتبارها أكثر من جمرد معلومة من املعلومات أو بيان من  .1(حقيقة )اجتماعية أو اقتصادية أو سيكولوجية
 البيانات عندما نفهمها كتعبةر عن ''الوقائع الباطنة'' أو كتعبةر عن ''احليا '' ذاهتا يف هناية املطا  .

ن فهم الكينونة إمنا ينتهي إفهو تصور بعيد كل البعد عن التصورات السابقة ... (هيدغر(م عند أما الفه
الفهم ن الوجدان و أنفتح أمام الذات ، و إىل البنية االنطولوجية للدازاين من حيث هو كائن هو يف كينونته م

الكينونة هي '' الدازين '' الذي نفتاح ولعل الكلمة األساس المتساك ىل اإلإيشكسان منط الكينونة الذي يسعى 
هذا التعريف يدل على ارتباط هذا املفهوم بالوجود الوجود كما يتجلى أو سيتجلى '' و '' الدازين هو  هيدغريعرفه 

نطولوجيا األكثر بعدا ....ويفهم ذاته أنه الكائن األقرب منا ،وهو باألحرى إ"يف تعريف آخر يقول و   .2اإلنسا ي 
 يف هذا السياق " أن الدازين هيدغريقر هو دائما يف عساقة معه " و  الذيالذي ليس هو ذاته و  اء من الكائنابتد

                                                           
.222عادل مصطفى ،فهم الفهم  ، مرجع سابق ، ص   1 
.72، مرجع سابق ،  ص هيدغرابراهيم امحد ، اشكالية الوجود ، والتقنية عند   2

 



 

42 
 

هو فضسا على ذلك الكائن الذي أكونه أنا ن الدازين يوجد و إوكا فامها ، و سل 1هو الكائن الذي يف كينونته 
ا شرط إمكان ي يف كل مر  ، بوصفهنفسي  يف كل مر  ، ومن شأن الدازاين املوجود أن تنتمي إليه الكينونة اليت ه

السا أصالة ، إن الدازاين يوجد يف كل مر  ضمن واحد من هذ  الضروب ، أو ضمن ال متايزها من حيث األصالة و 
هذا إن دل لقول بعساقة الصلة بني الدازين والكينونة و ا إىل من خسال هذا األخةر(هيدغر(يسعى  2هي ضروب "

م الدازين يعين كينونة املوجود اإلنسا ي  ، ويقول "علينا ان نبصر بنية كونية على شيء إمنا يدل على أن مفهو 
ن الدازين من حيث هو كينونة يف العامل  إلة كائنا متحررا من الكينونة... للدازين ...وليس الدازين أبدا ألول وه

 ."3يكون كما هو يكون 

العامل وذلك الن الفهم يف اعتقاد  يروم للفهم الوجودي كبداية لتجلي املوجودات يف (هيدغر(إن 
ن " العامل هو الوسط أب(هيدغر(التأويل لههور املوجود بحيث يرى ايسةر عليهالوسيلة الوحيد  اليت  (هيدغر(

زمانيته مفاتيح لفهم طبيعة الوجود ، فالوجود كما و  د اإلنسا ي التارخيي يف العامل ورأى أن تارخييتهاحليوي للوجو 
عن املقوالت السازمانية للتفكةر الذهين املتمركز ور العقلي و عن التص صدرخلرب  املعاشة ييكشف عن نفسه يف ا
نفهم من هذا أن العامل هو الذي خيلق السياق الذي به يتسىن املسبق  مواجهة املوجود ، 4على األفكار وحدها " 

يأمل يف ( هيدغر(الذي كان نسي للمقوالت السكونية الغربية و املأن " الوجود هو السجني احملجوب و بحيث 
 ليس شيئا ميلكه اإلنسان يف بعض الهرو  . الفهم هو (هيدغر(فالفهم عند  5"من هذا املنطلقإطساق سراحه 

الفهم إذا هو الصور  األصلية لوجود العامل يف جتليه "إذن على ضوء ذلك جند نفسه وجود اإلنسان يف العامل  و 
طرح السؤال ففي ، ة مكنته كموجود  يوجد من طرح السؤال الفلسفي " خص اإلنسان مبرتبة انطولوجي (هيدغر(

تبوئه من إعساء اإلنسان و (هيدغر(ي أن مسعىأ 6ن ذاته "اآليههر اإلنسان سائسا ومسؤوال ، ومسؤوال عنه يف 
ت ينعت فهم الذا (هيدغر(اليت سادت الفكر الغريب ،إن  اقمة انطولوجية وذلك لكي يتجاوز امليتافيزيق ىعلأ

ي حنن مقذو  بنا يف أ،  ( projet jeté dans le monde  )لذاهتا بوصفه مشروعا مقذوفا يف العامل 
العامل باملعىن الذي جيعل فهمنا لذواتنا يفتقر للحرية و هذا النهر اجلديد للفهم يتجاوز و يرفض النزعة الذاتية 
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لوك للذات خيضع لسيطرهتا التقنية بل هو حدث املهيمنة على الفلسفة احلديثة برمتها ، فالفهم مل يعد جمرد س
 وواقعة .

يركز على الفهم باعتبار  اخلاصية األصلية لوجود احليا  اإلنسانية كما ميكننا إن ندرك انه ال ( هيدغر(إن 
يقصد به ذلك املعىن العقلي فحسب بل يركز أيضا على معنا  العملي وهو يوظف هبذا الغرض الكلمة الساتينية 

(versthen)  ) الفهم ( اليت تعين ) املهار  العلمية (habilite pratique)  أو احلكمة العلمية  أو القدر )
العلمية إي القدر  على اجناز عمل أو شيء ما و هذا معنا  أن الفهم الذي جيعل الدازين يدرك ذاته يف عساقته 

ة و إمنا هو ممارسة الوجود ذاته يف العامل بالوجود، ال خيتزل إىل جمرد سلوك تأملي يتوجه حنو موضوعات املعرف
نه يتعلق بإمكانية من ،إنه سلوك أكثر منها عملية عقلية أو ذهنية إفالفهم هنا شكل أصلي لوجود احليا  ذاهتا ، 1

 إمكانيات الوجود .

يف  يف شيء ما هو بحث املوجود فالبحثن ترجع إىل التمييز بني الوجود و إن أمهية الوجود بالنسبة للدازي
 الفهم هو الشكل األصلي الكتمال الدازين كوجود يف العامل .الوجود ، و 

إن الفهم من منهور اهلةرمنيوطيقاالواقعانية ) احلدوث( ليس عملية معرفية أو منهجية تكون أساسا للعلوم 
هاهر  التأويلية أن يفتح اإلنسانية وإمنا هي اخلاصية األساسية لوجود احليا  اإلنسانية ذاهتا ، وعلى املعىن املنهجي لل

حاول الوصول إىل طبيعة الفهم من خسال وضعه يف  (هيدغر(اجملال هلذا التحول االنطولوجي ومن خسال هذا 
إطار انطولوجي ، فهو يرى بان الفهم حيتل خرب  أساسية هي خرب  الوجود يف العامل حماوال وصف هذ  اخلرب  يف 

ن الفهم جيب أن يكون خسال العامل أي أن حيس أق ، الذي يقصد به ببالفهم املسب تكشفها األول وفيما يسمى
 جبانب الكائنات اليت تههر يف العامل .

يف مشروعه الكبةر  (هيدغر(من هنا ميكن طرح التساؤل التايل ، هل الدازين انطساقا من الكينونة يفهم ذاته ؟ يرى 
هر إىل وجود  ، ومن جهة ما يوجد وهو يفهم نفسه على مفتوح أمام ذاته بالن ")الوجود و الزمان( بأن " الدازين

خرا آ إمنا يشكل الكينونة الوجودية ... وليس معىن كينونة الدازينهذا الفهم ال يقدم إدراكا بحثا و شاكلة بحيث أن 
يعترب الفهم  ( هيدغر(من خسال هذا جند أن ،2ذاته الذي يفهم نفسه  الدازينمعلقا يف اهلواء بل  أو خارجا ،

ينبع من ( هيدغر(جتليه هلا وذلك أن الفهم عند لكفيلة لفهم الوجود يف العامل و خطو  من خطوات التأويل اك
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ن أعملية الفهم ال يستقيم حاهلا إال ضمن نهام عسائقي... و ا عن حاهلا يف حلهة لقائنا هبا و جتلي األشياء وكشفه
االنفتاح على ود  و روع اإلنسا ي لتحقيق وجالفهم يعد انطساقا من هذا التصور يمة أساسية الكتمال املش

 كان  مالبه يوجد الكائن كففعل من أفعال الوجود  سابق مع كلالفالفهم إذن من هذا املنهور االنطولوجي ،خراآل
 . 1) الفهم الغلق (إصرار  ورغبته يف كشف احملجوب 

على األخر والتأويل عامل و نفتاحه على الار لنا أن وجود الكائن اإلنسا ي وحقيقة وجود  مرتبطة بالفهم و هكذا يهه
نية فالفهم " مع هيدغر ذو بيههر.و و الكشف عن احملجوب حىت يتجلى  هو الوسيلة األساسية لفهم هذا الوجود

 .2الوجود "و  عطي رابطة اإلنتماء بني املعىنشكال امليتافيزيقية لتلتصق باخلطأ الذي يدائرية لكن ال يرتك جماال لأل

معنا  أن نقطة االلتقاء  3عملية تارخيية "  (هيدغر(الفهم عند أويل مسازمان ملاهية اإلنسان و التم و " وبذلك الفه
حداث عالة تؤثر يف ضرور  األعلى التاريخ ترتبط باإلنسان بوصفه ذات ف( هيدغر(بني املعا ي املختلفة اليت أسبغها 

 تتخذ يف صنعها أيضا .بل و 

عساقتها بالعامل أما يف املسألة قضية الفهم من ناحية الكينونة و  ية نبحث عنهكذا فإننا يف املسألة االنطولوج
 . 4التارخيية فالقضية تطرح من ناحية العساقة مع الغةر 

لفهم هو جزء من ، فالفهم يف أنطولوجيا ا(دلتاي(مقابل فكر  الغةر عند ( هيدغر(نستنتج أن فكر  العامل عند 
 ود .تفتحها على الوجمشروع الكينونة و 

بذلك اعتبار  شكل من أشكال الوجود ، و نتقال من الفهم بهو اإل (هيدغر(من هنا يههر أن هد  
بحسب هيدغر ) pessence de petre)ن مشكل جوهر الكائن فإيصبح الفهم نتيجة لتحليلنا للكينونة 

داللة أي يف الا جند أنفسنا قلب مسألة املعىن و وهن(   (problemes de sensىل مشكل  معىن إيتحول 
 .قلب مسألة اللغة 
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 اللغة الشعرية حقيقة الدازاينالمطلب الثاني :

إن " الكائن ال يفهم إال يف جمال التكلم باللغة ، ومنه يبدو أن التأويل هو املرحلة اللغوية للفهم لكن 
طر الكتابة وجود قبل أن يتقيد بأباعتبار  احملايثة  الواعية لل إمناو   منهجا متولدا من فقه اللغة ، الفهم ليس باعتبار 

ن هيدغر مبحاولته فهم الكائن يف العامل مرورا إكل فهم للعلم يتضمن فهما للوجود و العكس " و   بالنصوص ، إذ
 .1باستحضار الوجود املتاخم حلدود إنشاءات اللغة "

رها اهلام واحلاضر دو  الكاشف للعامل فأصبح  هلالوجود الناطق باعتبارها املههر و اللغة لسان ا هيدغر جعل
منا اللغة ذات الطابع إلتقليدي بوصفها وسطا بني الذات واملوضوع و لكن ليست اللغة بطابعها ايف عملية  الفهم و 

الذاتية اليت تربط فض كل أشكال التفسةر النفسانية و ير  (هيدغر(اخلاص الذي ينسجم مع فلسفته الوجودية ،إن 
ن تأويل الدازين املنفتح على كينونته يكون بتكلم اللغة  إاخلاصة ،و لداخلية بتجربته او  2اللغة بذاتية اإلنسان 

هي كذلك )اللغة( تنقل ختفاء و وانكشافه من اإل )  (non voilementكانفراج على الوجود السامتحجب
وهلذا "  : جند هيدغر يقول على لسان شعرية هولدرلني ذالكينونة ، إذن هي بيت الوجود ،إالكائن لسانفتاح على 

ليست من صنع وهذا يعين أن اللغة 3منحت اللغة وهي أخطر النعم ، لإلنسان لكي يشهد على ماهية وجود  "
ن احلكم على ماهية شيء ما يأتينا من اللغة إ" (هيدغر(ر هنا قول ضتعطى له، بحيث حيالكائن بل هي متنح و 
نسان كما لو كان هو صانع يتصر  اإل.. و ع.مذا نتبه ملاهيتها اخلاصة....منطوق ومكتوب و لكن على شرط أن ت

بيت أو اإلنسان و   سيد(هيدغر(إذن تبقى اللغة بحسب تعبةر 4سيدها يف حني تبقى هي سيد اإلنسان "اللغة و 
 منزل الوجود .

اء اليت تعين العدم أو املوت  يسكن ومادام يسكن فانه يأخذ صفة الفن (هيدغر(منهور إن اإلنسان من
فان و ليس حيوان عاقل كما يقول أرسطو من قبل هيدغر إذ جند  يصرح " السكن هو ماهية بالتايل فاإلنسان و 

عليه فاللغة هي كن هو كون الفانني على األرض " و وجود اإلنسان مبعىن إقامة الفانني على األرض ...... الس
انكشافه يف اج الكون و هو انفر  كيان له حضور  فهي تتكلم، فتكلم اللغة  (هيدغر(ماهية الوجود ، فهي يف نهر 

 اإلنصات لنداء اللغة .
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تنفتح ن حواسنا  يف الوجود فهي تتجلى و إن فعل اللغة يكمن يف ما و راء األشياء احملتجبة، أي ما هو خفي ع
صميم الوجود  يدغرهلليت تصل للكائن واللغة بالنسبة أوال لتنفرج على الكائن ليبقى اإلشكال يف حقيقة السمع ا

   العساقات وحمركة الكون ويف هذ  احلالة ليس اإلنسان من حيدد وجود  بل الكلمة الشعرية .سيدكاشفته و و 

عليه ميكن الوصول و 1الوجود "وهرية هي التعبةر عن الكينونة و يقول " إن وظيفة اللغة اجل(هيدغر(إذ جند 
هم طريقة جديد  يف الوجود حتقيق اإلصغاء اجليد للفهو اإلصغاء إىل صوت الوجود و  اهليدغريإىل أن  التأويل 

تعمل اللغة ية اليت مت التأسيس هلا وجوديا و قبل أن تكون طريقة يف املعرفة، ومنه فاملعرفة تنطلق من الدوائر الشيئ
بعدئذ على محل الكينونة إىل مستوى اخلطاب من خسال ملتقى العسامة ، حيث أن العسامة ال تستحضر الشيء 

داتية سال العسامة اجملهز  باإلحالة األمن خهنا هذا الشيء نفسه الذي تكونه و تعرضه إ فقط باملعىن الذي املشار إليه
جهة ومن خسال القضاء على دواله يتم إحلاق الفهم مبعىن الوجود ، هذا االلتحاق مير عرب اختزال الوجود من 

الكلمة وكشفه للوجود حب الفهم من وحد  دجمه يف لوغوس اللغة ومن جهة أخرى يتم تدمةر فكر  العسامة لسو 
 2هي مرحلة التأويل يف اللغة "الهاهرايت و 

ة اللغة يتم اللغة بحيث يرى انه بواسطيقوم على الوجود و  (هيدغر(من خسال ما مت ذكر  فان التأويل عند 
الوجود ف تربز مهمتها يف إنار  الوجود ، أي التفكةر يف وجود اإلنسان من خسال اإلنار اإلفصاح عن العامل و 

بل انه   هو ميز  اإلنسان الذي يشعر انه ليس جمرد كائن من الكائنات األخرى يف العامل( هيدغر(اإلنسا ي عند 
يرى الكائن الذي ( هيدغر(ن ، أل 3من حولهلك فهم ما لكينونة الكائن فيه و كائن مؤول عن نفسه باعتبار  مي

حارس ار اللغة بيت حقيقة الوجود والكينونة و اعتبيكون على منط الوجود هو اإلنسان وحد  الذي ميلك اللغة ب
 هذا البيت هو اإلنسان.

حتليله التارخيي للدازين جتديدا ملفهوم الوجود بشكل عام ، ومل يعد التأويلي و  (هيدغر(ينحصر هد  
 لتزويد العلوم اإلنسانية بأساس تأويلي فأصبح بذلك الفهم عند( دلتاي(بذلك مفهوم الفهم كما كان يف حماولة 

اللغة اخلاصيتان األساسيتان للوجود واحليا  اإلنسانية نفسها لذلك ميكن القول " أن اإلنسان حارس هو و (هيدغر(
 .4الوجود و مؤوله "
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73عمار  ناصر ، اللغة والتأويل ، مرجع سابق ، ص  2 
781، ص 2012،  1مارتن هيدغر ، الكينونة و الزمان ، فتحي املسكيىن ، ايماعيل مصدق ، الكتاب اجلديد ، ط  3 

89، ص 2002،  1فيق ، يف ماهية اللغة وفلسفة التأويل ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بةروت ، طسعيد تو 
4
 



 

47 
 

لسان الوجود لتأويلية من اللغة حمور الوجود وحمور عملية الفهم و يف األخةر جعل فلسفته ا (هيدغر(إن  
لتجربة الداخلية ألنه كان يقصد اللغة ذات الطابع اخلاص الذي لذلك رفض كل إشكال التفسةر املعرب  عن ا

نسان من غةر وسيط هو ذاته الوجود الذي يكشف ذاته لإلجودية املعرب  عن حقيقة العامل و ينسجم مع فلسفته الو 
لغة بسمة تلك احلقيقة ينكشف من خسال اللغة املعرب  عن تلك احلقبة املنكشفة وبالتايل تتسم تلك اليههر و 
 خفاءظهورا و 
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 :التأويل الطريق نحو مجاوزة الميتافيزيقا المبحث الثالث

ألغىن انطولوجيا يف القرن العشرين تأصيسا لساختسا  وبحثا عن احلقيقة  (هيدغر مارتن(لقد أسس 

يت كان اهتمامها منصبا حول الوجود دون الوجودية لإلنسان ففلسفته جاءت لتقوض أسس امليتافيزيقا التقليدية ال

اعتبار لإلنسان كموجود وهبذا تعترب فلسفته نقطة حتول يف تأسيسها لفهم جديد بحيث هي فلسفة متجد اإلنسان  

كانسان وتعمل على اإلعساء من شانه ألنه هو األجدر بالدراسة ال املوجودات األخرى وهو ما يفسر ظهور 

حتت عنوان جتربة الفكر اليت عمادها اإلنسان ( هيدغر(قراء  الشذرات اليت مجعها التأويلية اليت نستشفها من 

لتجاوزها وتقويض أسسها؟ أو كيف ( هيدغر(بوصفها املوجود هنا أو الكينونة هنا وعليه ما امليتافيزيقا اليت عمد 

 ؟هيدغرحنرر الفكر من امليتافيزيقا مع 

ل أوال عن الوجود مبا هو موجود ويف أود املوجود وهي تستبحث يف وج (هيدغر(امليتافيزيقا من منهور 

هذ  احلالة تكون ميتافيزيقا عامة أو انطولوجيا وهي ثانيا تبحث يف الوجود الذي جيعل من موجود معني موجودا 

وحينئذ تسمى ميتافيزيقا خاصة بيد أن امليتافيزيقا ال تبحث يف الوجود مبا هو موجود إال بعد أن تبحث يف وجود 

 .1الوجودية هو اإلنسان (هيدغر(موجود ممتاز هو يف الفلسفات الدينية "ا هل" ويف فلسفة 

الذي يفصل   La différence ontologiqueنطولوجيألختسا  اإلد على مسالة ايؤك هيدغر

اذجة يف مسالة الوجود واملوجود وتفكيكه للميتافيزيقا التقليدية حيث أن" تفكةر الغرب يف وجود  كان بطريقة س

راهنت الفلسفة على أطيافه وما ينوب عنه وما حيجبه ويههر الوجود كلما برز التساؤل شأن املوجود كموجود لن 

حيل السؤال اإلشكال امليتافيزيقي من غموض يصعب اإلنصات لسؤاهلا بوضوح فلن نبلغ حقيقة الوجود، فهو 

                                                           
 . 497-496 ص، ص  1984، 1عبد الرمحن بدوي، موسوعة الفلسفة، دار جمد بةروت، ط1
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أللفة اجلوهرية بني الوجود والزمان ويهل السؤال حول ممتنع عل الدوام أن يكون موضوعا هلذ  املسألة اليت ال ترى ا

 1الوجود يف حدود رهانات ضيقة"

يف التفكةر فيما وراء امليتافيزيقا كان له أمهيته خاصة وان امليتافيزيقا الغربية اإلغريقية  (هيدغر(قدر   إن

تمثل يف التأويل تبالبحث و ( هيدغر(التقليدية مل تكن ذات خلفية واضحة وال أساسية،إن املهمة اليت تناوهلا 

إن الوجود ال حيضر من "الذي غلف اللغة السائد  بحيث جند  يقول: تقويض أسس امليتافيزيقاوالسؤاالمليتافيزيقي

دون املوجودات  وال وجود ملوجود من دون وجود وهذا يعين أن الوجود الذي يفكر فيه على هذا النحو ال ميكن 

 هيدغرن مهمة جتاوز امليتافيزيقا هي املهمة اليت أسرت تفكةر أوجودات وعليه جند بإال بوجود املأن يكون موجودا 

 ."2بعد منعطفه  وبذلك هو يعارض امليتافيزيقا ودعواها بأهنا تفكر يف الوجود

ن امليتافيزيقا ال تطرح السؤال املتعلق بحقيقة الوجود بل وألهنا حتول دون طرحه أيرى ب( هيدغر(ن فإومنه 

 leالوجود واملوجود وتقوم اجملاوز  نطولوجي بنيختسا  األنسيان الوجود وال تفكر يف اإل علىوتصر 

dépassement  من خسال متلك ميتافيزيقا عصر  ويهد  السؤال ما هي امليتافيزيقا؟ على ( هيدغر(عند

الوقو  على حقيقتها مساءلة األصول من خسال العود  إىل أسس امليتافيزيقا ذاته ال حبا يف أحيائها بل من اجل 

"ما امليتافيزيقا؟  سؤاال  اهلايدغريبإبراز التصورات اليت أقامتها للوجود بغية اجتثاثه ومن هنا كان السؤال 

هبذا الرجوع إمنا ( هيدغر(اسرتاتيجيا يروم إىل الرجوع ملنحدر امليتافيزيقا حيث يقبع فعل النسيان)نسيان الوجود( و

 .3يقا إال انطساقا من امليتافيزيقا ذاهتا "يسعى إىل" جماوز  امليتافيز 

                                                           
 . 137-135علي حبيب الفروي، مارتن هيدغر ،مرجع سابق، ص ص1
 124 137ص ص   2007 1بةروت لبنان ط –دار الكتاب اجلديد  املتحد   –علي حاكم صاحل –هيدغر ت حسن ناظم  جون هانز غدامةر طرق2

3 M' HEIDEGGER ,DéPASSEMENT DE LA METAPHYSIQUE INESSAI ET BCONFERENCES ,T ,A 
,PREA N ,ED GALLIMARD ,PARIS 1958 ,P 90. 
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إمنا غاب يف ال عن الوجود مل يسأ فهمه فحسب و ن السؤ على ضرور  جماوز  امليتافيزيقا أليربهن  (هيدغر(

 للميتافيزيقا ومفهومها عن الوجود الذي( هيدغر(متاهات النسيان على الرغم من االهتمام باملوجود ،إن انتقاد 

، بل يريد قلب اإلشكالية وكيفية طرح السؤال ىيمأنه ال يريد استبدال كائن بكائن إجود متعال فحولته إىل جمرد مو 

انشغاال لدى ن الوجود مبا هو كذلك ميثل مها و فيسأل عن الوجود ال من جهة وجود هذا املوجود بل من جهة أ

 اإلنسان املفكر واملتسائل على الدوام.

ا نود أن تتضح لنا مسالة الوجود عن طريق تارخيي فينبغي أن يف هذا الصدد "فإذا كن (هيدغر(يقول 

نستعني بالرتاث قد حجز، أن يههر الشوائب اليت علقت به عندما قطع الزمن ،وحنن ننهر إىل هذ  املهمة  

 .1نطولوجيا القدمية "احتفظ به من األض لرصيد الذي أبقى عليه الرتاث وادخر و كتقوي

ذا قوضنا أسس ميتافيزيقا الرتاث التقليدي إاإليضاح أينما يكون لتكشف و ن اإىل القول بأ(هيدغر(يروم  

 ...اخل .  نتشيه،  أفساطون،  أرسطوالقدمي بدأ مع 

قد خص اإلنسان مبرتبه أنطولوجية عالية مكنته كموجود يوجد من طرح  (هيدغر(إذ على ضوء ذلك جند 

 .2ذاته  اآلنمسؤوال ، مسؤوال عنه يف سا و ائففي طرح هذا السؤال يههر االنسان س ،السؤال الفلسفي 

لوجود و ينفض عنه "وعليه ما هو هذا  التساؤل الفلسفي ؟ انه ذلك الذي جيدد طرح السؤال عن معىن ا

 (هيدغر(ن تصور اإلنسان كانفتاح و كتفتح على الوجود ، وكمجال إلنارته بحيث أن حتليلغبار النسيان أل

لوجود اإلنسا ي يف الوجود والزمان ، كان مبثابة النافذ  اليت يطل منها على الوجود اخلاص باإلنسان وبتحليل واقعة ا

 3الذي يصبح املوضوع األساسي لتأمساته"

                                                           
 .76، ص 1995،  2عبد اهلادي ، املركز الثقايف العريب ، ط –ت :حممد سبيسا  الوجود، -احلقيقة–مارتن هيدغر ، التقنية 1

143علي حبيب القروي ، مارتن هايدغر ، مرجع سابق ، ص  2 
 46. 45، ص ص  2000ميشيل فوكو ، دار الطليعة للطباعة ، بةروت ، لبنان ،  –ليفي سرتوس  –عبد الرزاق الدواي ، موت االنسان يف اخلطاب الفلسفي املعاصر ، هيدغر 3
 . 
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 . المبحث الثالث : تجربة الفن بما هي ممارسة تأويلية

 :الطابع التأويلي للعمل الفني و شيئيته  األولالمطلب 

 ـ أصل العمل الفني 1

باالهتمام  بدراسة الفن يف جل إنتاجه الفلسفي كما عىن بدراسة الهاهر  الفنية ( غرهيد(لقد عىن      
وهذا ما جند  يف كتابه املعنون " متاهات" وأبان لنا يف هذا الكتاب أوراق مجيلة أطلق عليها اسم األصل يف العمل 

 الفين ، وعليه ما أصل العمل الفين إذن ؟ 

من خساله يكون شيء ما ، ما يكونه وعلى حنو ما يكون ، فما إن األصل هنا يعين ذلك الذي منه و 
على النحو الذي يكون عليه نسميه ماهيته ، فأصل شيء ما هو مصدر طبيعته ، ومن مثة فان  –يكونه شيء ما 

وهذا يعين أنه سؤال نفهم من خساله طبيعة العمل  1السؤال عن أصل العمل الفين هو سؤال عن مصدر طبيعته 
 داء من العمل الفين نفسه .الفين ابت

يفتتح وجود املوجود على طريقته العمل الفين الفين هو سؤال عن جوهر الفن ، و  السؤال عن أصل العمل
،العمل الفين  2ي حقيقة املوجود تضع نفسها يف العمل الفين أيتم هذا االفتتاح يف العمل الفين مبعىن الكشف ، و 

ن الفنان يكون أصل العمل الفين مثلما يكون إبذلك فلى نشاط الفنان و عهو اجملال الذي ميكن أن نتعر  فيه 
العمل الفين العساقة املتبادلة بني الفنان و  خر ولكن يف ظلبدون اآل احدمهأللفنان ، فسا يكون العمل الفين أصسا 

ء وهو االسو  الفن هو أصل الفنان علىفان الفنان هو أصل العمل الفين و فان كسامها يقوم على الفن ، وهكذا 
 . 3الذي مينحهم ايمها 

أين نلتمس طبيعة وجود الفن ؟إن ا كان الفن أصسا لكل من الفنان والعمل الفين فكيف و ولكن إذ
رأى " أن لفظ الفن ال خيرج عن كونه مفهوما جمردا نشةر به إىل جمموعة من الوقائع املشخصة اليت نلتقي  (هيدغر(

ماال فنية ، ونلتقي بأفراد من الفنانني ، ملا كان يف وسعنا أن نتحدث عن الفن هبا يف عامل الواقع حينما نشهد أع
 .4أصسا "

                                                           
 . 87،  ص 1992،  1سعيد توفيق ، اخلرب  اجلمالية ، دراسة يف فلسفة اجلمال الهاهريتية ، املؤسسة اجلامعية للدراسة و النشر ، بةروت ، لبنان ، ط 1
57هيدغر ، أصل العمل الفين ، ت : العيد دودو ، مصدر سابق ، ص .  2 
. 101سعيد توفيق ، املرجع نفسه ، ص   3 
.260إبراهيم زكريا ، فلسفة الفن يف الفكر املعاصر ، دار مصر للطباعة ، القاهر  ، ص 
4
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نفسه ال يسعى من خسال اهتمامه بالفن إىل أن يصل إىل أفكار جديد  انطساقا من فلسفة الفن  هيدغر
ديد  لطرح سعيه كان منصبا إىل تأسيس أو وضع طرق جني مدى هشاشة أرضية فلسفة الفن و بل من أجل أن يب

 سؤال الفن باعتبارها حماولة جديد  منه لسالتفات إىل سؤال الكون .

" األثر الفين " عند  يفبني سعيه يف إعاد  التأمل يف سؤال الكون يتجلى إن العساقة بني سؤال الفن و 
لدراسة احتضاهنا ، " إن الفكر  األساسية يف ايات املهمة حلماية حقيقة الكون و هو إحدى الكيفو  (هيدغر(

 و سكونه يف ذاتهأفين ، وقيامه يف ذاته واستقرار  األثر ال (selbstandigkieit) بأكملها هي استقسال
يعمل على فهم البنية  (هيدغر(يتجنب الرجوع اىل العبقرية الفنية التقليدية " إن  فهيدغراكتفاؤ  بذاته "و 

هكذا فان األثر و  1أن حيدد األثر كما هو يف ذاته  نه يريدإاالنطولوجية لألثر باستقسال عن مبدعه أو مساحهه ، 
 يؤسس عن ماهية الوجود ذاته . (هيدغر(الفين عند

إن ما يعرض يف العمل الفين هو أن الفن وضع احلقيقة نفسها يف العمل الفين إذ أن الفن هو أصل العمل 
ن " حتليل العمل  الفين إمل الفين و هكذا فالفين، بحيث أن الفن يربز بوصفه احملافهة املؤقتة حلقيقة املوجود يف الع

 فهيدغريف التحليل شيئية الشيء قادر  على إظهار نفسها  و  األدائيةدغر يكشف لنا الطبيعة على طريقة تفكةر هي
يؤكد لنا أن طبيعة الفن ال تتمثل يف حتويل شيء كان قد تشكل من قبل أو تتمثل يف نسخ شيء ما بوصفه شيئا 

 2حدث احلقيقة احلاضر  يف العمل الفين هي أهنا تكشف مكانا  مفتوحا ". حقيقيا ، فماهية

 ـ شيئية / العمل الفني2

له جانبه الشيئي الذي يعترب  اجلانب اخلصب الذي يكشف لنا عما  (رغهيد(العمل الفين كما يرى 
ستند إليها مقومات العمل الفين ينطوي عليه العمل الفين من وحد  فنية ، فالشيئية هي مبثابة الدعامة املتينة اليت ت

باعتبار  موضوعا حسيا ورمبا كانت كل حرفة الفنان تنحصر على وجه التحديد يف إجياد شيئية العمل الفين اعين 
وعليه ميكن طرح  3يف خلق ذلك املوضوع اجلمايل الذي يستأثر بإدراكنا احلسي من خسال حقيقته املادية املباشر  

 حدد شيئية العمل الفين ؟السؤال التايل : كيف تت

                                                           

  16، ص1جمرجع سابق ،أساسية،  كتاباتهيدغر ،1
237، ص  2007،  1ج . ه . غدامةر ، طرق هيدغر ، ت : حسن ناظم ، علي حاكي صاحل ، دار الكتاب اجلديد  املتحد  ، لبنان ، ط 2 

262صا ، فلسفة الفن يف الفكر املعاصر ، مرجع سابق ، إبراهيم زكري 3
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عن هذا السؤال من خسال عرض نقدي لثساث مناذج تقليدية متت من خساهلا حماولة  (رغهيد(يبحث 
 حتديد الشيء 

أوهلا " الشيء اجملرد مثال الكتلة من اجلرانيت ..... إهنا صلبة ، ثقيلة ، كثيفة ، ممتد  ، غةر منتهمة 
"أن هذا التفسةر الشيء وفق ملههر  اخلارجي 1د وبعضها صقيل الشكل ، خشنة هلا لون ، بعض بعضها ارب

 فحسب بحيث ال مييز الشيء احملض عن سائر األشياء األخرى .

أما ثا ي النماذج ، فهو يرى أن الشيء بوصفه حشدا من املعطيات احلسية ولكن هذا التفسةر يبعدنا عن 
" يف املقام األول تغفل معىن  غدامةرهذا الصدد يقول  يؤكد على أمهية الشيء يف (هيدغر(الشيء ذاته يف حني أن 

 ."2الهاهر  وتتناسى أن هناك يف املرأى شيئا ما ليشاهد ويرى 

الذي يرى الشيء بوصفه ماد  متشكلة ، مبعىن إن ثالث فهو أقدم وأشهر التفسةرات و أما التفسةر ال
ن هذا التفسةر ال يكشف لنا عن طبيعة الشيء يتخذ مادته صور  معينة من أجل حتقيق غاية خارجية ، ولك

" إن ثبات الشيء ومتسكه يكمن يف احتاد ماد   هيدغراألشياء احملضة ، إذ انه ينطبق على كل املوجودات ، يقول 
يستند هذا التأويل للشيء إىل املنهر املباشر الذي يقابلنا الشيء من   ، فالشيء ماد  قائمة يف صور  و مع صور 

 .3خسال هيأته "

حياول (هيدغر(نإا املفهوم للشيء يف تأويساته الثساثية ميكننا من السؤال عن الشيئي يف العمل الفين ، هذ
فهم تلك الشيئية من خسال فهم الشيء املصنوع أو االدا  ، اذ ان العمل الفين فيما يرى هيدغر هو شيء ما اكثر 

الوجود نفسه .ولكن أي هية املوجودات ، بل و مامن جمرد شيء و أكثر من جمرد أدا  ، بل فيه تكتشف احلقيقة و 
 طريقة تقودنا اىل ادايت األدا  ؟ كيف ميكننا ان نتعر  على األدا  احلقيقية ؟ 

"إن مثال ذلك حذاء الفساح ، لن حنتاج لوصفه إىل قيام أمثلة واقعية هلذا النوع من أدوات االستعمال 
قاعد  مربوطة ،حذاء مصنوع من جلد و  "فان غوغ"اء حنن ، فحذن العمل الفين يقول أكثر مما نقوله أل،4أمامنا "

ذلك نهرا كشف تأويسا يرمز لقسو  الفساحة و باملسامةر و اخليوط ،صنع ألجل الرجل ، وصور  هذا احلذاء ت
عليه ميكن أن نستنتج ان هذا احلذاء للفساح . و ألجزائه املمزقة كما انه يبدو ثقيسا فهو يبني صعوبة العمل ف
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إىل ماهية هذ  األدا  " لوحة حذاء فان غوغ " ولذلك كيف إن هذ  األدا  تنتمي إىل ( هيدغر(مع  نتوصل
 األرض بقدر انتمائها إىل الفساحة .

أن " لوحة فان غوغ " ليست عمسا فنيا ، إال ألهنا قد كشفت لنا احلقيقة احلذاء ( هيدغر(هكذا يرى 
يم كينونته وبالتايل فهو يرى بأهنا متثل فتحة تطل منها على الذي اعتدنا على استخدامه دون الوقو  على صم

ن العمل الفين هو مبثابة تفتح للوجود أو أ(هيدغر(حقيقة أمر ذلك احلذاء الذي يلبسه الفساح وهلذا يرى 
 ."1انكشا  للحقيقة 

ود يههر يف  يف لوحة فان غوغ يتم انفتاح: ما هي األدا  ؟ ما فردتا احلذاء يف حقيقة األمر ، هذا الوج
ن تعريف العمل أإىل القول ب (هيدغر(" ، وهكذا فان احلقيقة تأسس ذاهتا يف العمل الفين وينتهي 2كشف وجود  

 ."3الفين على انه " الفن هو احلفظ اإلبداعي للحقيقة يف العمل الفين 

ملوجود تفتح ا إىل أن مهمة العمل الفين تنحصر يف حتقيق عملية (هيدغر(نستنتج من خسال ما عمد إليه 
 سوى مههر من مهاهر التجلي للحقيقة .ماهو اجلمال وانبثاق احلقيقة أمام أعيننا  و 

انطساقا من هذ  األخةر  حتدد الدائر  اهلرمينوطيقية اليت نرسم من خسال العمل الفين هو أصل الفنان وان 
تكشف حقيقة املوجود من جهة  يةهلةرمينوطيقإن الدائر  ا. ل العمل الفين والفن أصل كليهما الفنان هو أص

والعمل الفين من جهة أخرى ، فاملؤول يدع املوجود أو العمل يتكلم لذاته أي أن نستمع ملا يقال ، مما يساعد 
املؤول على التكلم من خساهلا أن التكشف يف الوقت نفسه هو فهم الذات لذاهتا وفهم معىن الوجود أو معىن 

 العمل الفين أيضا .

 ثاني : تأثير األحكام المسبقة في الفعل التأويلي المطلب ال 

إن التأويسات إمنا توجد من خسال التجربة احلياتية إذ ال ميكن أن نقدم على فهم أي شيء بذهن فارغ 
بل نبدأ بتساؤالت تعطينا معرفة أولية عن النص ونوعه ، مث تفسةر  لكشف ما هو غامض ، وكل فهم أو فعل 

راء ومعلومات وتصورات مسبقة عن الشيء ،ولكي نفهم البد من فهم مسبوق عن آم و و مسبوق بأحكاتأويلي ه
  –فهم ابتدائي عنه وال حيصل أي تفسةر بدون تصور عنه . " ويف فهم النص وتفسةر  ال نبدأ من فراغ بل نبدأ 
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هذ  املعرفة أو  ئك اللذين ال يتصورون وجود مثلرفة أولية عن النص ونوعه حىت أولمن مع –كما يف فهم الوجود 
نلتقي بالنص خارج  قصيد  غنائية ومن جانب أخر فنحن ال –مثسا  -ينكروهنا يبدؤون من تصور أن هذا النص 

املكان ،بل نلتقي به يف ظرو  حمدد  ، حنن ال نلتقي بالنص بانفتاح صامت ، ولكننا نلتقي به إطار الزمان و 
لفهم النص ، ومن مث تفسةر  متاما كما أن إدراكنا للوجود  متسائلني ،مثل هذ  األسئلة متثل األساس الوجودي

 .1املكتمل من خسال وجودنا الذايت يؤسس فهمنا للوجود يف العامل 

عملية تارخيية إذ الذات املؤولة ختضع لتارخييتها اخلاصة أي لتحيزاهتا وإحكامها  (هيدغر(إن الفهم عند 
ال من خسال الفهم املسبق وان ما يههر انطساقا من األحكام املسبقة ، إن الذات ال ميكن أن تعر  العامل إ

املسبقة ، ولكي تفهم الذات ينبغي أن تفهم سلفا وال ميكنها أن تقرأ النص إال انطساقا من خلفياهتا املعرفية 
املسبقة وبتوقعات معينة مما جيعل الفهم عملية إسقاط ذاتية " إذ ال ميكن للذات أن تبلغ أقصاها يف الفهم 
باخنراطها فقط يف هذا احلوار مع النصب  بل جيب أن تفحص مصدر املعىن املسبق الذي بداخلها وما مدى 

 .2صحته 

منوذج الذات  –النموذج القدمي للموقف التفسةري ( هيدغر(وهبذا التأكيد على الفهم املسبق يتجاوز 
 ."3سبقة لشيء ما معطى مقدما واملوضوع ـ إذ جند  يقول " التأويل ليس على اإلطساق فهما بل فروض م

وذلك الن الوصول إىل التأويل بدون فروض مسبقة هي حماولة فاشلة ال تؤدي إىل الطريقة اليت يتم هبا 
نفسه قد أماط اللثام عن هذا احلشد من الفروض املسبقة القائمة واملندسة يف كل تأويل  (هيدغر(الفهم ، إن 

ن ما جيب أن ننتبه إليه هو أن البنية املسبقة للفهم ليست صفة ختص .إ4ممكن وذلك يف حتليله لعملية الفهم 
الوعي يف مواجهة عامل معطى من األصل وإمنا هي تقوم يف سياق العامل ذلك العامل الذي يشتمل الذات واملوضوع 

 املوضوع ،وهذا إمنا يدل على البناءالفهم والتأويل موضع سابق على الذات و ( هيدغر(بداية  الن وضع 
يرى أن  فهم النص يهل يتحدد على الدوام بحركة توقعية للفهم  (هيدغر(ن إاالنطولوجي للفهم من خسال ذلك ف

املسبق " وبذلك فكل إدراك املعىن يكون إدراكا متناهيا من داخل املوقف التارخيي لإلنسان الذي يكون معطى 
الفهم والتأويل وان العامل هو الذي خيلق السياق .إن الفهم املسبق يلعب دورا هاما يف 5بشكل سابق على التنهةر 
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التفسةر فهو ميلك ما مت فالفهم عند هيدغر يؤدي يف ذاته إمكانية .الذي يتسىن للفهم املسبق مواجهة املوجود
ن التفسةر ال جيد أساسه اال عن طريق أساس وجدا ي داخل الفهم وداخل هذا العامل " فهو يؤسس فهمه ، أل

سابق ورؤية سابقة وتصور سابق، فليس بذلك التفسةر أي وجه إمساكا خاليا من أي  ماهيته عرب مكسب
 ."1مسبقات 

الرؤية والتصور بحيث هذا السياق عند  يكمن يبحث يف حدود املسبقة يف الفهم و (هيدغر(وهذا يعين أن 
 هيدغراك واليت يعتربها يف ماهية االنسان نفسها من حيث هو دازين ويعين ذلك القدر  األصلية على كينونة اهلن

" أن حتقيق الشروط األساسية لتفسةر  هيدغرمنط انفتاح لكينونة ذاتنا من حيث هي كينونة يف العامل وبذلك يرى 
ممكن يتمثل )...( يف أن ال نتجاهل مسبقا هذا التفسةر )...( ذلك أن فصل اخلطاب ليس أن خنرج من الدور 

هذا الدور يف الفهم ليس دائر  )...( بل هو تعبةر عن نية السبق الوجدانية يف بل أن نلجأ إليه بالطريقة املناسبة ف
 ."2الدازين ذاته 

ن احلالة التأويلية لسؤال الوجود من خسال الرؤية املسبقة والتصور املسبق إمنا هو اختبارا نقديا وهو موجه إهكذا ف
 فروض مسبقة . لنقد امليتافيزيقيا وميكن من ذلك القول باستحالة التأويل دون

ترتكز على عمليات فهم وتفسةر قائمة يف الفهم املسبق دون هذ  العمليات فان العبارات  هليدغرإن العبار  وفقا 
لن يكون هلا معىن مثال يف العبار  " املطرقة هي ثقيلة " مثة طريقة مرسومة مسبقا تعمل عملها هذ  العملية 

هر فان املوقف قد مت ضبطه مسبقا يف حدود منطقية لكي مسائم بنية و حتليل ظاأويل املنطقية ، فمن قبل أي تأ
يف  تكونعبار  بحيث ان مت تفسةر بان املطرقة على إهنا ذو خصائص ثقيلة ، غةر أن عمليات تفسةر العامل ال 

 تقريرات منطقية وعبارات نهرية فالكلمات يف األغلب تكون غائبة .

هو فهم زما ي ، قصيدي تارخيي ، وان الفهم ليس عملية  (هيدغر(خساصة القول بان كل فهم عند 
عقلية ، بل عملية وجودية ليس دراسة عمليات الشعورية وال شعور بل هو انكشا  احلقيقة لإلنسان وجتليها ." 
فالتأويل يبدأ بشروعات مسبقة تستبدل بشروعات أكثر مسائمة ونشكل هذ  العملية املستمر  للشروع اجلديد 

و التأويل . لكن الفهم حيقق ممكناته الكامنة حتقيقا تاما فقط عندما ال تكون املعا ي املسبقة اليت يبدأ حركة الفهم 
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ري أن يفحص بوضوح شرعية املعا ي حمنها اعتباطية ، لذلك فمن املناسب للمؤول املسبقة املتاحة له ، بل 
 .1املسبقة الكامنة فيه أي أصلها وصحتها 

 التأويلية للشعر المطلب الثالث :الرؤية 

بالشعر والشعراء سواء من اليونان القدامى أم من احملدثني وعلى وجه  كثةر االهتمام  (هيدغر(ن إ
بلغة الشعر يرجع إىل كون الشعر طريق موثوق  (هيدغر((وإن سر اهتمام  1843ـ 1770) هولدرلنياخلصوص  

لشعر حتدثنا عنه وتواصل استحضار  ألن هلا القدر  به لتبيان  الوجود ،فإذا كان الفكر سيحضر الوجود ،فإن لغة ا
على رفع احلجب عن الكينونة ،كما أن للشاعر القدر  اليت متيز  عن غةر  ،يف التعبةر عن التجارب الوجودية 
،فيصبح الشعر حوار اللغة مع الكينونة "الن الشعر تسمية مؤسسة للوجود وجلوهر كل شيء  وليس جمرد قول 

يقول "إن طل شاعر عهيم ،يكتب قصيد  واحد  مث يوسع فيها ،وينوع (هيدغر(لذا جند ،2 يقال كيفما اتفق
عليها ،ويأخذ منها ،وما دام الفكر األصيل شعريا بالضرور  ،فإن كل مفكر عهيم يصدع بفكر  واحد  مث يبقى 

 .3طيلة عمر  يستقصيها دون أن يستنفذها 

جود الذي حتث فيه احلقيقة ،أو هو التأسيس للوجود بواسطة اللغة الشعر هو اجملال من الو (هيدغر(هكذا فيما يرى
"بحيث جعل هذا األخةر من الشعر تعبةر عن ماهية الوجود ،ألن الشعر والوجود يشكسان عسامة تأويلية تدرك 

 الكينونة بوصفها انفتاحا للموجود .

الشعراء وركز كما سبق وقلنا على مل يكتب بحثا منهما يف فن الشعر بل تناول الشعر من خسال  (هيدغر(إن 
دون غةر   هلولدرلني ،ولعل اختيار  جئورجه ستيفانو  ريكلهو  (تراكل جورج(باإلضافة إىل  هولدرلنيعهيم ال شاعرال

 4ألنه استطاع  أن حيدد ماهية الشعر بصور  عامة .

 وهيدغرفكةر جديد يف الوجود،اعترب شعر  بداية ت (هيدغر(يرتبط بشعر يفكر يف الوجود ،بل إن  (هولدرلني(اسم 
بالذات؟ امل تتحقق ماهية الشعر عند  هولدرلنيذاته  خلق لغة فلسفية جديد  لتأويل أشعار هولدرلني: ولكن ملاذا 

 1اليت انقطعت فجأ  قبل أوان نضجها ؟ هولدرلنيسابقيه على درجة تعادل أو تفوق أشعار 
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ر املطلوب حماورته ،فهو بذلك يكون شاهدا على عسامات ألنه يرى فيه الشاع هلولدرلني(هيدغر(وقع اختيار
انسحاب املقدس وتواريه ليرتك احلقيقة تكشف عن نفسها ،وهدا معنا  أن الفيلسو  امليتافيزيقي مل حيصل له أن 

 تعلم اإلنصات إىل الكلمة الشعرية طيلة تاريخ امليتافيزيقا .

د الفساسفة اإلغريق القدامى من أمثال أفساطون يقوم على إن الشعر هو فن اللغة بحيث إذا كان جوهر الشعر عن
يقوم انطساقا من تشابكه مع ميادين تتفاعل فيما بينها وهي العمل الفين  هيدغرفكر  اإلهلام فإن جوهر  عند 

يقول الوجود ،الشاعر يسمى املقدس وهذا    le penseurيقول" املفكر  هيدغراملقدس ،اللغة بحيث جند 
 .2حقيقة الوجود يف القصيد  ولتجربة النتهار ظهور اإلله  كتجربة لتجلي

فالشاعر هبذا املنهور ال ميكن اعتبار  جمرد فنان حيرص على اجلمال،إنه أشبه ما يكون بالنيب باعتبار  ينقل 
رسالة مقدسة )قول الوجود (،فاللغة الشعرية هي جمال البحث يف املخفي حيث األشياء تصبح كلمات والكلمات 

ع يف موقع مشرتك بني الوجود واملوجود ،والشاعر إذ يعرب عن كينونة الكائن وعن انتمائه لألرض كما يعرب جتم
أيضا عن وجود  يف العامل وارتباطه الوثيق واحلميم بالكائنات األخرى املوجود  يف العامل ،وتعترب اللغة الشعرية هي 

 له يف هذا العامل .اللغة احلقيقية اليت تعرب عن الوجود اإلنسا ي وعن أم

أن الشعر ليس متعة ،الشعر هو كشف احلقيقة وللشاعر القدر  على تسمية ما مل  (هيدغر(وعليه ففي تصور 
 3يسبق تسميته ،يفجر املسكوت عنه ،وينطق الصامت ويصبح الشعر بذلك أهم مسكن للعامل .

امتاز بقدرته على  (هيدغر(بحسب  (درلنيهول(بالذات ؟ألن ( هولدرلني(ولنجيب عن سؤال املطروح مسبقا :ملاذا 
لبدئي عند اإلغريق يعلن ذاته أساس كل قول فلسفي ،ولدت االتفكةر يف الوجود ابتداء من التفكةر يف مقامه 

الفلسفة مبولد أول شاعر فكر يف حقيقة الوجود ،إن الوجود يدوم بفضل وجود الشاعر  ،هذا األخةر هو منشأ 
 ضعه مصةر الشعب. اوو الوجود وحامله إىل اللغة 

رية ممارسة هرمينوطيقية حيضر يف صلبها سؤال الذات والكتابة كإثار  حيوية ألبعاد الكينونة املتعدد  غالشعرية اهليدإن
 .4اليت ختضع آللية الكشف مبا هو فهم وتأويل يعيد طرح أسس مسائلة الوجود من اجل بناء حوار خصب 

                                                                                                                                                                                     
140مارتن هيدغر ،ما الفلسفة ؟،ما امليتافيزيقا ؟،مصدر سابق ،ص 1 
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 خاتمة الفصــــــل  :

مبنزلة  من جهة على الطابع االنطولوجي للفهم هو( هيدغر(يل نتيجة مهمة هي أن تأكيد ...إننا نصل إ
 .(دلتاي (و (شسايرماخر( ،ومن جهة أخرى جتاوز للطرح املنهجي هلرمينوطيقا(هوسرل(جتاوز للذاتية عند 

نطولوجي بني الكينونة إلشكالية الذات واملوضوع والتوجه إىل الكينونة ،وتأكيد  الفرق األ (هيدغر(وكان لتجاوز 
 ... ريكور وبول غدامةرواملوجود كان له أثر  الكبةر يف اهلرمينوطيقا املعاصر  ،خصوصا 

العريض من اهلرمينوطيقا كأساس منهجي جلميع العلوم اإلنسانية ،فاهلرمينوطيقا ( دلتاي(ر مفهوم غلقد جتاوز هايد
ختلى عن ثنائية التارخيي ـ العلمي اليت نذر هبا ( هيدغر(يث تشةر إىل واقعة الفهم مبا هو كذلك ،بح  (هيدغر(عند 

حياته بأكملها ،واعترب أن كل فهم هو شيء متأصل يف الطبيعة التارخيية للفهم الوجودي،وبذلك مهد (دلتاي(
 وتأويليته الفلسفية . (غدامةر(الطريق لتلميذ  (هيدغر(
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 ـر .الفصل الثالث :أفـــاق التأويل بعد هـيدغ

 الهيدغري واألثر غداميرـ    المبحث األول 

 نطولوجية للحلقة التأويلية ستعاد  األدامةر واإلغاملطلب األول :

 املطلب الثا ي :تارخيية الفهم أساس التأويل .

 ـ المبحث الثاني :التأويل عند بول ريكور

 املطلب األول :املسامح العامة للنهرية التأويلية عند بول ريكور

 لب الثا ي :هيدغر يف أفق بول ريكوراملط
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 الفصل الثالث :آفــــاق التـــــأويل بعـــد هيدغر 

 المبحث األول :التأويل عند غدامير واألثر الهيدغري .

مرحلتني أساسيتني يف  وميكن فرز  غدامةر هانز جورج الفيلسو ميساد 1900سنةشهدت بداية 
يف حماضراته جبامعة فرايبورغ  هيدغر مارتن،وميثلها 1923وتنتهي  1919بدأ عام اهلرمينوطيقا ،املرحلة األوىل ت

املتعالية ،ففي هذ  املرحلة  هوسرل واليت من خساهلا أعطى تصورا أصيسا للهاهراتية حمدثا  قطيعة مع ظاهراتية
نت مع العمل الشهةر الذي شهرته الفلسفية الكبةر  يف جمال التأويل ،أما املرحلة الثانية فكاهيدغر بالذات اكتسب 

قام به الفيلسو  األملا ي )حقيقة ومنهج (وقد قيل بحق أنه أبرز فيلسو  استطاع أن جيسد من خسال دراساته 
 هيدغرنطولوجي الذي افتتحه فينومينولوجيا ومشروع التأويل األيف ال هوسرلوفلسفته التأويلية أن جيمع بني مشروع 

ميثسان املرجعية  وهيدغر هوسرلواهلرمينوطيقا ،بحيث أن كل من  فينومينولوجياوكذا مدى وشائج التداخل بني ال
"يف منتصف هذ  احليا   غراندانوهنا نستحضر قول جان  غدامةراهلامة اليت شكلت األفق التأويلي لدى 

إال  البيوغرافية الثقافية هلذا املؤلف بدأت اهلرمينوطيقا تعيش أخصب أيامها حيث أسست ملستقبل ال يكون
 .1هرمينوطيقا أو ال يكون  

 . المطلب األول :غدامير واالستعادة األنطولوجية للحلقة الهرمينوطيقة

هكذا مع ظهور احلقيقة واملنهج جند أن النهرية التأويلية دخلت مرحلة جديد  وهامة ،خاصة إذا كنا نعلم أن 
وذلك يف  (رغهيد(األنطولوجي الذي افتتحه  ذاته يقر صراحة بأن مشروعه التأأويلي مل يربح املنهور (غدامةر(

 (ـغدامةر(عندي  ،فالفهم والقول ةر مقدمة كتابه "يرى أن مفهوم اهلرمينوطيقا يتشكل ضمن األفق الفلسفي اهليدغ
 2ليس فقط فهما لسلوكيات الذات املمكنة واملتنوعة ،بل هو منط وجود الدازاين نفسه

يف احلقيقة واملنهج يتبع التحليل الوجودي للدازاين  ( غدامةر(سا ي عند وهذا معنا  أن "إذا كان وصف الفهم اإلن
 غدامةرعلى فكر  احلقيقة اليت يربطها  هليدغرفإننا جند أيضا أن يف احلقيقة واملنهج تأثةرا مكافئا ( هيدغر(عند 

 3التحليل الوجودي للدازين . ىلإاوزا الفينومينولوجيا املتعالية متج (هيدغر(يتابع  فغدامةربرؤيته عن الفهم ،وهكذا 

                                                           
98ابراهيم أمحد ،التأويل والرتمجه ،مرجع سابق ص  1 
36هانز غادامةر ،احلقيقة واملنهج ،املرجع السابق ص جورج  2 
،2016،خريف 5هاشم امليسا ي ،جملة االستغراب ،دورية فكرية تعىن بدراسة الغرب ،املركز االسسامي للدراسات االسرتاتيجية،بةروت ،العدد   3 
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مت استخدام مفهوم اهلرمينوطيقا يف هذا األثر مبعىن أنه يشةر إىل املقولة األساسية للوجود اإلنسا ي اليت تتشكل من 
 حيث تناهيه وتارخييته ومن مث كل جتربة يف العامل .

الدوام يبحث عن كمال كينونته  ال يكتمل وجود  يف هذا العامل بل يبقى على (هيدغر(فاإلنسان كما رأينا مع 
اليت تبقى جمرد إمكانية ،ال لشيء إال ألن اإلنسان كائن تارخيي متنا  ،تناهيه يدفعه إىل الشروع يف مستقبله ،ذلك 

،أساس الهاهراتية اليت هي فكر تأسيس ،فكر العود  إىل األشياء نفسها  (هيدغر(يف فكر  اهلوسريلاألساس 
كون الوعي مندفعا حنو، وهذا اإلندفاع أو الشروع يف ،هو املمكنات الراهنة للوجود ،والبحث عن األصل هو أن ي

يف هذا الصدد "...موجود ضمن شروط عينية تارخيية... إن وعي الفرد  غدامةراليت تههر حملددات املاضي يقول 
ا ي وتارخييته حقهما ،فمن هو جمرد ومضة خاطفة يف حلقات احليا  التارخيية املطلقة،و لو أردنا نفي الوجود اإلنس
 . 1الضروري إعاد  االعتبار ملفهوم احلكم املسبق ،واإلقرار بوجود أحكام مسبقة مشروعة 

يف التأكيد على الطبيعة اإلستمرارية للفهم  اهليدغريألن احلكم أو الفهم املسبق يف احلقيقة هو ما يدعم الطرح 
لي مسبق أو بسا أحكام مسبقة هلذ  األشياء "فاملهمة بن فهم ق،فسا ميكن أن نتصور فهما مطلقا لألشياء بعيدا ع

األوىل لتأويل صريح ومستقيم ال تكون إال بأن نقدم للوعي بصور  تأملية االفرتاضات السابقة اليت تنهم كل عملية 
 2فهم 

خذ وصف أ مةرغداأراد من خسال مجلة  أعماله يف اهلرمينوطيقا أن يؤسس ملا يسمى فن الفهم، ألن   غادامةرإن 
مينوطيقا ةر يف هذا السياق "إن اهل(هيدغر(واستخدمها يف مشروعه كبنية أساسية يقول  اهليدغريةالدائر  اهلرمينوطيقية

ها إمكانية وضعية ملعرفة األصل ومبوجب هذ  اإلمكانية ميكن ءرغة بالعكس ،إهنا دائر  ختفي وراليست دائر  مف
ي وبالتايل يتحرر من سيطر  احلدوس ومصطلحات املعرفة الشعبية وهذا للتأويل أن يفرض نفسه كفضاء ملا  علم

 3الطابع العلمي يف التأويل ال يكون إال من خسال عامل األشياء نفسها 

طبق اهلرمينوطيقا على الوجود ،مبعىن إذا كان السؤال الذي يشغله هو :كيف نفهم النصوص؟  (هيدغر(إذا كان 
 ا على النصوص املوروثة والتقاليد الثقافية.قد طبق اهلرمينوطيق غدامةرفإن 

                                                           
383جورج هانز غادامةر ،املرجع نفسه ،ص 1 

219فلسفة ،مرجع سابق صعبد الغين بار  ،اهلرمينوطيقا وال  2
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أهنا ليست ذلك اإلغرتاب اخلاص بالدازين ولكن  (هيدغر(فيما خيص هرمينوطيقا احلدوث عند  (غدامةر(يرى 
 تفاسةرعلمية مستقلة متام االستقسال عن متدين بفكر  مفادها أن احلقيقة ال (غدامةر(على العكس من ذلك ،ألن

 .1والبديل ...هو املسافة التارخيية  و األحكام املسبقة شرطية الفهم وتأويل املؤول ،

ن التفكةر األورويب وخاصة أبالرغم من  (غدامةر(نطساق هلرمينوطيقا  أن األحكام املسبقة هي نقطة اإلوهذا معنا
اجته عكسهم  (دامةرغ(فساسفة األنوار حاولوا القضاء على هذا املفهوم باعتبار  عائقا أمام احلقيقة واملعرفة لكن

وخالفهم .ويف رأيه عملية الفهم والتأويل ال ميكن أن تتم أو أن تتجاوز ما قبل الفهم أو االفرتاض املسبق ،اعتمد 
جول البنية التوقعية للفهم أو استباق الفهم  ،لكـن بصور  مغاير  وخمالفة هلذا  (هيدغر(يف ذلك على ما قدمه 

يقوم يف أساسه على فكر  الرتاث والتقاليد اليت يعيش يف  (غدامةر(سبق عند التصور.وكما سبق وقلنا الفهم امل
.إن التأويلية 2لة التناقض بني الرتاث والتاريخ سياقها املؤول وهبذا االعتبار" فالتيار التأويلي الفلسفي يرمي إىل إزا

 سلطة والتقاليد .الغادمةرية تقوم على رد االعتبار لثساث مفاهيم أساسية وهي احلكم املسبق ،ال

نادى باستعاد  سلطة الرتاث ،فالرتاث عند  ليس شيئا يقف عائقا لفهم و األحكام املسبقة شروطا ل غدامةرجعل 
ن القارئ الذي جيد نفسه أمم نص أو تراث له أفقه وأسئلته ومطالبه امنا ،وإمنا هو شيء  نوجد فيه ،ألأم

 ة،وإمنا عن أفقه وأهدافه ومقاصد  .وإشكاالته يسأل النص عن حروفه وكلماته املرسوم

 الثاني:تاريخية الفهم أساس التأويل. المطلب

هو استعاد  البعد التارخيي لإلنسان مقابل اللحهة التأملية ،إن مل نقل  غدامةرإن اهلد  الذي يسعي إلية 
املهمشة فيتخذ بة و فيه عن القيم األصيلة واملغيال ينهر إىل املاضي بازدراء ،بل يبحث  فغدامةرانطولوجيا ،

من خسال  ممارسته التأويلية التاريخ ماد  خصبة يفهم من خساهلا جتارب الواقع ،فليس التاريخ معطى  (غادامةر(
 جاهزا أو جمموعة من األحداث،وهذا األخةر يرفض النهر  املتعالية للتاريخ .

لتخليص الفهم من الطابع النفسا ي  يف مسألة الفهم وذلك (شسايرماخر(و (دلتاي(خيتلف عن كل من  غدامةرإن 
لذي حاول إجياد منهج موضوعي خيدم ا (دلتاي(الذي صبغ به ،وعلى غرار ذلك جند  كذلك على نقيض من 

تتجاوز  (غدامةر(علوم الفكر أو العلوم اإلنسانية يف مقابل املنهج يف العلوم الطبيعية ،ألن عملية الفهم يف نهر 

                                                           
 14رص 2014اغسطس  18العيد معرويف ،قراء  يف كتاب املنعرج اهلرمينوطيقي للفينومينولوجيا جلان غراندان ،ت مهيبل ،قسم الدراسات الدينية ،العدد   1
،دار الطليعة اجلديد  ،دمشق ،1الغربية املعاصر  ،ت ـ زياد املسا ،مراجعة تيسةر كم نقش ،ط فالةري ليبني ،فرويد ـ والتحليل النفسي والفلسفة  2 
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يف هذا  هيدغرم على فاعلية احلوار املتبادل بني أفق الذات يف املقام التأويلي  .يقول إطار املنهج .الفهم عند  يقو 
بل الذات الواعية املدركة خلطاب العامل  1السياق "ماهيتنا هي بالضبط ما حييل وما يشةر إن العلم ال يفكر "

 فكر بامتياز.واملنقبة عن حقيقة الوجود هي اليت تفكر ،فاملمارسة التأويلية هي املقاربة لل

( على مبدأ العاملية "الكوكبية "يف الفهم ،مبعىن ختطي املؤول عتبات املنغلق  هيدغر، غدامةريتفق الفيلسوفان )
واالنفتاح على ما هو  أبعد من ذلك ،فالتأويل فعل عاملي فهو ال ينحصر يف دراسة النص األديب بل يتجاوز  إىل 

خيية ،كما يهد  فعل التأويل إىل إضاء  املناطق املعتمة يف ذهنية الكائن فهم النصوص القانونية واجلمالية والتار 
يشيد إىل العود  دائما إىل األصل املاهوي األول يف املمارسة التأويلية للكشف عن  (هيدغر(ونفسيته ،وإن كان 

 اجلوهر املتخفي يف الذات .

وارية يف نفسية الكاتب ويف النص نفسه متارس أن اإلكرا  الناتج عن التسربات  واألنساق املت (هيدغر(إذ يرى 
 .  2  دائما تعسفها وسلطتها

من الفساسفة كما سبق وقلنا الذين يعولون على التاريخ ،ويري بأنه ذات معقد  وشديد  الرتكيب ،ونشاط  فـغدامةر
لتأثةر ،إذن يرتكز فهم النص التاريخ الذي  يربز حركيته وصةرور  الدائمة خيلق لديه القدر  على احلوار والفاعلية يف ا

على استيعاب كل اللحهات الزمنية والتاريخ ،هو ما يضع الفروض املسبقة واألحكام القبلية ،اليت متارس سحرها 
وسلطتها على الذات القارئ وتلك الفروض ليست أحكام يقينية بل نسبية قابلة للغربلة والدحض والتعديل 

إىل إثار  دالالته األوىل ،إذ أهنا حتاول أن تطفو على السطح ،ويف هذ    بواسطة فن الفهم، ويسعى النص القدمي
احلالة نقرتض على القارئ الواعي بأصول التأويل فن احلوار أن يتعامل مع النص وكأنه ال ميكن تلك الفروض حىت 

 .3خيرج بقراء  منتجة من خسال العود  إىل زمن النص اخلاص

احلقيقة العميقة واألصلية اليت يتضمنها النص ،يقول يف هذا السياق "ال  كشف  إىليهد  التأويل الغادامةري 
حياول املؤول وبحضور نص ما ،تطبيق معيار عام حلالة خاصة وإمنا ينصب اهتمامه على الكشف عن داللة أصلية 

،ال بد من إجياد ما  مبعىن خلق ما قاله املؤلف يف لغة إىل جانب ثقافته  4متاما متوارية يف املكتوب املراد معاجلته 

                                                           
،بةروت ،)د/ت(1ط ،لوجود ،ت اهلادي مفتاحلالتقنية  هيدجر ،احلقيقة 192،193ص ص ،،املركز الثقايف العريب ،الغرب أ 1 

55 -54ص ص ،هيدجر ، أصل العمل الفين ،مصدر سابق 2 
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كان يريد قوله ،البد من البحث لتحقيق احلوار بني النص العقلي للمؤلف واملضمون العقلي لقارئ على الرغم من 
 .1التباعد املكانني 

الغادامةرية على حنو ما تبلورت يف احلقيقة واملنهج ،كانت حماولة إلدماج  ميكن القول بوجه عام أن اهلرمينوطيقا
املهتمة ( هيدغر(الفينومينولوجية لدى  اهلوسرلية املتأخر  املهتمة بعامل اإلنسان مع اهلرمينوطيقا وجياالفينومينول

 .2بتفسةر الوجود اإلنسا ي يف صلته احلميمة بالوجود العام 

ة يف بداية حتليله للوجه الكو ي للتأويلية بأن اللغة تتمتع بداللة أنطولوجية كونية ويرى أن عساق( غدامةر(يقر
اإلنسان بالعامل ذات طبيعة لغوية ومن مث فهي عساقة فهم معنا  ،أن اللغة مبا هي توسط بني اإلنسان والوجود يف 
جتربة الفهم /التفاهم يعد بالنسبة لغدامةر استكماال ملشروع النقد الذي بدأ  للنزعة العلمية اليت هيمنت على 

 3العلوم اإلنسانية 

عاد  االعتبار للغة بوصفها جمرد أشكال وقوالب رمزية ال قدر  هلا على إبراز كينونتها  حماولة إل غدامةريعترب مشروع 
،فاملشروع 4كوجود مستقل له خصوصيته بل ،مباهي طاقة ابداعية حتيط اإلنسان واشياء الوجود تشكيسا وفهما 

ات واحلضارات من خسال الغادامةري يهد  إىل تأسيس تأويلية عاملية تعمل على نشر أدبيات احلوار بني الثقاف
فعل الفهم كممارسة تأويلية ،كما اعترب بذلك الفهم والتفسةر حلقتني أساسني يف املمارسة التأويلية ،فسا وجود 
لتفسةر بدون فهم باعتبار أن التغةر هو الشكل الهاهر للفهم وبالتايل فنحن نفسر أوال وأخةرا ما نكون قد فهمنا 

 ئا واحدا .فيصبح بذلك الفهم والتفسةر شي

ال يكون فهما حقيقا إال عن طريق احلوار الذات مع املوضوع وأساس احلوار عند  هو  (غدامةر (إن الفهم عند
السؤال مبعىن التبادل والتداول للوصول إىل إنشاء عساقة الذات بذاهتا وغةرها ،أي حوار ما بني النص و قارئه 

ة ،هذا احلوار يكون عن طريق اللغة اليت بدورها تعرب عن فضاء ،مابني الرتاث واحلاضر للوصول إىل جتربة تأويلي
يف هذا السياق (  غدامةر(التواصل واحلوار بني املاضي واحلاضر ،فالرتاث اللغوي هو تراث باملعىن اخلالص يقول 

غوية للهاهر  مؤكدا ذلك "لقد عثرنا يف حتليل الهاهر  التأويلية على وظيفة كلية للغة ،ورأينا  يف كشف الطبيعة الل

                                                           
1
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التأويلية أن هلا داللة كلية وإن الفهم والتأويل مرتبطان برتاث لغوي بطريقة حمدد  )...(فما يصدق على الفهم 
 1يصدق كذلك على اللغة "

من هنا تبني لنا أن التأويل هو احلقل الفضائي أو السياق الفين والتارخيي واللغوي الذي تنبثق فيه التجربة 
 كننا الولوج إىل املقاصد األساسية واألصلية اخلاصة باملؤلف وإعاد  تأسيسها عن طريق الفهم.اإلنسانية، إذ مي

يف قراء  النصوص اإلغريقية وفساسفتها وهذا ما دفعه إىل الدراسات املعمقة يف  (هيدغر (بقو  (غدامةر(لقد تأثر 
(  غدامةر(حمددا لشخصية وكينونة  اهليدغريحىت ولو كان األفق  1924و1928فقه اللغة عند اإلغريق مابني 

يرى أن  هيدغرختتلف عن قراء  أستاذ  "فإذا كان (  أفساطون(الفكرية ،فإن قراءته لإلغريق وباخلصوص 
أدركها على أهنا أمهل كل عناصر  غاداميراألنطولوجيا اإلغريقية متثل منوذجا أقل من أساس للسلب ،فإن 

 2اهلرمينوطيقا

يدرس التاريخ والرتاث من إىل أن نرى يف املوقف التارخيي احلاضر إشارات لبداية  (ةردامغ(و( هيدغر(إن كل من 
إىل أن يأخذ هذا املوقف باعتبار  حلهة يصبح فيها  (غدامةر( أخرى وهناية لعهد قدمي باعتبار  تراثا مستنفذا ،مييل

 3املاضي مرئيا يف ضوء خمتلف 

(  هيدغر (يقول "كنت أحاول بالتعارض مع (هيدغر(سائل مع نفسه تعارض يف  امل (غدامةر(يبدو من عبارات 
إلدراك الوجود  غدامةرفيما يرى  هيدغرأن أبني كيف أن فهم األخر له أمهيته جوهرية ،فاألسلوب الذي طور  

( استطاعا فقط أن جيعل األخر يههر ( dasein،واألسلوب الذي  صنعه لفهم البنية الوجودية األصلية للدازاين
 4 وجود  اخلاص كعامل حمدود نفسه يف

الرجوع إىل ما وراء  (هيدغر(،فبينما يفضل  (غدامةر(و (هيدغر(يف سياق أخر يبدو التعارض الشديد بني كل من 
على ( غدامةر(اإلمكانيات املدركة تارخييا واملتحققة فكريا لشيء ما قبلي كخرب  أكثر أصالة للحقيقة والزيف ،فإن 

 5اء نشدان األصل  ويقبل  ـ حيث جند أنفسنا يف ألعاب احملادثة ـ تساعب اللغة والرؤية العكس من ذلك يقاوم إغر 
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2
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جتاوز امليتافيزيقا الغربية فحسب  لغادامةرن جتاوز الفكر الغريب مل يكن بالنسبة أ توفيق سعيديف نقطة أخرى يشةر 
ذلك الوعي اجلمايل الذي تشكل من خسال ـ جتاوز الوعي التارخيي وك ( هليدغر (كان يعين  ا،وإمنا يعين أيضا مثلم

 ألكسندر(التصور التقليدي لعلم اجلمال الذي ساد الفكر الغريب منذ نشأ  هذا العلم يف العصر احلديث على يد 
 .1(بومغارتن
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 المبحث  الثاني :التأويل عند بول ريكور.

كتب و   (( du text à l’action ألف بول ريكور كتاب أيما  من النص إىل الفعل 1986يف سنة 
إفتتاحية الكتاب حتت عنوان "حنو عنوان جديد للتأويل "فأقام هرمينوطيقا علمية قائمة على تفسةر النصوص وفق 
مناهج وقواعد حتكم التأويل ،يقول ريكور يف هذا الصدد "حنن يف حاجة إىل تصحيح مفهومنا األوىل للهرمينوطيقا 

وعليه ميكن صياغة السؤال 1للنص إىل عملية تأويل موضوعية تكون فعسا يقوم به النص" من عملية التاويل الذاتية
عن هذا املنعرج الذي جعل التأويلية من كوهنا جمرد مبحث خاص  بول ريكورالتايل :كيف ميكن احلديث مع 

 ارسة يف التأويل ؟يعىن بتفسةرو تأويل  النصوص الدينية إىل هرمينوطيقا فلسفية كتأمل حول عمليات الفهم املم

 المطلب األول :المالمح العامة للنظرية التأويلية عند بول ريكور

 يوجد يف خط الفلسفات التأملية ،كما أنه يتموضع يف امتداد حركية الفينومينولوجيا لريكورملشروع الفلسفي ن إ
قاهتا يف الطموح إىل شفافية كاملة اهلوسرلية ،وهو يريد أن يكون تعبةرا تأويليا هلذ  الفينومينولوجيا بتجاوز إخفا

 .2للذات مع نفسها 

ال يريد أن يسلك  هليدغررية غةر أنه خسافا غكما أن هذا املشروع يوجد أيضا على خط انطولوجيا الفهم اهلايد
يتوفر لذلك طريقا مباشرا وإمنا يسعى إىل بلور   مثل هذ  االنطولوجيا عرب احلوار مع احلصيلة املنهجية والنهرية اليت 

 . 3عليها الفكر الفلسفي ،أي عرب ابستيمولوجيا التأويل 

والفلسفة التأملية هي تلك املتعلقة مبعرفة الذات أوال ،وثانيا ،التأويل باختساطه بالفينومينولوجيا و األنطولوجيا هو 
 تأويل فلسفي وليس جمرد طريقة منهجية يف التعامل مع بنيات الدالة .

ولكن الشك الذي يسجله إمنا  اهليدغريةذا السياق بأنه "ال يعارض فكر  انطولوجيا الفهم يف ه (ريكور بول(يقول 
يتعلق بإمكانية ابتداع انطولوجيا مباشر  متحرر  من كل ضرور  منهجية ،ومما حيقق ضمن دائر  التأويسات الفلسفية 

نهريته رغم جتاهله من جهة ما واقع أو ضمن دائر  التأويل عموما أي التأويل الذي حتاول انطولوجيا الفهم وضع 
إبستيمولوجيا التأويل قصد وضع نهرية للفهم من خسال  (ريكور بول)نرى من احملاوالت املتنوعة حيث أن اختيار 

ممارسة النقد على خمتلف التأويسات ،وكذا رسم حدودها واستيعاب ما هو مكتشف من تكوينية الكائن فيها يقول 
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قراري بوجود األنا األوىل هي إنغراس الذات يف جسم ويف تاريخ إ ال تنفصسان عن "هنالك حقيقتني ريكور بول
 1عيين فردي والثانية يف العامل الذي نولد ونوجد فيه وحييط بفعلنا وحياتنا 

إن احلديث للتأويل يتقايمه اهتمامان أنتجا كسامها ضربا خمصوصا من التحديات ،فأما  (بول ريكور(حسب 
لتأويسات اجلهوية فيتجه حنو التوسيع التدرجيي للمنهور التأويلي بالشكل الذي يقع فيه استيعاب ااالهتمام األول 

( وهو يرى يف هذا السياق أن التأويلية احلديثة ظلت موسومة بطابع نفسا ي  دلتاي، شسايرماخر)ضمن تأويل عام 
 تولد  من الكانطية والنز  الرومانسية (ألهنما كانا واقعني حتت تاثةر نزعتني متنافرتني )النزعة النقدية امل

أما االهتمام الثا ي  يف التحديات املتولد  من الصعود من اإلبستيمولوجيا إىل األنطولوجيا وهكذا كان اجلهد مع 
من بعد  سيتجه إىل احلفر فيما وراء املشروع اإلبيستيمولوجي قصد الكشف عن شروط إمكانه  وغادامةر هيدغر

 األنولوجية .

صعود حنو األسس دون عود  إىل ما يشتق منها ولعل هاجس التجذير لديه ،وكذا استغراقه يف هيدغر( ال(د أرا
إشكالية الوجود على طريقته منعه من سلك طريق الرجوع هذا ،هنا تكون أراء اجتا  ثان إلعاد  صوغ املشكل 

ملتناهي لإلنسان وبني املشكسات التأويلي يشةر إىل ضرور  سلك طريق العود   وكذا الربط بني التكوين ا
 2 .اإلبستيمولوجية للتأويلية

نكون إزاء وضع أعقد  (غدامةر(إذا كان هذا هو املشكل األول الذي يشةر  الصعود إىل األنطولوجيا  فإننا مع 
افة فهذا األخةر ينطلق من التجربة اليت تشكل األساس االنطولوجي الضمين واملسبق يف العلوم اإلنسانية .باإلض

 إىل دراسة كل من )نتشه ، ماركس ،فرويد (.

يعترب بول ريكور الفيلسو  الفرنسي أحد أبرز فساسفة التأويلية يف الفلسفة املعاصر  ،حيث أن مفهوم التأويل 
 ريكور(عند  عر  مرحلتني :األوىل عندما حدد  بعساقته بالرمز ،واملرحلة الثانية عندما قرنه باجملاز واالستعار  ،إن 

 مناقشته للبنيوية أجرى متييزا بني الفهم يف التأويل والتفسةر يف بنيوية يقول يف هذا الصدد "إن االهتمام الوحيد يف
للفلسفة  الرمزية يتصل بفكر  أن الرمزية مبا تنطوي عليه من بنية مزدوجة للمعىن تكشف عن التباس الوجود 

 3 .أهنا تفتح تعدد املعىن على التباس الوجودالوجود يتحدث بطرق عد  فاملسوغ األساسي للرمزية هو 

                                                           
1
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يف مستوى الرمز (  ريكور(لذلك فاملهمة التأويلية املنهجية هي تأويل رمز أي العبارات ذات املعىن املزدوج .يدافع 
عن أطروحة االنفتاح متسائسا "  ماذا نعين باالنفتاح " نعين أن يف كل حقل تأويلي توجد للتأويل يمة ألسنية وغةر 
ألسنية ،أي يمة اللغة ويمة التجربة املعاشة ،وهذا ما يشكل خصوصية التأويسات ،فهي تكمن بالضبط من قبضة 

 1اللغة على الوجود وقبضة الوجود على اللغة تتحققان عرب قنوات خمتلفة 

       هضة متساك وبفكر  املباعد  وبالتايل يكون التأويل حماولة للتملك ومنايرتبط التأويل عند  مبفهوم اإل
إىل أن يبحث عن أساس يعيد بواسطته دمج اللغة الرمزية بفهم الذات ويف (  بول ريكور(يسعى كما  2للمباعد  

أي كشف  3ظنه أن هذا أقصى ما يصبو إليه التأويل باعتبار  "كشف العساقات الضمنية بني التفسةر والتأويل 
عرض خمتلف مستويات الداللة املتضمنة يف املعىن العساقات بني ما هو ظاهر وما هو خفي وذلك من خسال 

من هنا نستنتج أنه يوجد تأويل حيثما يوجد فهم وحيثما يوجد  احلريف  بغية الوصول إىل املعا ي املتوارية واخلفية،
تأويل يوجد معىن متعدد بالضرور  ،ومهما اختلفت اهلرمينوطيقا فإهنا عند نقطة جوهرية جذرية أساسية آال وهي 

 مجاع على أنطولوجية الفهم .اإل

 المطلب الثاني :مشروع هيدغر في أفق ريكور

هو يف احلقيقة حديث عن مشروع يف الفلسفة التأويلية احلديثة  ال يسع  (بول ريكور)عن إن احلديث  
حقول املعرفة  املرء إال أن يصفه باجلسر الواصل بني خمتلف التيارات يف العلوم اإلنسانية ،فقد كان مبثابة املتنقل بني

 4بحثا عن خيط يصل به ما تنازع عليه الفساسفة وتصارعوا اختسافا ومغاير  ال تطابقا ومماثلة 

اهلرمينوطيقي إذن هو التأمل يف مسارات املعرفة ولعل منطلقات  (بول ريكور)إن األساس الذي يقوم عليه مشروع 
واهلرمينوطيقا أي  مينوطيقية مجعت بني الفينومينولوجياهذا املشروع توجد يف املرجعية اهليدجرية مبا هي فلسفة هر 

 اهلسرلية . إرساء معامل اهلرمينوطيقا يف الفينومينولوجيا

هي بحثها عن اهلوية ، ونوع هذ  اهلوية هي أهنا ذات بعد زما ي ،تارخيي ،قوي  (يكور)ر ما مييز التأويلية حسب 
وهنا معنا  أنه  (رغهيد(ول ريكور السردية على أنطولوجيا أي أهنا هوية ذات طابع سردي ،وتنبين هرمينوطيقا ب
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"إذا كان الدازاين وجود زما ي فإن هوية هذا الدازاين نفسه سو  يأخذ الطابع والشكل الزما ي ،أي سو  تكون 
 هوية سردية وسو  يفهم الدازاين نفسه بأسلوب زما ي أي سردي.

يطبق على حالة فهم جزئية منفرد  ،أعين التعبةرات احلياتية  ال ينبغي أن (بول ريكور(فمصطلح التأويل يف نهر 
املكتوبة بل على كامل العملية اليت حتيط بالتفسةر والفهم ،يقول "والتأويل بصفته جدل التفسةر والفهم أو 

صح االستيعاب ميكن إرجاعه إىل األماكن االبتدائية من السلوك التأويلي الذي يعمل يف املناقشة أصسا ويف حني ي
ان الكتابة والتأليف األديب وحدمها يقدمان تطوير كامسا هلذا اجلدل ،فسا ينبغي اإلحالة إىل التأويل بوضعه إقليما 

 1من أقاليم الفهم 

التأويل حالة خاصة من حاالت الفهم ،هو الفهم حني يطبق على تعبةرات احليا  املكتوبة ،وهي نهرية العسامات 
م والكتابة وقول كل شيء ال يؤكد على جدل الواقعة واملعىن ،وميكن توقع أن تغض الطر  عن الفرق بني الكسا

 2يههر بوصفه مقاطعة ملحقة بإمرباطورية االستيعاب والفهم 

"أن هيدغر قد نقل مشكلة التأويل من الطرح السيكولوجي إىل الطرح الوجودي ومن النص إىل ( بول ريكور (يرى 
ىل إشكالية الكائن يف العامل ،إذ مل يعد الفهم عند  فكر  سيكولوجية ،فقد انفصل  الفعل ومن اإلشكالية الثقافية  إ

متاما عن كل معرفة للغةر ،عن كل إدراك ألي وعي غريب ،إن الفهم يؤول بعبارات انطولوجية باعتبار أحد 
كيز  الفناء ريع حمدد  وعلى ر مكونات الكائن طارحا على نفسه مسألة الكينونة انطساقا من أوضاع ومن مشا

 نتهاء .واإل

أسس نوعا من الفينومينولوجيا التأويلية ،وذلك بسبب السمة املنسية  هيدغرأن  ريكوريف نفس السياق يرى 
واملخفية اليت تتسم هبا البنات األساسية للوجود إال أنه يساحظ أن أعمال هيدغر األخةر  أبرزت البعد األنطولوجي 

ه الفلسفي يتسم بنوع من محل اللغة كلغة حنو اللغة "وبالتايل شبه فلسفة لغوية للغة بشكل مبالغ فيه ،وأصبح عمل
احلر ،وال تنتمي ال إىل األلسنية وال إىل التحليل اللغوي وال إىل  االنتماءتقوم على معجمية الرتك ،التخلي،

 3الفينومينولوجي وال حىت إىل التحليل الوجودي املبني يف الوجود والزمان 

                                                           
121ص2،2006سعيد الغامني ، الناشر املركز الثقايف العريب ،ط :ويل وفائض املعىن ،ت أبول ريكور،نهريةالت  1 
120بول ريكور ،املرجع السابق ،ص  2 
29،ص1989،خريف 8،العدد بول ريكور ،فلسفة اللغة ـ ت /علي مقلد  يف العرب والفكر العاملي    3 
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لهاهراتية حيث يهل ا بالنسبة لتطور اهلرمينوطيقا(  هوسرل(تكمن يف قصدية ( ريكور (يف أفق  (هيدغر(إن أمهية 
األساسي  (هيدغر(،حيث أن كتاب  (هيدغر(و(  هوسرل(فكر  شاهد على أنه مل يدخل قط عما قصد إليه 

،ويشكل هذا (  رهيدغ(السردية ،حيث عمل على تصحيح عمل  (ريكور بول(يف نهرية  ""الوجود والزمان 
مييز يف دراسته (  ريكور(الطويلة حنو أنطولوجيا الوجود اإلنسا ي حيث أن  ( ريكور(التصحيح السردي مسةر  

نطولوجيا  هيدغرالوجود واهلرمينوطيقا بني نوعني من الهاهريات التأويلية ،هي ظاهريات  املسةر  القصةر  لألأ
للزمانية اإلنسانية كما ( هيدغر (على توافق إىل حد كبةر مع تأويل  ورريكوظاهرياته اخلاصة )مسةرهتا الطويلة (إن 

حيث حياول هيدغر أن يبحث يف الوجود اإلنسا ي مباشر  وكما هو " الذي يوضح بقوله( كيفني فاهنوزر( يقول
هذا يعتقد ريكور أن الوجود اإلنسا ي ال يتحقق إال بسلوك "انعطا  "من خسال تأويل النصوص اليت تشهد على 

ونتائج "Dasein" الوجود ،حيول هيدغر التأويل من حتليل النصوص إىل التحليل هلذا الوجود الذي يفهم األنية
 ريكور يعلق،هذا التحول هي اإلشكالية طويلة املدى ،حيث حمل أنطولوجيا الفهم يف حمل إبستيمولوجيا التأويل 

و  يف العامل جيد طريقة بإسقاط إمكانياته اخلاصة للفهم لدى هيدغر داللة أنطولوجية ،فهو رد فعل وجود مقذ
وهذا معنا  أن نهرية ريكور السردية هي إمتداد ملشروع هيدجر املنقوص يف فهم الوجود بوصفه زمانيا من 1عليه 

 حيث اجلوهر .
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 خاتمة الفصل : 

عرتا  واإلقرار بأن اإل لن أن روح اهلرمينوطيقا تقتضيقد أع( غدامةر (نستنتج يف األخةر أنه إذا كان 
بول  (األخر ميكن أن يكون صائبا وعلى حق ،ومما ال يقبل اجلدل كذلك أن هذ  هي اهلرمينوطيقا اليت مارسها

دون توقف ،هذا يعين أن الهاهر  اهلرمينوطيقية حتمل يف ذاهتا احلوار األصيل ذا البنية :سؤال /جواب  (ريكور
ويل فهو يطرح سؤال على املؤول وهبذا املعىن ،فالتأويل حيتوي على إحالة ،فعندما يطرح النص نفسه كموضوع للتأ

 مهمة وهي السؤال وهو ما ينتج األفق التأويلي .

بإظهار  لتارخيية الفهم والتأويل أي استدعاء اخلاصية التارخيية لإلنسان قد طرح إشكاال عن طبيعة  (غدامةر(إن 
الكيفية اليت نستغل هبا صةرور  الفهم وجعل الفهم جزء ال يتجزأ من حاول إبراز (غدامةر (ابيستيمولوجية  ألن 

البنية اإلنسانية الن اإلنسان يوجد داخل حميط ثقايف ،وهو حميط يضمن إمكانية تعدد املعا ي وفق وضعنا اخلاص 
ما يف حوار ما بواسطة دائ مبعىن اخذ أننا نؤول التاريخ وفق تراثنا وثقافتنا وعساقتنا باملاضي ،بحيث يتم التعبةر عنها

والتأويل من خسال األحكام املسبقة ميتلك صلة وثيقة باالنتفاء السياقي ،حيث أن مشروع غدامةر يف الفهم اللغة 
 والتأويل يعد مشروعا ظاهراتيا بكل ما حتمل الكلمة من معىن.

ع اخلارجي إنطساقا مما توفر  اللغة فالتأويل عند  هو بناء رمزي للذات وبناء حياول اإلمساك باملرج (بول ريكور(أما 
من خسال مشروعة اهلرمينوطيقا العثور على اخليط ( ريكور (من آليات تعتمد التقطيع والتمثيل واملفهمة ،وحاول 

 الرابط الذي ينسج بواسطته توفيقا بني األفكار املتناقضة .
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 :الخاتمة 

أويلي يف الفكر املعاصر وأثارت بالتايل حركة مهدت للتحول الت ن فلسفة هيدغر قدإكما هو معرو  ف
نتشار فهم كتابة الكينونة والزمان هنا سو  تستمر بالتوسع واإلأصابت الكثةر من حقول العلوم املعرفية. ويبدو أ

متثل نوا  أبحاث الكتاب وكأهنا تدعم هذا  تأويلية البحاثا حول الفهم. وتبدو أمن قبل تساميذ  وغةرهم بوصفه 
ن هذا الكتاب يكاد يكون مقطوع الصلة بالتأويلية الكساسيكية اليت دارت حول تفسةر أالتقييم وحقيقية الفهم و 

ما ما بقي بينهما من صلة ضعيفة فتعود اىل اهتمام املؤلف بـ " سؤال أصلي " فهو يستخدم كلمة أالنصوص. 
 .Auslegungتفسةر 

فكر  ناجحة وذات نتائج خاصة كثةر . أال وهي فكر   وأخةرا فانه توجد يف تأويلية هيدغر فكر  اثبتت اهنا
ن أ" النية املسبقة للفهم " اليت اعتربت شرطا لكل فهم وكان هلذ  الفكر  نتائج كثةر  ألهنا ارتبطت مبفهوم مؤدا  

ن تتمسك أيضا هبذا أمنا جيب إن تفهم املفهوم بشكل مسبق وبأية كيفية  و أكل التفسةرات ليس عليها فقط 
عتبار لألحكام املسبقة اليت تتناقض .وبوعي منهجية اإلىل لون من رد إاملسبق وهذا الفهم يقود بالتأكيد الفهم 

 جل حترير ماأفهم اهلةرمينوطيقا هذا اجلهد من العلوم املعتاد  وهذا ما يفعله هيدغر وبكل وضوح يف حتليله لدائر  ال
ن دو اآلهنا تبأالتاريخ ليأخذ ماهيته وزمنيته .  أسئلة ىلإجل إحالة الكتابة أجتمد  الكتابة وتوقف تارخيه من 

 . النشاط الفلسفي األكثر قدر  على توليد املفاهيم بواسطة خنر العتمة اليت تلف اللغة احلاملة للنص ومعانيه

 ر إىل  تأسيس فهم حقيقي للوجود يبدأ من فهم الدازين ، وعدم اهتمامه بتعريف اهلرمينوطيقا غلقد سعى هيد
نطولوجيا والفينومينولوجيا ،يرجع إىل التأسيس املشرتك لكل املشروع كل أكثر تفصيسا كما صنع مع األبش

ن الفينومينولوجيا أالفلسفي هليدغر ،مبعىن أن رؤيته الوجودية هي يف الواقع تأسيس فلسفي للهرمينوطيقا ،كما 
 بإمتياز . عند  ماهي إال هرمينوطيقا

ثا عن احلقيقة الوجودية ختسا  وبحجيا يف القرن العشرين ،تأصيسا لإلنطولو أ ألغىن (مارتن هيدغر)لقد أسس 
،ففلسفته جاءت لتقوض امليتافيزيقا التقليدية اليت كان اهتمامها منصبا حول الوجود دون اعتبار لإلنسان لإلنسان 

ان كإنسان وتعمل كموجود ،وهبذا تعترب فلسفته نقطة حتول يف تأسيسها لفهم جديد ،فهي فلسفة متجد اإلنس
على اإلعساء من شأنه ،ألنه هو األجدر بالدراسة ال املوجودات األخرى ،وهو ما يفسر ظهور التأويلية اليت 
نستشفها من قراء  الشذرات اليت مجعها الفيلسو  األملا ي هيدغر حتت عنوان جتربة الفكر اليت عمادها اإلنسان 

بصفته املوجود هنا أو الكينونة هنا .
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 .1،2012ر ،الكينونة والزمان،ترمجة إيماعيل مصدق ،دار الكتاب اجلديد  املتحد  ،ليبيا، طغمارتن هيد*

 

عر ،ترمجة فؤاد زكرياء،حممود رجب ،دار الثقافة ر ،ما الفلسفة ؟ما امليتافيزيقا؟هولدرلني وماهية الشغ*مارتن هيد
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،نهرية أفساطون عن احلقيقة ،ترمجعة عبد الغفار مكاوي ضمن كتاب نداء احلقيقة ،دار الثقافة  غر*مارتن هيد
 .1977للنشر و التوزيع ،القاهر  ،ب ط،
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 .2،2006،بةروت ،ط
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 .1،1984ر ،إنشاد املنادى )قراء  يف شعر هولدرلني (ترمجة حسام حجار ،املركز الثقايف العريب ،طغ*مارتن هيد

 : ـ باللغة الفرنسية
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 1993والنشر ،



 

78 
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 .1991،بغداد،1العامة ،ط

 .1،2002ية للدراسات والنشر والتوزيع ،بةروت ط*سعيد توفيق ،يف ماهية اللغة وفلسفة التأويل ،املؤسسة اجلامع

*سعيد توفيق ،اخلرب  اجلمالية ،دراسة يف فلسفة اجلمال الهاهراتية ،املؤسسة اجلامعية للدراسة والنشر ،بةروت لبنان 
 .1،1992،ط

 1،ط *شريف عبد الكرمي ،من فلسفات التأويل اىل نهريات القراء  ، الدار العربية للعلوم ، ، بةروت لبنان
 .2007منشورات االختسا  ،اجلزائر 

* عادل مصطفى ،فهم الفهم مدخل إىل اهلرمينوطيقا :نهرية التأويل من أفساطون إىل غادامةر ،دار رؤية للنشر 
 .1،2007والتوزيع ،ط

*عادل مصطفى ،صوت األعماق ـ دراسات يف الفلسفة والنفس ،دار النهضة العربية ،بةروت ،لبنان 
 .1،2004،ط  

جملة اآلداب ،الجنية فصيلة ،  –د الغين بار  ، اهلرمنيوطيقا و الرتمجة ، مقارنة يف أصول املصطلح و حتوالته *عب
 ، . 2008، شتاء  133احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، ع 

م ، الدار العربية للعلو  –*عبد الغين بار  ، اهلةرمنيوطيقا و الفلسفة حنو مشروع عقل تأويلي ، منشورات االختسا  
 2008،  1بةروت ، ط

*عبد الرزاق الداوي ،موت االنسان يف اخلطاب الفلسفي املعاصر ،هيدجر ،ليفي سرتاوس ،ميشال فوكو،دار 
 .2000الطليعة للطباعة ،بةروت ،لبنان 

 .  10*عبد العزيز العيادي ، اهلةرمنيوطيقا أو اسم الفلسفة اآلخر ، جملة أوراق فلسفية ، ع 
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لغة والتأويل ـ مقاربات يف اهلرمينوطيقا الغربية والتأويل العريب االسسامي ،منشورات االختسا  *عمار  الناصر ،ال
 .1،2007،اجلزائر ،ط

 .1،2008*عمر مهيبل ،من النسق اىل الذات ،منشورات االختسا  ،اجلزائر ،ط

بةروت الغريب (دار الفارايب ،*علي احلبيب الفروي ،مارتن هيدجر )نقل العقل امليتافيزيقي قراء  انطولوجية للرتاث 
 .1،2008،ط لبنان

 .1984*علي عبد املعطي حممد ،تيارات فلسفية معاصر  ،دار املعار  اجلامعية ،االسكندرية ،ط

 .1،1976*ماركس واجنلز ،االيديولوجية االملانية ،ترمجة فؤاد أيوب ،دمشق للطباعة والنشر ،ط

ول يف الفكر الغريب املعاصر ، املركز الثقايف العريب ، بةرو ت ، *حممد شوقي الزين ، تأويسات و تفكيكات ، فص
 . 2002،  1لبنان ، ط

 1،2007*حممد شوقي الزين ،ازاحات فكرية ،مقاربات يف احلداثة واملثقف ،منشورات اإلختسا  ،ط

 .1،2015حممد سبيسا ، مسألة الذات يف الفلسفة احلديثة ، منشورات ضفا  ،الرباط ،ط –*حممد مزيان 

*مصطفى النشار ،مدرسة االسكندرية بني الرتاث الشرقي والفلسفة اليونانية ،دار املعار  ،القاهر  
 .1995.،1،ط،

*ناصر أبو حامد أبو زيد ، إشكالية القراء  و آليات التأويل  ، املركز الثقايف العريب مؤمنون بسا حدود للدراسات 
 .2014،  1و األبحاث ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط

  1998،  1*نبيهة قاد  ، الفلسفة و التأويل، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بةروت ، لبنان ، ط

 .1996*نتشه ،أفول األصنام ،ترمجة حسان بورقبة ،حممد الناجي ،إفريقيا الشرق ،الدر البيضاء ،

نشر والتوزيع ،بةروت *نتشه ،أصل االخساق وفصلها ،ترمجة حسن قبيسي ،املؤسسة اجلامعية للدراسات وال
،1983. 

 2011*نتشه ،اراد  القو  ،ت/حممد الناجي ،افريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،
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 .2002*نتشه ،انسان مفرط يف انسانيته ،ت /حممد الناجي ،افريقيا الشرق ـ الغرب ،بةروت 

 (.*نتشه ،ما وراء اخلةر والشر ، ترمجة موسى وهبة ،دار الفارايب ،بةروت ،)ب/ط(،)ب/ت

 ،1900*  زواوي بغور  ،الفلسفة واللغة ـ  نقد املنعطف الغلوي يف الفلسفة املعاصر  ،دار الطليعة ،بةروت ،لبنان،

 

 ـ باللغة الفرنسية:2

1 Arion Lothar Kl kel ,La légende de l'être langage et poésie ,chez 
martin Heidegger ,librairie philosopher ,jean Varin ,Paris 1980 

2 François dastu ,Heidegger et le question prées universitaire  ,France    

3 Jean Greisch ,âge herméneutique de la raison ,paris ,Ed le cerf ,1985 

4 George gusdrof ,les origines de l'Herméneutique scientifique ,Payot 
,France 1988  

5 Paul Ricœur ,le conflit des interprétation ,seuil ;paris,1969 

6 Paul Ricœur ,Du texte à l'action ,Edition du seuil ,1986 

 ـ المعاجم و الدوريات :3

 ـ الموسوعات :1

 1،1984*عبد الرمحن بدوي،موسوعة الفلسفة ،دار جمد ،بةروت ،ط

 

 

 



 

82 
 

 المجالت :ـ 2

 اللغة العربية :

تعىن بدراسة الغرب و فهمه معرفيا ونقديا ،املركز االسسامي للدراسات االسرتاتيجية *االستغراب ،دورية فكرية 
 .2016،خريف 5،بةروت ،العدد

للفينومينولوجيا جلان غراندان ،ت عمر مهيبل ،قسم الدراسات  *العيد معرويف ،قراء  يف كتاب املنعرج اهلرمينوطيقي
 2014،اغسطس ،18الدينية ،العدد 

 .1989فة اللغة ،ت على مقلد ،يف العرب والفكر العاملي ،العدد الثامن ،خريف * بول ريكور ،فلس

*سعيد توفيق ،منطلقات وأفاق اهلرمينوطيقا الفلسفية عند غادامةر ،جملة كلية األدب ،جامعة القاهر  ،جملد 
 .51،ص1995،اكتوبر 4،عدد55

 .2014،فيفري  2تلمسان ،العدد*عبد القادر بودومة ،لوغوس ،خمرب الفينومينولوجيا وتطبيقاهتا ،

،سبتمةر ،اكتوبر 68،69*مصطفي الكيسا ي ،امليتالغوي والتأويلية االنطولوجية ،جملة الفر الغريب املعاصر ،العدد
1989. 

 اللغة الفرنسية :

Gisel , le conflit des l'interprétation ,in esprit, novembre ,1970,  * 

 ـ المقاالت : 3

 . ر واشكالية الفهم اللغوي للوجود ،استاذ جبامعة مستغامنغمقالة هيد*ابراهيم أمحد ،

 . *عبد القادر فيدوح ،مقال يف نهرية التأويل يف الفكر الغريب ،جامعة البحرين

 ـ رسالة ماجيستر : 4

 ر ،رسالة ماجسرت ،اشرا  البخاري محانة ،قسم الفلسفةغ*حممد كرد ،امليتافيزيقا والشعر بني أفساطون وهيد
 .2004،وهران ،



 

83 
 

 فهرس المصطلحات :

 (                                                           ( Explication)التفسير /الشرح (       

 (                                  (l'historicité de la compréhension)تاريخية الفهم (

 (                                                                              ( suspension)التعليق (

 (                                                               (Exégèse)تفسير النصوص الدينية (

 (                                                   (Généalogie)الجينيالوجيا /النشأة /التكوين (

 (                                           (le cercle herméneutiqueلدائرة الهرمينوطيقية ()ا

 (                               (la réduction phénoménologique)الرد الفينومينولوجي (

 (                                                    ( Raison herméneutique)العقل التأويلي (

 (                                  ( l'intentionnalité de la conscience )قصدية الوعي (

 ((   l'interprète                                  )المؤول (                                            

 (                                                            (précompréhension)الفهم المسبق (

 (                                          ( le tournant ontologique)المنعطف األنطولوجي (

 ( (l'herméneute                                            )الهرمينوطيقي (                          

 (conscience(épistémologique                                     )الوعي اإلبستيمولوجي (

 (( conscience historique                        )الوعي التاريخي (                            

 (( corrélation                                           )التضايف /التعالق (                          

 (( l'existence                                              )الوجود(                                     
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 (                                                                 (l'être /l'étant)الكائن /الكينونة (

 (( l'être _avec                                           )الوجود ـ مع (                            

 ((  l'être _ dans _le monde )الوجود ـ في  ـ العالم (                                       

 (                                                                                (la finitude)التناهي (

 (                                                                  (la déconstructionالتقويض ()

 ((l'impensè)الالمفكر فيه (                                                                           

 (                                                       ( ego transcendantale)األنا المتعالية (

 (                                     (l'interprétation grammaticale)التأويل النحوي (

 (                                    ( l'interprétation psychologique)التأويل النفسي (

 (                                                                        (  l'historicisme)التاريخانية (
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 ـثخـــــطة الـــبح
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: خـــــــــطة الـــبحـــــــــث  

 المقدمة:

 الفصل األول :قراءة كرونولوجية لمفهوم التأويل .

 . ـ  المبحث األول :التأويل ،سؤال البدء

 :التأويل يف العصر اليونا ي.1املطلب 

 :التأويل يف العصر الوسيط.2ملطلب ا

 :التأويل يف عصر النهضة.3املطلب 

 .مرجعية هيدغر التأويلية: ـ    المبحث الثاني

 املطلب األول :شسايرماخر ومشروع اهلرمينوطيقا الرومانسية .

 امل دلتاي ورحلة البحث عن أساس منهجي لعلوم الفكر.ياملطلب الثا ي :ول

 رهاصات النظرية للتأويل الفلسفي المعاصر .ـ    المبحث الثالث :اإل

 املطلب األول :فريدريـــــــك نيتشه، اجلينيالوجيا  والـتأويل .

 املطلب الثا ي : سيغموند فرويد ..اإلسهامات اهلرمينطيقية للتحليل النفسي.

 املطلب الثالث :كارل ماركس  والوعي الزائف
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 الفصل الثاني  :الــــــتأويل األنطولوجي.

 ـ    المبحث األول :هيدغر والمنعطف التأويلي للفينومينولوجيا .

 املطلب االول :فكر  كانط عن الفينومينولوجيا .

 املطلب الثا ي :هوسرل واملفهوم التأويلي يف القصدية .

 معامل الفينومينولوجيا يف التأويل. هيدغر إرساءاملطلب الثالث :

 ـ     المبحث الثاني : أسس التأويل

 طلب األول: الفهم مبا هو مشروع الكينونة.امل

 .حقيقة الدازاين )الشعرية(اللغة  املطلب الثا ي:

 الثالث:التأويل، الطريق حنو جماوز  امليتافيزيقا. املطلب

 ـ     المبحث الثالث : تجربة الفن بما هي ممارسة تأويلية .

 شيئية.املطلب األول  :الطابع التأويلي ألصل العمل الفين وفكر  ال

 املطلب الثا ي :تأثةر األحكام املسبقة يف الفعل التأويلي.

 املطلب الثالث :الرؤية التأويلية للشعر
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 الفصل الثالث :أفـــاق التأويل بعد هـيدغـر .

 الهيدغري واألثر غداميرـ    المبحث األول 

 دامةر واالستعاد  االنطولوجية للحلقة التأويلية غاملطلب األول :

 الثا ي :تارخيية الفهم أساس التأويل . املطلب

 ـ المبحث الثاني :التأويل عند بول ريكور

 املطلب األول :املسامح العامة للنهرية التأويلية عند بول ريكور

 املطلب الثا ي :هيدغر يف أفق بول ريكور

 اخلامتة 

 قائمة املصادر واملراجع .

 قائمة املصطلحات .

 

 

 

 

 

 




