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ﻣﻘدﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻣﻘدﻣﺔ:

ﺛﻣﺔ ﺗﻘﻠﯾد ﻓﻠﺳﻔﻲ ﺷﺎﺋﻊ ﯾﻌﺗﻘد أن اﻟﺗﺄوﯾل ﻣرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ وﺣﺻرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ واﻟـﻧص وﯾﻌﺗﻧـﻲ

ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻬﻣﺎ وﺷرﺣﺎ وﺗﻛﺛر ﻋﻧدﻩ اﻟدﻻﻟﺔ وﺗﻌدد ،واﻟﺗﺄوﯾل ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺟذر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺳواء

ﻛﺎﻧ ــت ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ أو ﻋﺎﻣﯾ ــﺔ ،إﻧ ــﻪ ﯾـ ـرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾ ــﺎت اﻹدراك واﻟﻔﻬ ــم ،أي إﻧ ــﻪ ﻣـ ـرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗ ــﺔ اﻟ ــذات
اﻟﻌﺎرﻓــﺔ ﺑﻣوﺿــوع اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻋــﺎﻟم اﻹﻧﺳــﺎن ﻣﻛوﻧــﺎ ﻣــن اﻟﻌﻼﻣــﺎت واﻟرﻣــوز ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــن

ﯾﺻﺑﺢ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻹدراك إﻻ إذا أﺻﺑﺢ ﻣوﺿوﻋﺎ وآﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗواﺻل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﺑﺷ ـرﯾﺔ وﻋﻠﯾــﻪ ﻛــﺎن اﻟﺗﺄوﯾــل إذن ﻧﺗﺎﺟــﺎ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ وآﻟﯾــﺔ ﻹﻧﺗﺎﺟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻵن ﻧﻔﺳــﻪ ٕواﻧــﻪ ﯾﻣﺛــل ﻧﺗــﺎج

ﻟﺗ ارﻛﻣــﺎت ﻣﻌرﻓﯾــﺔ وﻟﺗــﺎرﯾﺦ ﻫرﻣﯾﻧـوطﯾﻘﻲ طوﯾــل ﺑــدأت ﻣﻌﺎﻟﻣــﻪ اﻷوﻟــﻰ ﻣــﻊ رﺟــﺎل اﻟــدﯾن واﻷدﺑــﺎء
وأﯾﺿﺎ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ،وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟروﻣﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻔروﻋـﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ

وﺻــﻠت إﻟﯾﻧــﺎ ﻣﻧــذ ﺷــﻼﯾرﻣﺎﺧر ودﻟﺗــﺎي ،ﻟﻛــن ﻣــﻊ ﺗﺣــوﻻت اﻟﻌﻘــل اﻟﺗــﺄوﯾﻠﻲ ﻓــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ

اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرة أﺻ ــﺑﺢ ذﻟ ــك اﻻﻋﺗﻘ ــﺎد ﻟ ــﯾس ﻫﻧ ــﺎك ﻣ ــﺎ ﯾﺑ ــررﻩ ﺧﺎﺻ ــﺔ ﻣ ــﻊ ظﻬ ــور إﻧطوﻟوﺟﯾ ــﺎ اﻟﻔﻬ ــم

وﻫرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ اﻟوﺟود ﻣﻊ ﻣﺎرﺗن ﻫﯾدﻏر ﺗﻠـك اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ ﺑﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟوﺟـود ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم

ﺑوﺻــﻔﻪ ﻓﻬﻣــﺎ أي ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺑﻧــﻰ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗﺄوﯾــل ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﯾﺗوﻗــف ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻧــﺎء اﻟﻣﻌرﻓــﺔ
اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ إذ ﻻ ﺗﺧﻠــو ﻣﻧﻬــﺎ أي ﺛﻘﺎﻓــﺔ وﻻ ﯾﻧﻔﻠــت ﻣــن أﺳــرﻫﺎ أي ﺗﻔﻛﯾــر ذﻟــك أن ﺑﻧــﺎء اﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ
ٕواﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗواﺻـل ﺗواﺻـل اﻟـذات ﻣـﻊ اﻵﺧـر ،وﺗواﺻـﻠﻬﺎ

ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄﺷﯾﺎﺋﻪ ووﻗﺎﺋﻌﻪ وﻟﻣﺎ ﻛل اﻟﺗواﺻل ﯾطرد ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟﺎوز ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾل واﻻﺳﺗدﻻل
ﻓﻘد ﻟزم اﻟﺗﺄوﯾل ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗواﺻل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﺗﺄوﯾل ﻟﯾس ظﺎﻫرة

ﻣﺳــﺗﺣدﺛﺔ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔٕ ،واﻧﻣــﺎ ﻫــو ﯾﻣﺗــد إﻟــﻰ زﻣــن أرﺳــطو اﻟﻘﺎﺋــل ﺑــﺄن ﻓــﻲ ﻛــل
ﻛــﻼم ﺗــﺄوﯾﻼ ،وذﻟــك أن اﻟﻠﻐــﺔ ﺗﻣﺛــل ﺗﺣرﯾﻔــﺎ ﻟﻸﺷــﯾﺎء واﻟوﻗــﺎﺋﻊ وﻫــو ارﺳ ـﺦ ﻋﻠــﻰ ﻣ ارﺣــل ﺗﺟرﺑــﺔ
اﻟﺗﻔﻛﯾ ــر اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻲ ﻓﻘ ــد ﻣ ــورس اﻟﺗﺄوﯾ ــل ﻓ ــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻹﻏرﯾﻘﯾ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﻠﯾ ــد اﻷرﺳ ــطﻲ،

ﺑﺎﻟﻣﻧطق اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺣداﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ،إذ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت اﻷﻏراض واﺧﺗﻠﻔت ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻣﺎﻫﯾـﺔ
وﺟــوﻫر وﺣﻘﯾﻘــﺔ ﺛﺎﺑﺗــﺔ وﻣــورس اﻟﺗﺄوﯾــل ﻋﻠــﻰ ﻧﻬــﺞ ﻣــﺎ ﻋــرف ﺑﻌﻠــم ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﻘدﺳــﺔ،

ﺣﯾـث اﻟــﻧص اﻟﻣﻘــدس ﯾﻣﺛـل ﻣوﺿــوع اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،وﯾﻣﺛـل ﻣﺳــﺗودع اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻟﻣﻔـروض أﻧﻬــﺎ ﻣﻌطــﺎة
ﻓﯾــﻪ ﺳــﻠﻔﺎ ﻣــن ﻗﺑــل ذات ﻣﺗﻌﺎﻟﯾــﺔ ،ﻫــذا ﻟﯾﻣــﺎرس اﻟﺗﺄوﯾــل ﻋﻠــﻰ ﻧﻬــﺞ اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ،ﻫــذﻩ اﻟﺗــﻲ
ﺷــرﻋت ﺗﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻘواﻋــد واﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﻌﻼﻗــﺎت واﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ واﻟــدﻻﻻت اﻟﻛﺎﻫﻧــﺔ وراء ﻣــﺎ ﯾﻌﯾﺷــﻪ

اﻟﻧـﺎس ﻟﺗظﻬـر اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ ﻛﺗﺗـوﯾﺞ ﻟﺗﺟرﺑـﺔ اﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻟﻣﻌﻧـﻰ واﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ،وﻟﻘـد وﻋـﻰ اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ
1

ﻣﻘدﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺑﻌﻣق دور اﻟذات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻔﻌل اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻹﻧﺷﺎء اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺷـﻛل ﺗﺄوﯾـل

ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻﻠﻪ ﻋن اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﺣداﺛـﻪ ،إن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ إذن ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻟﺗﺄوﯾـل
واﻟﺗﺄوﯾل ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ذاﺗﯾﺔ اﻟﻣؤول اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ طﺎﺑﻊ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺻل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﻫﻛـذا أﺧـذ
اﻟﻔﯾﻠﺳوف ﯾﻌﺗرف أﻧﻪ ﻟـﯾس ﻟـﻪ إﻻ ﺗﺄوﯾﻠـﻪ اﻟﺧـﺎص وأن ﻣﻌرﻓﺗـﻪ ﻧﺳـﺑﯾﺔ وﻻ ﺧﺳـﺎرة ﻓـﻲ ذﻟـك ﻋﻧـدﻩ

ﻓــﻲ ﻋﺻــر أﺻــﺑﺣت ﻓﯾــﻪ اﻟﺣﻘــﺎﺋق اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ ﺗﻘــدم ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﺣﻘــﺎﺋق ﻧﺳــﺑﯾﺔ ووﻗﺗﯾــﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ
ﻟﺷروط اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ وﺑﻌد ﻫذا أو ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟدﯾﻧﻲ ﺗﻛﻣـن ﻓـﻲ اﻟﺑرﻫﻧـﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺑرﻫن ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻠﻔﺎ.

وﺗﻌﺗﺑ ـ ــر ﻗـ ـ ـوام اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘ ـ ــﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـ ـرة ﺗﻣﺛ ـ ــل ﻓ ـ ــﻲ ﺗﻠ ـ ــك اﻟﻧﻘﻠ ـ ــﺔ اﻟﻧوﻋﯾ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟط ـ ــﺎﺑﻊ

اﻷﻧطوﻟوﺟﻲ ﻣﻊ ﻫﯾدﻏر إﻟﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﻠﻐوي ﻣﻊ ﻫﺎﻧز ﺟورج ﻏﺎداﻣﯾر ،ﻫذا اﻷﺧﯾـر ﻗـد ﻛـﺎن ﺑﺣـق

إﺑراز ﻓﯾﻠﺳوف اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺟﺳـد ﻣـن ﺧـﻼل د ارﺳـﺗﻪ ﻓﻠﺳـﻔﺔ ﺗﺄوﯾﻠﯾـﺔ ﺗﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن ﻣﺷـروع ﻫوﺳـرل
ﻓﻲ اﻟﻔﯾوﻣﯾﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻣﺷروع اﻟﺗﺄوﯾل اﻹﻧطوﻟوﺟﻲ اﻟذي اﻓﺗﺗﺣﻪ ﻫﯾدﻏر ،ﻫذا وﻗد ﻋﻣل ﻣن ﺧـﻼل

ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺻـرح ﻫرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ ﻛوﻧﯾـﺔ ﺗﻌﻧـﻲ "ﺑﺣـث اﻟﻔﻬـم ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ" وﺑﺷـروطﻪ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ أي ﻓﻬـم اﻟﻔﻬـم ﺑﻣـﺎ ﻫـو ﺣــدث ﺗـﺎرﯾﺧﻲ وﺑﻣـﺎ ﻫـو ﺗﺟرﺑـﺔ وﺟودﯾـﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾـﺎز وﻣــن

ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻧﺷﻬد ﻣﯾﻼد ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻫرﻣﯾﻧوطﯾﻘﯾﺔ ﺟدﯾدة ذات ﺗطﻌﯾم إﻧطوﻟوﺟﻲ رﻓﯾﻊ وﻣﺟﻣـﻊ ذﻟـك

ﻛﻠﻪ وﺳﯾط اﻟﻠﻐﺔ وأدﺑﯾﺎت اﻟﺣوار ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﺗﺟري إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ إذ
أن ﻏــﺎداﻣﯾر ﺟﻌ ــل اﻟﻠﻐ ــﺔ ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻷﻧظﻣ ــﺔ اﻟﻔﻛرﯾ ــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ــﺔ اﻟﻐرﺑﯾ ــﺔ ،ﻷن اﻟﺗﺟرﺑ ــﺔ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﯾﺔ ﻻ

ﺗﺗﺑﻠور إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻐـﺔ ﺑـل ﻟﻐـﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾـﺎز ﻟﻬـﺎ أﺳـﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ وطرﻗﻬـﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ
ﻋواﻟم ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗﺷـﻛﯾل واﻻﺑﺗﻛـﺎر وﻷن اﻟﺗﺟرﺑـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻫـﻲ اﻟﺣﻠﺑـﺔ اﻟﻔﻛرﯾـﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﺗﺟوﺑﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﯾس ﻛﻣﺑﺗﻐﻰ أﺻـﻠﻲ أو ﻧﺗـﺎج طرﯾﻘـﺔ أو ﻣـﻧﻬﺞ اﺳـﺗﻘراﺋﻲٕ ،واﻧﻣـﺎ ﻛﺈﻋـﺎدة وﺻـف

وﻗراءة أو إﺑداع وﺗﺄوﯾل.

ﻛﻣــﺎ أن ﺑﻠــورة أﻧﻣــوذج ﻟﻠﻔﻬــم ﻏﯾــر وﺳــﯾط اﻟﻠﻐ ـﺔ ﻫــو ﺷــﻲء ﯾﻛوﻧــﻪ اﻹﻧﺳــﺎن ﻻ أن ﯾــدﻋﻲ

ﻓﻌﻠﻪ ﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻟﯾﻛـون اﻟﺗﺄوﯾـل ﻛﻣـﺎ ﯾﺑﺗﻐﯾـﻪ ﻏـﺎداﻣﯾر ،ﺳـؤﻻ وﺟـدﻻ ﺑـﯾن اﻟﻣﺎﺿـﻲ واﻟﺣﺎﺿـر وﺗﻔـﺎﻋﻼ
دﯾﻧﺎﻣﯾﺎ ﺑﯾن اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻣـؤول وﺗ ارﺛـﻪ وذﻟـك ﻋﺑـر اﻧﺻـﻬﺎر آﻓـﺎق ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ داﺧـل أﻓـق ﺟدﯾـد ﻓـﻲ

اﻟﻣﻘــﺎم اﻟﺗــﺄوﯾﻠﻲ زﻣــن اﻟ ـراﻫن وﻟﻘــد ﻛــﺎن اﻟﺗﺄوﯾــل ﻣﻘﺻــو ار ﻓــﻲ اﻟﺑــداﯾﺎت ﻋﻠــﻰ ﺗﺄوﯾــل اﻟﻧﺻــوص
اﻟﻣﻘدﺳﺔ ،ﻟﻛن ﻣﺟﺎﻟﻪ اﺗﺳﻊ ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻟﯾﺷـﻣل ﺑﺷـﻛل اﻟﺗﺄوﯾـل اﻟﻧﺻـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو

أﺷ ــﻣل ﺛ ــم إن أﺣ ــدث ﺗط ــور ﻋ ــرف ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻟﻣﺟ ــﺎل ﺗﺟﺳ ــﯾد ﻓﯾﻣ ــﺎ راﻛﻣﺗ ــﻪ اﻷﺑﺣ ــﺎث اﻟﻠﺳ ــﺎﻧﯾﺔ
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واﻟﺳــﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ وﻧظرﯾــﺎت اﻟﺗﻠﻘــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺗــﻲ دﺷــﻧت أﺑﺣــﺎث ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ ﺗﺧــص ﻓﻌــل اﻟﻘـراءة وﻣﺷــﻛﻼت

اﻟﺗﺄوﯾل وﺷرﻋت ﺗﺑﺣث دور اﻟﻣﺧﺎطب واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﻫذا ﻣﻊ ﺷﺳﺎﻋت اﻟﺗﻧظﯾـر وﺗطـوﯾر اﻟﺑﺣـث ﻟـم

ﯾﻌـد اﻟﺗﺄوﯾــل ﻣﻘﺻـو ار ﻋﻠــﻰ ﻧـوع ﺑﻌﯾﻧــﻪ ﻣــن أﻧـواع اﻟﺧطــﺎب ،ﺑـل أﺻــﺑﺢ ﯾﻣﺛـل اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗــﻲ
ﺗﻣﺗ ــد إﻟ ــﻰ ﻣﺧﺗﻠ ــف ﺿ ــروب اﻷﻓﻌ ــﺎل واﻟﺳ ــﻠوﻛﺎت اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗواﺻ ــﻠﯾﺔ وﻋﻠ ــﻰ أرﺳ ــﻬﺎ اﻟﺗواﺻ ــل
اﻟﻠﻐ ــوي ،ﺳـ ـواء ﻛ ــﺎن إﺑ ــداﻋﯾﺎ ﻓﻧﯾ ــﺎ أو ﻋﺎدﯾ ــﺎ ﯾوﻣﯾ ــﺎ ﻣ ــﺎدام ﯾﻧط ــوي ﻋﻠ ــﻰ درﺟ ــﺔ ﻣ ــن اﻻﻟﺗﺑ ــﺎس

واﻟﻐﻣوض وﻣﺎ دام اﻻﻟﺗﺑﺎس ﯾﻣﺛل اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ وﯾﻣﺛـل اﻟرﻛﯾـزة اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ

ﻟﻛل ﺗﺄوﯾل.

وﻛـذﻟك ﺗﻌﺗﺑـر ﻓﻠﺳـﻔﺔ ﻏـﺎداﻣﯾر اﻟﻣﻧﻬـل اﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ اﻟـذي ﺗﻧﻬـل ﻣﻧـﻪ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة

ﻟــذﻟك ﻛﺎﻧــت ﺗﺗﻣﺣــور إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧــﺎ ﺣــول :إﻟــﻰ أي ﻣــدى ﯾﻣﻛــن ﺗﺟــﺎوز ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ
اﻟﻣــرﺗﺑط ﺑــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻟدراﺳــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ إﻟــﻰ ﻣــدﻟوﻟﻬﺎ ﻛﻧﺷــﺎط ﻓﻠﺳــﻔﻲ ﯾﺟــﺎدل

اﻟﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧطوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن؟

وﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻔرع إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت.

 ﻫ ــل ﺑﺎﻹﻣﻛ ــﺎن وﺿ ــﻊ ﻗواﻋ ــد أو أﺣﻛ ــﺎم ﻟﻌﻣﻠﯾ ــﺔ اﻟﺗﺄوﯾ ــل؟ وﻫ ــل ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ اﻟﺗﺄوﯾ ــل ﺗﺧﺿ ــﻊﻟﻠﺷﻛل؟ وﻣن ﺛﻣﺔ ﻫل ﻫﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣﺣدد وﻣﻌﯾن؟

 وﻣﺎ ﻫو دور اﻟذات ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل؟ وﻫـل ﯾﻣﻛـن ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺄوﯾـل أن ﺗﺑﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻫوﯾـﺔاﻟﻧص أو ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ؟

 -وﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟذات ﺑﺎﻟﻣوﺿوع )اﻟﻧص( ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل؟

أﻣﺎ ﺳﺑب اﺧﺗﯾﺎر ﻟﻬذا ﻟﻠﻣوﺿوع ﻓﻬﻧﺎك أﺳﺑﺎب ذاﺗﯾـﺔ وأﺳـﺑﺎب أﺧـرى ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﻫـو أﻧـﻪ

ﻟدﯾﻧﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﺗﺄوﯾـل ﻋﻣوﻣـﺎ وﺑﻐـﺎداﻣﯾر ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺗﺣدﯾـد وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى
ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻫـﺗم ﻛﺛﯾـ ار ﺑﺎﻟﻧﺻـوص اﻟﻔﻠﺳـﻔﯾﺔ وﻟـذﻟك وﺟـب اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺎت واﻟﻘواﻋـد

واﻟﺿواﺑط واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻧص ﺑﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ.

إﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟ ــك ﻓ ــﺈن ﺷﺧﺻ ــﯾﺔ ﻏ ــﺎداﻣﯾر اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﯾﺔ وﺗﻣوﻗﻌﻬ ــﺎ اﻟﺗ ــﺎرﯾﺧﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ

اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﯾﺟﻌل ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻧظرﯾـﺔ ﺟدﯾـدة ﺗﺣﺗـﺎج
إﻟﻰ اﻟﻔﻬم وﻓﻬم اﻟﻔﻬم ٕواﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﻧﻘد.

وﻗــد ﻛــﺎن ﯾﺗطﻠــب ﻋﻠﯾﻧــﺎ اﺳــﺗﺧدام وﺗﺣدﯾــد طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗــﻲ

طرﺣت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث وﻗد ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾـل أﺳﺎﺳـﺎ ﻟﻠوﻗـوف ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـﺎط اﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ
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ﺗﺳــﺎﻋدﻧﺎ ﻓــﻲ ﺣــل اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﻣطروﺣــﺔ وﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﺟﺎوزﻫــﺎ ،ﻛﻣــﺎ ﯾﻘــوم أﯾﺿــﺎ ﻫــذا اﻟﻣــﻧﻬﺞ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻫــم ﻧﻘــﺎط اﻻﺧــﺗﻼف واﻟﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧــﺔ واﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﺳــﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧــﺎ

اﻹﺷﺎرة ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻟﺗﺑﯾﯾن ﻣﺎ ﻣدى ﺗﻣﯾز ﻏﺎداﻣﯾر ﻓﯾﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ.

وﻟﻬــذا ﻓﻘــد اﺳــﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧــﺎ ﺗﻘﺳــﯾم ﺑﺣﺛﻧــﺎ ﻫــذا إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺗواﻓــق ﻣﻌــﻪ ﻣــن ﺗﺻــورات وﻛــﺎن

اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻣﻘدﻣﺔ :واﺷﺗﻣﻠت ﻓـﻲ اﻷﺳـﺎس ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌرﯾـف ﺑﺎﻟﻣوﺿـوع وﻣـﺎ ﻣـدى أﻫﻣﯾﺗـﻪ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ

اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﯾث وﻗــد ﺣــددت ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺗــﻲ ﺟﻌﻠﺗﻧــﻲ أﺧﺗــﺎر ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻛﻣــﺎ

اﺷﺗﻣﻠت أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث.

وﻟﻘد ﺗطرﻗت إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﻫـذا اﻟﺑﺣـث إﻟـﻰ ﻣـدﺧل وﺛﻼﺛـﺔ ﻓﺻـول ﯾﺗﺿـﻣن ﻛـل واﺣـد ﻣﻧﻬـﺎ

ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺣث أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻗـد أطﻠﻘـت ﺗﺳـﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳـﺎر اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﺗﺄوﯾـل ﻟﻠﻣـدﺧل اﻟﺗﻣﻬﯾـدي

وﺗطرﻗت ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﻋـرض ﻣﺧﺗﺻـر ﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﺄوﯾـل وﺗطـورﻩ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ اﺑﺗـداﻋﺎ ﺑﺎﻟﻌﺻـر اﻟﯾوﻧـﺎﻧﻲ
واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺎﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ،وﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻌـض اﻷﻋـﻼم اﻟﻛﺑـﺎر اﻟـذﯾن ﻛـﺎن ﻟﻬـم اﻟﻔﺿـل ﻓـﻲ

ﺗطــوﯾر ﻫــذا اﻟﻣﺻــطﻠﺢ وﻛــذﻟك ﺗــم اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﻛــﺎن ﻟﻬــم ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ اﻟﻔﻠﺳــﻔﯾﺔ ﻋﻧــد
ﻏﺎداﻣﯾر.

وﻗد ﻛﺎن اﻟﻔﺻل اﻷول ﺑﻌﻧوان اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ واﻟـوﻋﻲ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ واﻟـذي ﺗﻌرﺿـت ﻓﯾـﻪ إﻟـﻰ

ﺗﻔﺻﯾل ﻣﻔﻬوم اﻟـوﻋﻲ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ،وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣﺑﺎﺣـث اﻟﺗـﻲ ﺿـﻣﻧﻬﺎ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل

واﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺑﻌﻧـوان اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ ﻛﺷــرط ﻟﻠﻔﻬــم وﻛــذﻟك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟدﻻﻟــﺔ اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟزﻣﻧﯾــﺔ

وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻬم وﻛذﻟك ﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ اﻟـوﻋﻲ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻐـﺎداﻣﯾر واﻟـذي ﻛـﺎن ﯾﻣﺛـل ﺧطـورة

ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻣـن ﺣﯾـث أﻧـﻪ

ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻓﻬم اﻵﺧر وﻛذﻟك ﺣددت ﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻬم.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺗﺄوﯾـل واﻟـوﻋﻲ اﻟﺟﻣـﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧـﻲ وﻫـذا

ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺑﺣـث ﻓﻧﺟـد أن ظـﺎﻫرة اﻟﻔـن ﻣرﺗﺑطـﺔ ارﺗﺑﺎطـﺎ
وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ وﻣن ﺛﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗـﻲ

ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣـﻲ أن ﯾﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ
وﻓــق أط ـرﻩ وﻗواﻋــدﻩ وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻧﺗﻣــﻲ ﻟﻠﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ وﺗطرﻗــت إﻟــﻰ ﺗﺑﯾــﯾن اﻟﻬــدف ﻣــن

اﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ وﻟﺗﺑﯾن ﻛذﻟك أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻠﻌب ﻓﻲ ﻓﻬم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ.
4

ﻣﻘدﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
أﻣــﺎ اﻟﻔﺻــل اﻟﺛﺎﻟــث واﻟــذي ﻛــﺎن ﺗﺣــت ﻋﻧ ـوان اﻟﻠﻐــﺔ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻣﺟــددة ﻟﻠﻣﺎﻫﯾــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ

واﻟﺗـﻲ ﻧﺟــد أن ﻏــﺎداﻣﯾر اﻧﺻــب ﺑﺣﺛــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ﻓــﻲ ﺟــوﻫرﻩ ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔن واﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺑداﯾـﺔ ﺗطرﻗـت إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ وﻣـﺎ ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻔﻛر

ﻣــن ﺣﯾــث أﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﺑــر اﻟوﺳــﯾط اﻟــذي ﯾﺟﻣــل اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﻌطﯾﻬــﺎ ﺻــﯾﻐﺔ اﻟﺷــﻣوﻟﯾﺔ
وﻛذﻟك طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻛﺷﻔﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم وﻛذﻟك اﻟﻠﻐـﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ وﺳـﯾط ﻟﻠﺗﺟرﺑـﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾـﺔ وذﻟـك ﺑـدﻣﺞ ﻣـﻊ

ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗرﺟﻣــﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄوﯾــل وﻛــذﻟك ﻓﺻــﻠﻧﺎ ﻓــﻲ ﻟﻐوﯾــﺔ اﻟﻔﻬــم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ وﻣــدى ﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬﺎ
وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك.

وأﻣﺎ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﺗرﺗﺑت ﻋن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﻗد ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑـر

أن اﻟﺗﺄوﯾ ــل ﻻ ﯾﻧﻔﺻ ــل ﻛﻣ ــﺎ ﻫ ــو ﺗ ــﺎرﯾﺧﻲ وﻛ ــذﻟك أن اﻟﺗﺄوﯾ ــل ﺟﻌ ــل ﻣ ــن اﻟﻔ ــن ﺣ ــﺎﻣﻼ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘ ــﺔ

اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﯾﺔ ﻛﺑﻘﯾ ــﺔ اﻟﻣﺟ ــﺎﻻت اﻷﺧ ــرى وﻛ ــذﻟك اﻟﻧﺗﯾﺟ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗوﺻ ــﻠت إﻟﯾﻬ ــﺎ ﻫ ــو أن اﻟﺗﺄوﯾ ــل ﻻ

ﯾﻧﻔﺻــل ﻋــن اﻟﻠﻐــﺔ وذﻟــك ﻷﻧﻬــﺎ اﻟوﺳــط اﻟــذي ﺗــﺗم ﻓﯾــﻪ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻔﻬــم واﻟﺗﺄوﯾــل اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن اﻟﻌــﺎﻟم
اﻟذي ﺗﺑﻧﯾﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘـﺎﺋم ﺑذاﺗـﻪ وﻣﺳـﺗﻘﻼ ﻋـن اﻟـذات ،وﻣـن ﺑـﯾن أﻫـم اﻟﻣ ارﺟـﻊ اﻟﺗـﻲ اﻋﺗﻣـدﺗﻬﺎ ﻧﺟـد

ﻛﺗﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ وﻛذﻟك ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ،ط ،1أﻣـﺎ ﻣـﺎ أورد أن
أﺑﻧﯾـﻪ ﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﺑﺣــث ﻫــو أن ﻟﻠﺗﺄوﯾـل أﻫﻣﯾــﺔ إذ ﺗﻌﺗﺑـر ﺗﯾــﺎر ﻓﻠﺳــﻔﻲ ﯾﻬـدف إﻟــﻰ ﻓﻬـم اﻵﺧــر ﻣــن

ﺧــﻼل ﺗﺟﻠﯾﺎﺗــﻪ وﺗﻌﺑﯾ ارﺗــﻪ دون اﻟوﻗــوع ﻓــﻲ اﻟﻧظ ـرة اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾــﺔ اﻟراﻓﺿــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻐــﺎﯾر ﻟﻧــﺎ ﻓﻛرﯾــﺎ
وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ.
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ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪي
اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻬﺮﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘـﺎ

اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:
ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي

ﻻﺑد ﻟﻧﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗرﺟﻣـﺔ ﻛﻠﻣـﺔ ﻫرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ  Herméneutiqueﻓﻘـد ﺣـﺎر اﻟﺑـﺎﺣﺛون

واﻟﻣﺗرﺑﺻــون ﻓــﻲ ﺗرﺟﻣﺗﻬــﺎ ،ﻓﻣــﻧﻬم ﻣــن ﺗرﺟﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄوﯾــل واﻟﺷــرح وﻣــﻧﻬم ﻣــن ﺗرﻛﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟﻬــﺎ

ﻣﻌﺗﺑـ ـ ار أن اﻷﻣ ــر ﯾﺗﻌﻠ ــق ﺑﺈﺷ ــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗرﺟﻣ ــﺔ ،وﻣ ــﻧﻬم ﻣ ــن ﺣ ــﺎول إﺑ ــداع ﻣﻔﻬ ــوم ﺧ ــﺎص ﻣﻌﺗﻣ ــد

اﻻﺷﺗﻘﺎق اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣﻔﻬوم ،وﻫو ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺑﺎﺣـث اﻟﻣﻘﺗـدر ﻣﺣﻣـد ﺷـوﻗﻲ اﻟـزﯾن ،ﻋﻧـدﻣﺎ ﻻﺣـظ أن

اﻟﻛﻠﻣﺔ ") " Herméneutiqueﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﺷﺗﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻠﻐوي ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣـﺔ  Tethoréاﻟﺗـﻲ ﺗﺣﯾـل إﻟـﻰ
اﻟﻔ ــن ﺑﻣﻌﻧ ــﻰ اﻻﺳ ــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻘﻧ ــﻲ ﻟﻶﻟﯾ ــﺎت واﻟوﺳ ــﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾ ــﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾ ــﺔ واﻟﺗﺻ ــوﯾرﯾﺔ واﻟرﻣزﯾ ــﺔ

واﻻﺳـﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ() ،(1وﺑﻣـﺎ أن اﻟﻔـن ﻛﺂﻟﯾـﺔ ﻻ ﯾﻧﻔـك ﻋـن اﻟﻐﺎﺋﯾـﺔ ﻓـﺈن اﻟﻬـدف اﻟـذي ﻷﺟﻠـﻪ ﺗﺟﻧـد ﻫـذﻩ
اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت دور اﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻟـذﻟك ﻛﻠﻣـﺔ  Herméneutiqueﻓـن اﻟﺗﺄوﯾـل،

وﻫـو ﻣـﺎ وﺻـل إﻟﯾـﻪ ﺷـوﻗﻲ ﻣﺣﻣـد اﻟـزﯾن ،ﻟﻛـن اﻷﻣـر ﻻ ﯾﻌـد ﻣﺷـﻛﻼ ﻓـﻲ ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ ،ﻓـﺎﻟﻛﺛﯾر

ﻣــن اﻟﻛﻠﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻻ ﻧﺟــد ﻟﻬــﺎ ﺗرﺟﻣــﺔ ،أو ﻣﻘــﺎﺑﻼ ﻓــﻲ ﻟﻐﺗﻧــﺎ ﻧﺗرﻛﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻫــﻲ ،واﻟﻼﺋﺣــﺔ طوﯾﻠــﺔ
ﻛﺈﺳﺗﻣوﻟوﺟﯾﺔ وﻓﯾﻧوﻣﯾﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾـﺎ ﻓﺄﺧـذت ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻣوس اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟﻣﺗـداول ﺑـﯾن
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻘراء وﺑدأت ﺗﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻧطﻘﻬﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ.

وﻟﻘــد ظﻬــر ﻣﺑﺣــث اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ ﺗﺣــت ﺿــﻐوط ﺗﻔﺳــﯾر وﺷــرح اﻟﻧﺻــوص اﻟدﻧﯾــﺔ ،ﺣﯾــث

ﺷﻬد اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ظﻬور ﺛﻼث أﻧـواع ﻣـن اﻟﻬﯾرﻣﺳـﻧوطﯾﻘﺎ ،اﻟﻼﻫوﺗﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ

ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻘدﺳﺔ واﻷﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻟﯾف اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾـﺔ ﺛـم
اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ " "Juridiqueوﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺻﺎﺋب ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت).(2

ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺗوراة ﻫو اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﻧﯾﺳـﺔ ،ﻟﻛـن ﻗـراءة ﺣﺳـب

ﺑﻌض اﻟﻠـوﺗرﯾﯾن ،ﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ ارﺋـد اﻹﺻـﻼح ﻣـﺎرﺗن ﻟـوﺛر ﻛﺎﻧـت ﺣﺑﯾﺳـﺔ اﻟﺗـراث اﻟـدوﻏﻣﺎﺗﻲ اﻟـذي

ﯾﻛﺑل ﻛل ﻗراءة ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﻧص اﻟدﯾﻧﻲ) (3إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗراث ﻟﺗﻔﺳـﯾر وﻓﻬـم اﻟـﻧص
اﻟدﯾﻧﻲ ،ﺑل إﻧﻧﺎ ﻧﺣﺗﺎج ﺣﺳب اﻋﺗﺑﺎر ﻣن اﻟﻣذﻫب اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺗﻔﺳـﯾر ﻻ ﯾﻌﺗﻣـد

1

 -ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟزﯾن :ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺗراث اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻓﻛر وﻧﻘد ،ﻋدد  28أﻓرﯾل  ،2000ص.49

2

 -ﺟون ﻏروﻧدان :أﺻول اﻟﺗﺄوﯾﻼت وﻓﺻوﻟﻬﺎ ،ﺗرﺟﻣﺔ وﺗﻘدﯾم :ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻔﯾد ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣدارس ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ ،ﻋدد  ،7ص.82

3

 -ﻋ ــﺎدل ﻣﺻ ــطﻔﻰ :ﻣ ــدﺧل إﻟ ــﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘ ــﺎ ،ﻧظرﯾ ــﺔ اﻟﺗﺄوﯾ ــل ﻣ ــن أﻓﻼط ــون إﻟ ــﻰ ﻏ ــﺎداﻣﯾر ،ط ،1دار اﻟﻧﻬﺿ ــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ــﺔ،

ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،2003 ،ص.17
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اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

ﻫﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻓﻛـﺎر وﺗوﺟﯾﻬـﺎت اﻟﻣــذﻫب واﻟﺷـرح اﻟﻼﻫـوﺗﻲ ،ﺑـل إﻧــﻪ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗطﺑﯾـق اﻟﻣﻧﻬﺟــﻲ

ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن ﻟﻐﺔ وﻧﺣو وﻣﻧطق وﺗرﺟﻣﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣطﺑق).(1

وﯾﻌـد ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ ﻣـن اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﻘدﯾﻣـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ،ﺣﯾـث ظﻬـر اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ

ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﯾوﻧﺎن وﻋﻧد أﻓﻼطـون واﻣﺗـدت اﺳـﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ إﻟـﻰ اﻟﻌﺻـر اﻟﺣـدﯾث ،وﻗـد اﺳـﺗﻌﻣل ﻗـدﯾﻣﺎ

ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻼﻫوﺗﯾﺔ ،ﺑﻌدﺋذ ﻟﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻔﻬـم
اﻟــﻧص اﻟــدﯾﻧﻲ أي اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــدس واﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ ﺑﻬــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ "ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن ﺗﻔﺳــﯾر ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ

ﺗﻔﺎﺻــﯾﻠﻪ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾــﺔ ،ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﯾﺷــﯾر اﻟﻣﺻــطﻠﺢ اﻷول إﻟــﻰ ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﻔﺳــﯾر وﯾﻌــود ﻗــدم اﻟﻣﺻــطﻠﺢ
ﻟﻠدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ إﻟــﻰ اﻟﻌــﺎم  1654وﻣــﺎزال ﻣﺳــﺗﻣ ار ﺣﺗــﻰ اﻟﯾــوم ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻷوﺳــﺎط

اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺔ.

وﯾﻌﺗﺑر اﻹطﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻷﺻل ﻣﻔﻬـوم اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ ﻓـﻲ ﻧظـري ﻫـو إطـﺎر ﻓﻠﺳـﻔﻲ ﺣﺗـﻰ

ٕوان ﻛﺎن اﻟﻔﺿﺎء اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻼﻫـوﺗﻲ ﻫـو اﻟـذي اﺣﺗﺿـن ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم وﺣـدد دﻻﻟﺗـﻪ ٕواﺛـﺎرة ﺑﻌـض

اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌﻧــﻰ واﻟﺗﺄوﯾــل ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﻘدﺳــﺔ وﻻﺳــﯾﻣﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾــد اﻟﯾﻬودﯾــﺔ
واﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ،ﻓﻘد اﻛﺗﺳـب ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻋﻣﻘـﻪ اﻟﻧظـري وﯾﻌـدﻩ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ ﻋﺑـر اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻠﺣظـﺎت

واﻟﻣﺣطــﺎت اﻟﺗــﻲ رﺳــﻣت ﺗــﺎرﯾﺦ ﺗطــورﻩ وﺗﺣوﻻﺗــﻪ ،وﻟــﺋن ﻛﺎﻧــت اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻓــﻲ أﺑــرز ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﻬــﺎ ﻫــﻲ
"ﻓن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﺧﺗراﻋﻬﺎ وﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ") ،(2ﻓﺈن "ﻛل ﻣﻔﻬوم ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ أﯾﺿـﺎ" ﻓﺎﻟﺑﺣـث إذن

ﻋن ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬوم ﺗطو ار وﺗﺣـوﻻ ﻫـو اﻟـذي ﯾﻛﻔـل ﻟﻧـﺎ ﻣﻌرﻓـﺔ اﻹطـﺎر اﻹﺑﺗﺳـﺗﯾﻣﻲ )اﻟﻣرﺟﻌـﻲ(،

ﻋﻠــﻰ ﺗﻧوﻋــﻪ وﻏ ازرﺗــﻪ وﺗﻧــوع أﺷــﻛﺎﻟﻪ ﻟظﻬــور ذﻟــك اﻟﻣﺻــطﻠﺢ وﻧﺣــوﻩ ،وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻷﻣــر ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ
وﺿﻌﻧﺎ ﻣن اﻟﻐ ازرة واﻟﺗﻧوع واﻟﺗﺷﻌب واﻟﺗﻌﻘﯾد اﻓﺗرﺿـﻧﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻟﻠﺣظـﺎت اﻟﺣﺎﺳـﻣﺔ واﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ

ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ.

 -1أرﺳطو وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺄوﯾل:

ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻛﺗﺎب اﻷرﻏﺎﻧون

) (3

ﻷرﺳطو واﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ Periherméneas de

 l'interpretationأي ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺗﺄوﯾـل
وﻟﺋن ﻟم ﯾﻌرف أرﺳطو ﻣﺻطﻠﺢ ﻫرﻣﯾﻧﺎ  Herménieasﻓﺈﻧﻪ ﻗد أوﺣﻰ ﺑذﻟك ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎ ﻛﻼﻣـﻪ ﻓـﻲ
1

 -ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ص.22-20

- Aréstot: Organon Icategories II de L'unleprétation traduction nouvelle et notes J. tricote. L'brairie

2

philosophisue. J. vrin, 1994. P33.

- Ibid, p25.
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ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت وﻫ ــو ﻣــﺎ ﺷــﻛل ﻓ ــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﺻــﻌوﺑﺔ ﻛﺑــرى ﻓ ــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﺗﺑــﻊ اﻟﻣﻔﻬ ــوم

ودﻻﻟﺗــﻪ ﻟــدى أرﺳــطو ،وﻟــوﻻ ﺟﻬــود اﻟﻔﯾﻠﺳــوف ﺑــول رﯾﻛــور أن ﻟﻔظــﺔ ﻫرﻣﯾﻧــﺎ ذاﺗﻬــﺎ ﻟــم ﯾﺳــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ
أرﺳطو إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻧوانٕ ،واﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟدﻻﻻت اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟرﻣـوز ٕواﻧﻣـﺎ

ﻫــﻲ اﻟدﻻﻟــﺔ ذاﺗﻬــﺎ دﻻﻟــﺔ اﻻﺳــم ودﻻﻟــﺔ اﻟﻔﻌــل ودﻻﻟــﺔ اﻟﺟﻣﻠــﺔ ودﻻﻟــﺔ اﻟﺧطــﺎب ﺑﺻــورة ﻋﺎﻣــﺔ

) (1

ﻓﺎﻟﺗﺄوﯾل ﻫو ﻛل ﻣﺎ ﻧرﺳﻠﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﺻوت وﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ ،ﻓﻬـو وﻓـق ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﯾـرﺗﺑط ﺑـﺎﻟﻘول

ﻓﻣﺟرد اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﻛذﻟك اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻌد ﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ ﻟـذﻟك ﯾـرى
رﯾﻛــور أن اﻟﻣﻌﻧـ ـﻰ اﻟﻛﺎﻣ ــل أو اﻟﺧط ــﺎب  Logosﻫ ــو دﻻﻟ ــﺔ اﻟﺣﻣﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧطﻘ ــﻲ ﻟﻠﺟﻣﻠ ــﺔ

وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬــﺎ ﯾﻧﺗﻬــﻲ إﻟــﻰ ﺿــﺑط ﻣــن ﻫــذا اﻟﺗﺻــور اﻷرﺳــطﻲ ﻟﻠﺟﻣﻠــﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬــﺎ ﯾﻧﺗﻬــﻲ إﻟــﻰ ﺿــﺑط
ذﻟــك اﻟﺗﻌرﯾــف اﻟﺑﻠﯾــﻎ ﻋﻧــد أرﺳــطو" :أن ﺗﻘــول ﺷــﯾﺋﺎ ﻣــﺎ ﻋــن ﺷــﻲء ﻣــﺎ ﻫــو ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺎﻣــل

واﻟﻘوى ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ ﺗﺄوﯾل") ،(2ﻓﺎﻟﺗﺄوﯾل إذن ﻋﻧد أرﺳطو ﻫو ﻗول اﻟوﺟود أو اﻟواﻗﻊ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻧﺳﻣﻲ
اﻷﺷـﯾﺎء ﺑواﺳــطﺔ ﻋﻼﻣــﺎت اﻟﻠﻐــﺔ ورﻣوزﻫـﺎ ،وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺗﺄوﯾـل ﻟــدى أرﺳــطو ﻣﺣﻛوﻣــﺎ ﺑرؤﯾــﺔ

ﻟﻠﻛــﻼم أو اﻟﺧطــﺎب وﯾﺗﺻــورﻩ ﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﻠﻐــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ إﻟــﻰ ﺣــد اﻣﺗــزج ﻓﯾــﻪ اﻟﺗﺄوﯾــل ﺑﺎﻟﺑﻌــد اﻟــدﻻﻟﻲ
ﻟﻠﻛﻼم ذاﺗﻪ ﻟذﻟك ﻓﺈن رﯾﻛور ﯾﻘر ﺑﺄن اﻟﺗﺄوﯾل اﻷرﺳطﻲ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻟم ﯾطرح ﺷـﻛل ﺗﻌـدد اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ

واﻟـدﻻﻻت ،ﯾﺑـدوا ﻗﺎﺻـ ار ﻋـن إﻋطﺎﺋﻧـﺎ ﺗوﺿــﯾﺣﺎ ﻛﺎﻓﯾـﺎ ﻋـن أﺻــول اﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻟﻠﺗﺄوﯾــل

) (3

وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺗﺎب أرﺳطو وﻣـﺎ أﺛـﺎرﻩ ﻣـن ﻗﺿـﺎﯾﺎ ﺗﺗﺻـل ﺑﺎﻻﺳـم واﻟدﻻﻟـﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﻣـﺎ

ﺑﺎﻟواﻗﻊ ،ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺄوﯾل ﻟﯾﺳت ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ﻓﻲ دﻻﻟﺗـﻪ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ
واﻟﻣﻌﺎﺻرة.

ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟوﺳﯾط:

إن اﻟﺗﻔﺳ ــﯾر اﻟﻣﻘﺻ ــود ﻫﻧ ــﺎ ﻫ ــو ﺗﻔﺳ ــﯾر اﻟﻧﺻ ــوص اﻟﻣﻘدﺳ ــﺔ  Exégéseوﻻﺳ ــﯾﻣﺎ ﺗﻔﺳ ــﯾر

اﻟﻌﻬد اﻟﻘـدﯾم ،ﻓﻘـد ﺿـﺑطت اﻟﯾﻬودﯾـﺔ ﺟﻣﻠـﺔ ﻗواﻋـد ﻟﻠﺗﺄوﯾـل اﻟﺣرﻓـﻲ واﻟروﺣـﺎﻧﻲ واﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻔﺳـﯾر

اﻟﻧص اﻟﺗوراﺗﻲ ،ﻓزاد ﻫذا اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾـق ﺑـﯾن اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺣرﻓـﻲ واﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟرﻣـزي أو اﻟﻣﺟـﺎزي

وﺑظﻬــور اﻟﻣﺳــﯾﺣﯾﺔ ،ﯾﻧﺑﺛــق وﺿــﻊ ﺟدﯾــد ﺳــﺗﺗطور ﻓﯾــﻪ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ إﻋــﺎدة ﺗﻔﺳــﯾر اﻟــﻧص
1

 -ﺟ ــﺎن ﻏ ارﻧ ــدان :اﻟﻣﻧﻌ ــرج اﻟﻬرﻣﯾﻧ ــوطﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔﯾﻧوﻣﯾﻧوﻟوﺟﯾ ــﺎ ،ﺗرﺟﻣ ــﺔ وﺗﻘ ــدﯾم :د .ﻋﻣ ــر ﻣﻬﯾﺑ ــل ،ط ،1ﻣﻧﺷ ــورات اﻻﺧ ــﺗﻼف،

اﻟﺟزاﺋر ،2007 ،ص ص.31-30
2

 -داﻓﯾد ﺟﺎﺳﺑﯾر :ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ،ﺗرﺟﻣﺔ :وﺟﯾﻪ ﻗﺎﻧﺻو ،ط ،1ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف ،اﻟﺟزاﺋر ،2007 ،ص.21

3

 ﻧﻔﺳﻪ ،ص.289

اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

اﻟﻣﻘـ ــدس ﻓ ـ ــﻲ ﺿ ـ ــوء ﻣﺟـ ــﻲء اﻟﻣﺳ ـ ــﯾﺢ ،وﻓ ـ ــﻲ ﻫـ ــذا اﻟﺳ ـ ــﯾﺎق اﻟ ـ ــدﯾﻧﻲ اﻟﻼﻫـ ــوﺗﻲ ﯾﺣ ـ ــدد رﯾﻛ ـ ــور

اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺗﺄوﯾــل ﻣﺧﺻــوص ﻟــﻧص ﻣﻌــﯾن) (1ﻓﻔــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر ﻣــن اﻟﺗطــﺎﺑق اﻟﻣﻔﻬــوﻣﻲ
واﻟــدﻻﻟﻲ ﺑــﯾن اﻟﺗﻔﺳــﯾر واﻟﺗﺄوﯾــل و"اﺗﺟــﺎﻩ ﺿــرورة ﺗﻔﺳــﯾر ﺗــﺎرﯾﺦ" اﻟﻌﻬــد اﻟﻘــدﯾم ﻟﺗﺟﺳــﯾد ﻣﺳــﺑق

ﻟﻠﻌﻬد اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﯾظﻬر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﯾﺢ وﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻹﯾﻣﺎن واﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﺧﻼل اﻷﺻـل

اﻷﺧــرى ﻓــﻲ ﻣﻣﻠﻛــﺔ اﷲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾــﺄﺗﻲ اﻟﺗﺄوﯾــل اﻟﺗﺻــﻧﯾﻔﻲ ﻋﻠــﻰ ﯾ ـد اﻟﻘــدﯾس ﺑــوﻟس) (2وﺗﻛﻣــن
أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺗﺄوﯾــل اﻟﺗﺻــﻧﯾﻔﻲ ﺑﺗﻣﯾ ـزﻩ ﻟطﺑﻘــﺎت اﻟﻣﻌﻧــﻰ ،ﻓــﻲ ﻛوﻧــﻪ ﺳــﯾؤدي ﺑﻌــد ﺑﺿــﻌﺔ ﻗــرون إﻟــﻰ
ظﻬور ﺗﻠك اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺷﻬﯾرة ﺣول "ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻷرﺑﻌـﺔ" واﻟﺗـﻲ وﺿـﺢ أوﯾﺟـﺎن أﺳﺳـﻬﺎ ،وﺗﻘـوم

ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄوﯾل اﻟﻧص اﻟواﺣد ﻣن ﻣﻧظورات أرﺑﻌـﺔ :اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ،اﻟﻣﻌﻧـﻰ
اﻟﻣﺟﺎزي ،اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﺧﻼﻗﻲ ،اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻوﻓﻲ.

وﻟﻘد أﺛﺎر ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧص اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺎ زاد ﻓـﻲ ﺣـدة ذﻟـك اﻟﺻـراع

اﻟﻣذﻫﺑﻲ ﺑﯾن )اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ واﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﯾﺔ( وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗﻔﺳـﯾر وﻗواﻋـدﻩ وﻣﻘﺎﺻـدﻩ

وﻣﺎ ﺗوﻟد ﻋن ذﻟك ﻣن ﺟدول ﺣـول ﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺣرﻓـﻲ واﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻣﺟـﺎزي أﺛﻧـﺎء اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ
ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺣرﻓﻲ واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺟﺎزي أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎطﻊ
اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻔﺳﯾر ،وﻣن ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻛﺎن ﻣوﻗـف ﺣرﻛـﺔ
اﻹﺻــﻼح اﻟــدﯾﻧﻲ ﺗزﻋﻣﻬــﺎ ﻟــوﺛر ،ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻟــوﺛر راﻓﺿــﺎ ﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻷرﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑــﺔ ودﻋــﺎ

ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑــل إﻟــﻰ إﻗ ـرار اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺣرﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻧص اﻟﻣﻘــدس ذﻟــك أﻧــﻪ ﻣﺗــﻰ ﻓﺳــر ﻫــذا اﻟــﻧص ﻋﻠــﻰ
وﺟﻬـﻪ اﻟﺻــﺣﯾﺢ ﻛﺎﻧــت اﻟدﻻﻟــﺔ اﻟروﺣﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ ﺗﻔﻬــم وﺗـدرك ﺑﺻــورة واﺿــﺣﺔ وﻣﺑﺎﺷـرة

أﯾﺿﺎ.

ﻟﻘد أدى ﻫـذا ﻛﻠـﻪ إذن إﻟـﻰ ﺟﻌـل ﻣﻔﻬـوم اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ ﻣرﺗﺑطـﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳـﯾر وﻗواﻋـدﻩ ﻓﻛﺎﻧـت

ﻫذﻩ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻫرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻣﻣﺎ زاد ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ذﻟـك وﺗﻘﻧﯾﺗـﻪ "ﻫـو اﺳـﺗﻧﺎد
ﺣرﻛﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص أو ﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ إﻟـﻰ ﺳـﻠطﺔ ﻣﻠﻛﯾـﺔ أو ﺳـﻛﯾﻧﺔ" وﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻷﻣـر ،ﻓـﺈن ﻣـﺎ

ﻧﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻫو أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺑﻌدﻩ اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﻼﻫوﺗﻲ وﻣـﺎ أﺛـﺎرﻩ ﻣـن ﻣﻔـﺎﻫﯾم
وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﺟدال واﻟﺳﺟﺎل ﺑﯾن اﻷدﯾﺎن واﻟﻣذاﻫب ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﻧظرﯾـﺔ "اﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻟﻣﻘدﺳـﺔ" أو

1

 -ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،2003 ،ص.19
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 ﻧﻔﺳﻪ ،ص.2810

اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

"ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻷرﺑﻌـﺔ" ﻛـل ذﻟـك ﻟﻌـب دو ار ﺧطﯾـ ار وﻛﺑﯾـ ار ﻓـﻲ ﺗﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻣﻬـﺎد اﻹﺷـﻛﺎﻟﻲ ﻟظﻬـور
اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ﺑطﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ.

اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﺷﻼﯾرﻣﺎﺧر ودﻟﺗﺎي:

ظﻬــرت ﻣﻌ ــﺎﻟم اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ اﻟﻣﻧطــق اﻟﺟدﯾــد ﻟﻌﻠــوم اﻟﻔﻛــر ﻣﻘﺎﺑــل ﻋﻠــوم

اﻟطﺑﯾﻌﺔ دون اﻟﺗداﺧل ﻣﻊ ﺑرﻫﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧطق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ وﻣﻊ اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻣـﺎﯾز ﺑـﯾن اﻟﺗﺄوﯾـل

اﻟﻧﺣــوي أو اﻟﻣوﺿــوﻋﻲ اﻟﺧــﺎص ﺑﻣﯾ ـزات ﻋﺎﻣــﺔ ﻣــن اﻟﺧطــﺎب اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ ،ﻫــﻲ ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻠﻐــﺔ
ذاﺗﻬــﺎ ،واﻟﺗﺄوﯾــل اﻟﻧﻔﺳــﻲ ذو اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺗﻛﻬﻧــﻲ اﻟﺧــﺎص ﺑــﺎﻟﻔرد ،وﻣﻧــﻪ ﻛﺎﻧــت ﻣﺣﺎوﻟــﺔ دﻟﺗــﺎي اﻟــذي
أراد ﺗوﺳــﯾﻊ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ إﻟــﻰ أﺑﻌــﺎد أرﻏــﺎﻧون ﻟﻌﻠــوم اﻟﻔﻛــر) (1ﻣــن ﺧــﻼل وﺿــﻊ ﺗﻘﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻔﻬــم وﻗواﻋــد

ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺄوﯾـل ،ﻣﺣـﺎوﻻ "ﻣـﻧﺢ اﻟﺗﺄوﯾـل وﺿـﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠـم ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎواة ﻣـﻊ ﻋﻠـوم اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ") (2وﻟﻌﻠﻬـﺎ
اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻌـدﯾل ﺟﻬـﺔ اﻟﻘـﺑض ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ ﺑﺗﻐﯾـر ﻧظـﺎم اﻹﺷـﺎرة وﺗﺣرﯾـر اﻟﻣﻧظـور

اﻟﻣوﺿــوع ﻟﻠرؤﯾــﺔ واﻟﺗﻣﺛــل ﺛــم ﺗﺑــدﯾل أرﺿــﯾﺔ اﺳــﺗﻘﺑﺎل ﻟﻐــﺔ اﻟﻧﺻــوص واﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ

ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣـﻊ اﻟﻠﻐـﺔ ،أي ﻟـﯾس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻣﻧﺣـدرة ﻣـن أﺻـول ،وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗﺧﻣـن وﺗـﺗﻛﻬن إﻧﻬـﺎ اﻟﻠﺣظـﺔ
اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﻬم أﻣﺎم اﻟﻧص وﻟﯾس ﺧﻠﻔﻪ.

وﻗد ﻻﺣظ ﺑول رﯾﻛور أﻧﻪ "ﻣﻊ اﻵﺑﺎء اﻹﻏرﯾق وﻛل اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾـﺔ اﻟوﺳـﯾطﺔ ﺗﺷـﻛﻠت أرﺑﻌـﺔ

ﻣﻌــﺎن ﻟﻠﻘ ـراءة ﯾﻌﻧــﻲ أرﺑﻌــﺔ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت أدﺑﯾــﺔ ،أو ﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ أﺧﻼﻗﯾــﺔ رﻣزﯾــﺔ ﺻــوﻓﯾﺔ وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺣـــدﺛﯾن ﻧﺷـــﺄت ﻫرﻣﯾﻧوطﯾﻘــــﺎ إﻧﺟﯾﻠﯾـــﺔ ﺟدﯾــــدة ﻣـــن إﻟﺣـــﺎق اﻟﻌﻠــــوم وﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣــــدﺛﯾن
اﻟﻛﻼﺳـــﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳـــﯾر اﻟﻘـــدﯾم ﻓﻣﻧـــذ اﻟﻧﻬﺿـــﺔ ،ﺧﺻوﺻـــﺎ ﻣـــن اﻟﻘـــرن  18ﺷـــﻛﻠت ﻓﯾﻠوﻟوﺟﯾـــﺎ
اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ﺣﻘــﻼ ﺛﺎﻧﯾــﺎ ﻣﺳــﺗﻘﻼ ﻟﻠﺗﺄوﯾــل" ٕوان ﺗﻛــن اﻟﻔﯾﻠوﻟوﺟﯾــﺎ ﺑﻬــﺎ ﻫــﻲ ﺗﺄﺻــﯾل ﻣــن
اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺻوص ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺟذور اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗواﺟدﻫﺎ داﺧـل ﻧﺳـق

ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺎ ،ﻫذا اﻟﻌﻣـل اﻟـذي أﻧـﺗﺞ ﻓـﻲ اﺗﺟـﺎﻩ ﻣﻌـﺎﻛس ﻟﻌﻣـل اﻟﻔﻬـم اﻹﺑـداﻋﻲ ،ﻛﺛﺎﻓـﺔ إﺿـﺎﻓﯾﺔ إﻟـﻰ
اﻟﺗراث اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ.

1

 -اﻟﻧﺎﺻــر ﻋﻣــﺎرة :اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ وﻓــﺗﺢ اﻟــﻧص ﻣﺷــروع إﻧﻘــﺎذ اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻐرﺑــﻲ ﺷــﻼﯾرﻣﺎﺧر ،ﻫﯾــدﻏر ،ﻏــﺎداﻣﯾر ،ﻛﺗﺎﺑــﺎت ﻣﻌﺎﺻ ـرة،

اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺳﺗون ،ﻣﺟﻠد  16ﻣﺎرس-أﻓرﯾل  ،2007ص ص.13-11
2

 ﻧﻔﺳﻪ ،ص.1411

اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

ﻫــذا ﻻﺗﺿــﺎﯾق ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻟﯾﺟــد ﺗﻣﻔﺻــﻼ ﻣﻧﻬﺟــﺎ إﻻ ﻣــﻊ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺣﺎﻓﺿــت

ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻧﺣــوي واﻟﻧﻔﺳــﻲ وﻋﻠــﻰ ذﻟــك اﻟﻔــﺎرق ﺑــﯾن اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣؤﻟــف وﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻘــﺎرئ،
وأﺻﺑﺢ "اﻟﺗﺄوﯾل ﺗرﺟﻣﺔ دﻻﻟﺔ ﺳﯾﺎق ﺛﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ آﺧر ﺣﺳب ﻗﺎﻋدة ﺗﻌﺎدل اﻟﻣﻌﻧﻰ").(1

وﻫﻛــذا ﺗﺣــددت ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل روادﻫــﺎ )ﺷــﻼﯾرﻣﺎﺧر ودﻟﺗــﺎي( ﻓــﻲ

ﺗﺄﺳـﯾس ـﺄوﯾل ﻋـﺎم ﯾـﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗـﺄوﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻـﺔ )ﺗﻔﺳـﯾر اﻹﻧﺟﯾـل اﻟﻔﯾﻠوﻟوﻟﺟﯾـﺎ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ(...
ﺑﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾ ــﺔ ﺗﻧﻘ ــل اﻟﻔﻬ ــم اﻟﻣﺷ ــروط ﺑﺧﺻوﺻ ــﯾﺔ اﻟﻧﺻ ــوص إﻟ ــﻰ ﺷ ــروط ﻋﺎﻣ ــﺔ ﻟﺗﺄوﯾ ــل
اﻟﻧﺻ ــوص ،وﺗﺑ ــدو أﻫﻣﯾ ــﺔ اﻟﺗﻌ ــدﯾﻼت اﻟﺣدﯾﺛ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺄوﯾ ــل ﻓ ــﻲ اﻟﺗﺣ ــرر ﺗ ــدرﯾﺟﯾﺎ ﻣ ــن اﻟﺑﻧ ــﻰ
اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤول.

ﺑﻌـد أن ﻧزﻋــت ﻣـن اﻟﻔﻬــم ﺣﻣوﻟﺗـﻪ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ارﺗـﺑط اﻟﺗﺄوﯾــل ﺑﺎﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻷﻛﺛــر ﻋﻣﻘـﺎ ،ﻣﺳــﺄﻟﺔ

اﻟﻠﻐــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻛــﺎﺋن ﻻ ﯾﻔﻬــم إﻻ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟــﺗﻛﻠم ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ وﻣﻧــﻪ ﯾﺑــدو أن اﻟﺗﺄوﯾــل ﻫــو اﻟﻣرﺣﻠــﺔ
اﻟﻠﻐوﯾــﺔ ﻟﻠﻔﻬــم ،ﻟﻛــن اﻟﻔﻬــم ﻟــﯾس ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر ﻣﻧﻬﺟــﺎ ﻣﺗوﻟــدا ﻣــن ﻓﻘــﻪ اﻟﻠﻐــﺔٕ ،واﻧﻣــﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﺷــﺔ
اﻟواﻋﯾﺔ ﻟﻠوﺟود ﻗﺑل أن ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺄطر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻوص ،إذ ﻟﻛل ﻓﻬم ﻟﻠﻌﺎﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﻓﻬﻣﺎ ﻟﻠوﺟـود

واﻟﻌﻛس ﻛذﻟك).(2

وﯾﻛون ﻫﯾدﻏر ﻗد أدرج ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻛﺎﺋن ﺿﻣن اﺳـﺗﺑﺎﻗﻪ اﻟﻔﻬـم اﻟﻣﺗﺿـﺎﯾق ﻣـﻊ اﻟوﺟـود ،ﻫـذا

اﻟﻔﻬ ــم ﻻ ﯾؤﺧ ــذ ﻋﻣ ــوﻣﻲ ﺑ ــل ﻛﻛﯾﻧوﻧﺗ ــﻪ ﻣﻛوﻧ ــﺔ ﻟﻠ ــدزاﯾن  Deseinوﻣﺑرﻫﻧ ــﺔ ﻋ ــن "اﻟﻣﻛ ــﺎن" اﻟ ــذي

ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﺎوﯾﺔ ﻓﯾﻪ وﯾﺗوﺳط اﻟﻘراءة اﻟﻬﯾﻐرﯾـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟوﺟـود طرﯾﻘـﺎ ﻓﯾﻧوﻟوﺟﯾـﺔ ﺳـﺗﺟﻌل

ﻣن اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ﻟﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻛﺎﻫﻧﺎت.

إن ﻫﯾــدﻏر ﺑﻣﺣﺎوﻟــﺔ "ﻓﻬــم اﻟﻛــﺎﺋن ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم" ﻣــر ﺑﺎﺳﺗﺣﺿــﺎر اﻟوﺟــود اﻟﻣــﺗﻼﺣم ﺑﺣــدود

إﻧﺷـ ــﺎءات اﻟﻠﻐـ ــﺔ ،وﻛﻣـ ــﺎ ﯾﻘـ ــول" :ﺗﺄوﯾــــل اﻟﻛــــﺎﺋن دون طــــرح ﻣﺳــــﺄﻟﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾــــﺔ اﻟوﺟــــوﻩ ،ﻫــــو

ﻣﯾﺛﺎﻓﯾزﯾﻘــﺎ"

)(3

اﻷن ﺗﺄوﯾــل اﻟﻛــﺎﺋن ﻫــو ﺗﻔﻛﯾــر ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ،وﻛــل ﺗﻔﻛﯾــر ﻫــو ﺧــروج ﻣــن اﻟواﻗــﻊ

اﻟوﺟــود ،وﺑﻣــﺎ أن اﻟﺗﻔﻛﯾــر ﯾﺳــﺗﻣر ﻛﻔﻌــل ﻻ ﯾﻧﻔﺻــل ﻋــن اﻟﺷــﻌور ﺑــﺎﻟوﺟود ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﯾــدﻋﻧﺎ ﻧﻘ ـ أر
ﺑوﺿوح ﺧرﯾطﺔ ﻫذا اﻟوﺟود وﻣواﻗـﻊ إﺻـدار اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ وأﻓﻌـﺎل اﻟﻔﻬـم وﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﻣﺛﯾـل "ﺻـﺣﯾﺢ

1

 -داﻓﯾد ﺟﺎﺳﯾر ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.97

2

 -ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن أﻓﻼطون إﻟﻰ ﻏﺎداﻣﯾر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.65

3

 -ه .ﯾوﻧﺞ ﺳﻠﻔرﻣﺎن :ﻧﺻﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ واﻟﺗﻔﻛﯾﻛﯾﺔ ،ﺗرﺟﻣـﺔ :ﺣﺳـن ﻧـﺎظم ،ﻋﻠـﻲ ﺣـﺎﻛم ﺻـﺎﻟﺢ ،ط ،1اﻟﻣرﻛـز اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ

اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻟﺑﻧﺎن ،2001 ،ص.29-28
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ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

ﻻ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟوﺟود واﻟﻣوﺟود") (1وﻟﺋن ﺳﻌﻰ ﻫﯾدﻏر إﻟﻰ اﻟﺗﻔوﯾض ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﺛﺎﻓﯾزﯾﻘـﺎ
ﻣــن ﺧــﻼل ﻛﺗﺎﺑــﻪ اﻟوﺟــود) ،ﻓﺎﻟﻣﯾﺛﺎﻓﯾزﯾﻘــﺎ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ ﺑﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟوﺟــود ﻓــﻲ ﺣﻘــل
اﻟﺣﺿور ،إﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻛﻬﯾﻣﻧـﺔ ﻟﺷـﻛل ﻟﻐـوي ﻣﻌـﯾن وﻟـن ﯾﻌﻧـﻲ اﺳـﺗﻧطﺎق أﺻـل ﻫـذﻩ اﻟﻬﯾﻣﻧـﺔ
ﺗذوﯾب ﻣدﻟول ﻣﺗﻌﺎل ٕواﻧﻣﺎ اﻟﺗﺳـﺎؤل ﻋﻣـﺎ ﯾﺷـﻛل ﺗﺎرﯾﺧﻧـﺎ وﻣـﺎ أﻧـﺗﺞ "اﻟﺗﻌـﺎﻟﻲ" ﻧﻔﺳـﻪ وﻫـذا ﻣـﺎ

ﯾذﻛر ﺑﻪ ﻫﯾدﻏر ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾدﻋﻧﺎ ﻧﻘرأ ﻛﻠﻣﺔ "اﻟوﺟـود" إﻻ ﺗﺣـت ﻋﻼﻣـﺔ ﺷـطب ) (Xﻫـذﻩ
اﻟﺷطﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣﺣـددة( وﻣﻧـﻪ ﻓـﺈن اﻟﺗﺄوﯾـل اﻟوﺟـودي ﻫـو ﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻣواﻗـف

اﻟدوال اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﻬم ﻟﯾﺑـرﻫن ﻋـن ﺣﺎﻟـﺔ وﺟودﯾـﺔ اﺳـﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻋـن ﻣﺟﻣـل اﻟﻣﺎﻫﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ

ﺗﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ ظروف اﻟﻘراءة واﻟﺗﺄوﯾل ﻧﻔﺳﻪ.

وﻫﻧــﺎ ﻻ ﺗﺣﻣــل اﻟﻠﻐــﺔ ﺷــﯾﺋﺎ ﻣــن ذاﺗﻬــﺎ ،ﻓﻣﻧــذ اﻟﻠﺣظــﺔ اﻟﻬﯾرﻏرﯾــﺔ ﺗﺗﻣﺎﺛــل ﻣــن ﻛوﻧــﻪ ﺣــﺎﻣﻼ

ﻟﻸﺻــول اﻟﻠﻐوﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻐــذى ﺑﻬــﺎ ﺗﻌﺎﻟﯾــﺎت اﻟﻣﯾﺛﺎﻓﯾزﯾﻘــﺎ إﻟــﻰ ﻛوﻧــﻪ ﺣــﺎﻣﻼ ﻟﺗــﺎرﯾﺧﯾﻰ اﻟﻔﻬــم ﻋﺑــر
داﺋرﯾﺔ اﻟوﺟود ،ﻫﻧﺎ واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﺻدرﻩ.

وﯾﻌﺗﻣد ﻫﯾدﻏر ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻣﺣـور ﺣوﻟﻬـﺎ اﻟﻔﻬـم اﻟﻣﺗﺟـذر ﻓـﻲ ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ

اﻟوﺟــود وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟــذي ﯾﺧﻠﻌ ــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻣــﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ ،ﺑــل ﻣﻔﻬ ــوم
اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ذاﺗـ ــﻪ إذ ﻛﻣـ ــﺎ ﯾﻘـ ــول" :أن ﺗﺣﯾــــل ﯾﻌﻧــــﻲ أن ﺗﺿــــﻊ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ"

)(2

وﺑﺗـ ــوﻓﯾرﻩ اﻟﻘﺎﻋـ ــدة

اﻷﻧطوﻟوﺟﯾ ــﺔ ﻹﺳ ــﺗﺑﺎﻗﯾﺔ اﻟﻔﻬ ــم ﯾ ــﺗﻣﻛن ﻣ ــن ﺗﺄوﯾ ــل اﻹﺣﺎﻟ ــﺔ ﺿ ــﻣن ﺷ ــروطﻬﺎ اﻟراﻫﻧ ــﺔ ﻟﯾﺧﺻ ــﻬﺎ

ﻟﻠدراﯾﯾن ،إﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﺎﻣﺗﺔ وﻓﻲ ﺻﻣﺗﻬﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻹﺧﺗراق اﻟﺗﻲ ﯾﻔرزﻫـﺎ ﻧﻣـوذج
اﻹﺣﺎﻟـﺔ ،وﻣﻧــﻪ ﺗﺗﺄﺳـس ﺟﻣﯾــﻊ ﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﻛﺎﺋﻧــﺎت ﺑـل وﺗﺻــﺑﺢ ﻗـﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻻﺳـﺗﻣرار ﻓــﻲ اﻟﻛﯾﻧوﻧــﺔ

"ﻓﺎﻟﺗﺄوﯾل أي ﻛﺎﺋن ﺿﻣن ﻧﻣوذج اﻟﻌﻼﻗﺎت ﯾﻧﺟﺢ داﺋﻣﺎ ﻷﻧﻪ -ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـق -ﻻ ﯾﻘـول ﺷـﯾﺋﺎ"

) (3

وﻫـو ﻣــﺎ ﯾﺷـﻛل وﺿــﻌﺎ ﻟﻠﻔﻬـم ﯾﻛــون ﻓﯾـﻪ ﻣﺳــﺗﻌدا ﻟﻣــﺎ ﻫـو آت ﺳـواء ﻣـن اﻟﻌــﺎﻟم أو ﻣـن ﻟﻐﺗــﻪ ﻫــذا
اﻻﺳ ــﺗﻌدادات ذو ط ــﺎﺑﻊ ﺗﻛﻬﻧ ــﻲ أي أﻧ ــﻪ ﻻ ﯾﺳ ــﻣﺢ ﺑ ــﺈﻓﻼت اﻟﻛﺎﺋﻧ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﻟﯾﺳ ــت ﻣ ــن ﺟ ــﻧس

"اﻟوﺟـود ﻫﻧــﺎ" أو اﻟﻌﻼﻣـﺔ ﻣــن ﺧـﻼل اﻟرؤﯾــﺔ اﻟﺗﻛﻬﻧﯾـﺔ ،رؤﯾــﺔ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻛـﺎﺋن ﻋﻣﻠــﻲ ﯾـوﻓر ﻟﻬــﺎ

1

 -ه .ﯾوﻧﺞ ﺳﻠﻔرﻣﺎن :ﻧﺻﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ واﻟﺗﻔﻛﯾﻛﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.38

2

 -ﻋــﺎدل ﻣﺻــطﻔﻰ :ﺻــوت اﻷﻋﻣــﺎق ،ﻗ ـراءات ود ارﺳــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ واﻟــﻧﻔس ،ط ،1دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ،ﺑﯾــروت ،ﻟﺑﻧــﺎن،

 ،2004ص.300
3

 ﻧﻔﺳﻪ ،ص.37813

اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

ﻓﻲ ﻛل ﻟﺣظﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺑﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث ﯾﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ اﻟوﺟـود ،وﻣـن ﺧـﻼل اﻷداﺗﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣﻬﻣﺗﻬـﺎ
اﺳﺗﺧراج ﻗﺻدﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋن.

وﯾﺟﻬــز ﻫﯾــدﻏر اﻟﻌﻼﻣ ــﺔ ﺑﻘﺎﻋــدة ظﺎﻫرﺗﯾــﺔ ﺗﺿ ــﻣن ﻟﻬــﺎ اﻻرﺗﻛــﺎز إﻟ ــﻰ ﻣﻌﻧــﻰ ﺛــﺎﻧﻲ ﻓ ــﻲ

اﻟوﺟود ﻛﻌﺎﻟم أول ،وﻛذا ﺑﻧظﺎم إﺣﺎﻟﺔ أداﺗﻲ ﯾﻛﻔل ﻟﻬﺎ اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﻠﺣظﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺳـﺣب اﻟﻣﺗﺣـدد

ﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑذاﺗﻬﺎ ،ﯾﺳﺗﺣﯾل إﻟـﻰ "ﺧﻠـق ﻟﻠﻌـﺎﻟم" ﺑـدل رؤﯾﺗـﻪ ﺧـﻼل اﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﻠﻐوﯾـﺔ ﻟﺗﻣﺛـﯾﻼت
اﻟوﺟود واﻟﻌدم ﻓﻲ أدوات اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن.

* اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻬﯾدﻏري ﻫو اﻹﺻﻐﺎء إﻟﻰ ﺻوت اﻟوﺟود وﺗﺣﻘﯾق اﻹﺻﻐﺎء اﻟﺟﯾـد "ﻓـﺎﻟﻔﻬم طرﯾﻘـﺔ

ﻓـﻲ اﻟوﺟــود ﻗﺑـل أن ﯾﻛــون طرﯾﻘــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ"

)(1

وﻣﻧـﻪ ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻧطﻠـق ﻣــن اﻟـدواﺋر اﻟﺷــﯾﺋﯾﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻬﺎ وﺟودﯾﺎ وﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌدﺋذ ﻋﻠﻰ ﺣﻣـل اﻟﻛﯾﻧوﻧـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺧطـﺎب ﻣـن

ﺧﻼل ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﯾث "أن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻘط ،ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي
ﺗﻌوﺿــﻪ ،إﻧﻬــﺎ ﻫــذا اﻟﺷــﻲء ﻧﻔﺳــﻪ اﻟــذي ﺗﻛوﻧــﻪ") ،(2وﻣﻧــﻪ ﺧــﻼل اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﻣﺟﻬ ـزة ﺑﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ
اﻷداﺗﯾــﺔ ﯾــﺗم إﻟﺣــﺎق اﻟﻔﻬــم ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟوﺟــود ﻣــن ﺟﻬــﺔ وﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ داﻟــﻪ ودﻣﺟــﻪ ﻓــﻲ
ﻟوﻏوس اﻟﻠﻐﺔ ،وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺗم ﺗـدﻣﯾر ﻓـﺎرة اﻟﻌﻼﻣـﺔ ﺳـﺣب اﻟﻔﻬـم ﻣـن وﺣـدة اﻟﻛﻠﻣـﺔ وﻛﺷـﻔﻪ

ﻟﻠوﺟود اﻟظﺎﻫراﺗﻲ وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ.

ﯾﻣﺛـل ﻫﺎﺑرﻣــﺎس ﺑﺎﻣﺗﯾـﺎز أﻧﻣــوذج اﻟﻔﯾﻠﺳــوف اﻟﻧﻘـدي اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﺣﯾــث ﺑـدأت ﺑـوادر ﺗﺷــﻛل

اﻟوﻋﻲ اﻟﻧﻘدي ﻟدﯾﻪ ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن اﻟﻧﻘـد ﺿـرورة ﻣﻌرﻓﯾـﺔ ،وأداة

ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻛﺷـﺎف أﻋﻣـﺎق اﻟﻌﻘـل واﻟواﻗـﻊ ﻓـﻲ آن وﻗـد ﺑـدأ ﻫـذا اﻟـوﻋﻲ اﻟﻧﻘـدي

ﺟﻠﯾ ــﺎ ﻣﻧ ــذ ﻣؤﻟﻔﺎﺗ ــﻪ اﻷوﻟ ــﻰ اﻟﺗ ــﻲ أﺛ ــﺎرت اﻧﺗﺑ ــﺎﻩ اﻟﺑ ــﺎﺣﺛﯾن واﻟﻧﻘ ــﺎد ﻟﺻـ ـراﻣﺗﻬﺎ وﻗوﺗﻬ ــﺎ ووﺿ ــوﺣﻬﺎ
اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ

) (3

وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﺷﻬﯾر "اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻊ ﻫﯾدﻏر ﺿد ﻫﯾدﻏر" اﻟـذي ﻧﺷـر ﺳـﻧﺔ 1953م

وﯾﻠﺟﺄ ﻫﺎﺑرﻣﺎس ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻫﺎم وأﺳﺎﺳﻲ وﻫو أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻧـوي اﻟﺣـدﯾث ﻓـﻲ ﺑﺣﺛـﻪ ﻋـن

ﻫﯾدﻏر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﻫﯾدﻏر اﻟﻣﻧﻐﻣس ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﺗوﺗزﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺣﺿﺔ ﺗوﺗر ﻛﺑـرى ﻣـن

ﺗﺎرﯾﺦ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻣﺎ ﻣﺎرﺳﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ آﻧـذاك وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺻـﻘل
1

 -ﻋﻣر ﻣﻬﯾﺑل :ﻋﻘﻼﻧﯾـﺔ ،ﺗواﺻـﻠﯾﺔ وﺣداﺛـﺔ ،ﻣﺟﻠـﺔ ﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـر ،اﻟﻌـدد اﻷرﺑﻌـون ،ﻣﺟﻠـد  10أﻓرﯾـل-ﻣـﺎي  ،2000ص

ص.74-70
2

 -ﻋﻣــﺎر ﻧﺎﺻــر :اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﺗﺄوﯾل،ﻣﻘﺎرﺑــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ واﻟﺗﺄوﯾــل اﻟﻌرﺑــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ط ،1ﻣﻧﺷــورات اﻹﺧــﺗﻼف،

اﻟﺟزاﺋر ،2007 ،ص.24
3

 ﻋﻣر ﻣﻬﺑﯾل :ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﺗواﺻﻠﯾﺔ وﺣداﺛﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ص.73-7014

اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

إدارة اﻟطﻠﺑـﺔ وﺗـﺄﺟﯾﺞ ﺣﻣﺎﺳـﻬم ٕواﻧـدﻓﺎﻋﻬم ذﻟـك أﻧـﻪ ﻓـﻲ ﻧظـر ﻫﺎﺑرﻣـﺎس ﻟـم ﯾﻛـن ﻣﻔﻛـ ار ﻋﺎدﯾـﺎ ﺑــل

ﻛﺎن ﻋﺑﻘﯾﺔ ﻣﺑدﻋﺔ ﻓـذة وﻗـد ﻛـﺎن ﻫﺎﺑرﻣـﺎس ﯾﺳـﺗﺧدم طرﯾﻘـﺔ أرﺳـطو ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻣﯾـز ﻣـﺎ ﺑـﯾن ﻧـوﻋﯾن
ﻣــن اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ واﺣــدة ﯾﻣﻛــن اﻛﺗﺷــﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣــﻧﻬﺞ وأﺧــرى ﻣﺷــﺑوﻫﺔ ﯾــﺗم اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣــن ﻗﺑــل
اﻟﻣﻘﻧـﻊ وﻫـﻲ ﻣوﺟـودة ﺳـﻠﻔﺎ) (1اﻟﺷـﻲء ﻛﻣـﺎ ﯾؤﻛـد ﻓﻔــﻲ اﻟﺗﺄوﯾـل وﻓـن اﻟﻔﻬـم ﯾﻌﺗﻣـدان ﻋﻠـﻰ ﻧـوع ﻣــن
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻣﺟـﺎﻻ أوﺳـﻊ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر واﻛﺗﺷـﺎف اﻟـدﻻﻻت ﺑﯾﻧﻣـﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﺧﻠﻔﺔ ﺑﺣدود وﻗواﻋدﻫﺎ وﻣﻧطﻘﻬﺎ ،ﻓﻠدى اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻧﻛـون ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل

اﻟﺗواﺻل اﻟﻌﺎدي اﻟﻣـدﻋم ﺑﻔـن اﻟﻔﻬـم وﻓـن اﻟﺗﺄوﯾـل ﺳـﯾﻣﺎ اﻟﺗواﺻـل اﻟﻘـﺎﺋم ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ﯾﻌـد

ﺗواﺻﻼ ﻣﺷﺑوﻫﺎ.

ﺗواﺻ ــل اﻟﻠﻐ ــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــﺔ ﯾﻘ ــدم وﻋﯾ ــﺎ ﻫرﻣﯾﻧوطﯾﻘﯾـ ــﺎ ﯾﺗﺟﻠ ــﻰ ﻣ ــن ﺧ ــﻼل ﺗﺳ ــﺎؤل ﯾطرﺣـ ــﻪ

ﻫﺎﺑرﻣﺎس.

ﻛــل اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘ ــﺎ اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﯾﺔ ﻫــو :إذا ﻟ ــم ﺗﻛ ــن ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘ ــﺎ أي ﻋﻼﻗــﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﻔ ــن اﻟﻔﻬ ــم

واﻟـﺗﻛﻠم أو ﺣﺗـﻰ ﻣـﻊ اﻟﻠﺳــﺎﻧﯾﺎت ،ﻓﻬـﻲ ﻣـﺎذا ﯾرﺗﻛــز اﻟـوﻋﻲ اﻟﻬرﻣﯾﻧـوطﯾﻘﻲ وﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ﯾﻘــدم

أرﺑﻌﺔ إﺟﺎﺑﺎت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

 .1اﻟــوﻋﻲ اﻟﻬرﻣﯾﻧــوطﯾﻘﻲ :ﯾﺣطــم اﻟﻔﻬــم اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ ﻟﻠﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻓــﻼ ﯾﻣﻛــن أن ﯾــؤﻣن
ﺑﻣﺟرد وﺿﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن ﺑـل ﺑﻣﺟـرد اﻟﺗﻔﻛﯾـر ﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺗوﯾـﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ
ﻟﻠﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣواﺿﯾﻌﻪ.

 .2إﻧﻪ ﯾوﺟﻪ اﻟﻌﻠـوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗـذﻛر اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻣـن اﻟﺗرﻛﯾﺑـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟرﻣـوز
ﻣﺟﺎﻻت ﻣواﺿﯾﻌﻬم ﻓﺎﻟﻣرور إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻟم ﯾﻛن ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ
ﺑل ﻋن طرﯾق ﺗواﺻل ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ.

 .3ﻫـذا اﻟــوﻋﻲ ﯾﻬــﺗم ﺑـﻪ ﻛــذﻟك اﻟﻔﻬــم اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻟﻠﻌﻠــوم اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾــﺔ ﺑﻐـض اﻟﻧظــر ﻋــن ﻣﻧﺎﻫﺟﻬــﺎ،
ﻓﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻘـ اررات ﺗﺗـرأس اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ اﻟﺑﺣـث وﺑﻧﯾـﺎت اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺎت

وﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن.

 .4ﺛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻗطﺎع ﺗﺄوﯾﻠﻲ أﺻﺢ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻣﻛﺗﺳـب ﻣـن ﻗﺑـل
اﻟ ــوﻋﻲ اﻟﻬرﻣﯾﻧ ــوطﯾﻘﻲ وﻫ ــو ﺗرﺟﻣ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎﻟم اﻟﻣﻌﯾﺷ ــﻲ إﻟ ــﻰ اﻟﻠﻐ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﺗﻘ ــدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت

1

 -ﻣﺣﻣـد ﺷــوﻗﻲ اﻟـزﯾن :اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ ﻓــن اﻻﻗﻧــﺎع "ﻓـن اﻟﻔﻬــم" ﻏــﺎداﻣﯾر ﻫﺎﺑرﻣـﺎس ،ﻣﺟﻠــﺔ ﻛﺗﺎﺑــﺎت ﻣﻌﺎﺻـرة ،اﻟﻌــدد  ،66ﻣﺟﻠــد

 17ﻧوﻓﻣﺑر-دﯾﺳﻣﺑر  ،2007ص.34
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اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺳـ ــﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬـ ــﺎ اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﺑل ﻓﻛـ ــل ﻋﻠـ ــم ﻣوﺟـ ــﻪ إﻟ ـ ـﻰ اﻟ ـ ـرأي اﻟﻌـ ــﺎم ،ﻻ إﻟـ ــﻰ

اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن وﺟب أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺧطﺎﺑﺔ).(1

وﻣﻬﻣــﺎ ﯾﻛــن ﻓــﺈن ﻧظرﯾــﺔ اﻟﻔﻌــل اﻟﺗواﺻــﻠﻲ ﻟﻬﺎﺑرﻣــﺎس ﺗﻣﺛــل إﺳــﻬﺎﻣﺎ واﺿــﺣﺎ ﻓــﻲ ﺗﺷــﻛﯾل

اﻷﻓق اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣدﻫﺎ ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﺗﺟدد واﻟﻧﻘد اﻟداﺋﻣﯾن ،ورﺑط أواﺻر اﻟﺣـوار ﻣـﻊ

اﻟﻧظرﯾ ــﺎت اﻷﺧ ــرى وﺧﺎﺻ ــﺔ ﺗﺄوﯾﻠﯾ ــﺔ ﻏ ــﺎداﻣﯾر " "H.G.Gadadmerﻓﻔ ــﻲ ﻛﺗﺎﺑ ــﺔ "ﻧظرﯾـــﺔ اﻟﻔﻌـــل
اﻟﺗواﺻﻠﻲ" ﺣﺎول إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ورﯾﺛـﺔ اﻷﻧـوار ﺑﻌﻘﻼﻧﯾـﺔ وظﯾﻔﯾـﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗـﻪ

ﺗﺳــﺗﻣد دﻋﺎﻣﺗﻬــﺎ ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﯾﻪ "اﻟﻔﻌــل اﻟﺗواﺻــﻠﻲ" ﻋﻘــل ﯾﻣﺗــزج ﻓﯾــﻪ –ﻛﻣــﺎ ﺑﯾﻧــﺎ -اﻟﺑﻌــد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
اﻟواﻗﻌﻲ.

وﻓــﻲ اﻷﺧﯾــر ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗواﺻــل إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣورﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل ﻋﻘﻼﻧﯾ ــﺔ

ﺟدﯾدة ﻋﻧد ﯾورﻏﯾن ﻫﺎﺑرﻣﺎس وﻫﻲ ﺗﺗﺑﻠور ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻧظرﯾﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗﻛﺷـﺎف ﻟﻠﺑﻧـﻰ
اﻟﻔﻛرﯾﺔ).(2

وﯾﻌد ﻛل ﻣن دﻟﺗﺎي واﻟذي ﺷﻛل أﺣد ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺷروع ﻓﻠﺳـﻔﺔ ﻏـﺎداﻣﯾر ﺣﺗـﻰ اﺳـﺗﻠﻣﻬم ﻣﻧـﻪ

اﻟﻛﺛﯾـر وﻟــذا ﻋﻠﯾــﻪ ﯾﺗﻘـﺎطﻊ ﻣﻌــﻪ ﻓــﻲ ﻧظرﯾﺗــﻪ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ وﺑﺎﻟﺗﺟدﯾــد ﻓــﻲ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣﻌرﻓــﺔ اﻷﻧــﺎ واﻷﻧــت

اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن ﻓﻬــم اﻵﺧــر ﯾﺗﻌــﯾن ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻔﻬﻣﻬﻣــﺎ أي إﺳــﻘﺎط اﻹﻧﺳــﺎن ﻟذاﺗــﻪ داﺧــل وﻋــﻲ
اﻵﺧر اﻟﻣﺑدع ،وﻣـن ﺛـم اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻻﻧﻌﻛـﺎس اﻟﺗﺟرﺑـﺔ ،واﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻫﯾـدﻏر ﺗﺗﻠﻣـذ ﻋﻠـﻰ ﯾـدﻩ ﻓﺗـﺄﺛر ﺑـﻪ

ﺑﻧظرﯾﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـﺗﺎذﻩ "ﻫوﺳـرل" اﻟـذي
ﻛﺎن ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﻌودة واﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء ذاﺗﻬﺎ وأراد أن ﯾدﻋوا إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟظﺎﻫرة أو ﻏﯾر

اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﺧﻼل أن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻟﻠﻘﺻدﯾﺔ.

وﻧﺟــد أن ﻫوﺳــرل ﻻ ﯾﺑﺣــث ﻋــن اﻷﻟﻔــﺎظ اﻟﻠﻐوﯾــﺔ ٕواﻧﻣــﺎ ﻫــو ﯾﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻣﻘﺎﺻــد وﻫــو

ﯾﺑﺣث ﻋﻣﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺧﻔﻲ وﻣﺳﺗﻣر وﻟﯾس ﻋن ﻣﺎ ﻫو ظـﺎﻫر وﻫـو ﻛـذﻟك ﻻ ﯾﻌطـﻲ اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻟﻸﻧـﺎ
اﻟﻣﻔﻛر وﻟﻛن إﻟﻰ اﻹﻣﺳﺎك ﺑﺎﻟدﻻﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟوﺟودﯾﺔ )اﻹﻧطوﻟوﺟﯾﺔ(.

واﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـ ـ ــﺎ ﻋﻧـ ـ ــدﻩ ﺗﺳـ ـ ــﺗوﺟب اﻟـ ـ ــﺗﺧﻠص ﻣـ ـ ــن ﻛـ ـ ــل زﯾـ ـ ــف واﻷﺣﻛـ ـ ــﺎم اﻟﻣﺳ ـ ـ ــﺑﻘﺔ)،(3

واﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘ ـ ــﺎ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻧ ـ ــﺎدى إﻟﯾﻬ ـ ــﺎ ﻫوﺳ ـ ــرل ﻣﺗﺷـ ـ ــﺎرﻛﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺟ ـ ــوﻫر واﻟﺗﺄوﯾ ـ ــل ﻣ ـ ــن اﻟوﺟﻬـ ـ ــﺔ
1

 -ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟزﯾن :اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ﻓن اﻹﻗﻧﺎع ﻣن اﻹﻗﻧﺎع ﻏﺎداﻣﯾر ﻫﺎﺑرﻣﺎس ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ص.37-35

2

 -ﻣن طﻠﺑﺔ :اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ واﻟﻣﻔﻬوم ،ﻣﺟﻠﺔ أوراق ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ،10ص.120

3

 ﻧﻔﺳﻪ ،ص.5816

ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

اﻟﻔﯾوﻣﯾﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﯾس ﺷﯾﺋﺎ ﯾﻔﻌﻠﻪ اﻟﻘﺎرئ ﺑـل ﻫـو ﺷـﻲء ﯾﺣـدث ﻟـﻪ وﯾﻘـدر ﻣـﺎ ﯾﺿـرب ﻋـن اﻟﺳـﯾﺎق

اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺗﻘﺎﺿﻲ).(1

ﻫﺎﻧز ﺟورج ﻏﺎداﻣﯾرH.G. (2002-1900) :

ﯾﻌﺗﺑ ــر ﻏ ــﺎداﻣﯾر (2002-1900) Hans Georg Gadamér :ﻣ ــن أﻛﺑ ــر اﻟﻔﻼﺳ ــﻔﺔ

اﻷﻟﻣﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ،وﻫو أب اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻗﺑض ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿـﻲ،

وﻟـذﻟك ﻣـدة ﺗﻼﻣﯾـذ اﻹﯾطـﺎﻟﻲ "رﯾﻛـﺎردو دوﺗـوري" درس اﻟﻘـرن  La leçon de Siecleوﻟﻘـد ﺗﻘـﺎطﻊ
ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻟﻔﻠﺳـﻔﯾﺔ ﺑﻌـدة ﺗﯾـﺎرات وﻋـدة ﻓﻼﺳـﻔﺔ ﺣﯾـث ﺗـذﻛر ﺑـول ﻧـﺎﺗورب  Natorpاﻟـذي أﺷـرف

ﻋﻠــﻰ رﺳ ــﺎﻟﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ ﺣ ــول "ﻣﺎﻫﯾــﺔ اﻟﻠ ــذة ﻓــﻲ ﺣـ ـوارات أﻓﻼطــون" ﻛﻣ ــﺎ ﺗــﺄﺛر ﺑﺎﺷ ــﺎدة ﻫﯾ ــدﻏر

) (1976-1889اﻟــذي اﻧطﻠــق ﻣــن ﻓﻠﺳــﻔﺗﻪ ﻟﺑﻧــﺎء ﻟﻔﻠﺳــﻔﺗﻪ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ) (2واﺷــﺗﻬر ﺑﻛﺗﺎﺑــﻪ "اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ
واﻟﻣﻧﻬﺞ".

وﻟﻘـد ﺑـدأ ﻏـﺎداﻣﯾر ﻣﺳـﺎرﻩ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻲ ﺑد ارﺳــﺔ ﻓﻘـﻪ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻔﯾﻠوﻟوﺟﯾـﺎ  Philologieواﺗﺧـذ ﻣﻧــﻪ

ﻣدﺧﻼ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ وﻣن ﺧـﻼل رد اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﻔﻠﺳـﻔﯾﺔ إﻟـﻰ أﺻـوﻟﻬﺎ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾـﺔ ،وذﻟـك

ﻣ ــن ﺗﻛ ــوﯾن ﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻋﻣﯾﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﺗراث اﻟﯾوﻧ ــﺎﻧﻲ وﻗ ــد ﺗ ــﺄﺛر اﯾﺿ ــﺎ ب ﻫوﺳ ــرل -1938) Hussrel
 (1859اﻟذي ﻋﻣل ﻋﻠـﻰ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـس ﻋﻠﻣﯾـﺔ ،واﻫـﺗم أﯾﺿـﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺗـﻲ أﺛﺎرﻫـﺎ

ﻫﯾﻐل ﺣول اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻔن وﻛـﺎن ﻟﻬﯾـدﻏر اﻷﺛـر اﻷﻛﺑـر ﻋﻠﯾـﻪ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺣﺎﺿـراﺗﻪ ﻓـﻲ
ﻫﺎرﺑورغ وﺳﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ).(3
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﻧطوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم:

ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﻏـﺎداﻣﯾر ﻟﻔﻠﺳـﻔﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﺄوﯾـل ،ﻛـﺎن ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﻌﯾـد اﻟﻧظـر ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم

اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻠــوم اﻟﻔﻛــر ﻛﻣــﺎ ﺳــﻣﺎﻫﺎ دﯾﻠﺗــﺎي  Dilthyﻣــن ﻣــن ﺧــﻼل ﻧﻘــد اﻷﺳــس اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم

ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﺳﺗﻣوﻟوﻟﺟﯾﺔ وﺗوﺟﻬﻬﺎ رؤﯾـﺔ وﺻـﺣﯾﺔ ﻋﻠﻣوﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﻣـﺎ
ﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ أو ﻋﻠـوم اﻟﻣـﺎدة ،ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﻣﺳـﺎءﻟﺔ ﻫـذﻩ اﻷﺳـس ﻟﻠﻛﺷـف ﻋـن ﺗﻧﺎﻫﯾﻬـﺎ

اﻟﺧﺎص واﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻌرﻓﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﻣطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻣﺔ اﻟﻣﺗودوﻟوﺟﯾﺎ).(4
1

 -ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.147

2

 -ﻣﺻ ــطﻔﻰ ﻛﯾﺣ ــل :ﻏ ــﺎداﻣﯾر واﻹﺻ ــﻐﺎء إﻟ ــﻰ اﻟﺗ ــﺎرﯾﺦ ،ﻣﺟﻠ ــﺔ ﻛﺗﺎﺑ ــﺎت ﻣﻌﺎﺻـ ـرة ،اﻟﻌ ــدد  ،75اﻟﻣﺟﻠ ــد  ،19ﺟ ــﺎﻧﻔﻲ-ﻓﯾﻔ ــري

 ،2010ص ص.28-27
3
4

 ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ص.194-193 ﻏﺎداﻣﯾر :ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ،ﺗرﺟﻣﺔ :ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟزﯾن :ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف ،اﻟﺟزاﺋر ،ص ص.14-13-1217

اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

وﯾﺗﺣــد ﻏــﺎداﻣﯾر ﻋــن ﺧﺻــﺎﺋص ﻟﻠﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟﻌﻠــوم اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﺣﯾــث

ﺗـرﺗﺑط ﺑﺎﻟرﻗــﺔ واﻟدﻗــﺔ وﻓــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟذاﺗﯾــﺔ أﻛﺛــر ﻣﻧــﻪ ﺑﻣﻧﻬــﺎج ﻣطﺑﻘــﺔ وﻗواﻋــد ﺻــﺎرﻣﺔ ،اﻟطــﺎﺑﻊ
ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻠوم ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓـﻲ ﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻛـوﯾن اﻟﻔﻛـري ،اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻓﻛـرة اﻟﻌﻠـم اﻟﺣـدﯾث ،ﻓﻬـذا اﻟﺗﻛـوﯾن

رﻗﺔ ودﻗﺔ ﺣذاﻗﺔ وﺗﻌﻠم وﻣﻣﺎرﺳﺔ ذاﺗﯾﺔ وﻓراﺳﺔ) (1وﯾوﺿـﺢ اﻷﻣـر أﻛﺛـر ﻋﻧـدﻣﺎ ﻣـﺎ ﯾﻘـول" :ﺗﻘﺗـرب
ﺧﺻوﺑﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﻠﻛﺔ اﻟﺣدس ﻟﻠﻔﻧﺎن أﻛﺛر ﻣـن اﻟـروح اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﻟﻠﺑﺣـث
اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ) ،(2ﻓ ــﺎﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗ ــﺎج ﻋﻧ ــدﻩ إﻟ ــﻰ ﻣﻔ ــردات ﺟدﯾ ــدة ﻣ ــن ﻣﺛ ــل :اﻟﺣذاﻗ ــﺔ واﻟرﻗ ــﺔ

واﻟﺷــﺎﻋرﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ واﻟــذوق أي ﺛﻣــﺔ ﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﺗﺳــﻣﯾﺗﻪ اﺳــﺗﻘراء ﻓﻧﯾــﺎ ﻟﻔﻛــر اﻟﺗﺷــﻛﯾل اﻟــذاﺗﻲ

وﺷــروطﻪ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ وأول ﻣــﺎ ﻧﻼﺣظــﻪ ﻫــو اﺳــﺗﻌﺎدة ﻣﻔﻬــوم اﻟذاﺗﯾــﺔ ﻟﻣوﻗﻌــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ
ﻓﺎﻟــذات ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻟــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــﺎ ،ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻟﯾﺳــت ﻣﺻــدر اﻟﺧطــﺄ ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظــور

اﻟﻌﻠﻣوي ،أي ﻣﻊ ﻏﺎداﻣﯾر ﻫﻧﺎك ﺗﺟﺎوز ﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟذات واﻟﻣوﺿوع ﻛﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻣطروﺣـﺔ ﻓـﻲ ﻧظرﯾـﺔ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ "وﻫﻲ اﻟﻔﻛرة اﻟذي أﺧذﻫﺎ ﻫﯾدﻏر ﻋن ﻣوﺳرل وطورﻫﺎ إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟوﺟوﻩ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻣﯾز أﺳﻠوب وﺟود اﻹﻧﺳﺎن ﻛوﺟود ﻣﻧﺧرط ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻓﯾﻪ

اﻟــــوﻋﻲ ﻋــــن اﻷﺷــــﯾﺎء اﻟﺗــــﻲ ﺗوﺟــــد ﻓــــﻲ ﻋﺎﻟﻣــــﻪ") (3وﻫـ ــﻲ اﻟﻔﻛ ـ ـرة اﻟﺗـ ــﻲ أﺧـ ــذﻫﺎ ﻷن ﻓﻠﺳـ ــﻔﺗﻪ
اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﯾ ـﺔ ﺗرﯾــد أن ﺗﻘطــﻊ ﻣــﻊ ﻛــل اﻟﺗﺣدﯾــدات اﻟﻣذﻫﺑﯾــﺔ واﻟﺗرﯾﺳــﻣﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدﻋﻰ
وﺟ ــود اﻟﺣﻘﯾﻘ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوﻋﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﺣﻘﯾﻘ ــﺔ ﺗﺿ ــل داﺋﻣ ــﺎ ﺣﻘﯾﻘ ــﺔ إﻧﺳ ــﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧ ــﻰ أﻧﻬ ــﺎ ﺗظ ــل ﻟﺣﻘﯾﻘ ــﺔ

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ ،وﻟﯾﺳت ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ.

وﻛﻣــﺎ أن ﻣﻔﻬــوم اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻋﻧــدﻩ ﯾﻌــود إﻟــﻰ ﻫﯾــدﻏر ﻓﻌﻼﻗــﺔ اﻟــذات ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻫــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ

اﻧﻔﺗــﺎح واﻧﻛﺷــﺎف ،ﻛﻣــﺎ أن ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﻌﻧــﻰ وﺣﻘﯾﻘــﺔ ظـواﻫر اﻟوﺟــود اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﺣﺗــﺎج ﺑﺎﻟﺿــرورة
إﻟــﻰ وﺻــف وﻣﻼﺣظــﺔ ﻫــذﻩ اﻟظ ـواﻫر ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣــﺎ ﯾﻌﺗﻘــد اﻟوﺿــﻌﯾون ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻔﺻــل ﺑــﯾن
اﻟ ــذات واﻟﻣوﺿ ــوعٕ ،واﻧﻣ ــﺎ ﻧﺣﺗ ــﺎج ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﻻت ﻛﺛﯾـ ـرة إﻟ ــﻰ اﻹﻧﺻ ــﺎت واﻟﻣﺣﺎدﺛ ــﺔ ،وﻋﺑ ــور اﻟﻬ ــوة

اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﺑــﯾن اﻟ ــذات واﻟﻣوﺿــوع ﻷن ﺣﻘﯾﻘــﺔ أو ﻣﻌﻧ ــﻰ اﻟظــﺎﻫرة ﻻ ﯾﻛــون ﻣﻌط ــﻰ ﻟﻧــﺎ ﺑﺎﻟﺿ ــرورة

ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ،أو ﺟﺎﻫزة ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﺗﻔﺳـﯾر أي إﻟـﻰ ﻧﺷـﺎط ﻫرﻣﯾﻧـوطﯾﻘﻲ وﻟـذﻟك
1

 -ﻧﺑﯾﻬﺔ ﻗﺎرة :اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺗﺄوﯾل ،ط ،1دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،ﻟﺑﻧﺎن ،1998 ،ص.23

2

 -ﻏﺎداﻣﯾر :ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻷﺻول ،اﻟﻣﺑﺎدئ ،اﻷﻫداف ،ﺗر :ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟزﯾن ،دار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم ،ﻣﻧﺷـورات اﻹﺧـﺗﻼف،

اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ،ط ،2006 ،2ص.18
3

 -ﻫــﺎﻧز ﺟــورج ﻏــﺎداﻣﯾر :اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ واﻟﻣــﻧﻬﺞ ،اﻟﺧطــوط اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ ﻓﻠﺳــﻔﯾﺔ ،ﺗرﺟﻣــﺔ :ﺣﺳــن ﻧــﺎظم ،ﻋﻠــﻲ ﺣــﺎﻛم ﺻــﺎﻟﺢ،

ط ،1دار أوﯾﺎ ،2007 ،ص.24
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ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي:

اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ

ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ "أﻟﯾﺛﯾﺎ  "Aletheiaوﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺣرﻓﯾﺎ "ﻛﺷف اﻟﺣﺟﺎب ﻋن" وﻋﻠﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن
اﻟﺗﻔﺳﯾر ﯾﻌﻧﻲ ﻫﻧﺎ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺄن ﺗﺣدث وﺗﻧﻛﺷف ﻣن ﺧـﻼل اﻟﺗﺣﺟـب واﻟﺗﺧﻔـﻲ ،واﻟﻣﻔﺳـر

ﯾﺗـﯾﺢ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘــﺔ أن ﺗﻧﻛﺷـف ﻋﻠــﻰ ذﻟـك اﻟﻧﺣــو ﺣﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻣــﺎرس ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻓﻬــم اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺗﻧﺗﻣــﻲ
إﻟــﻰ ﻋﺎﻟﻣــﻪ اﻟﻣﻌــﺎش ٕواﻟــﻰ ﺳــﯾﺎﻗﻪ اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ اﻟــذي ﯾﺣﯾــﺎ ﻓﯾــﻪ أي ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﯾﻠﺗــزم ﺑﺎﻟﺑﻌــد اﻹﻧطوﻟ ـوﺟﻲ

ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم اﻟذي ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻘطـﺔ ﺗﺣـول رﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ ﻓﻔﻬـم اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺳـﯾر

اﻹﻧطوﻟوﺟﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ أن اﻟﻣﻔﺳـر ﻣﺣﻛـوم ﺑﺎﻟﺷـرط اﻹﻧطوﻟـوﺟﻲ ﻟوﺟـودﻩ ،أي ﻣﺣﻛـوم ﺑزﻣﺎﻧﯾﺗـﻪ ،أي
ﻟم ﯾﻌد ﻣﺟرد ﺟﻬد ذاﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد ﺣﯾـﺎل ﻣوﺿـوع ﻣـﺎ إﻧﻣـﺎ ﻫـو ﻧﻣـط وﺟـود اﻟﻛـﺎﺋن ﻧﻔﺳـﻪ ﻓـﻲ

ﻫذا اﻟوﺟود).(1

- G. Gadamer, verité et méthode les grandes lignes d'un herméneutique philosophique, p101.
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1

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
اﻟﻬﺮﻣﻴﻨﻮﻃﻴﻘـﺎ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ

اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ واﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻷول:

ﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎﻧز ﺟورج ﻏﺎداﻣﯾر ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺎزﻣﺔ وﺧطوة ﺟوﻫرﯾـﺔ ﻓـﻲ

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ وﻣن ﻫذا ﻓﻘد اﻋﺗﺑرﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻫذا ﻛﻠﻪ

ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﻔﻬم اﻵﺧر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻟﻔﻬم.
أوﻻ :اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻛﺷرط ﻟﻠﻔﻬم ":"Préjugé

ﺣدد ﻛﺎﻧط ﺳـﻧﺔ  1784ﻓـﻲ إﺟﺎﺑﺗـﻪ ﻋـن اﻟﺳـؤال ﻟﻣﺟﻠـﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ دورﯾـﺔ ﺣـول ﻣـﺎ اﻷﻧـوار؟

اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻧوﯾر ﻓﻲ أﺟرؤ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺧدام ﻋﻘﻠـك اﻟﺧـﺎص ﻓـرﻏم ﻗﺻـر ﻫـذا اﻟـﻧص ورﻏـم

أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ وﺻﻔﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ وﺷﺎﻣﻼ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ) (1ﻓﺈن ﻫذا اﻟـﻧص ﯾﺑﻘـﻰ ذا أﻫﻣﯾـﺔ
ﻛﺑرى ﻛوﻧﻪ أراد ﻓﻬم اﻟﺣﺎﺿر اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺎ ﺳﺑق وﻣﺎ ﻧﺣن ﻋﻠﯾﻪ اﻵن.

وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻧﻘد اﻷﻧوري ﻣوﺟﻬـﺎ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ إﻟـﻰ اﻟﺗـراث اﻟـدﯾﻧﻲ اﻟﻣﺳـﯾﺣﻲ ﻓـﻲ ﺷـﻛﻠﻪ

اﻟــدوﻏﻣﺎﺗﻲ ،ﻓﻠــم ﺗﻛــن اﻷﻧ ـوار ﺗﺣــن إﻟــﻰ اﻟﺗ ـراث ﻛرﺻــﯾد ﻣﻌرﻓــﻲ ﯾﻣﻛــن اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧــﻪ ﻓــﻲ ظــل

ﺣﺎﺿــرﻫﺎ ،ﺑــل ظﻠــت اﻷطروﺣــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻸﻧ ـوار ﻫــﻲ ﻋــدم اﻟﻘﺑــول ﺑﺄﯾــﺔ ﺳــﻠطﺔ ﻏﯾــر ﻣﺳــﻠطﺔ
اﻟﻌﻘل

) (2

إن اﻟﻛﺗب اﻟﻣﻘدﺳﺔ واﻟﺗراث ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻔﻘد ﺳﻠطﺗﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻘل ،ﻓﻬذا اﻷﺧﯾر

ﻫو اﻟﺣﻛم اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﻛل اﻷﻣور اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن.

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺗﻘﺎد واﻷﻧوا ر ٕواﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺳﻠطﺔ واﻟﺗراث ﯾﺣﺎول ﻏﺎداﻣﯾر أن ﯾؤﺳـس

ﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ــﺔ اﻟﻔﻬ ــم ﺑﺣﺿ ــورﻩ اﻷﺣﻛ ــﺎم اﻟﻣﺳ ــﺑﻘﺔ ﻛﺷ ــرط أﺳﺎﺳ ــﻲ ﻟﺣﺻ ــول ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ اﻟﻔﻬ ــم ،ﯾﻘ ــول إن
اﻟﺷــرط اﻷوﻟــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ ﯾﺑﻘ ـﻰ ﻫــو ﻣــﺎ ﻗﺑــل اﻟﻔﻬــم ""La précompréhension

)(3

وﻣ ـ ــن أﺟ ـ ــل ذﻟ ـ ــك اﻧطﻠ ـ ــق ﻏ ـ ــﺎداﻣﯾر ﻣ ـ ــن اﻟرﻣﺎﻧﺳ ـ ــﯾﺔ ﻛﻧﻘط ـ ــﺔ اﻧط ـ ــﻼق ﻣ ـ ــرو ار ﻋﺑ ـ ــر اﻟﻣرﺣﻠ ـ ــﺔ

اﻻﺳــﺗﻣوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻌﻠــوم اﻟﻔﻛــر ﻋﻧــد دﻟﺗــﺎي وﺻــوﻻ إﻟــﻰ اﻻﻧﺗﻘــﺎل اﻹﻧطوﻟــوﺟﻲ ﻣــﻊ ﻫﯾــدﻏر ،ﺣﯾــث
ﺳﯾؤﻛد ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺑق ،أو ﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻔﻬم.

إن ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻣﺟــﺎوزة اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ اﻟﺗــﻲ داﻓﻌــت ﻋﻧﻬــﺎ اﻷﻧ ـوار ﺑﺷــدة ﻫــﻲ أﯾﺿــﺎ ﺣﻛــم

ﻣﺳــﺑق ﺗﺗﺑﻧــﺎﻩ اﻷﻧـوار ﻛﺷــرط ﻟﻼﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣــر ﻟﻠﻌﻘــل ﻟــذﻟك ﻻ ﯾﺗــردد ﻏــﺎداﻣﯾر ﻓــﻲ إﻗ ـرار أﻫﻣﯾــﺔ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ أﻛﺑر ﻣن أن ﯾﻧظر إﻟﯾﻬـﺎ ﻣﺟـرد اﻋﺗﺑـﺎرات ﺷﺧﺻـﯾﺔ إﻧﻬـﺎ ﺑﻌﺑـﺎرة ﻟﯾﺳـت ﺧﺎﻟﺻـﺔ
1

 -ﻫــﺎﻧز ﺟــورج ﻏــﺎداﻣﯾر :ﺗﺟﻠــﻲ اﻟﺟﻣﯾــل وﻣﻘــﺎﻻت أﺧــرى ،ﺗﺣرﯾ ـر :روﺑ ـرت ﺑرﻧﺎﺳــﻛوﻧﻲ ،ﺗرﺟﻣــﺔ :د .ﺳــﻌﯾد ﺗوﻓﯾــق ،اﻟﻣﺟﻠ ـس

اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ،1997 ،ص.18
2

 -ﺑول رﯾﻛور :ﻣن اﻟﻧص إﻟﻰ اﻟﻔﻌل ،أﺑﺣﺎف اﻟﺗﺄوﯾل ،ﺗرﺟﻣﺔ ،ﻣﺣﻣد ﺑرادة ،ﺣﺳﺎن ﺑورﻗﯾﺔ ،ط ،1ﻣﻛﺗﺑـﺔ دار اﻷﻣـﺎن ،اﻟرﺑـﺎط،

 ،2004ص ص.243-240
3

 ﻧﻔﺳﻪ ،ص.24821

اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ واﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻷول:

ﻟﻠﻣﻔﺳر ،إﻧﻣـﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻟﻛﯾﻧوﻧﺗـﻪ ،اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻣﺳـﺑﻘﺔ ﻻ ﯾﺟـب اﻻﺳـﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬـﺎ ﺑـل ﯾﺟـب

اﺳﺗﺑﺎﻗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ أﺳﺎس ﻗدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻔﻬم اﻟﺗﺎرﯾﺦ.

ﻣن أﯾن ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم؟ إﻧﻬﺎ ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ ﻣـن اﻟﺗـراث  Traditionاﻟـذي ﻧﺣﯾـﺎ ﻓﯾـﻪ ﻓﻬـذﻩ

اﻷﺣﻛﺎم ﻟﯾﺳت دﺧﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﯾرﻧﺎ وﻻ ﺗﻌﺎﻛﺳﻧﺎ وﻻ ﺗﻣﺛل ﻣﺟرد ﻣوﺿوع ،إﻧﻬﺎ ﻧﺳﯾﺞ ﻋﻼﻗـﺔ ﺣﯾـﺔ
أو أﻓق ﺗﺳﺑﺢ ﻓﯾـﻪ ،ﻓﻌﻧـدﻣﺎ ﻧﺗﻠﻘـﻰ رﺳـﺎﻟﺔ ﻣـن ﺻـدﯾق ﻣـﺎ ﻧـرى اﻷﺷـﯾﺎء ﺑﻌﯾﻧـﻲ اﻟﻣ ارﺳـل اﻟﺗـﻲ أراد
إﺑﻼﻏﻬﺎ وﻧﺣن ﻧرى ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء ﺑﻌﯾﻧﺔ ،ﻓﻠﯾس ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲٕ ،واﻧﻣﺎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﻟﯾس ﻓﯾﻣﺎ

ﯾﻔﻛر ﻓﯾﻪ ،ﯾﺗﻧﺎﻗض ودﻻﻟﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ).(1

إن اﻟﺗـ ـراث اﻟ ــذي ﺗﺄﺗﯾﻧ ــﺎ ﻣﻧ ــﻪ اﻷﺣﻛ ــﺎم اﻟﻣﺳ ــﺑﻘﺔ ﻻ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﺑﻣﻧ ــﺎﻫﺞ ﻣﻌﯾﻧ ــﺔ ذات ﻧﻣ ــط

ﻣوﺿ ــوﻋﻲ ﻋﻠﻣ ــﻲ ،إن اﻟﺗـ ـراث ﻫﻧ ــﺎ ﻻ ﯾﺗﻌ ــﺎرض ﻣ ــﻊ اﻟﻌﻘ ــل إﻧ ــﻪ ﯾﻣ ــدﻧﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾ ــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾ ــز ﺑ ــﯾن
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺗﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬـم وﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﻌوﻗﻧـﺎ ﻟﻠوﺻـول إﻟـﻰ اﻟﻔﻬـم ،رﻏـم ذﻟـك ﯾﺑﻘـﻰ

اﻟﺗراث ﻋﻧد ﻏﺎداﻣﯾر ﻧزﻋﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻌﻘل) (2إن اﻟﺛورات اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻬﻣـﺔ
اﻟﺗــﻲ ﺗطــﺎل ﻓﺗ ـرة ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷــري ﺗﻧﻌــت ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻋﻘﻼﻧﯾــﺔ ،ﻟﻛــن ﺑﺗ ـزاﻣن ﻣــﻊ ﺣرﻛــﺔ
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ ﻓﺈن ﺷﯾﺋﺎ ﻣـن اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﯾﺑﻘـﻰ ﻟﺻـﯾﻘﺎ ،ﺑـل ﺟـزء ﻻ ﯾﺗﺟـ أز ﻣـن اﻟﺷـﻲء اﻟﺟدﯾـد ،ﻓﻠـﯾس

ﻫﻧــﺎ ﺷــﻲء ﺟدﯾــد ﺑــﺈطﻼق ،ﻛــل ﺟدﯾــد ﯾﻧﺑﻧــﻲ ﻋﻠ ـﻰ أﻧﻘــﺎض اﻟﻘــدﯾم وﯾﺗﺄﺳــس ﻋﻠﯾــﻪ ،واﻟﺟدﯾــد ﻫــو

ﺟدﯾــد ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ ﻣﻌــﯾن إﻧــﻪ ﻣوﺟــﻪ ﻟﻐــرض وأﻫــداف ﻣﻌﯾﻧــﺔ رﻏــم ذﻟــك ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﻧﺳــﺎوي ﺑــﯾن
اﻟﻧزﻋــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ أو اﻟﺗ ـراث ،وﺑــﯾن ﻛــل ﺣرﻛــﺔ ﺗﻐﯾﯾــر وﺗﺟدﯾــد ،ﻟﻛــن اﻟﻧﻘــد اﻟــذي وﺟﻬﺗــﻪ اﻷﻧ ـوار
ﻟﻠﺗراث ٕواﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻪ ﻣن طرف اﻟروﻣﺎﻧﺳﯾﺔ ،ﯾﺑﯾن ﺑﺣق ﻣدى ﺣﯾوﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ).(3

ﻻ ﺷــك أن ﻏــﺎداﻣﯾر ﻟــم ﯾﻛــن ﯾﻧــوي اﻟﺳــﻘوط ﻓــﻲ ﺣﺑــﺎل اﻟروﻣﺎﻧﺳــﯾﺔ وﻫــو ﯾﻌﻠــن أن ﻫــذﻩ

اﻷﺧﯾ ـرة ﻗﺎﻣــت ﺑﻘﻠــب أطروﺣــﺎت ﻋﺻــر اﻷﻧ ـوار ،ﺣﯾــث ردت اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻟﻸﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ واﻟﺗــﻲ

ﻫــﻲ ﻣﻘوﻟــﺔ ﻟﻸﻧ ـوار ،وأﻛــدت دور اﻟﺗ ـراث واﻟﺳــﻠطﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺄوﯾــل ﻟﻛــن ﺗﻛﻣــن اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ

ﺣﺳب رﯾﻛور ﻓﯾﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ ﻗـد ﺗﺟـﺎوزت ﺑﺎﻟﻔﻌـل ﻧﻘطـﺔ اﻧطـﻼق اﻟروﻣﺎﻧﺳـﯾﺔ ،وﻣـﺎ

إذا ﻛﺎن ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻛﺎﺋن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺟد ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾوﺟد أوﻻ ﻓﻲ ﺣﺿن اﻟﺗراث).(4
1

 -ﺳﻌﯾد ﺗوﻓﯾق :ﻓﻲ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺄوﯾـل ،ط ،1ﻣﺟـد اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﻟﻠد ارﺳـﺎت واﻟﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ ،ﺑﯾـروت ،ﻟﺑﻧـﺎن،

 ،2002ص.23
2

 -ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟزﯾن :اﻟﻔﯾوﻣﯾﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻓن اﻟﺗﺄوﯾل ،م ،ﻓﻛر وﻧﻘد ،ﻋدد ،1999 ،16ص.77

3

 -ﺟﺎن ﻏروﻧدان :أﺻول اﻟﺗﺄوﯾﻼت وﻓﺻوﻟﻬﺎ ،ﺗرﺟﻣﺔ وﺗﻘدﯾم :ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻔﯾد ،ﻣدارات ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ ،ﻋدد ،2007 ،7ص.82

4
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اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ واﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻷول:

إن اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ ﻓــﻲ ﻧظــر ﻏـﺎداﻣﯾر ﻫــﻲ أﺣﻛــﺎم إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﺗـدﻋم وﺗﻧﺷــط ﻓﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟﻔﻬــم

واﻟﺣ ـوار ،ﺗﺧﺗﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻷﺣﻛــﺎم ﻓــﻲ أول ﻟﻘــﺎء ﺑــﯾن اﻟﻣــؤول –ﻛﻘــﺎرئ -وﺑــﯾن ﻣوﺿــوﻋﻪ ،ﻣﻧطــق
اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺑق ﯾﻌﺗﺑر أن ﻗﺑل اﻟﻧص ﻫﻧﺎك ﻧص ﻗﺑﻠﻲ وﻗﺑل اﻟﻔﻬم ،ﻫﻧﺎك ﻧص ﻗﺑﻠﻲ ،وﻗﺑل اﻟﻔﻬم

ﻫﻧــﺎك ﻓﻬــم ﻗﺑﻠــﻲ وﻗﺑــل اﻟﺗﺄوﯾــل ﯾوﺟــد ﺗﺄوﯾــل ﻗﺑﻠــﻲ وﻫــذﻩ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳــﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر أن اﻟﻣواﺿــﯾﻊ
اﻟﺗ ــﻲ ﯾﻘﺻ ــدﻫﺎ اﻟ ــوﻋﻲ واﻟﻧﺻ ــوص اﻟﺗ ــﻲ ﯾؤوﻟﻬ ــﺎ اﻟﻘ ــﺎرئ ﻟﯾﺳ ــت ﻣواﺿ ــﯾﻊ أو ﻧﺻوﺻ ــﺎ ﻣﺳ ــﺗﻘﻠﺔ
وﻣﻌطﯾﺎت ﻣطﻠﻘﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫﻲ آﻓﺎق ﻣﻧﺻﻬرة) (1ﻣن ﺗﺄوﯾﻼت وﻗراءات آﻧﯾـﺔ ﺗﺷـﻛﻠت ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﺿـر

ﻫﻧــﺎ وأﺧــرى ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ وﻣﻧــﻪ ﯾﻧﺧــرط اﻟﺗ ـراث ﺑﻛــل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗــﻪ اﻟدﻻﻟﯾــﺔ واﻟرﻣزﯾــﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻓــﻲ
آﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿر) ،(2ﯾﻘول ﻏﺎداﻣﯾر" :ﻧﻘض ﺷﻲء ﻣﺎ ﻛﺣﻛم ﻣﺳﺑق ﻫو ﺗﻌﻠﯾق اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ،

وﻋﻠﯾﻪ ﻓـﺈن اﻟﺣﻛـم اﻟﻣﺳـﺑق ﻻ ﯾﻣﻛﻧـﻪ أن ﺑـﺗﺣﻛم ﻓﯾﻧـﺎ ﻛﺣﻛـم ﻣﺳـﺑق إن ﻟـم ﻧﻛـن واﻋـون إزاءﻩ
ﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎف ﺣﻛم ﻣﺳﺑق إذا ﺑﻘﻲ ﻣرﺗﺑطـﺎ ﺑـﺎﻷﺛر ،ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﯾﻛـون إن ﺻـﺢ اﻟﻘـول
ﻣﺛﺎرا ،ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺣﻛﺎﻣﻧﺎ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﺛﻣرة ﻟﻘﺎء ﻣﺗﺟدد ﺑﺎﻟﺗراث ﻛﺎن ﻫو

ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ أﺻﻼ ﻟﻬم").(3

ﺗرﯾـد أن ﺗﺑـﯾن ﻣﺛــل ﻫـذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ ﻛﯾـف ﺗطــورت آﻓـﺎق اﻧﺗﺻــﺎرات وﻣـﺎ ﻫــﻲ اﻷﺟوﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ

ﻗدﻣﻬﺎ ﻧص ﻣﺎ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻘراء ﻓـﻲ ﻛـل ﻋﺻـر ،ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﻘـدم ﻟﻧـﺎ اﻟـﻧص ﻓـﻲ ﻟﺣظـﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠـﻪ

ﻣﻊ اﻟﻘراء ﻛوﻧﻪ ﯾﻣﺎرس ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﯾﻬم ﺛم ﯾﻧﺗﺟوﻧـﻪ ﻣـن ﺟدﯾـد –اﻟﻘـراء -ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗﺄوﯾـل واﻟﻔﻬـم
طﺑﻘﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ.

إﻋــﺎدة اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻟﻸﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ واﻟﺗ ـراث واﻟﺳــﻠطﺔ ﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﻔﻬــم واﺳــﺗﺑﻌﺎد ﺳــوء

اﻟﻔﻬــم واﻧﺗﻘــﺎد اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻓــﻲ ﻗ ـراءة اﻟﻧﺻــوص وﻓﻬﻣﻬــﺎ ﻓﻬﻣــﺎ ﻣوﺿــوﻋﯾﺎ ﺑﻌﯾــدا ﻋــن اﻟﻣــؤﺛرات
واﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻟﻘﯾت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷدﯾدة ﻣن طرف أﺣد رواد اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ إﯾﻣﯾل

ﺑﯾﺗــﻲ  Emile Bettiاﻟــذي أﻟــف ﻛﺗﺎﺑــﺎ ﺿــﺧﻣﺎ أﺳــﻣﺎﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺄوﯾــل ) (955وﻛــﺎن
ﻣ ـرادﻩ ﺗﺄﺳــﯾس ﻣــﻧﻬﺞ ﺟــﺎﻣﻊ ﯾﺿــﻊ ﺿ ـواﺑط ﻟﻠﺗﺄوﯾــل ﺣﺗــﻰ ﯾﺻــﺑﺢ ﻣﻧﻬﺟــﺎ ﺻــﺎرﻣﺎ وﻣوﺿــوﻋﯾﺎ،

1

 -ﯾﺣﯾــل ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﻋﻧــد ﻏــﺎداﻣﯾر " "Fusion des horizonsإﻟــﻰ اﻟﻧﺻــوص ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺗــﺄوﯾﻼت ﺳــﺎﺑﻘﺔ وأﯾﺿــﺎ ﺗــﺄوﯾﻼت

ﺗﺷﻛﻠت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ﻫﻧﺎ واﻵن ،إن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي ﯾﺣدد ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراد ﻣﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون ﺟدﯾدة.
2

 -داﯾﻔد ﺟﺎﺳﯾر :ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ،ﺗرﺟﻣﺔ :وﺟﯾﻪ ﻗﺎﻧﺻو ،ط ،1ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف ،اﻟﺟزاﺋر ،1988 ،ص.38

3

 -إﯾﻣﺎﻧوﯾــل ﻛــﺎﻧط :ﻧﻘــد ﻣﻠﻛــﺔ اﻟﺣﻛــم ،ﺗرﺟﻣــﺔ :ﻏــﺎﻧم ﻫﻧــﺎ ،ط ،1ﻣرﻛــز اﻟد ارﺳــﺎت اﻟوﺣــدة اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ،ﺑﯾــروت ،ﻟﺑﻧــﺎن،2005 ،

ص.34
23

اﻟﻔﺻل اﻷول:

اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ واﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ

ﻓﻐﺎداﻣﯾر ﺣﺳب ﺑﯾﺗﻲ ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻرﻋﯾﻪ أﻣﺎم ﺳﯾطرة اﻟﻧزﻋـﺔ اﻟذاﺗﯾـﺔ وداﻓـﻊ ﻋـن اﻟﺗـراث

واﻟﺳﻠطﺔ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻔﻬم واﻟﺗﺄوﯾل).(1

إن اﻟﺣ ـوار اﻟﻐــﺎداﻣﯾري ﻫــو ﺣ ـوار اﺳــﺗﻘراطﻲ ﯾﻘﺿــﻲ اﻟﻌﺳــﻔﯾﺔ ﻓــﻲ اﻷﺣﻛــﺎم واﻵراء ﯾرﺗــد

إﻟــﻰ ﻓــن إﯾﺗﯾﻘــﻲ ﻫدﻓــﻪ إﻋــﺎدة ﺗﻘﯾــﯾم اﻷﻓﻛــﺎر واﻻﻋﺗﻘــﺎدات ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﺗﺣــﺎم اﻵراء واﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻔﺣص واﻟﻣﺟﺎوزة "اﻟﻔﻬم" ﻫو ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء "ﺗﻔﺎﻫم" ﺣول اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺻود ﻧﻔﺳـﻪ،
وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺻــﺑﺢ اﻹﺟﻣــﺎع أو اﻻﺗﻔــﺎق ﺑــﯾن اﻷﺷــﺧﺎص ﺿـرﺑﺎ ﻣــن ﺿــروب اﻟﻔﻬــم اﻟﺗــﺄوﯾﻠﻲ ﻛﺗﺟرﺑــﺔ

وﺗﻣرن وﻛﺣﻠﻘﺔ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗراث ،ﻓﺈذا ﻛﺎن "ﻫﯾدﻏر" ﻗد رﻛز ﻓﻲ ﻓﻠﺳـﻔﺗﻪ اﻹﻧطوﻟوﺟﯾـﺔ

ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺔ "اﻟدزاﯾن ﻓﻲ اﻟوﺟود أو اﻟوﺟود ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم" اﻟﻣﺗﺟذر ﻓﻲ اﻟزﻣن ﻛﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺣﺗﻔظـﺔ
وﻣﺣـددة ﺗــؤطر "ﻓﻬــم اﻟــذات" ﻓــﺈن ﻏــﺎداﻣﯾر ﯾوﺳــﻊ ﺣﻠﻘــﺔ اﻟﻔﻬـم ﻟﺗﺻــﺑﺢ "وﺟــود ﻣــﻊ اﻵﺧــر" ﻋﺑــر

ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟذاﺗﻲ ﻓﻬﻧﺎك اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟذات ﻣﺛﻠﻣﺎ أﻧﻪ ﺗطﺑﯾق آﻟﯾﺎت ووﺳﺎﺋل ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﺗﻠﻔــق ﺣوﻟــﻪ آﻟﯾــﺎت آﻓــﺎق اﻟــذات وآﻓــﺎق اﻵﺧــر) (2وﻋﻠﯾــﻪ اﻧﺻــﻬﺎر اﻵﻓــﺎق ﻻ ﯾﻌﻧــﻲ ﻓﻘــط اﻧﺻــﻬﺎر
أﻓق اﻟﻣؤول ﻣﻊ أﻓق اﻟﻧص ،إﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ اﻧﺻﻬﺎر أﻓق ﻓﻬم اﻟـذات ﻣـﻊ أﻓـق ﻓﻬـم اﻵﺧـر ،وﻣـن ﺛـم

ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺟرﺑﺔ وﺟودﯾﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر.

ﻟﻌــل ﻫــذا اﻟﺗوﺟــﻪ اﻟﺣ ـواري اﻟــذي ﯾﺗﺑﻧــﺎﻩ ﻏــﺎداﻣﯾر ﻓــﻲ ﻓﻠﺳــﻔﺗﻪ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ ﻟــم ﯾﻛــن ﻣﺣــض

ﺻدﻓﺔ أو ﻣﺟرد ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻣن ﺷﺗﺎن اﻟﻔﻛرٕ ،واﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛـل ﺟﻬـد ﻏـﺎداﻣﯾر ﻓـﻲ اﻟﺣﺛﯾـث ﻋـن ﻣواﻗـﻊ ﻓـن

اﻟﺣ ـوار واﻟﺳ ـؤال داﺧــل ﺑﻧﯾــﺔ اﻟﻌﻘــل اﻟﻐرﺑــﻲ ﺑﻌﺛﻬــﺎ ﻣــن ﺟدﯾــد ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗــﻲ

اﻋﺗﻘـ ــد ﺑﺎﺣﺛوﻫـ ــﺎ أن رﻛـ ــوب اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــﺔ ﻫـ ــو أﻣﺛـ ــل ﻧﻣـ ــوذج ﯾرﻓـ ــﻊ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـ ــﺎ أﻣـ ــﺎم اﻟﻌﻠـ ــوم
اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ وﯾﺟﻌــل ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻧﺻــوص أﻛﺛــر دﻗــﺔ وﻣوﺿــوﻋﯾﺔ وﻫــو اﻟــوﻫم اﻷﻛﺑــر ،ﻓــﺎﻟﻔﻬم ﻣــن

ﻣﻧظــور اﻟرؤﯾــﺔ اﻟﺟدﻟﯾــﺔ ﻫــو :ﻓــن اﻟﺣ ـوار ﺑﺎﻣﺗﯾــﺎز إذن أن اﻟــذات داﺧــل اﻟﺟــدل ﯾﺗــرك اﻟﻣوﺿــوع
اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ ﯾطرح أﺳﺋﻠﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ إﺟﺎﺑـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣـول ﺑـدورﻩ إﻟـﻰ أﺳـﺋﻠﺔ دون أن ﯾﻛـون

ﻓــﻲ ذﻟــك اﻧﺗ ـزاع ﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﻛﻣــﺎ ﯾﻔﻌــل اﻟﻣــﻧﻬﺞ ،إﻧــﻪ ﻣﻧطﻠــق اﻟﺳ ـؤال واﻟﺟ ـواب ﺣﯾــث ﻻ
ﺳﻠطﺎن إﻻ ﻟﻠﻣﺳـﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـزل اﻟـذات ﻣـن ﺗﻌﺎﻟﯾﻬـﺎ وﺗﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺑﻣﻧطـق اﻟﺟـدل ﻣوﺿـوﻋﺎ ﯾﺳـﺗوﻋب

ﺣﺗﻰ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﻔﻌل اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣﺎﺻـل ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ وﺑـﯾن اﻟﻣوﺿـوع ،ﺧﻠـق ﺟدﯾـد ﻣـن ﻧﺗـﺎج ﻫـذا اﻟﺗـداﺧل
ﻓــﻲ اﻟﺟــدل دون ﺳ ـواﻩ ،ﻓﯾﻛــون اﻟﻣوﻗــف اﻟﺗــﺄوﯾﻠﻲ ﺑــذﻟك وﻟﯾــد ﻫــذﻩ اﻟﻠﺣظــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟــذات
1
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 ﻏﺎداﻣﯾر :ﻣدﺧل إﻟﻰ أﺳس ﻓن اﻟﺗﺄوﯾل ،ﺗرﺟﻣﺔ :ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟزﯾن ،م ،ﻓﻛر وﻧﻘد ،ﻋدد  ،1999 ،16ص.82 ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ اﻟزﯾن :ﺗﺄوﯾﻼت وﺗﻔﻛﯾﻛﺎت ،ﻓﺻول ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.4124

اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ واﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻷول:

واﻟﻣوﺿوع ﻓﺟدﻟﯾﺔ اﻟﺳؤال واﻟﺟواب ﺗﺳﺑق داﺋﻣﺎ ﺣﺳـب ﻏـﺎداﻣﯾر ﺟدﻟﯾـﺔ اﻟﻔﻬـم وﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌـل

ﻣن اﻟﻔﻬم ﺣدﺛﺎ

) (1

وﻣن ﺛم اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟذات ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﻣوﺿـوع ﻟﺑﻠـوغ ﺣﻘﯾﻘﺗـﻪ ﻣـﺎ أﺻـﺑﺢ ﻣـﻊ

ﻏﺎداﻣﯾر ﻗﺿﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺗﺎﺗـﺎ ،وأﻛﺛـر ﻣـن ذﻟـك ﻓﻬـﻲ وﻫـم ﻣﻘﺗﻧـﻊ روﺣـت ﻟـﻪ ﻣـدﻋﺎة
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة.

1

 -ﻋﺑــد اﻟﻐــﺎﻧﻲ ﺑــﺎرة :اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ واﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ،ﻧﺣــو ﻣﺷــروع ﻋﻘــل ﺗــﺄوﯾﻠﻲ ﻣﻧﺷــورات اﻻﺧــﺗﻼف ،اﻟﺟ ازﺋــر ،اﻟﺟ ازﺋــر اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ،
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اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ واﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻷول:

ﺛﺎﻧﯾﺎ :دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻬمLa distance temporelle :

ﯾﻛﺷﻔﻧﺎ ﻋن اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرﻛﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم ﻓـﺈن

ﺑﻣﻘــدورﻧﺎ اﻵن ﺗﺣدﯾ ــد ﺑدﻗ ــﺔ دﻻﻟ ــﺔ ظ ــﺎﻫرة اﻻﻧﺗﻣــﺎء  Appartenanceﺑﻣﻌﻧ ــﻰ ﻋﺎﻣ ــل اﻟﺗـ ـراث ﻓ ــﻲ
اﻟﺳـﻠوك اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺗــﺄوﯾﻠﻲ ،ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﻟﻔـن اﻟﺗﺄوﯾــل أن ﯾﻧطﻠـق ﻣــن ﻣﺳـﺄﻟﺔ أن اﻟﻔﻬـم ﻫــو ﻟوﺟـود ﻓــﻲ

ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ "اﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ" اﻟذي ﯾظﻬر ﻋﺑر وﻣﻊ اﻟﺗراث أي ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﻲء اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻪ).(1

إن اﻟﻣﺷــﺗﻐل ﺑﻔــن اﻟﺗﺄوﯾــل )اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ( ﺗﺗﻧﺎزﻋــﻪ ﻣﺳــﺄﻟﺗﺎن ﺗﺗﻌﻠــق اﻷوﻟــﻰ ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋــﻪ إﻟــﻰ

ﺗراث ﻣﻌﯾن ،ﺛم اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺑﺣـث ﻻﻧﺷـﻐﺎﻻﺗﻪ ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـت
اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ ﻟﻬــﺎ دور ﻓﻌــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻔﻬــم اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﻋﻼﻗــﺔ اﻟــذات ﺑﺎﻟﺗــﺎرﯾﺦ واﻧﺗﻣﺎﺋﻬــﺎ إﻟــﻰ
اﻟﺗـراث  Mecomprelensionﻓـﺈذن ﻣـﺎ ﻫــو اﻷﺳـﺎس اﻟـذي ﺗﻧﺑﻧـﻲ ﻋﻠﯾــﻪ ﻫـذﻩ اﻷﺣﻛـﺎم؟ وﻣـﺎ اﻟــذي

ﯾﻣﯾز اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺎﺳدة؟

إذا ﻛــﺎن اﻟﻣﺑــدأ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻋﻧــد ﺷــﻼﯾرﻣﺎﺧر ﻫــو ﻓﻬــم اﻟﻣؤﻟــف ﺧﯾــر ﻣــن ﻓﻬﻣــﻪ ﻟﻧﻔﺳــﻪ أي

ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗﻣوﻗــﻊ ﻓﯾﻣــﺎ أﻧﺗﺟــﻪ ﻫـذا اﻟﻣؤﻟــف وﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻓﻬﻣــﻪ ﻓﻬﻣــﺎ ﺟدﯾـدا ﺑــل وﺗﺑﯾــﺎن اﻟﻬﻔـوات اﻟﺗــﻲ

ﺗﺳﻘط ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻧظور ﺗـﺄوﯾﻠﻲ إذا ﻛـﺎن اﻷﻣـر ﻫﻛـذا ﻋﻧـد ﺷـﻼﯾرﻣﺎﺧر ﻓـﺈن اﻷﻣـر ﻋﻧـد ﻏـﺎداﻣﯾر
ﯾﺳــﺗدﻋﻲ ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟزﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺟــد ﺑــﯾن اﻟﻛﺎﺗــب وﻣؤوﻟــﻪ إﻧﻬــﺎ اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻠﻬﻣﺎ ﻓﻌﻛس ﻣﺎ ﺗﺻورﻧﺎﻩ ﻣن ﻗﺑل ﺑﯾن اﻟـزﻣن ﻫـو ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﺗﺟﺎوزﻫـﺎ ﻹﯾﺟـﺎد اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﺑـل
إﻧـﻪ اﻷرﺿــﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻣﻠﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻓﺎﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟزﻣﻧﯾـﺔ ﻻ ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﺗﺟﺎوزﻫــﺎ وﺗﻣـر ﻟﻬــﺎ ﺣﺳــب
اﻟﺗﺻور اﻟﺳﺎذج ﻟﻠﺗﺎرﯾﺧﺎﻧﯾﺔ  Historicismeوﻻ ﻫﻲ ﺣـﺎﺟز ﯾﻣﻧـﻊ ﺣﺻـول اﻟﻔﻬـم اﻟﺳـﻠﯾم ﺑـل إﻧﻬـﺎ

ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻔﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو آﺧر .Comprendre autrement

ﺗﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟزﻣﻧﯾــﺔ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن اﻟرﺟــوع ﻋﺑــر اﻟــزﻣن ﻣــن اﺧﺗﻔــﺎء اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ

ﻋﺑ ـر اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺑﺷــﻛل ﺟﯾــد ،واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﯾــق اﻟﻔﻬــم وﺗــؤدي إﻟــﻰ ﺳــوء اﻟﻬرﻣﯾﻧــوطﯾﻘﻲ اﻟﻧﻘــدي )ﻓﯾﻣــﺎ
ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ( ﺑﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺣــد اﻟﻔﺎﺻــل ﺑــﯾن اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ واﻟﻣﺷــروﻋﺔ واﻟﺗــﻲ
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم وﺗﻠك اﻟﻔﺎﺳدة اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺳوء اﻟﻔﻬم.

ﻋﻣـل اﻟﺗﺄوﯾــل ﻫــو ﻓﻬــم اﻟــﻧص ﻻ ﻓﻬــم اﻟﻛﺎﺗــب وﺗﺻـور "اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟزﻣﻧﯾــﺔ" واﻟﺗﺄﻛــد ﻋﻠــﻰ

اﻟﻔﻬــم اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻧــﻰ ،ﻻ ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻟﻣــرء ﯾﺗﺧﻠــﻰ ﻋــن ﻋﺎﻟﻣــﻪ اﻟﻣﺣــﯾط ﺑــﻪ ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﺗؤﻛــد أن
 -1ﻫﺎﻧز ﺟورج ﻏﺎداﻣﯾر :ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﺗرﺟﻣﺔ :ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻟم ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣﺳن ﻧـﺎظم ،ط ،1دار اﻟﻛﺗـﺎب اﻟﺟدﯾـدة اﻟﻣﺗﺣـدة،2002 ،
ص.13
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اﻟــﻧص ﯾﺧﺎطﺑــﻪ أو ﯾﺧﺎطــب ﻋﺎﻟﻣــﻪ اﻟﺣﺎﺿــر اﻟﻣــؤول ﺑــﺈذن ﻟﻠــﻧص أن ﯾﻛــون ﺣﺎﺿ ـ ار ﻣﻌﺎﺻ ـرا،
ﻓــﺎﻟﻔﻬم ﻟــﯾس ﻋﻣــﻼ ذاﺗﯾــﺎ إﻧــﻪ وﺿــﻊ اﻟﻣــرء ﻓــﻲ ﺳــﯾﺎق اﻟﺗ ـراث واﻧﺗﻘــﺎل اﻟﺗ ـراث إﻟﯾــﻪ ،اﻟﻔﻬــم ﺑﻌﺑــﺎرة

أﺧرى ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﺟرﯾـﺎن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻟﺣظـﺔ ﺗﻣـزج اﻟﺣﺎﺿـر ﺑﺎﻟﻣﺎﺿـﻲ ،ﻗـراءة ﻋﻣـل ﻣـﺎ وﻓﻬﻣـﻪ
ﻫو ﻧﺗﺎج اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑـﯾن أﻓﻘﻧـﺎ اﻟﺣﺎﺿـر وأﻓـق ﻫـذا اﻟﻌﻣـل ،ﻓﺎﻟﺻـﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿـر ﻣﺎﺛﻠـﺔ داﺋﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻛـل

ﻓﻬم وﻻ ﺻـﺣﺔ ﻟﻼدﻋـﺎء ﺑـﺄن ﻓﻬـم ﻗﺻـﯾدة ﻟزﻫـر ﺑـن أﺑـﻲ ﺳـﻠﻣﻰ ،أو ﻧـص ﻷﻓﻼطـون ﯾﺣﺗـﺎج ﻣﻧـﺎ

أن ﻧﻌود إﻟﻰ ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ وﻧﺷرك ﻋﺎﻟﻣﺎ اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﻧﺎ).(1

إن اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﺄﺗﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟـﯾس ﻓﻘـط ﻫـو ﻣوﺿـوع اﻟـذي ﻧﻧظـر إﻟﯾـﻪ ﻣـن ﺑﻌﯾـد

ٕواﻧﻣ ــﺎ "اﻟﻣرﻛـــز" اﻟ ــذي ﯾظﻬ ــر ﻓﯾ ــﻪ اﻟوﺟ ــود اﻟﻔﻌﻠ ــﻲ ﻟﻠﺗ ــﺎرﯾﺦ واﻟوﺟ ــود اﻟﻔﻌﻠ ــﻲ ﻟﻠ ــوﻋﻲ اﻟﺗ ــﺎرﯾﺧﻲ،

ﻓﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﯾﻧوﻣﯾﻧوﻟوﺟﻲ ﺗﻬـﺗم ﺑـﺎﻵﺧر ﻣـن ﺣﯾـث ﻫـو ﻛـذﻟك ذﻟـك أﻧﻧـﺎ ﻧـدﻋﻲ

ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﺑﺎﻵﺧر ،ﻟﻛن ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر إﻧﻧﺎ ﻧﺧﺗزل ﻫذا اﻷﺧﯾـر اﺧﺗـزاﻻ ﻣرﯾﻌـﺎ وﻧﺣوﻟـﻪ إﻟـﻰ ﻣﻔﻬـوم
أو أداة ﺑﺎﺳ ــم اﻟﻣوﺿ ــوﻋﯾﺔ وﺷ ــروطﻬﺎ ﻧﺣ ــﺎول أن ﻧﻛ ــون أﺳ ــﯾﺎدا ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــل ﺷ ــﻲء ﻣﺗ ــوﻫﻣﯾن أن

اﻟﺗﺎرﯾﺦ و"اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ" ﺑـﯾن ﺷـﯾﺋﯾن ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﻔﺎﺻـل اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ،ﻟﻛـن ﻏـﺎداﻣﯾر ﯾؤﻛـد أ ،ﻣـﺎ ﻧـود

ﻗراءﺗﻪ وﻓﻬﻣﻪ ﯾﺄﺗﯾﻧﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻫو ﺣﺎﻣل ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺗـﺄوﯾﻼت واﻟﺗﺻـورات اﻟﺗـﻲ ﺣﺎوﻟـت
ﻓﻬﻣ ــﻪ طـ ـوال ﻣ ــدة ﺣﺿ ــورﻩ داﺧ ــل ﻫ ــذا اﻟﺗ ــﺎرﯾﺦ) (2ﺑﯾﻧﻣ ــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧ ــﺎ اﻟﺗ ــﺎرﯾﺦ ﻣﻧﻬﻣﻛ ــﯾن ﻓ ــﻲ ﻣﺣﺎوﻟ ــﺔ

ﺗﺧﻠــﯾص اﻟــﻧص اﻟﻣ ـراد ﻓﻬﻣــﻪ ﻣــن اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺗــﻲ طﺎﻟﺗــﻪ ،واﻟﺗــﻲ رﺑﻣــﺎ ﺗﻛــون ﻋﺎﺋﻘــﺎ أﻣــﺎم اﻟﻔﻬــم أو

ﺗؤدي إﻟﻰ ﺳوء اﻟﻔﻬم ،ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ "اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ" ﻣن اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻧص ﺑﻌﯾدا ﻋـن ﻛـل اﻟﻣؤﺷـرات
اﻟﺗــﻲ أﻧــﺗﺞ ﻓﯾﻬــﺎ إﻧﻧــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻟــو أﻧﻧــﺎ ﻧﻌﯾــد إﻧﺗﺎﺟــﻪ ﻣــن ﺟدﯾــد ﻓــﺎﻟﻣؤﻟف ﻻ ﯾــدرك اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ

ﻟﻧﺻﻪ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤول أن ﯾدرك ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ إدراك اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫـذا ﻟـﯾس ﻧﻬﺎﺋﯾـﺎ ،ﻓﻛـل ﻣرﺣﻠـﺔ

ﺗﻣﻛن ﻣن ﻓﻬم اﻟﻧص ﻓﻬﻣـﺎ ﻣﻌﯾﻧـﺎ وﺑطـرق ﺧﺎﺻـﺔ ،إن إدراك اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻫﻧـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن ﺗﻔﻬـم اﻟـﻧص
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو آﺧر ،ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟدﻻﻻت ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺟﻬد وﻋـراك و"ﻋﻧف" ﯾﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟـﻧص) (3ﻓـﻲ

ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻻﺳﺗﺧراج ﻣﻌﻧﻰ ودﻻﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.

 -1ﻣﺻــطﻔﻰ اﻟﻌــﺎرف :اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ واﻟﻔﻬــم )ﺷــﻼﯾرﻣﺎﺧر ،دﻟﺗــﺎي ،ﻏــﺎداﻣﯾر( ،ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﻔﻠﺳــﻔﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾــﺔ ،اﻟﻌــدد ،14
 ،2006ص ص.153-152
 -2ﻫﺎﻧز ﺟورج ﻏﺎداﻣﯾر :اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.311
 -3ﺣﺳن ﺣﻧﻔﻲ :ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺳﺗﻐراب ،اﻟدار اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1991 ،ص.33
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اﻟﻔﺻل اﻷول:

"اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾــﺔ" إذن ﻫــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻣﻧﺗﺟــﺔ ﻟﻠﻔﻬــم ﻓﻬــﻲ ﻟﯾﺳــت ﻣﺳــﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎوز

ٕواﻧﻣــﺎ اﺗﺻــﺎل ﺣــﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻــر ﺗﺗﺟﻣــﻊ وﺗﺗ ـراﻛم ﻟﺗﺗﺣــول إﻟــﻰ ﺗ ـراث ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻧــور اﻟــذي ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ

ﻧﺣﺻر ﻛل ﻣﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻣن ﻣﺎﺿﯾﻧﺎ.

إن اﻟﻔﻬ ــم ﻻ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﺑﻣ ــﺎ ﯾﺳ ــﻣﻰ ﺑ ــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ  Méthodeﻓﻬ ــذا اﻷﺧﯾ ــر ﺣﺳ ــب ﻏ ــﺎداﻣﯾر

ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻌﺎد ﻓﯾﻪ اﻟﻧظر ﻓﻠﯾس اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو اﻟذي ﯾوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻣﻛن أن ﺗراوغ
اﻟﻣﻧﻬﺞ ،ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ،ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﺳـب ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﻧـزاع ﻓـﻲ
أﻣرﻫﺎ ،إن ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻫﻲ اﻟذات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع ،ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻔﻬـم

ﻻ ﯾﻬﺗم ﺑـﻪ ﻏـﺎداﻣﯾر ،إﻧـﻪ ﯾﺑﺣـث ﻋـن اﻟوﺟـﻪ اﻹﻧطوﻟـوﺟﻲ ﻟﻠﻔﻬـم ﻟـذﻟك ،ﻛـﺎن ﻋﻣـل ﻏـﺎداﻣﯾر ﻫـو

ﺗطوﯾر ﻟرؤى وﺗوﺟﻬﺎت ﺗﻌود ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﺗﺎب "اﻟوﺟود واﻟزﻣﺎن".
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:

اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﻨﻲ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ

أوﻻ :اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻟﻘد ﺗوﺳﻌت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﻲ ﻏـﺎداﻣﯾر ﻟﺗﺷـﻣل ﻛـل ﻣـﺎ ﻫـو ﻗﺎﺑـل ﻟﻠﻔﻬـم

واﻟﺗﺄوﯾل ،وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث ظﺎﻫرة اﻟﻔن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ

واﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﺗﻌﺑــر ﻋــن اﻟواﻗــﻊ اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ وﻣــن ﺛﻣــﺔ ﻫــﻲ ﺣﺎﻣﻠــﺔ ﻟﺧﺑ ـرة ﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ،وﻛــل ﻫــذا ﯾﻌطﯾﻧــﺎ

ﺻﯾﻐﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أﻧﻔﺳﻧﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺧﺑـرة اﻟﻔـن ﺗﻘـدم ﻟﻧـﺎ ﻧﻣـﺎذج ﻣـن اﻟﺧﺑـرة

ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ،ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣــﻲ أن ﯾﺻــل إﻟﯾﻬــﺎ وﻓــق آﺧـرﻩ وﻗواﻋــدﻩ وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻧﺗﻣــﻲ
ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ).(1

وﻟﻘد ﺗطـرق ﻏـﺎداﻣﯾر ﻟظـﺎﻫرة اﻟﻔـن وﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺣﻣﻠـﻪ ﻣـن ﺣﻘﯾﻘـﺔ ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﻣـن أﻫـم اﻟﻣﺑﺎﺣـث

ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ.

ﯾذﻫب ﻏﺎداﻣﯾر إﻟﻰ أن ﻣﻔﻬوم "اﻟـوﻋﻲ اﻹﺳـﺗﯾطﯾﻘﻲ"  Alsthitic conxiousnessﻛﺷـﻲء

ﻣﺗﻣﯾــز وﻣﻧﻔﺻــل ﻋــن ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺧﺑ ـرة "ﻏﯾــر اﻹﺳــﺗﯾطﯾﻘﯾﺔ" ﻫــو ﻣﻔﻬــوم ﺣــدﯾث ﻧﺳــﺑﯾﺎ ،وأﻧــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻧﺗـﺎج ﻟﻼﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻌـﺎم إﻟـﻰ إﺿـﻔﺎء اﻟذاﺗﯾـﺔ  Subje citizingﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻛـر ﻣﻧـذ دﯾﻛـﺎرت ،أي
اﻟﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﻛـل اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﯾﻘـﯾن اﻟـذاﺗﻲ ،وﻓﻘـﺎ ﻟﻬـذا اﻟﺗﺻـور ﺗﻌـد اﻟـذات اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺄﻣـل

ﻣوﺿوﻋﺎ إﺳﺗﯾطﯾﻘﯾﺎ ﻫﻲ وﻋﻲ ﺧﺎل ﯾﺗﻠﻘﻰ إدراﻛﺎت ﺣﺳﯾﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺳـﺗﻣﺗﻊ ﺑـﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷـر
ﻟﻠﺷــﻛل اﻟﺣﺳــﻲ اﻟﺧــﺎﻟص ،ﻫﻛــذا ﺗﻧﻔﺻــل اﻟﺧﺑ ـرة اﻹﺳــﺗﯾطﯾﻘﯾﺔ ،وﺗﻧﺑــت ﻋــن اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ

اﻷﺧـرى ،وﻻ ﯾﻣﻛــن ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﺑﻣﻌﯾــﺎر "اﻟﻣﺿــﻣون"  Contentﻷﻧﻬــﺎ اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺷــﻛل  Formإﻧﻣــﺎ ﻻ
ﺻـﻠﺔ ﻟـﻪ ﺑﻔﻬـم اﻟــذات اﻟﻣدرﻛـﺔ ﻟﻧﻔﺳـﻬﺎ وﻻ ﺻــﻠﻪ ﻟـﻪ ﺑـﺎﻟزﻣن) (2إﻧﻬـﺎ ﻟﺣظــﺔ ﻏﯾـر زﻣﺎﻧﯾـﺔ وﻻ ﺗﺷــﯾر

إﻟــﻰ أي ﺷــﻲء ﻏﯾــر ذاﺗﻬــﺎ ،وﺑﻬــذا ﻓﻬــو ﻻ ﯾﺳــﺎﻋدﻧﺎ ﻓــﻲ وﻋﯾﻧــﺎ ﺑــذواﺗﻧﺎ وﺧﺑراﺗﻬــﺎ وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠــﻪ
ﻣوﺿوﻋﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻫذا ﻫو اﻟﺟﺎﻧـب اﻟـذي أدى ﺑـدورﻩ إﻟـﻰ اﻟﺗﻣﯾـز ﺑـﯾن اﻟﺷـﻛل
واﻟﻣﺿﻣون وﻗﺎم ﺑﺣﺻر اﻟﻠذة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ٕواﻟﻰ ﻫﻧﺎ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻔﻛـرة أن اﻟﻔـن واﻟﻔﻧـﺎن

ﻻ ﻣﻛــﺎن ﻟﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم ﻷﻧﻬﻣــﺎ ﻻ ﯾﻘــدﻣﺎن أي ﺷــﻲء ﺑﻣﻌﻧــﻰ أﻧﻬﻣــﺎ ﻻ ﯾﻌﺑ ـران ﻋــن اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ وﻻ

ﯾﻘدﻣﺎن ﻣﻌرﻓﺔ وﻟﯾس ﻟﻬﻣﺎ أﯾﺔ وظﯾﻔﺔ أو دور ﯾﻘدﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ أو اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ).(3

1

 -ﻫﺎﻧزﺑورج ﻏﺎداﻣﯾر :ﺗﺟﻠﻲ اﻟﺟﻣﯾل وﻣﻘﺎﻻت أﺧرى ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص ص.16-15

2

 -ﻋﺎد ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن أﻓﻼطون إﻟﻰ ﻏﺎداﻣﯾر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ص.201-200
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 ﻫﺎﻧز ﺟورج ﻏﺎداﻣﯾر :ﺗﺟﻠﻲ اﻟﺟﻣﯾل وﻣﻘﺎﻻت أﺧرى ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص ص.18-1731

اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

إن اﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ –ﻓﯾﻣﺎ ﯾرى ﻏﺎداﻣﯾر -ﻫو ذﻟك اﻟوﻋﻲ اﻟذي ﯾرﺑطﻧﺎ ﺑﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﺷـﻛل

ﺳ ــﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑ ــﺎ ،ﻣ ــن ﺧ ــﻼل اﻟﺣﻛ ــم ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺷ ــﻛل اﻟﻔﻧ ــﻲ اﻟ ــذي ﻗ ــد ﻧﻘـ ـرﻩ وﻧﺳﺗﺣﺳ ــﻧﻪ أو ﻧﻧﻛـ ـرﻩ

وﻧرﻓﺿــﻪ) ،(1وﻫــذﻩ ﺗﺳــﻣﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗ ـرﺑط اﻟــذات ﺑــﺎﻟﻔن واﻟﺗــﻲ ﺟﻌﻠــت اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﯾﻔﻘــد ﻗﯾﻣﺗــﻪ
وأﻫﻣﯾﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﺿــر ﺑﻣﻌﻧ ــﻰ ﻻ ﻋﻼﻗــﺔ ﻟ ــﻪ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿــر وﻫ ــذا ﻧﻌرﺿــﻪ إﻟ ــﻰ ﻓﻘــدان ﺻ ــﺑﻐﺗﻪ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.

وﻣﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻼﺣظﻪ أﯾﺿﺎ ﻋﻧد اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧط ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻧﻘد ﻣﻠﻛـﺔ

اﻟﺣﻛــم وﻫــذا اﻟﻣؤﻟــف ﻫــو اﻟــذي اﺳــﺗﻐﻠﻪ ﻛــﺎﻧط ﻟﯾﺗﺑــﯾن أن اﻟﺣﻛــم اﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻫــو ﺣﻛــم ﺻــﺎدر ﻋــن
اﻟذوق ﻛﻣﻠﻛﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺎﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺣدد ﻟﻪ ﻫو ﺷﻌور اﻟذات وﺑﻬذا ﻓﻛل واﺣد ﻣﻧـﺎ ذوﻗـﻪ

اﻟﺧﺎص ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻠذة واﻷﻟم).(2

وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾـﺔ أم ﻣﻔﻬـوم اﻟـذوق ﻛـﺎن ﻣرﺗﺑطـﺎ ﺑﻣﻔﻬـوم اﻷﺧـﻼق ﻓﻬـﻲ

ﺗ ـرﺗﺑط ﺑﺣﺳــن اﻟــذوق أو اﻟــذوق اﻟﺳــﻠﯾم) (3وذﻟــك أن ﺗﺄﺷــﯾر ﻛــﺎﻧط وﻧظرﺗــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ
اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻘﯾﺔ ﻋﻠم اﻷﺧﻼق ﻣـن ﻛـل إﺳـﺗﯾطﯾﻘﯾﺎ أي ﻣـن ﻛـل ﺣـس

ﺟﻣﺎﻟﻲ أو ﺷﻌور ﻷن اﻟﺣﻛم اﻷﺧﻼﻗﻲ ﺣﻛم ﻋﻘﻠﻲ ﺻوري ﺧﺎﻟص ﻗﺑﻠﻲ ،وﻫذا ﻛﺎن ﻟـﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳـﺎ
ﺳــﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ إذ ﺣﺻــر ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻧظــري واﻟﻌﻣﻠــﻲ

ﻟﻠﻌﻘــل واﺳــﺗﺑﻌد اﻟــذوق وﻓﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟﺣﻛــم اﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ ،ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ أن اﻟــذوق واﻟﺣﻛــم اﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻟــم ﯾﻌــد

ﻓﯾﻬﻣﺎ أﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ.

وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻد ار ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺣﺎﺻـﻠﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻷﺳـطورة أو اﻟـدﯾن وﻟـم

ﯾﻛ ــن ﻣﺳ ــﺗﻘﻼ ﻋ ــن اﻟواﻗ ــﻊ واﻟﺣﯾ ــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫ ــﺎ اﻟدﯾﻧﯾ ــﺔ واﻟدﻧﯾوﯾ ــﺔ وﻧﺟ ــد أن اﻟﻔﯾﻠﺳ ــوف

ﻏﺎداﻣﯾر ﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻏﺗراب اﻟـوﻋﻲ اﻟﺟﻣـﺎﻟﻲ ﺳـﺑﺑﻬﺎ ﻛـﺎﻧط ،ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﺗدﻋﻲ ﺿـرورة ﺗﺑرﯾـر
وﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻻﻏﺗراب ﻟﯾﺳﺗﻌﯾد اﻟﻔن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟواﻗﻊ اﻷﺧﻼﻗﻲ).(4

وﻓــﻲ ﻧظــر ﻏــﺎداﻣﯾر ﯾــرى أن اﺳــﺗﻘراء اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﻟﻠﺧﺑ ـرة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑــﯾن أن ﻓﻛ ـرة

اﻟﺟﻣــﺎل ﻋﻧــد اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ﻛــﺎﻧط ﺗﻘــوم ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎس ﺑــﯾن ﺟــﺎﻧﺑﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺧﺑ ـرة وﻫﻣــﺎ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟــذاﺗﻲ
1
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اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟذات اﻟواﻋﯾﺔ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ) (1ﺣﯾـث
اﺳﺗطﺎع اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻋﺎﻟﻣﯾن ،ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻌﺎل وآﺧر ﺗﻌرﯾﺑﻲ.

وﯾﻌﺗــر ﻓــن اﻟﻣظﻬــر اﻟﺟﻣﯾــل أﻧــﻪ أﻧــﺗﺞ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ ﺗﻌﺎرﺿــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻔــن واﻟواﻗــﻊ اﻟﻌﻣﻠــﻲ،

وأﺻﺑﺢ ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟﻠﻔن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض.

وﺣﻠـت ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻓــﻲ اﻟـوﻋﻲ اﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣﺣــل اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾــﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت

ﺑﯾن اﻟﻔن واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﯾﻘول ﻏﺎداﻣﯾر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق "إن ﺗﺟرﺑـﺔ اﻟوﺟـود اﻟﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻧﻛﺷـف ﻟﻧـﺎ
ﻣﺛل ﻟﻌب وﺗﻣﺛﯾل"

)(2

وﻻ ﺗﺧﻔـ ــﻰ ﻋﻼﻗـ ــﺔ ﻣﻔﻬـ ــوم اﻟﺗﻣﺛﯾـ ــل  Représentationﺑﻣﻔﻬـ ــوم اﻟﻣﺣﺎﻛـ ــﺎت اﻷرﺳـ ــطﻲ...

وﻟﻛـن دون أن ﯾﻌﻧــﻲ ذﻟــك أن اﻟﺗﻣﺛﯾـل اﻧﻌﻛــﺎس ﻣـراوي ﻟﻠواﻗـﻊ ﺑــل إن اﻟﺗﻣﺛﯾــل اﻟﻔﻧـﻲ ﯾﺑــرز ﺣﻘﯾﻘــﺔ

اﻟواﻗـﻊ ﯾﻘـول ﻏـﺎداﻣﯾر )إن اﻟﻔـن ﻫـو اﻟـذي ﯾﺿـﻊ ﻣـن ﻫـذا اﻟواﻗـﻊ ﺣﻘﯾﻘـﺔ() (3ﻓﺎﻟﻛﺗـب اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـ أر
واﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎﻫد أو اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻠﻬـﺎ ﺗﻣـﺎرس ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد ﻧﻔـوذا ﺗﺻـل ﺑـﻪ

إﻟﻰ ﺣد ﯾﺿﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣوﺿﻊ ﺳؤال.

ﻓﻠـﯾس اﻷﺛـر اﻟﻔﻧـﻲ ﻓــﻲ ﻧظـر ﻏـﺎداﻣﯾر ﻣﺟــرد ﻣﺗﻌـﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺷــﻛﻠﯾﺔ ٕواﻧﻣـﺎ ﺷـﺄﻧﻪ ﺷــﺄن أي

ﻧﺷﺎط ﻣﻌرﻓﻲ ٕواﺑداﻋﻲ آﺧر ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﻧﻰ وﺣﻘﯾﻘـﺔ ،وأﺛﻧـﺎء ﺗﻔﺎﻋـل اﻟﻘـﺎرئ ﻣـﻊ ذﻟـك اﻷﺛـر اﻟﻔﻧـﻲ

وﻋﺎﻟﻣﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﻘق ﻓﻬﻣﺎ أﻋﻣق ﻟذاﺗﻪ.

إن دﻋ ـوة ﻏــﺎداﻣﯾر إﻟــﻰ ﺗﻐﯾــر وﻋﯾﻧــﺎ اﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗﻧــﺎ ﺑــﺎﻷﺛر اﻟﻔﻧــﻲ ورﺑطــﻪ ﺑــﺎﻟوﻋﻲ

اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ ﻫــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﺗﺟــﺎوز ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﻏﺗ ـراب اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﯾﺷــﻬﺎ اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻــر ،ﻓﺗﻘﺑﻠﻧــﺎ ﻟﻸﺛــر

اﻟﻔﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻورة ﺗﺷﻛﻠﯾﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺟوﻓﺎء ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻫـو ﻣوﻗـف ﺟﻣـﺎﻟﻲ ﯾﻌﻣـق

ﻫذا اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻏﺗراب.

إن اﻟطرح اﻟﻐﺎداﻣﯾري ﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻌب ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣـل اﻟﻔﻧـﻲ وأﺳـﻠوﺑﻪ

ﻓﻲ اﻟوﺟود ،ﻏﯾر أن ﻏﺎداﻣﯾر ﻫو ﻻ ﯾرﯾد ﺑﺣﺎل أن ﯾﺑﻌث ﻧظرﯾﺎت اﻟﻠﻌب اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر اﻟﻔـن ﺑﺄﻧـﻪ
ﺗﺻرﯾف ﻟﻔﺎﺋض اﻟطﺎﻗﺔ وﺟﻠب ﻟﻠذة اﻹﺳﺗطﯾﻘﯾﺔ ،ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻌب ﻫـو ﻧﺷـﺎط

ﻟﻠـذات اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ وأن اﻟﻔــن ﻫــو ﻧـوع ﻣــن اﻟﻠﻌــب اﻟــذي ﯾﺟﻠــب ﻣﺗﻌـﺔ اﻟﻠــذات اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗــرك
1
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ

اﻟﻌــﺎﻟم ﯾﺳــﺗﻣﺗﻊ ﺑﻠﺣظ ــﺔ إﺳــﺗﯾطﯾﻘﯾﺔ ﺗﺳــﻣو ﻋﻠ ــﻰ وﺟودﻫــﺎ اﻷرﺿــﻲ وﺗﻧﻔﺻ ــل ﻋﻧــﻪ وﺗﻧظــر ﻫ ــذﻩ
اﻟﻧظرﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻔﻧـﺎن ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ طﻔـل ﻛﺑﯾـر ﻣرﻫـق اﻟﺣـس ﯾﺳـﺗﻣد ﻣﺗﻌﺗـﻪ اﻹﺳـﺗﯾطﯾﻘﯾﺔ ﻣـن اﻟﻠﻌـب

ﺑﺎﻷﺷـﻛﺎل اﻟﻣـواد اﻟﺧــﺎم واﻟﺗﻼﻋـب ﺑﻬــﺎ وﺗﺣوﯾﻠﻬــﺎ إﻟـﻰ أﺷــﻛﺎل ذات ﻧﺳــب ﻣﻧﺳـﺟﻣﺔ وﻫﯾﺋــﺔ ﻣﻧﺳــﻘﺔ
ﺗﺑﻌث اﻟﺳرور واﻟﻠذة).(1

ﻻ ﺟرم ﯾﺧدم ﻏﺎداﻣﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت وﯾرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧطﺄ ﻧﻔﺳﻪ اﻟـذي ﯾﺳـم اﻟﻔﻛـر اﻟﺣـدﯾث

ﻛﻠﻪ ،وﺧطﺄ إﺣﺎﻟﺔ ﻛل ﺷﻲء إﻟﻰ ﻧﺷﺎط ذات إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑﺗﻛر وﺗﺳـﺗﻣﺗﻊ وﻻ ﯾﻌﻧـﻲ ﺑـﻪ ﺣرﯾـﺔ ،اﻟـذات
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻧﺧرط ﻓﯾﻪ اﻟﻠﻌب ٕواﻧﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻠﻌب ﻓﯾـﻪ ﻧظرﯾـﺔ ﻏـﺎداﻣﯾر إﻟـﻰ طرﯾﻘـﺔ
وﺟــود اﻟﻌﻣــل اﻟﻔﻧــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ وﻫــو ﺣــﯾن ﯾﺳــﺗﻌﯾن ﺑﻣﻔﻬــوم اﻟﻠﻌــب ﺑﻣﻌرﺿــﻪ ﻟﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻔــن إﻧﻣــﺎ ﻫــم
ﯾﻬدف إﻟﻰ أن ﯾﺧﻠص اﻟﻔن ﻣن اﻟﻣﯾل اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ رﺑط اﻟﻔن ﺑﻧﺷﺎط اﻟذات).(2

واﻟﻔن ﻣﺎ ﻫـو إﻻ ﻟﻌـب ﻏﺎﯾﺗـﻪ اﻟﻣﺗﻌـﺔ اﻟذاﺗﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻔﺻـﻠﻧﺎ ﻋـن واﻗﻌﻧـﺎ اﻟﻣﻌﯾﺷـﻲ ،واﻟﻔﻧـﺎن

ﯾﺳــﺗﻣد ﻣﺗﻌــﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻠﻌــب ﺑﺎﻷﺷــﻛﺎل اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــوم ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬــﺎ ﻫﯾﺋــﺔ ﻣﻧﺳــﻘﺔ ﻣﻧﺳــﺟﻣﺔ ﺗﺑﻌــث
اﻹﺣﺳــﺎس ﺑﺎﻟﻠــذة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻠﻌﺑــﺔ ﯾﺻــﺑﺢ ﻟﻬــﺎ وﺟــود ﺧﺎﺻــﺎ وذاﺗﯾــﺎ ﺑﻣﻌﻧــﻰ ﻟﻬــﺎ روﺣــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ

ﺗﻣﯾزﻫﺎ وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ وﻧﺣن ﻣن ﯾدﺧل إﻟﻰ ﻫذا اﻟوﺟود).(3

وﻧﺟـد أن اﻟﻬرﻣﯾﻧـوطﯾﻘﻲ ﻏــﺎداﻣﯾر أﻋطـﻰ أﻫﻣﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ وﻛﺑﯾـرة ﻟﻠﻌﻣـل اﻟﻔﻧــﻲ وأﻫﻣﯾﺗـﻪ ﻓــﻲ

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾـﺔ وﻣـن ﺛﻣـﺔ ﻛﻣﻔﻬـوم وﻣؤﺳـس ﻟﻠﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ،أي أن ﻫـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة ﻣﺗﻣﯾـز ﻓـﻲ

طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺧﺑرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة ﻟﯾﺳـت ﺷـﯾﺋﺎ ﯾﻣﻛـن ﻣوﺿـﻌﺗﻪ وﻣـن ﺛﻣـﺔ
إﺧﺿــﺎﻋﻪ ﻟﻠﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟﻣوﺿــوﻋﻲ وﻣــن ﺣﯾــث أﻧﻬــﺎ ﺧﺑ ـرة إﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬــﻲ ﺣﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧــﻰ ﻣــن

ﺣﯾ ــث أﻧﻬ ــﺎ ﻫﺎدﻓ ــﺔ وﻗﺻ ــدﯾﺔ وﺣﺎﻣﻠ ــﺔ ﻟﻠﻣﻌ ــﺎﻧﻲ اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﯾﺔ وﻫ ــذا اﻟﻣﻌﻧ ــﻰ ﻻ ﯾﻣﻛ ــن أن ﯾﻔﻬ ــم إﻻ

ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة وﻷﺟل ذﻟك اﻧﺗﻘد ﻏﺎداﻣﯾر اﻟﻧظرة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﻟم
ﺗــرى ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــل اﻟﻔﻧــﻲ ﻛﻣﺻــدر ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــل ﻛــﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣوﺟــودا ﻟﻠﻣﺗﻌــﺔ أو ﯾﻧظــر إﻟﯾــﻪ

ﻛﺷﻛل ﺧﺎص ﻣن اﻟﻣﺿﻣون واﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘط واﻟذي ﻋﺑر ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﺻطﻠﺢ
اﻟﺗﻣــﺎﯾز اﻟﺟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ وﻋﺎرﺿ ــﻪ ﺑﻣﺻ ــطﻠﺢ آﺧــر ﻫ ــو اﻟﺗﻣ ــﺎﯾز اﻟﻼﺟﻣ ــﺎﻟﻲ ﻛﻣــﺎ أﻗﺣ ــم ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﻠﻌ ــب

ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣوﺻﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧـﻲ واﻟـذي ﯾﺗﻣﯾـز ﻋـن اﻟـوﻋﻲ اﻟﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻛـﻲ ﺗؤﻛـد ﻋﻠـﻰ أن
1

 -ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﯾﺎ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن أﻓﻼطون إﻟﻰ ﻏﺎداﻣﯾر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.204

2

 -ﻧﻔﺳﻪ ،ص.205

3

 ﻫﺎﻧز ﺟورج ﻏﺎداﻣﯾر :اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺧطوط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص ص.179-17834

اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ ﯾﺣﻣل ﺣﻘﯾﻘﺔ وﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟطﻠب وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﺑـﻪ ﺗﺄوﯾﻠﯾـﺔ اﻟﻔﻠﺳـﻔﯾﺔ ﺗﻌطـﻲ

اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ أﺑﻌﺎدﻩ.
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اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﻔﻧﻲ

إن اﻟﻔــن ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف ﻫــذﻩ اﻟﻧظـرة اﻟﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺿــﯾﻘﺔ واﻟﻣﻐﻠﻘــﺔ ﻓﻌــل إﺑــداﻋﻲ ﻣﻧﺧــرط ﻓــﻲ

اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻛﺎﺷف ﻋن اﻟوﺟود وﻣـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧـﺎس) (1وﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻔـن ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟﻔﻌـل اﻟﺗﺧﯾﻠـﻲ اﻷﻛﺛـر ﻗـدرة
ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ اﻟذات ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗﺷر ﻋﻠﻰ آﻓﺎق اﻟﻧص) ،وﻧﻌﺗﺑر اﻟﻔـن ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟﻔﻌـل اﻟﺗﺧﯾﻠـﻲ اﻷﻛﺛـر

ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ اﻟوﻋﻲ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ( وﯾﻌﺗﺑـر ﻫـذا ﺟﻬـﺔ ﺟدﯾـدة ﻟﻠـوﻋﻲ ﺑﺎﻟـذات وﺗﻐﯾـ ار ﻟﻬـدف اﻟﻔﻛـر
ﺑﺎﻟﺗﺄوﯾل ،واﻟذي ﻟﯾس ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻌﻠﻣﻪ وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـل ﻣـن اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت ﻓﻬﻧـﺎك ﻛـذﻟك
ﺗطﺑﯾــق ﻟﻠﺗﺟرﺑــﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣﻌﺗﻣــدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺄﻣــل اﻟــداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾــث ﻟﻠﺣﯾــﺎة  (2)55واﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﻔﻧﯾــﺔ

ﺑﺗراﺛﻬــﺎ اﻟروﻣﺎﻧﺳــﻲ ،أي اﻟﺗﻔﻛﯾــر اﻟﻣﺳ ــﺑق ﺑﺣﺎﻟــﺔ ﺷــﺎﻋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺛــل ﺗﺳ ــﻣﺢ ﺑﺣﻣــل ﻓﻌــل اﻹﺻ ــﻔﺎء
واﻹﻧﺻﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﻼت ﻣن اﻟﻠوﻏوس ﻟﻠﺗﻌﺎﯾش اﻟراﻫﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻔﻌـل اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ اﻟـذي ﻟـﯾس

ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧظرﯾﺔ واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻔﻧﻲ اﻟوﺟودي ﯾدﺷـن "ﻣﺳـﯾرة ﺗﻌﻣـل ﻓـﻲ ﻛـل ﻗـراءة
وﻓﻬــم ﻟﻠﻣﻛﺗــوب ﻋﻠــﻰ رﻓــﻊ ﻣــﺎ ﻫــو ﺛﺎﺑــت ﻓــﻲ اﻟــﻧص إﻟــﻰ ﻋﺑــﺎرة ﺟدﯾــدة وﺗﻛﺛﯾﻔﯾــﺔ ﺑطرﯾﻘــﺔ

ﺟدﯾــــدة") (3ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻠـ ــوﻋﻲ اﻟﻌﻣﻠ ــﻲ ،اﻟﺗﺣ ـ ـرﯾض اﻷﻛﺛ ــر ﺣﺿـ ــو ار ﻋﻠ ــﻰ إﻋـ ــﺎدة ﻣﻌرﻓ ــﺔ ﺣـ ــدودﻩ
اﻟﻣﺣﺿﺔ).(4
وﻫذا ﻣﺎ ﯾـذﻛرﻧﺎ ﺑـﻪ ﻋﻧـوان ﻣؤﻟﻔـﻪ اﻟﻛﺑﯾـر اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ واﻟﻣـﻧﻬﺞ ،أي اﻹﺗﺟـﺎﻩ ﻧﺣـو ﻗـوة اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ

اﻟﻣﺗﺟﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻬــم واﻻﻧزﯾــﺎح ﻋ ــن ﻛــل ﺗﻘﻧﯾــﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ وﻫــو ﻣ ــﺎ ﯾوﺿــﺢ ﺗﺣــت ﻋﻧ ـوان ﻣﺷ ــروع

اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﯾﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﺻـﯾﺗﻬﺎ ﺑـدون اﻟﺗﻠـون ﺑﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻬـﺎ ﻫـذا اﻟﺗﻠـوث ﯾﻘـ أر

ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟــوﻋﻲ ﺑــﺎﻟوﺟود ،ﻟﻛﻧــﻪ ﯾﺗﻼﺷــﻰ إﻟــﻰ ﺣــد اﻻﻣﺣــﺎء ﻓــﻲ دوال اﻟﻔﻬــم ﻋﻧــدﻣﺎ ﻧﺣــﺎول
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻛﻣﺎ ﻧﻔﻬﻣﻪ أي أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﯾد ﺻﯾﻎ اﻟﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطﺎب اﻟﻔﻬﻣﻲ.

وﻣــﻊ ﻏــﺎداﻣﯾر ﻧﺟــد ﻗــوة ﻓﻠﺳــﻔﯾﺔ أوﻟــﻰ ﻓــﻲ رﺑــط اﻟﻔــن ﺑﺎﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ أي أن اﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﺣﺳــﯾﺔ

ﻟﻔﻌــل اﻟﻠﻐــﺔ ﺗﻣــﻧﺢ وﺟــود ﻧــﺎر أﻣﻧﯾــﺔ أﻋﻣــق ﺑﺎﻟﻔﻌــل اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ ،ﻓــﺎﻣﺗﻼك اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﯾﺟــب أن ﯾﻣــر

1

 -ﺑول رﯾﻛور :ﻣن اﻟﻧص إﻟﻰ اﻟﻔﻌل ،أﺑﺣﺎث اﻟﺗﺄوﯾل ،ﺗرﺟﻣـﺔ ﻣﺣﻣـد ﺑـرادة ،ﺣﺳـﺎن ﺑورﻗﯾـﺔ ،ط ،1ﻣﻛﺗﺑـﺔ دار اﻷﻣـﺎن ،اﻟرﺑـﺎط،

 ،2004ص.83
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 -ﻫﺎﻧز ﺟورج ﻏﺎداﻣﯾر :اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺧطوط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.150

3

 -ﻧﻔﺳﻪ ،ص.413
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 ﻧﻔﺳﻪ ،ص.43036

اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

ﺑﻣرﺣﻠـﺔ اﻣــﺗﻼك اﻟوﺟــودي ﻟـﻪ ،اﻟــذي ﻟــﯾس ﻓــﻲ ﻛـل اﻟﺣــﺎﻻت ﻗــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺑرﻫﻧــﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﺣــس ﻓﯾﻬــﺎ أﻧﻧــﺎ

ﺗﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾﻪ "وﻣﻧﻪ إﻋﺎدة إﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔن ﻛﻣﻛﺎن ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ").(1

وﯾﺟﻬز ﻏﺎداﻣﯾر اﻟظواﻫرﯾﺔ ،اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ﺑﻣﺟـﺎل ﺟﻣـﺎﻟﻲ

ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻣﻛن ﻓﯾﻪ اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﺑﺳط ﺟﻣﯾﻊ ﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﻔﻬم.

داﺧل ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﻧطق إﻟﻰ أﻓق اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ واﺧﺗـزال اﻟﺻـﯾرورة إﻟـﻰ داﺋـرة،

واﻟوﻋﻲ إﻟﻰ ﻓﻬم وﻋﺑر اﻟﻔن ﺗﺻل اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدﻫﺎ ،إذ ﯾﻛﺗﺷف ﻏﺎداﻣﯾر أن "اﻟـوﻋﻲ

ﻓﻲ ﻛﯾﻧوﻧﺗﻪ ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺷﻲء ،وأن اﻟوﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻣـﺗﻼك ﺑـﺎﻟﻘوة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ"

)(2

وﺑﻬذا ﺗﺗﺿﺎﻋف ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﺎﻟﻌودة ﻓﻲ ﻛل ﻣرة إﻟﻰ ﻗراءة ﺗﺎرﯾﺦ اﻟذات.

إن اﻟﻠﻌــب ﻫــو اﻟﻠﻌــب وﻣــﺎ ﻫــو ﺑﺎﻟﺟــد ،إﻻ أن ﻟﻠﻌــب ﻧوﻋــﺎ ﻗدﺳــﯾﺎ ﻣــن اﻟﺟدﯾــﺔ ،وﺣﻘﯾﻘــﺔ

اﻷﻣر أن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻻ ﯾﺄﺧذ اﻟﻠﻌب ﻣﺄﺧذ اﻟﺟد ﻓﻬـو ﯾﻔﺳـد اﻟﻣﺑـﺎراة ،ﻓﺎﻟﻠﻌﺑـﺔ ﻟﻬـﺎ دﯾﻧﺎﻣﯾﺎﺗﻬـﺎ

وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌزل ﻋن وﻋﻲ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻠﻌﺑوﻧﻬﺎ ،اﻟﻣﺑﺎراة ﻟﯾﺳـت "ﻣوﺿـوﻋﺎ" ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل

"ذات" ،إﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ ﺣرﻛــﺔ ﻣــن اﻟوﺟــود ﻣﺣــددة ذاﺗﯾــﺎ ﻧــدﺧل ﻓﯾﻬــﺎ وﻧﻧﺧــرط ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﺧﻬــﺎ ،إن اﻟﻠﻌﺑــﺔ
"وﻟــﯾس اﺷــﺗراﻛﻧﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ﺗﺻــﺑﺢ ﻫــﻲ اﻟــذات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ،ﺻــﺣﯾﺢ أن اﺷــﺗراﻛﻧﺎ ﻫــو اﻟــذي ﯾــﺄﺗﻲ

ﺑﺎﻟﻣﺑﺎراة وﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻋرﺿﺎ وﻣﺛوﻻ ،ﻏﯾر أن ﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻵن ﻟﯾس ذواﺗﻧﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑل اﻟﻣﺑﺎراة،
اﻟﻣﺑﺎراة اﻵن ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﺣدث ﻣن ﺧﻼﻟﻧﺎ"

) (3

وﻣن ﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣذﻫب اﻟذاﺗﻲ ﻓـﺈن اﻟﻠﻌـب ﻧﺷـﺎط ﺗﻘـوم ﺑـﻪ ذات ﻣـن اﻟـذوات وﯾﺳـﺗﺧدﻣﻪ

اﻟﻣرء ﻟﻣﺗﻌﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

وﯾﻌﺗﺑــر اﻟﻔــن أن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻠــك وﺟودﻫــﺎ ﻓــﻲ ذاﺗﻬــﺎ ﺑﻌﯾــدا ﻋــن أﯾــﺔ ﺳــﻠطﺔ ﻗــد ﺗــدﻋﻲ

ﻟﻧﻔﺳــﻬﺎ اﻟﺣــق ﻓــﻲ إﻣــﻼء اﻷذواق اﻟﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘــﯾن ،إن اﻷﺛــر اﻟﻔﻧــﻲ ﻫــو أﻛﺛــر ﻣــن أن ﯾﻛــون

ﻣﺟــرد ﻣوﺿــوع ﯾﻣﻛﻧﻧــﺎ ﻗﺑوﻟــﻪ أو رﻓﺿــﻪ ﺑﺣرﯾــﺔ" ،أﻟﯾﺳــت اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻫــﻲ ﺑــﺎﻷﺣرى اﻟﺷــﻲء اﻟــذي

1

 -اﻟﻧﺎﺻـر ﻋﻣــﺎرة :اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾـﺔ وﻓــﺗﺢ اﻟـﻧص ﻣﺷــروﻋﻪ إﻧﻘـﺎض اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻐرﺑـﻲ ،ﻛﺗﺎﺑــﺎت ﻣﻌﺎﺻـرة ،اﻟﻌــدد اﻟﺛﺎﻟـث واﻟﺳــﺗون ،ﻣﺟﻠــد

 ،16ﻣﺎرس -أﻓرﯾل  ،2007ص.413
2

 -طﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن :ﻓﻘﻪ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ج ،1ط ،1اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﯾروت ،1995 ،ص.33

3

 -رﺷــﯾد اﻟﺣــﺎج ﺻــﺎﻟﺢ :اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ ﻋﺻــر ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺣداﺛــﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ واﻹﻋــﻼم اﻟﺷــﺎرﻗﺔ ،اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺣــدة،

 ،2002ص.73
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ﯾﺳﺗوي ﻋﻠﯾﻧﺎ وﯾﺣرك ﻣﺷﺎرﻋﻧﺎ ،ﻣﺛل اﻷﺛر اﻟﻔﻧـﻲ واﻟـذي ﻻ ﯾﺗـرك ﻟﻧـﺎ اﻟﺣرﯾـﺔ ٕواﺑﻌـﺎدﻩ ﻋﻧـﺎ وﻻ

ﻗﺑوﻟﻪ أو رﻓﺿﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺳﻧﺎ").(1

وﻟﻌــل اﻟﺗﺳــﺎءل اﻷﺧﯾــر ﯾﺗﺿــﻣن ﺑﺻــورة ﻏﯾــر ﻣﺑﺎﺷـرة "اﻟدﻫﺷــﺔ" اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳــب ﻣﻌــﻪ ﻓــﻲ

ﺣﺿرة اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺧﺿوﻋﻧﺎ إن ﻟـم ﻧﻘـل أن ﻫـذا اﻟﺷـﻲء اﻟـذي ﯾﺣﺿـر ﻧﻔﺳـﻪ أﻣﺎﻣﻧـﺎ

ﯾﻧﺟز اﻟﺣﺿور اﻷﻗﺻﻰ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن أﺻﻠﻪ ﺑﻌﯾدا ﻓﻲ اﻟزﻣن ﻋﻧﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻪ ﯾﺟذﺑﻧﺎ إﻟﻰ ﺧـﺎرج
ذواﺗﻧﺎ وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إن ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺟود ﺧﺎرج اﻟذات ﻫـﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻟﻠوﺟـود ﻛﻠﯾـﺎ ﻣـﻊ ﺷـﻲء

آﺧر ،ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﺿور ﻫو ﻧوع ﻣـن ﻧﺳـﯾﺎن اﻟـذات وﺷـرط اﻟﻣﺗﻠﻘـﻲ ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﺳﺗﺳـﻼﻣﻪ
ﻟﻧﺳـﯾﺎن ذاﺗـﻪ أﻣـﺎم ﻣـﺎ ﯾﺷـﺎﻫدﻩ ،ﻣــن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن ﻧﺳـﯾﺎن اﻟـذات ﻟــﯾس ﺳـوى ﺷـرط ﺧـﺎص ﻷﻧـﻪ ﯾﻧﺑﺛــق

ﻣن ﺗرﻛﯾب اﻟﻣرء ﻛل اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ ﻟﻸﻣر اﻟذي ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎوﻟﻪ).(2

وﻓـﻲ ﻏﻣـرة ﻫـذا اﻟوﺟـدان ﺧـﺎرج اﻟـذات ﺗﻧﺟﻠـﻲ ﺳـﯾﺎدة اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﺟرﺑـﺔ اﻟﻔـن إﻟــﻰ

ﺣد ﻛﺑﯾر داﺧل ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﺑﺣﯾث أن ﻻ أﺣـد ﯾﺗﺄﻫـب ﻻﻟﺗﻣـﺎس ﻣﺳـﺗﻘﺑل
أو واﻗﻊ آﺧـر ﯾﻘـﻊ ﺧﻠﻔـﻪ ،ﻓﺎﻟﻣﺳـﺗﻔرج ﯾوﺿـﻊ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺎﻓﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﺗﺣـول دون اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ أو

اﻟﻐرﺿـﯾﺔ ،ﻏﯾـر أن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ ﻫـﻲ ﻣﺳــﺎﻓﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟﻠﻛﻠﻣـﺔ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗـدل ﻋﻠــﻰ
اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠرؤﯾـﺔ ،وﺑـذﻟك ﺗﺟﻌـل ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻷﺻـﻠﯾﺔ واﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻌـرض أﻣﺎﻣﻧـﺎ

أﻣ ار ﻣﻣﻛﻧﺎ ،ﻓﺎﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﻣﻧﺟذب إﻟﻰ ﺣـد ﻧﺳـﯾﺎن ذاﺗـﻪ ﻣﻧﺳـﺟم ﻣـﻊ اﺳـﺗﻣ اررﯾﺔ ذاﺗـﻪ ،ﻓﺎﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ

ﯾﻔﻘــد ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻔــرج ﻧﻔﺳــﻪ ﻫــﻲ ﺑﺎﻟﺿــﺑط اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗطﺎﻟﺑــﻪ ﺑــﺈدراك اﺳــﺗﻣ اررﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧــﻰ ،وﺣﻘﯾﻘــﺔ
ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟذي ﻧﺣﯾﺎ ﻓﯾـﻪ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـرض أﻣﺎﻣﻧـﺎ وﻧـدرك أﻧﻔﺳـﻧﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ،وﻛﻣـﺎ أن اﻟـﻧﻣط اﻹﻧطـواﺋﻲ
ﻟﻠوﺟود اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﺣﺎﺿر ﻓﯾﻧـﺎ ﺣﺿـو ار ﻣطﻠﻘـﺎ ،وﻛﻣـﺎ أن اﻟﻌﻣـل اﻟﻔﻧـﻲ رﻏـم ذﻟـك ﻣﺗطـﺎﺑق ﻣـﻊ

ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻟﺣظﺔ ﯾﻧﺟز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺿـور ،ﻓﻛـذﻟك اﻟﻠﺣظـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـف ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻔـرج ﻫـﻲ

ﻟﺣظــﺔ ﯾﻧﺳــﻰ ﻓﯾﻬــﺎ ذاﺗــﻪ وﻋﻣﻠــﻪ ﻣــﻊ ﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻟﻌﻣــل اﻟﻔﻧــﻲ ،ﺗﻠــك اﻟﻠﺣظــﺔ اﻟزﻣﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺎﻫﯾﺔ ﻫــﻲ
ﻟﺣظﺔ اﺧﺗﺻﺎر اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت واﻧﺻﻬﺎر اﻵﻓﺎق وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺑدأ اﻧﺟﻼء طﺑﯾﻌـﺔ ﻫـذﻩ اﻟزﻣﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾـﺔ

إﻟﻰ اﻟوﺟود اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ).(3

1

 -ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﯾﺎ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن أﻓﻼطون إﻟﻰ ﻏﺎداﻣﯾر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.204

2

 -ﻫﺎﻧز ﺟورج ﻏﺎداﻣﯾر :ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ،اﻷﺻول ،اﻟﻣﺑﺎدئ ،اﻷﻫداف ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص.201

3

 ﻫﺎﻧز ﻏﺎداﻣﯾر :اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ ،اﻟﺧطوط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،ص ص.203-20238
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻓــﺈن ﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻟوﺟــود اﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻛوﻧــﻪ ﺣﺎﺿ ـ ار ﻻ ﺗــدل ﺿــﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠــﻰ

ﻧﻘـص ،أو ﻋﻠــﻰ اﻓﺗﻘـﺎر ﻟﻠﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻘل ،إﻧﻣـﺎ ﺑــﺎﻷﺣرى ﻫـو ﯾﻧﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ ﻣﺎﻫﯾﺗـﻪ ذاﺗﻬــﺎ واﻟﻣﺗﻔــرج
ﻋﻧﺻر ﺟوﻫري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻠﻌب اﻟذي ﻧدﻋوﻩ ﻟﻌﺑﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ).(1

ﻓﻔـﻲ ﻛـل اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻌﻣـل اﻟﻔﻧـﻲ ﯾﻘـول ﻟﻧــﺎ أﺷـﯾﺎء واﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﻪ ﯾﻛـون ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺳــﯾﺎق

اﻟــذي ﻧــود ﻓﻬﻣــﻪ وﻣــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ ﻫــو ﺗﻌﺑﯾــر ﻣﺟــﺎزي أي أﻧﻬــﺎ ﺗﺣﻣــل إﯾﺣــﺎءات وﻣﻌــﺎﻧﻲ وﻻ ﺑــد ﻣــن ﻓﻬــم

وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻣﻛـن إﯾﺿـﺎﺣﻪ وﻫـذا ﻫـو ﻣوﺿـوع اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ واﻟﻌﻣـل اﻟﻔﻧـﻲ ﯾﺛﯾـر

ﻓﯾﻧﺎ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ ذواﺗﻧﺎ أي أن ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺻﺎدم ﻣﺎ ﺑﯾن ذواﺗﻧﺎ وﺑﯾﻧﻪ).(2

إن ﻣﻌﺎﺻرة اﻟوﺟود اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ وﺣﺿورﻩ ﺗـدﻋﻲ ﻋﻣوﻣـﺎ ﻻزﻣﺎﻧﯾـﺔ ،ﻏﯾـر أن ﻫـذﻩ اﻟﻼزﻣﺎﻧﯾـﺔ

ﯾﺟــب أن ﯾﻔﻛــر ﻓﯾﻬــﺎ ﺻــﺣﺑﺔ اﻟزﻣﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺗﻣــﻲ إﻟﯾﻬــﺎ ﺟوﻫرﯾــﺎ ،ﻓﺎﻟﻼزﻣﺎﻧﯾــﺔ ﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎس

ﻣﺟــرد ﻣﯾ ـزة ﺟدﻟﯾــﺔ ﺗﻧﺷــﺄ ﻋﻧﻬــﺎ وﺑﺎﻟﺻــد ﻣﻧﻬــﺎ وﻫــذا ﻷﻧــﻪ ﯾﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ ﻗﯾﻣﺗــﻪ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻛــل
ﻋﺻر ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﻼزﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻔﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﺻﺣﺑﺔ اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳـﺎس،
وﻫذا اﻷﻣـر ﯾﻌﯾـد ﻣـرة أﺧـرى ﻣـﺄزق اﻟـوﻋﻲ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺳـواء ﻷن اﻹﺳـﺗﻣ اررﯾﺔ

اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﻬم ﻟﻠزﻣﺎن أن ﯾﻧﺟزﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑزﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣل ﻓﻧﻲ.

وﻣــن اﻟﻧﻘــﺎط اﻟﺗــﻲ ﯾرﺗﻛــز ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻏــﺎداﻣﯾر ﻫــو أﻧــﻪ ﯾﺗﺧــذ ﻣــن ﺧﺑ ـرة اﻟﻔــن ﻧﻘطــﺔ إﻧطﻼﻗﯾــﺔ

ودﻟﯾﻠﻪ اﻟذي ﯾؤﺳس ﻋﻠﯾﻪ دﻋﺎواﻩ ،ﻓﻬم ﯾﻛﺷف ﻟﻧﺎ أن ﻣﺎ ﯾﺳـﻣﻰ "اﻟـوﻋﻲ اﻹﺳـﺗطﯾﻘﻲ" ﻫـو ﺷـﻲء
ﻏﯾر ﻣﻌﺗﻣد ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺑرة اﻟﻔﻧﯾﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫو ﺑﻧﺎء اﻧﻌﻛﺎﺳﻲ ﺗﺄﻣﻠﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟذاﺗﯾﺔ.

إن ﺧﺑ ـرة اﻟﻔــن ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾــد ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺛﺑــت ﻟﻧــﺎ أن اﻟﻌﻣــل اﻟﻔﻧــﻲ ﻟــﯾس ﻣﺟــرد ﻣوﺿــوع ﻗــﺎﺋم

ﻗﺑﺎﻟــﺔ ذات ﻣﻛﺗﻔﯾــﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ ،ﻓــﺎﻟوﺟود اﻟﺣــق ﻟﻠﻌﻣــل اﻟﻔﻧــﻲ ﯾﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﯾﻘــﺔ أن ﻫــذا اﻟﻌﻣــل ﺣــﯾن

ﯾﺻــﺑﺢ ﺧﺑ ـرة ﻓﺈﻧــﻪ ﯾﻐﯾــر ﺻــﺎﺣب ﻫــذﻩ اﻟﺧﺑ ـرة وﯾﺣوﻟــﻪ ،اﻟﻌﻣــل اﻟﻔﻧــﻲ ﻟــﯾس ﻋــﺎطﻼ أو ﻣﺗﺑــﺎطﻼ
اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ ﯾﻌﻣـل واﻟـذات  Subjectاﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺧﺑـرة اﻟﻔـن أي اﻟﺷـﻲء اﻟـذي ﯾﺛﺑـت وﯾﺑﻘـﻰ ﺧـﻼل
اﻟزﻣن ﻟﯾﺳت ذاﺗﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺧﺑـر اﻟﻌﻣـل ،ﺑـل ﻫـﻲ اﻟﻌﻣـل ﻧﻔﺳـﻪ إﻣـﺎ ﻫﻧـﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾـد ﺗﺗﺟﻠـﻰ

أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻠﻌب وطرﯾﻘﺔ وﺟود اﻟﻠﻌب) (3ﻓﺎﻟﻠﻌﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﻟﻬﺎ طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋـن
وﻋــﻲ أوﻟﺋــك اﻟــذﯾن ﯾﻠﻌﺑوﻧﻬــﺎ ﻟﻘــد ﻏﯾــر ﻏ ـﺎداﻣﯾر ﺑــذﻟك ﻋﻠــﻰ ﻧﻣــوذج ﻻ ﯾﺑــرﻫم ﻓﻘــط ﻋﻠــﻰ إﻓــﻼس
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اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ:

اﻹﺳﺗﯾطﯾﻘﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑل ﯾﻘـدم أﯾﺿـﺎ اﻟـدﻟﯾل اﻟـذي ﯾـدﻋم اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟـدﯾﺎﻟﯾﻛﺗﻛﻲ واﻹﻧطوﻟـوﺟﻲ ﻟﺗﺄوﯾﻠﯾـﺔ

اﻟﺧﺎﺻﺔ).(1

وﻟﻛــن أﻟــﯾس ﻫــذا اﻟﺗﺻــور ﻋــن اﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣــل اﻟﻔﻧــﻲ واﻻﻟﺗﻔــﺎت إﻟــﻰ دﯾﻧﺎﻣﯾــﺎت وﺟــود

اﻟﻌﻣـل ﻧﻔﺳـﻪ ﺷـﺑﯾﻬﺎ ﻓـﻲ روﺣـﻪ ﺑﺎﻟﻧﻘـد اﻟﺟدﯾـد أﻻ ﯾﺟـوز أن ﯾﻛـون ﻏـﺎداﻣﯾر ﻗـد وﺻـل ﻣـن ﺧـﻼل
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌﻘد إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف اﻟذي ارﺗﺂﻩ اﻟﻧﻘد اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺑوﺻﻔﻪ واﻗﻌﯾـﺔ أرﺳـطﯾﺔ؟ إن

ﻫﻧﺎك أوﺟـﻪ إﻟﺗﻘـﺎء ﻻ ﯾﺳـﻊ اﻟﻧﺎﻗـد اﻟﺟدﯾـد ﻣﻌﻬـﺎ أن ﯾﺧﺗﻠـف ﻣـﻊ ﻫـذا اﻟﺗﺻـور اﻟﺷـﺑﯾﻪ اﻟـذي ﻗدﻣـﻪ

ﻏﺎداﻣﯾر ﻏﯾر أن اﻷﻫم ﻣن ذﻟك أن اﻷﻧﺎﻟوﺟﻲ اﻟذي طرﺣﻪ ﻏـﺎداﻣﯾر )أي ﻗﯾـﺎس اﻟﻌﻣـل اﻟﻔﻧـﻲ

ﺑﺎﻟﻠﻌــب( ﯾﻘــدم ﺗﺑرﯾ ـ ار ﻗوﯾــﺎ ﻟﻼﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣــل اﻟﻔﻧــﻲ دون اﻟﻔﺻــل اﻟــذي ﯾﺳــﺗﻠزﻣﻪ اﻷﺧــذ ﺑﺧ ارﻓــﺔ
اﻟﺗﻣــﺎﯾز اﻹﺳــﺗطﯾﻘﻲ ،إن دﻓــﺎع اﻟﻧﻘــﺎد ﻟﺗﺟدﯾــد ﻋــن اﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣــل اﻷدﺑــﻲ ﻟــم ﯾﺟــر وراءﻩ ﺣﺗــﻰ

اﻵن إﻻ إﺿــﻌﺎف اﻟﺻــﻠﺔ ﺑــﯾن اﻷدب واﻟﺣﯾــﺎة ودﻓــﺎﻋﻬم اﻟ ارﺋــﻊ ﻋــن اﻟﺷــﻌر ﻟــم ﯾــذﻛرﻧﺎ إﻻ ﺑــﺄن
اﻟﺷﻌر واﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﻌد ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣـﻊ وأن اﻟﻣـداﻓﻌﯾن اﻟﻠـذوﻋﯾن ﻛـﺎﻧوا ﻣﻼﺋﻛـﺔ ﻣﺗﺑطﻠـﯾن

ﯾرﻓرﻓون ﺑﺄﺟﻧﺣﺗﻬم اﻟﻣﺿﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔراغ )ﺑﺎﺳﺗﻌﺎرة ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺎﻧﯾو أرﻧوﻟد ﻣﯾرا إﻟﻰ ﺷـﯾﻠﻲ() (2وﻟﻛـن
ﯾﺑﻘﻰ أن اﻟﺗﺄوﯾل "اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ" اﻷﺻـﯾل ﻟﻠﻌﻣـل اﻷدﺑـﻲ ﻋﻧـد ﻏـﺎداﻣﯾر واﻟـذي ﯾﺣـرر اﻟﺗﺄوﯾـل ﻣـن

ﺧ ارﻓــﺎت اﻹﺳــﺗﯾطﯾﻘﺎ اﻟذاﺗﯾــﺔ )وﺑﺧﺎﺻــﺔ ﻗﺳــﻣﺔ اﻟــذات ،اﻟﻣوﺿــوع وﻗﺳــﻣﺔ اﻟﺷــﻛل واﻟﻣﺿــﻣون(
ﻣﺎزال ﯾﺣﻔظ اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ ﺑﻣﻌـزل ﻋـن آراء ﻣؤﻟﻔـﺔ وﻋـن ﻓﻌﻠـﻪ اﻹﺑـداﻋﻲ وﻋـن اﻟﻣﯾـل إﻟـﻰ اﺗﺧـﺎذ
ذاﺗﯾــﺔ اﻟﻘــﺎرئ ﻛﻧﻘطــﺔ إﻧطــﻼق ،ﺑــل إن اﻟﻧﻘــﺎد اﻟﺟــدد ﯾﺗﺣــدﺛون أﺣﯾﺎﻧــﺎ ﻋــن "اﻻﺳﺗﺳــﻼم" اﻟوﺟــود

اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ ،وﻫم وﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ وﻓﺎق ﺣﻘﯾق ﻣﻊ ﻏﺎداﻣﯾر).(3

ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﻘـﺎد اﻟﺟـدد ظﻠـوا ﻣﺗـورطﯾن ﻓـﻲ أوﻫـﺎم اﻻﺳـﺗﯾطﯾﻘﺎ اﻟذاﺗﯾـﺔ دون أن ﯾﻌـوا ﺑـذﻟك،

وﻗد ﻛﺎن ﺗﺻور ﻏﺎداﻣﯾر ﻛﻔﯾﻼ أن ﯾﻛﺷف ﻟﻬم ﺑوﺿـوح أﻛﺑـر طﺑﯾﻌـﺔ اﻻﺗﺻـﺎل واﻻﺳـﺗﻣرار ﺑـﯾن
اﻟﻔﻬــم اﻟــذاﺗﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻣد ﻣــن اﻷدب واﻟﻔﻬــم اﻟــذاﺗﻲ اﻟــذي ﻧوﺟــد ﻓﯾــﻪ وﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ ،وﻛــﺎن ﺗﺻــورﻩ

ﺧﺎﺻ ـﺎ أن ﯾﺑﺻــرﻫم ﺑﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ اﻷدب وﻟﻘــد اﺗﺧــذ أﺗﺑــﺎع اﻟﻧﻘــد اﻟﺟدﯾــد ﻣــن اﻟﺷــﻛل ﻧﻘطــﺔ اﻧطــﻼق
ﻟﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻬم ،ﻣﻣﺎ أوﻗﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﻫﺎ اﻟﺗﻣﺎﯾز اﻹﺳﺗﯾطﯾﻘﻲ).(4
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اﻟﺗﺄوﯾل واﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ

ﻓﻲ اﻟوﻗـت ﻧﻔﺳـﻪ ﻣـﺎ ﯾـزال اﻟﻛﺛﯾـرون ﻣـن ﻣﻔﺳـري اﻷدب ﯾﺟﻠﻔـون ﻣـن ﻓﻛـرة أن اﻷدب ذو

ﺻـﺑﻐﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ،ﺻـﺣﯾﺢ أن اﻟﻌﻣـل اﻟﻔﻧـﻲ ﻟـﯾس ﻣﺟـرد "أﺛــﺎث ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب اﻟﺗـﺎرﯾﺦ" ﻏﯾـر أﻧـﻪ ﻣــن
اﻟﺧطر ﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ أن ﯾﻐﻔل ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻔﻬم اﻟذاﺗﻲ ﻟروح ﻋظﻣﺎء اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻧﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل وﯾﻧﺗﻘل

إﻟﯾﻧﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ ،وﻣن ﺷﺄن ﻣذﻫب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑـﯾن اﻟﺟواﻧـب اﻟﺷـﻛﻠﯾﺔ ﻟـﻸدب

ﺑوﺻــﻔﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧــب اﻻﺳــﺗطﯾﻘﻲ ،واﻟﺟواﻧــب ﻏﯾــر اﻟﺷــﻛﻠﯾﺔ أن ﺗﺟﻌــل اﻟﻣﻔﺳــر ﯾﺣــس أﻧــﻪ ﯾﺣﯾــد ﻋــن
اﻟﺗﻧــﺎول اﻟﻔﻧــﻲ ﻟﻠﻌﻣــل ﻛﻠﻣــﺎ ﺷــرع ﻓــﻲ ﺗﺄﻣــل ﻣــﺎ "ﯾﻘوﻟــﻪ" اﻟﻌﻣــل ،أﻧــﺎ ﺗﻧــﺎول ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻌﻣــل ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ
ﻟﯾوﻣﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻼ ﻣﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑدو ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺗﻬم ﻋن اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ ،واﻟﺣق أن اﻟﺗوﺗر اﻟﻘـﺎﺋم

ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر ﻛﺛﯾ ار ﻣﺎ ﯾﺗم ﻛﺗﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌر واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻼزﻣﺎﻧﯾـﺔ
واﻟﻼﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ،وﻫﻧــﺎ أﯾﺿــﺎ ﻧﺟــد اﻟﻧﻘــد اﻷدﺑــﻲ اﻟﺣــدﯾث ﻣﻔﺗﻘ ـ ار ﺑﺷــدة إﻟــﻰ ﻓﻬــم اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ
واﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ اﻷدﺑﻲ).(1

اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ وﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك أن ﯾﺻــﺑﺢ اﻟﻌﻣــل اﻟﻔﻧــﻲ ﻣــن ﺣﯾــث ﻫــو ﺧﺑ ـرة أﺑﻌــﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ

وﻟﻐوﯾﺔ ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿـر واﻟﻣﺎﺿـﻲ وﻫـذا

ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﻏﺎداﻣﯾر ﺑﺎﻧﺻﻬﺎر اﻵﻓﺎق ﺳﺎﺑﻘﺎ ،وﯾﺧﻠـق ﺣـوار ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ وﻫـذا ﻣـﺎ ﻋﺑـر ﻋﻧـﻪ ﺑﺎﻟﺟـدل
اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﺻل اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻔن ﻋن اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ.

1

 ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﯾﺎ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن أﻓﻼطون إﻟﻰ ﻏﺎداﻣﯾر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.20841

اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

الفصل الثالث :

انصببا احث ببغ احمببي الى م ألببا لغببفح احلم ب اببو الح حببي الببي حببل اح ببي اببو اح لل ب

احتفليل او احفن لاحتي يخ ،ب ا بنق احنظ ة احغيئ ة حلم لخيص احنظب ة اد ات ب للبي ه ثب

إحا إأي ة احنظ او طب

طىهي صثم احشللح .

احلم  ،لن ىغ إنهي احلغ ط احذم

أوال :طبيعة اللغة وعالقتها بالفكر

او احميحبا لبن تصبل ابي الى حلمب

لل اح لل احتفليل لحذا لي

اظب حنظ يب "العالمةة  "Singابو طب ب احلمب

لاو احلقيبل احتلاى ألا احشال لألا احلظيئف اد ات حلم شى اي الى إحا طب

اح ب للشببي اتهي اىهببي ،قببل اببي الى إن ت ببل اح لل ب إحببا "عالمةةة" حببل ل ب

احلم

غيغببو اببو

اح لم ،ايح لم ايىت احلثيح ب حبو احتغبل اح ة قب لاحلفبيح م احل ب ة اىب احللتثغب  ،حقب صبث

تصل اح لليت ألبا نهبي أالبيت تصبل شبيئ ي لاب ىه ي ث ىبغ قتظبو ادلب ألبا ثطلح بي

لن اح ييظ احذحن ح بو نتبذا

ن

بية احلمب خبي ق نطبيم اح لبم للطلثب احخبية لبن اح ةب

لاحت ى نلظو او ط يقهي اى لتفث ة بذحك(.)1

ن تنظب ب إح ببا اح لل ببيت أل ببا نه ببي أال ببيت ح ببل ن تغ ببلبهي ةلته ببي احب ىئب ب ادص ببل

لتا لهببي لا ب

لات ل لغببيئل حتغببل ادش ب يت ل ىثلببي تببم احنظ ب إحببا اح لل ب اببو لظ فتهببي

الا ب أال ب اببالن اح اة ب ادصببل بببىن اح ببام لاحتفاى ب تت ببل إحببا أاة ب
اح لل ب ب

ات ب تم ب لا

اة حلتفاى ب ب لتقب ببف القيبب ببل حلتفاى ب ب لحلشب ببوت احب ببذم تغب ببل  ،لا ن ب ببل ن ب ب ه اح اة ب ب

اح ظببل بببىن اح للب للببي تغببل بببل ن ب ه حل لل ب الاب أال ب بببذحك ظهب احتفاى ب اشببوت
لنفصل أن اح لليت ل غتخ م اح لليت حإلشي ة إحا ادش يت(.)2

ى اط اي الى اا ة ظهل نظ ي اح ال او احفا اح او ثفا ة "اللوجوس" او احفا

احىلنبينو قبل ابي الى

(إذا اختةل نطةاا اومةور العةليةة  The Noticeبعناصةر المتعةددة

وتم تمثيله بنطاا اللوجوس فإن الكلمة تغدو عندئذ شأنها شأن العةدد مجةرد عالمةة علة

وجود محدد جيدا ومن ثم معروف سلفا بذلك ينةلب السؤا عل نفسه يغدو التساؤ من

حيث المبدأ معكوسا فاآلن ال يمضي المرء من المسألة المطروحة إلة السةؤا
1

 -أببي

لصببطفا ل ب خل إحببا احه لىنلط قببي ،نظ ي ب احتفليببل لببن ااطببلن إحببا اببي الى  ،ل ا ب غببيب  ،ة ة-142

.141
2

أو وجةود

 نفغ  ،ة.14443

اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

الفصل الثالث :

الكلمةةاب بوصةةفها وسةةائن بةةل نبةةدأ بالوسةةين –أو الكلمةةاب -ثةةم نسةةأ مةةاذا وكي ة

تنةةةل

العالمة شيئا ما لمستخدميها فةي صةميم طبيعةة "العالمةة" أنهةا تحجة بوجودهةا وخاصةيتها

الحةيةية الوحيدة في وجيفة االستعما حين يجرو استخدامها)(.)1

إنلبي تختفبو ابو لظ فتهبي "التسةمية" لا تقبل لهلب ابو ذاتهبي اللب ببل ا الب اقببط ا

ل شي إحا ةلتهي ألا اشبف احلابل ببل ىتبلحا "اللوجةوس" تزليب اح البيت بلاةب ابيحز

ل ب لس غببلفي ح ببو تشببى إح ب  ،ا تقببل حنببيك لشببال اببو اينببا اح للببيت لتت اببز احلشببال

اح ق ق او اينا احذات احتو تغتخ م اح لليت حاذا ىنظ إحا اح لليت اف لات حإلنغين لن
ال تلصىل اا ه ،لحاذا ىنظ إحىهي ابو نهي ب ألبا نهبي اة حلبذات لنفصبل تلبيم اانفصبي

أن لال احشوت احذم تفا ا (.)2

ىتصل بهذه احفا ة اتصيا لث قي تصبل احلمب اشبال لبزم لحبل احتصبل احبذم صبث

لفحلاي حنبي لبن خبا الغبف إ نغبت ايغبى  E. Cassaireاهنبي ظبي لبي تب از احلظ فب اد ات ب
حلم حو احلب لحو ادغيس

1

 -حينز ال ق اي الى

2

 -نفغ  ،ة.045

اح ق ق لاحلنهج احخطلط ادغيغ حتفليل الغف  ،لص

44

غيب  ،ة ة.042-045

اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

الفصل الثالث :

لان اين ذحك ثط يق تتايلز لظ فتهي الا أال  ،ى ه اي الى

ن حمل يت ايغى

اح ىث ب لاببذحك الغببف احلم ب اح ىث ب ثصببف أيل ب تخطببو ببىن تا ببل "الشةةةكل" اببو احلم ب

ةيأب تهي لل بل احتليلهبي الببن احلمب بلصبفهي حمب حبو شبال لبزمه للببن فبو لفهبلم احشببال

ثلببي لاننببي ن نغببل "الصةةبغة اللغويةةة  "Lingrasticalityحلخب ب ة اسنغببين ه ل حببو تصببل
ح لنو ىا

لببن لا ب

نالن إذنه

اح لل لن طيث هبي ا ب غ لبن ةلتهبي ألبا احقبل لبن لنزحتهبي اشبوت ثب ثاثىب

اة حلببذاته اببالذا حببم ت ببن احلم ب أال ب لا حببو شببال لببزم ىب أ ب اسنغببين ،الببيذا

لا لةبببل اببل شببوت ،اح للببيت ح غببت شببىئي ىنتلببو حإلنغببين ،بببل حببو شببوت ىنتلببو إحببا

احللة ببف إن احلب ب ت ىث ببغ أ ببن اح لل ببيت ،اح لل ببيت احت ببو تنتغ ببا إح ببا احللة ببف إن ل ببي ت للب ب

اح للببيت ببىن ق ببل احل ب ت "الشةةةجرة الخضةةةراء" ح غ ببت تببفلا إن ايغب ب ي ثشب ب يي ثق ب

ل ببي ح ببل

احللظلع نفغ احذم ىهبم حنبي حب س شبال اح ثبي ة ل ق قب ن اح ثبي ة تب حو بهبي ذات إنغبين ،

بببل صببين اح ثببي ة حببم ىخت ب

م الل ب لببن الليتهببي ،حق ب ت للهببي لألل ب ت لببم احلم ب ا تببفتو إا

ثيحت يج للن خا اانملي او ت ي احلل لغ ،صين اح ثي ة حبم ظب اللب ثبم غبثه ألىهبي
ل نببا ل ىنببي اهببذا احتصببل حببل بنببيت ذحنببو ل ببة حلنظ ي ب احلمل ب قببل اببي الى

(الكلمةةة

اللغويةةة ليسةةب "عالمةةة" يةةةبا عليهةةا المةةرء وال هةةي شةةيء موجةةود يشةةكله المةةرء ويسةةب

عليه معن ما فيصنع منه عالمةة ليجهةر بهةا شةيئا فخةر فكةال االحتمةالين خطةأ نوانمةا وجةه
اومةةر أن المعنةة اومثةةل يةبةةع فةةي الكلمةةةة نفسةةها إن الكلمةةة هةةي دائمةةا محةةالة بةةةالمعن

سلفا)).(1

ل تب غؤا احلش لع الي إذا اينت اح للب ح غبت اىب "عالمةة محضةة" ل حبو بب ا

لن ذحك شوت شث "نسخة" ل"صورة" حل غؤا ل الة ال ي او ل يل ة ا اتىل ،للي البت
لاي حب حببذه احل ببيل ة احتببو تفى ب ن اح للب نغببخ حببو لاي حب تغببى ألببا ن ببل لنببيس حل قببل

 Debasurdunىبب ل ن احبب ىل احل ىب حببل ن اح للب أالب لألببا احب ام لبن ن حببذه احنتىاب
اىب لؤاب ة ثصببل ة خيص ب  ،االنهببي تببنام أببن احلنيةشب احغببلب اببو ل ببيل ة ا اتىببل لتقب أب ب

ث ببي احل ا ب إحببا اح ببيحم احل قببل  ،لحاببذا لاببو احنقببيه ببل احلم ب ثفغ ب ه لنببذ ذحببك اح ببىن،

 -1حينز ال ق اي الى

تالو احالىل للقيات خ ه ،لص
45

غيب  ،ة ة.02-05

الفصل الثالث :
اغتب

اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

لفهبلم احصبل ة " "Eikonثلفهبلم اح الب " "Sémeion or Sémainonلحبذا اسغبتب ا

حب س تمىىب ! لصبطل ي ل غبا إنب

بب أبن ةب ا

غبتهل أصب ا ا ىب ا حلتفاىب ابو احلمب

)( 1

ايحقل إن احلال اح ق قو حألش يت ىاا ن ىث غ لن لن غليت نو ن ا ل خل حل ق ق

او احلال احلنيغا حل لليت ث

ذاتهي ،ل ام ذحك ا لان ثطب

اح ي إةيل غؤا لاايث

لا شبي لتلىىبز لبن لن لغبيأ ة احلمب لحبذا نبو ن احفاب اب لغبتقل أبن لابل اح للببيت،
احتببو ىتخببذحي احفا ب لا ب أالببيت ظه ب بهببي لببي شببى إح ب اببيحفا ة لاحشببوت ،ىببغ تختببز

أاة ب اح لل ب ثيحغببى إحببا أاة ب ثينل ب ب اهببو لا ب

اة حلتلاصببل ،حببو تلحىب ب Ckpherein

لةل  Logosprophorikosلي ت ن او لغب ط صبلتو نشبف أبن حبذا احلظب ن نظيلبي لثيح بي
لببن اح الببيت ا ظ ب احل ى ب تنغببى اح الببيت اببو نظببيم اى ب للتببثس ،ىا ببل ةببلة اح للببيت

 Dunames tn onomatonم نطبيم تنبلع احل تلبل ابو احلمبيت احتي يخ ب البي تطبل ت ا ل بي،
ىا لهبي تبب ل ذات خلببل لببن ىببغ لنف تهببي ،لحببذا حبل لثببي احلمب اح يحل ب

Characteristion

.(2) universales

لحهذا ايحلأو احتفليلو ىا ل لن أاة احلم ثيح قل أاةب لطىب ة البن خبا اح لل ب

احتفليل ب نث ببغ ألببي ل ات لببي حببل لاتببلا ،اببيحلأو احتببفليلو ا ىنظ ب إحببا اسشببايح احلمل ب

ثلنظببي لنطقببو م لببي ل ب ه ص ب م لببي تص ب ه لببن

الغببفح ت ب تثط ثببيحفا للببن ثل ب ال نببا يلببل حللا بل

اببيم ل ة بلا ثق ب
)(3

لببي صببث ىنظ ب حهببي

لاهببذا اشببللح احلم ب تتليشببا ل ب

شببللح اح قببل لاحببلأو احه لىنببلط قو ا قببلم إا ثيحلغببيحل ا لببي شببال اح اة ب اح يل ب بببىن
احلمب ب لاح ق ببل ،ايحلمب ب ح ببو حمب ب اح ق ببل ذاتب ب ال ببي ن احلمب ب ح ببو احت ببو ت ب ب أاةتن ببي ثيح ببيحم

لثببيرخ ين ،ايدغببيس احلمببلم حببل اح يلببل حلل نببا لحببل احببذم ط ب لاببل ه احلببي م احلللببلس
لحذا لي ىؤ م إحا ا تثيط احلم ا تثيطي لث قبي ث لل ب احفهبم لابذحك ايحتفليبل لبن ىبغ نب ىهبتم

ث لل احفهم لش لطهي اهل

يل احلةلس لااحتليم بهذا احبنيت اسنطلحلاو احشيلل).(4

 -1أب ب احمنبو ثببي ة احه لىنلط قببي لاحت الب  ،لقي اب ابو صببل احلصببطل لت لاتب  ،لالب ار اا اح يحل ب  ،ل اب غببيب ،
ة.50
 -2أي

لصطفا ل خل إحا احه لىنلط قي نظ ي احتفليل لن ااطلن إحا اي الى  ،ل ا نفغ  ،ة.142

 -3نفغ  ،ة.141
 -4نفغ  ،ة.144
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اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

الفصل الثالث :

لحذا نو ن احلم ح غت شىئي ىتلةبف ألبا احبذات ثقب

لبي تتلةبف ابو لال حبي ألبا

احللةبف احببذم ت بب أنب  ،الببي ت للب ادحفببي حبل احللظببلع ذاتب لببن خبا اخت اأببي ذات ببي بببل

حو لاتغث أن ط ي احت لم لثصل ة ت يا اهو ازت لن احلل لغ احخية ثيحذات ،لحبذا

لي ىا ل ابا لبن احخبب ة لاحتفاىب لاحفهبم ل ب ة ثصبل ة ةبل ب لبن طب س احلمب دن احلمب لبن
ىغ حو ت بى أن للةبف ل لابل ابو لصبف حلخبب ة ،إنب ا لابن ن نفصبل ببىن احشبال

لاحلظللن او احلم دن احنظ ة اد ات تنظب حهلبي بنظب ة انفصبيح  ،ايحلمب تصبنىف انطاةبي
لل ببي ت للب ب تي يخ ببي ال ببي نب ب ا لا ببن ن نفص ببل احلمب ب أ ببن احفاب ب إذ احلمب ب ظ ببيح ة ش ببيلل

لل ط ث لل احفهم لحو لغ ط لح غت اة).(1

 طبيعة عالقة الفكر باللغة :حق اأتل اي الى او تفاى ه احلملم ألا لي ايتت ث اح ينباحلغ

حلفهلم احتلثل اسناىلو لن خا لبب احتثلىبغ ،لاحل بب أبن لغبفح احتاغبى حتببىن

ا ف ب تالببو اسح ب ا غببا

ب اينببت احلم ب لنبث ب اببو احفا ب اح اببو ةبببل احق ب س لاغببطس

لاحلقصببل ثالل ب احنغب ين حنببي ن احتب اغ احفلغببفو تايحببل احب اثط احظ ب ل م بببىن احفا ب لاحلم ب
ل لبت ل بل حببذه احلغبفح احث ببغ ابو أاةب احفاب ثيح بيحم للببي ت تبا أنب ن صبث ت احلمب

لا

اة حلت بى أن احفا لاذحك حم ت ن لغفح احلم لنغ ثصل ة تيل او احفا احم ابو،

لح ببذا ل ببن خ ببا احفاب ب احلغب ب و اح ببذم بب ب أ ببن احلا ببل اح ق ق ببو حلمب ب ل ببن خ ببا ااب ب ة

احتاغى ).(2

لانيت ألا حذا اأتل ألبا احتصبل احتبل اتو بل اخبتاط ادحغبن احلمل ب ح بو

ب

أاة احفاب ثيحلمب لبن خبا ل يلحب تبىبىن لبي لب ه ا تثبيط ألل ب احتفليبل لاحتفاىب افغبيس
او ألل احت الب لحبذا ا لابن ن ىبتم خبي ق نطبيم احلمب دابل ذحبك اأتلب ألبا لبي ة لتب

اح ينب احلغب

اببو لغببفح احتاغببى اسحهببو لاحتببو اطتهببي ثلغببفح اح ببام الببي بب احتاغببى

اسحهو ألا ااحت يم بىن احفا لاحلم لن اه خ ه).(3

ايسح ا ىت ل إحا إنغين لان تب ه حلنيس او صبل ة إنغبين لب ثقيئب ل ياظبي تليلبي

ألا حلحىت احلتايلزة حق ة احثش  ،افا ة احتاغى ل تثط إ تثيطبي لث قبي ثلشبال اح للب
 -1أي

لصطفا ل خل إحا احه لىنلط قي نظ ي احتفليل لن ااطلن إحا اي الى  ،ل ا نفغ  ،ة.142

 -2حينز ال ق اي الى

تالو احالىل للقيات خ ه ،لص

غيب  ،ة ة.045-042

 . -3ط أب اح لين اق احفلغف  ،ق ،2ط ،2احل از احثقياو اح او ،بى لت ،2550 ،ة ة.214-215
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ىبغ

اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

الفصل الثالث :

ن تفغ ببى لغب ب احتثلى ببغ ى ببن اس أل ببا احلش ببال ادغيغب ب احت ببو ط ببت ا ببو ااب ب اح صب ب

احلغ و احلغ ط ل أاة اح ام ثيحفا أن اسنغين(.)1

للن الب احتثلىغ ل ادةين م احثاغ ب ألا اا ة احتاغى لاحذم تم ا احب اط ببىن

لي حل إحهبو للبي حبل إنغبينو لحبذا لبي شبث اح اةب احقيئلب ببىن احلمب لاحفاب إذ احلمب تاغبى
حلفاب  ،ىبغ نهببي تا لب للللغببي ل حبو ت ط ب ث ب ه احلببي م ابم طب تب احلاب ة احصببل ي
احثيطن ب ل صببث االببي قببي لببن ىببغ ن ب

ب ب ألببا احشببوت ذات ب  ،الببي ن اببط احتاغببى

إ غي اسح احمبن احلاغ ة او إ غي اح لل

ىبغ ن صب ل ه لبن اسحب ادا ا ىبنقة لنب

ثيح ام ظه او ألل احخلب احبذم ا ىبتم إا لبن خبا اح بام اسحهبو ،ل ظهب لبن ظبا

شوت لحل لي ىا ل لن احلم احثش ي للظلأي حلتفلبل لاحتفاىب ابو لقيببل احلشبال احاحلت ب

أن اح لل  ،اغ ل ة هللا لادا لهللا اابن ىن اس ألا لغفح اح اة بىن احلم لاحفا ابو

ل يحا ظيح ة احلم (.)2

لت بب ظبيح ة احتثلىببغ أنب ابي الى انطاةببي لبن حببذا أبن ااحت بيم احللاببل ببىن احلمب

لاحفا  ،لن خا اح ام احنفغو ل اح لا احثيطنو ل الي أب أنب ااطبلن بابلا احبنفس
ل ب ذاتهببي احببذم حببل احفا ب لاح ببام احخببي او احببذم حببل احلم ب ل ب حببذا ت بى ب ا أببن ااحت ببيم

ادصلو احظيح او لب احتثلىغ لان حذا احتلىز بىن لي حل ثيطنو للي حل خي او او احلمب

تث ي حظيح ة احتاغى

لان ن نللغ او اا احق س لاغطىن لاحذم بل ابو صبلح إحبا

احفا اح لاةو احذم لىز بىن اح قل احب اخلو لاح قبل احخبي او إذ أنب اح لاة ب اح قبل احثبيطنو
شى إحا ألل احتفاى احتو تنغ اسظهي

ل احتاغى احلملم ح الي ب

ظي أن احق ة

اح قل ب ب احت ببو تلى ببز احن ببلع اسنغ ببينو لا ببذحك ايح لا ب ب ت ا ببز ا ببو تفاى ح ببي احلم ببلم أل ببا اح ق ببل

احثببيطنو ،إا ن لببي لىببز احتفاى ب احلمببلم ادلاغببطىنو لاا ب ة احتاغببى حببل احتف ب ألببا تلىببز

اح قل احخي او لتف ه ىغ حم ىنظ إح ألا ن تال ثينلم لاى ظ ل م).(3

1
2

 ط أب اح لين اق احفلغف لاحت ال  ،ل ا غيب  ،ة.214 -حينز ال ق اي الى

تالو احالىل للقيات خ ه ،لص

غيب  ،ة ة.045-042

- J. grondin « L’universalité de l’herméneutique de la rhétorique ses sourcesdand le passage de Platon à

3

Augustin dans vérité et méthode », p08.
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الفصل الثالث :

لاذحك يل آثيت اح ن غ ن تل لا او تفغى حم حلتاغى ألا حبذه احثنيئ ب احلغبتل ة

لن احفا احلاةو لاحتو اين حهي إن ايغي إىايب ي او تفغى أاة لي حل ثيطنو لن اح ام حل

خي او للي اغا اح لل احلنطلة ة ل تث ي حلي ت لل لن لظللن).(1
لينتج أن حذا ن طب

احلم تب ز لن خا لب احتثلىغ احذم ب أن ة ل احلمب

احتو نللس اىهي اح ق قب لبن خبا اح للب دنهبي يللب حليح ب احشبوت ،لحبذا لبي

لال ح ببي اح يلنب ب ا ببو ا ببل اسظه ببي

ب طب ب

ل اح ش ببف م إظه ببي ليح ب ب احش ببوت ،لا ببذحك ايح اةب ب

اسنغين بىن احتفاى لاح ام ام نقصبينهي تطبيب ألبا ادةبل اح اةب اسحه ب احتبو تلاب ابو

ا حتثلىببغ اح للب احثيطن ب حلب لن تشببتلل نفببس حل ب احلاببل ل ب ااب ة هللا اسبببن لهللا ادا ،إذن
اه ببذه احل ب ب ة ا ببو احهل ب ب ب ببىن اح للب ب احثيطن ب ب لاح للب ب احخي ا ب ب ت ن ببو ثيحنغ ببث حه لىنلط ق ببي
اي الى احلمل

ن احف ل احخيحة حلتفاى ا لان ن نلىزه ل ن نفصل أن تاغبى ه ل أبن

تال احلملم ،لاذحك ت ف احصب م احلي ب حلمب ألبا ن تظهب اتابل نبيةة ل اىب ايلبل

حلفاب ح ببو تصبث احلاببين احل ىب لاح ق قببو ح لل ب ت ب ىغ ،ايحل ب ة احتبو تهلب حنبي حببو تلببك
احلت لق ثيحفا لاح لل احثيطن احتو لان ن ت ة إا لن خا احلم لاهذا اهل ىب ه نب

ا لان ألا اسطبام ن نفاب ابو ألل ب احتفاىب خبي ق نطبيم احلمب ايحصبثم احلي ب حلمب
حو احلاين لاحل طا ىن لان ح ل تفاى

ن ظه لياا(.)2

لحق انتها احفىلغلس اي الى لن خا تفللب حلتفاىب احلمبلم أنب احقب س لاغبطىن

إحا ت ى غبلتىن غيغبىتىن ابو أاةب احفاب ثيحلمب البان ث ظبهلي احبث ة إذ حنبيك لبن

اه تلبيه ببىن احفاب لت بى اتب احلمل ب دنب ا لابن ن ابلن حنبيك ااب ةيببل دن تفاب ا ب

لببن لن أنص ب احلم ب ح ببن لببن اه ب خ ب ه ا لاببن ن نا ببل لببن احلم ب احل ب ب بهببي ت بى ب ا
اببيلا حلفاب  ،ثل نببا ت بىب اببيس حلببي ن يب ن نقلحب ل لاببين ىاببا ةلحب ح ببو فهببم ثيحط يق ب

احلنيغث ايحلب ادغلا حله لىنلط قي احفلغف –لحذا لي ىا ل لنهي الغف ح لىنلط ق  -حبل
ن ا لانني ب ا ن نقل ثصل ة ة ق لي اني ن ي ن تقلح (.)3

 -1حينز ال ق اي الى

اح ق ق لاحلنهج ادغيغ حتفليل الغف  ،لص

غيب  ،ة.045
- Ibid, p09.

3

 -غ ى تلاى

2

او ليح احلم لالغف احتفليبل ،ط ، 2لاب احلؤغغب احايل ب حل اغبيت لاحنشب لاحتلزيب  ،بىب لت ،حبنبين،

 ،1551ة.50
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الفصل الثالث :

لاهببذا امببي الى ل ب ىن حلفا ب ادلاغببطىنو اببو ت ى ب ه ح اة ب احفا ب ثيحلم ب لأاةتهببي

ثيسنغين ،إذ ن تنبيحو اسنغبين حبل نبيث لبن أاةتب احظب ل ي ثيحلمب ابيحفا
 ،ل إا لن خبا احلمب

ن نقلح .

ثانيا :اللغة وكش

تلبي ا لابن

تبا إذا اينبت حبذه احلمب احل بب ا تفبو ثبيحم ة احبذم انبي ن يب

العالم وكوسين للتجربة التأويلية

إذا اينت لظ ف احلم ح غت اسشي ة إحا ادش يت ،لاذا اين اتايه احلمب ا لظبو لبن

احذات ،أب اح ال /اد اة إحا احشبوت احلغبلا ابن ن إذن ث ياب إحبا تصبل حلمب للظ فتهبي

ثلظ ببو ا ببو ااتا ببيه ارخب ب ل ببن احش ببوت ل احللة ببف –أبب ب احلمب ب  -إح ببا اح ببذات ،لةب ب ةب ب ة
اي الى حهذا احم ة لفهبلم اح شبف ل احتلثىبل ،ايحلمب ت شبف حنبي أيحلنبي (وال نعنةي بعالمنةا

ببيئتنا التي يتناولها العلم بل نعني عالمنا الحياتي).

لح بو نفهببم تصبل اببي الى حلمب ألىنببي لا ن نببذا لبي ن ب ثيح بيحم دن احلمب أنب ه

حو احتو تخل إلاين
ح

ن الن حإلنغين أيحم( .)1لاح بيحم اىب احبىئب ايسنغبين ل ب ه حبل لبن

أيحم ىت ىن ألا احل ت ح و ابلن حب أبيحم ن ابلن ةبي

ألبا ن

بتف

ليلب ثفظبيت

لفتببلن ىتغببنا ا ب حل ببيحم ن اشببف ح ب الببي حببل ،ن تلتلببك أيحلببي نببو اببو احلةببت نفغ ب ن
تلتلك حم اح ىلانيت لثا ث ظهي ح س ح ىهي أبيحم لحب س ح ب حمب  ،لبن احلؤاب ن اح ىلانبيت
فهبم ث ظبهي ث ظبي ثط يقب لبي ،لح بن حبذا حب س حمب "اللهةم إال عنةد رجةل العلةم الةذو يعتنة

نجرة أداتية محضة إل اللغة بوصفها عالمة" ايحلم بلصفهي احق ة ألا ابت اظبيت اشبف

ا ب اح ببيحم أببن نفغ ب حببو شببوت ا لل ب اح ى بلان ايح ىلانببيت ،ألببا غبببىل احلثببي ا لانببي

اغبتخ ام اهيزحببي احتلاصببلو ةبو احلصببل إحببا "الفهةةم" ببل للةبف ل ب غ اببو احليظببو ل
احلغتقبل ،ل حي احلم ثقلتهي اح ق ق ألا تفغ س أيحم لانهي ن تف ل ذحك(.)2

لببن ثببيحه احخطببف ن نظ ب إحببا حببذا اح ببيحم ألببا ن ب لببن للتل ببيت احببذات ل لقتن يتهببي،

اهببذا خطببف ىتغببم ل لىببز احتفاى ب اح ب ىغ احل ت ببز ألببا احذات ب إنلببي اح ببيحم شببوت "ببينةةذايتي"

 Intersubjectiveل"غيةر شخصةةي"  Transpersonalلاببذحك احلمب لحلبي اينببت احلمب لصببنلأ

1

 -حينز ال ق اي الى

2

 -نفغ  ،ة.025

اح ق ق لاحلنهج احخطلط ادغيغ حتفليل الغف  ،لص
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الفصل الثالث :

حببتاتم اح ببيحم اهببو له بفة حل ببيحم لح ب س حببذاتىتهي بهببذا احل نببا (ولةةيس بةةالمعن العلمةةي) ت ببلن

احلم شىئي للظلأ ي.

اح ببيحم إذن ح ب س شببىئي ا شخص ب ي ،لا حببل ائ ب ة لملق ب ألببا ا ب ل ببزل افنهببي ثببيحلن

حيئل لن إغبقيط أقلب لا ا يتب  ،لادةبلم ن ننظب إحبا اح بيحم ألبا نب "بةين اوشةخا

" إنب

احفهم احلشت ك بىن ادشخية لاحلغط اح يلل حهبذا احفهبم لاحشبوت احبذم ىت ب ليا لب للانبي
حل احلم لاحلم بلصفهي لاي تفيأل لتثي  ،ح غت او ق قتهي "أداة" لشى ة لن ابل احفهبم
الل اين ادل اذحك ح بين اسنغبين ب ه ابو نطبيم شبث بنطبيم احفهبم احقبيئم ببىن اح ىلانبيت

إنلي احفهم او يح اسنغبين حبل اهبم حمبلم ،للبن ثبم ايحبذم ببىن احنبيس حبل "عةالم" اح بيحم إذن
حل ة لشت ا لىزحبي ابل شبخة لتب اط ببىن ابل لبن ىتلاصبل ابو إطي حبي( ،)1ل ىبغ إن
احفظيت احلفتلن احذم

ه ا اسنغين حبل لابي احفهبم احلشبت ك احبذم تخلقب احلمب بلصبف

أيحلي الن احبىن إذن ن اسنغين

ه او احلم  ،حلي اينت احلم لا شبوت لثببت صبي ا

اسنغببين اببو أيحل ب  ،إنلببي اببو احلم ب للببن خببا احلم ب ىتغببنا حإلنغببين ن لتلببك أيحلببي ألببا
اسطام

نو ذحك ن اا لن احلم لاح يحم ىن أبن احت بل اح يلبل إحبا "الموضةو"" Object

احلم (وكذلك العالم) تشلل اسنغين لت ط لت ل ه ث ىغ ا غتط
تفلل ،ن ىتايلز احلم ل اح يحم(.)2

اسنغين ثفم ل اب ل

لاهببذا احل نببا لانن ببي احقببل ث ببفن احخب ب ة احلمل ب ب ثيح ببيحم ح ببو "مطلةةة "  Obsolèteل ببن

احلطلقببيت للببي لببن للظببلع حلل ا ب إا حببل لشببلل ثيحلم ب للاة ب

نغلو حذه اح ق ق "الصيغة اللغوية لخبرة اإلنسان بالعالم".

اخببل ا ب احلم ب لحنببي ن

للن شفن حبذا احتصبل ن ىلغب اداب احبذم نب ه ا ب احخبب ة احتفليل ب تلغب ي حبيئا،

ايحببذم نفهل ب لببن خببا احلم ب ح ب س لا ب خب ب ة ل ىن ب بببل اح ببيحم احببذم تت شببف اخل ب حببذه

احخب ة ،إن ة ة احلم أن اح شف تتخطا تا احزلين لاحلاين ،لااللاين نة ة م لن نبيس

ذحببلا لنببذ أهب ث ىب ن
احقلم ب ة لذحل ليا ل

ىببا اح ببيحم احلمببلم "بةةين الشخصةةي" احببذم ابين للاببل ا بببىن لحئببك

يظ ا ليلني ،حابذا تتالبا ألاحلنبي احلمل ب احخيصب ث يحل ب ل ىنب

- J. grondin « L’universalité de l’herméneutique de la rhétorique ses sourcesdand le passage de platon à

1

Augustin dans vérite et méthode » op.cit, p14

- Ibid, p457.
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الفصل الثالث :

ت لببن اببو حببذه احقب ة ألببا احفهببم لل لثببيت خب ه ل لببي ن خ ب ه قببل اببي الى
اللغوو الخا

"إن عالمنةةا

هذا العالم الذو نعيش فيه ليس بالسياج الضي الذو يعوا اوشياء كمةا

هي بل هو عل العكس عالم رحب يحةين بكةل شةيء يمكةن أن يكةون لصةيرورتنا المختلفةة
عةةن غيةةر وأن العةوالم التاريخيةةة علة مةةر التةةاري قةةد اختلفةةب عةةن بعضةةها الةةبعا وعةةن

عالمنا اليوم غير أن العالم في الوقب نفسه هو دائمةا عةالم إنسةاني وهةذا يعنةي أنةه عةالم

ممن خل اللغة عالم ممثل في موروث أيا ما كان هذا الموروث"(.)1

تتلت ب احلم ب ثق ب ة ألببا احقببل تغببل حهببي ن تخل ب اح ببيحم احببذم لاببن ح ببل شببوت ن

ىت شببف ا ب  ،لتتلت ب احلم ب ثشببلل لا يط ب تغببل حنببي ن نفهببم لختلببف اشببف تغببل
حلنة احقصى نغب ي ن فت أيحلي لختلفي أن أيحلني اى

ثالثا :اللغة وسين للتجربة التأويلية:

ت تب ب احلم ب ثلثيث ب اح ببيحم احقببيئم بذات ب احببذم

ن باللاينني ن نفهل .

تببا

تببيق ثيح ا ب ادلحببا حلفهببم لاحببذم ا

الن إا إذا اين حنيك تفليل ا ىبتم إا لبن خبا حمب لشبت ا حلتفبيحم لحبذا لبي طبو احلمب
ل ا الح يببي اببو احتا ا ب احتفليل ب لاببذحك ت تب ب

ق ق ب تا اتنببي احتي يخ ب احلتنيح ب ة ب تا ب

لغبتق ا حهبي ابو لغببفح احلمب بلصبفهي احلب آة احتبو ت ابس بن ب احلاببل اسنغبينو لنظبيم تا اتنببي
او اح يحم ،لدنهي غال احتنيحو ح س ثغبا لن ن احلمب اسنغبين لت ب ة ادنبلاع لبن اينبهبي

ادحغنو ،بل دن احلم اللي ت ب أن تا اتني ابو اح بيحم تثقبا تتشبال لتتطبل ثيغبتل ا أبب

احزلن  ،ثغبا لي تختزن او نلاتهي احلب أ لن ا ل ل ب احل نبا احبذم

تبيق ابو ابل لب ة

ح ببو ل فغب ب ليببؤل لأل ب ب اببالن احظ ببيح ة احتفليل ب ا لا ببن إ ظببي هي إا ا ببو ظببلت احتن ببيحو

احب ئ س حللاببل  ،احببذم حببل للاببل حمببلم ال ببي( ،)2إننببي ن ببي اخببل احلمب ت لببم حببو أثببي ة حببي

اي الى او ث لن لنيغث حىؤا حني ن احلمب ح غبت لاب نغب لبن اح البيت ن بب أنهبي
بلاغببط لالببس ارح ب اح يتث ب اببو احلاتببا ل ن غببلهي أب ب

احت ال لن ىغ احت بى بهي(.)3

ل بلاق ل ط ب إذاأ ب لالببي ت تب ب

غيب  ،ة.00

1

 -حينز ال ق اي الى

ب ا احفلغف  ،لص

2

 -حينز ال ق اي الى

اح ق ق لاحلنهج احخطلط ادغيغ حتفليل الغف  ،لص

3

 -حينز ال ق اي الى

الغف احتفليل ،ادصل  ،احلثي ئ ،ادح اس ،لص
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غيب  ،ة.054

غيب  ،ة ة.220-225

اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

الفصل الثالث :
الترجمة والتأويل:

ت تب احت ال ثلثيث احلمى أبن اح لل ب احتفليل ب تب تثط ا تثيطبي لثيشب ا ث لل ب احفهبم،
ؤانبي حل بيحم لببن لحنبي لبن اهب خب ه ايحت الب

اهبو لغبىل حفهلهبي حبذلاتني لببن اهب لت ىب

تغيأ احذات او اانتقي لن حم إحبا خب ه لثيحتبيحو اانتقبي أبب أبلاحم لختلفب للبن ثلب

احتفيأل ل خب ات لميى ة ،لاذحك اهو ألل ىتم لن خاحهي لا بىن ثقيايت لختلف ايىتهي
احفهم لاحذم ا لان ن ىت ق إا لن خا اح لل احتفليل ( ،)1لالبي ظبىف ابي الى ابو

تب ي ب ه ن احلم ب الغ ب ط حلفهببم ىاببا ن ىب ب أهي بببلأو تلغببط لاظ ب لنلببط اح لل ب احلاظ ب

حذا ا غتق م ثا يا ل بي ابو احل ي ثب  ،لح غبت احت الب ل بي ا حلط يقب احتبو تقبي ا بهبي

حمب ب انب ب ب اف ببو اح ق قب ب إن ااأتل ببي أل ببا احت الب ب غ ببيلم تخل ببو طب ب اىن أ ببن غ ببلطتهلي

احلغببتقل ل ىثلببي ت ببلن احت الب ظب ل ي ااب ب لببن ادخببذ ث ببىن ااأتثببي احفاببلة احقيئلب بببىن

لن اح للبيت ادصببل لاأببي ة إنتياهببي ،إنهببي احفاببلة احتبو ا لاببن بب ا لهببي تليلببي لاببو حببذه

اح ببيات ا

ب غ احفهببم ق ق ب بببىن احلت ببي ثىن بببل بببىن احلببؤلحىن احببذىن ىتاةببلن اببو أببيحم

لشت ك لن احفهم (ممةا هةو معةروف جيةدا أن ال شةيء أصةعب مةن حةوار بةين اثنةين بلغتةين
مختلفتةةين حيةةث يةةتكلم أحةةدهما لغةةة بينمةةا يةةتكلم اآلخةةر أخةةري وكةةل واحةةد منهمةةا يفهةةم لغةةة

اآلخر من دون أن يتكلمها وكما لو كانب اللغة مكرهة من طرف قوة كبةري تحةاو إحةدي
اللغتةين دائمةةا أن تؤسةةس نفسةةها علة اوخةةري كوسةةين للفهةةم)

()2

م ىثلبي اببلن احفهببم ا

ت بلن حنببيك ت الب بببل اببام ل ن احفهبم حمب لببي نبتلان ق قب لبن حمب لببي ىنئبذ ا ت ببلن ثلب

ظب ل ة حلت الب  ،اببو احلاة ب تبب لا ب ت الب شببىئي لغببت ا لببي اهببم ا ف ب اح ببام الب س حببل
تا او ذات  ،اهلي ق ق ي لحل ا ىتظبلن ألل ب تفليل ب إنب اهبم ىتبفتا لبن اح بية ذحبك نبك

تفهببم حم ب لببي أب ب اح ب ه اىهببي لالببي ببج حببذا احقببل

ظي ،لحاذا ا ت نو احلشال احتفليل ثيحتلان احص

للظلع اح ام احذم

حذا احلظ حم
1

لبن احلمب ببل بلبلم اهبم لنيغبا أبن

غ أب لغ ط احلم إن ال حم ت للهي ثم اغت ليحهي اغت ليا تيلي

نو ت التهي لن لاحا حغين صلو بل نبو احتفاىب ابو احلمب ادانب ب ،

 -أبب احمببينو ثبي ة احه لىنلط قببي لاحت الب  ،لقي اب اببو صبل احلصببطل لت لاتب  ،لالب ار اا اح يحل ب  ،إت ببي اح تببيا

اح ا ،لش  ،اح
2

الببي ن لببم ألببا احلمببيت اح ب لاحلىت ب

 ،255شتيت  ،1550ة ة.54-55

 -حينز ال ق اي الى

اح ق ق لاحلنهج احخطلط ادغيغ حتفليل الغف  ،لص
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غيب  ،ة ة.055-052

اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

الفصل الثالث :

لاحببتلان لببن احلم ب حببل ش ب ط لغببب حبلببلم اهببم لببي اببو ل ي ث ب للببن احلاظ ب
تفت ب ة لغببثقي ن احلت للببىن ااثنببىن ىت ب ثين احلم ب نفغببهي ،ل ببىن غببتط

ن اببل ل ي ث ب

اثنببين ن ىا ببا

نفغىهلي لفهللىن أب احلم ثيح ىغ ل ي ،ابو حبذه اح يحب اقبط لابن حلشبال احفهبم لااتفبيم
ن تثي

احتفليل

لحهذا ت

لي ااأتلي ألا ت ال لبؤل (مترجم شةفوو) اهبو يحب ةصبله تظبيأف اح لل ب

()1

إذ قل اي الى

"أن التأويل والفهم يعني أن ننةل الشيء بعبارتي الخاصةة"

()2

احت ال نللذابي ابو اح لل ب احتفليل ب دن احق بيم ثف بل احت الب ا ى النبي اقبط ألبا

إىاي اح لل احلنيغث بل ألا إأي ة بنيت احل نا ادصىل حلنة ابو اب حمبلم ا ىب ثصبل ة

ال ب احت الب اح ق قب تنطببلم ائلببي ألببا اهبم لاببن شب

 ،لذحببك ىب ه ن احت الب لغببت ىل

لن لن اهم ،دن ا لانني ن نب ثيحت ال ةبل ن نفهم احللظلع احذم ىتنيلح احنة.
لالببي ظببىف اببي الى

ن احت ال ب تا نببي ن ببو ن اح نص ب احلمببلم حببل احلغ ب ط احببذم

ثفظل نتفبيحم ،ابالن نابلن حىنب حلت الب

نبو ن نابلن ث ياب ت بت احلصبي – م لصبي

احلت ب الىن -ا ىنلببي ت ببلن احت ال ب ظ ب ل ي ىاببا ن نقبببل احلغببيا احتببو تنشببف بببىن لببي ةىببل
لتفليل  ،اهو لغيا ا لان لهي.
لالببي ة ب

ظببي اببي الى لتلصببل إحببا ن ااببي احلببؤل احخيص ب م اق ب احخببية

ىل ا ل ا يغلي او اشف ل نا احبنة ،ح بت ا نبو حبذا ننبي نف ظبهي ألبا احبنة دنهبي
تثقا لاهب نظب

ارايم.

ل إلاين ب ابو بلبلم لاهبم لبي قبي ابو احبنة لحبذا لبي أبب أنب ثينصبهي

ثالثا :اللغة كفهم للماهية اإلنسانية
تبب احفهببم غببا اببي الى

نب ثلثيثب احتفليبل لحب س حببل شببىئي ظببيس حلفهببم ،م ن

احتفليببل حببل صببل ة احللللغ ب حلفهببم ،لاحلمب للختلببف احصببل احذحن ب حلتفليببل تلثببل بن ب احفهببم
اح اخل ب ب لاح ق ق ب ب  ،لل ببي ط ببو احلمب ب

ل ا ل ازي ببي ا ببو اح لل ب ب احتفليل ب ب لا ببل ح ببذا حلتا اب ب

احتفليل ب للنه بي لاببن اغببتنثيط احل نببا ،للببي ىا لنببي نقببف لببن خببا اح لل ب احتفليل ب ألببا

تالو احالىل للقيات خ ه ،لص

1

 -حينز ال ق اي الى

2

  .ط أب اح لين ل ا غيب  ،ة ة.225-25054

غيب  ،ة.45

اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

الفصل الثالث :
اح اة احالح ي بىن احلم لاحفا

()1

لاحلال احقيبل حلفهم حل احلم لاذحك ايحلمب حبو احلغب ط

اح لو احذم

غ ا احفهم لألا حذا اال اهم حل تفليبل ،لابل تفليبل ىنلبل ابو لغبط حمبلم

()2

حمل للبي ىت تبا أل ب ن ابلن ابل

بيل لببن خاحب ن

احخيص

ظب ادشب يت لببن خبا ادحفببي لب ثقيئهببي ثصبل ة ال ب حمب احلببؤل

لال حذا نو ن ال تفليل الن ذا طب

اه ببم حم ببلم لثيحت ببيحو ا ت ببلن احلمب ب لاب ب لغ ببىل حلت بىب ب أ ببن اح ببيحم احخ ببي او لل ببن خ ببا

اح بلاس احببذم ىنشببف بببىن أببيحم احببنة لأببيحم احلغببط احببذم ىت ق ب ا ب احتفببيحم لااتفببيم بببىن

احش ايت للثي احت ال ىا لني ن و ن اح نص احلملم حل احلغ ط احذم ثفظل نتفيحم(.)3

لاهببذا ايحتفليببل ح ب س ألل ب ذات ب تن ص ب اببو الح حببي اببو احببذات احلؤلح ب بببل غببتل

غيغ لن احلال اسنغينو او اح يحم لن خا احخب ة احل ش احتبو تفخبذ صب م حمل ب م

او احص م اسنطلحلا حل غ احلملم ايحشوت ا اشف أن لال ه احخبية إا لبن خبا

لنط احلغيتح احذم ىنشف لن انصهي ارايم ،لحذا ا لابن ن ىت قب إا لبن خبا احلمب

اح يللب حللاببل اسنغببينو للببي طببو حلفهببم لاحلاببل صببثم حمل ب حببل نببيث لببن النهببي ظببيح ة

ل ش ( ،)4لان لبي بب أبن اح اةب احظب ل ي ببىن اح نصب احلمبلم لاحفهبم ،نب ا لابن ن

نتلاصل ل احت اغ إا لن خا احلم للبي نبو نهبي احلغبط اح يلبل حب  ،ث ىبغ ن للظبلع

احتفليل ثيلت يز حبل لبن طب ب حمل ب ( ،)5ايحطب ب احلاتغبث حلمب ت ب

حلبذات ط يقب تفاى حبي

انطاةببي لببن احللةببف اح ب احن ،اببيحتفاى ل ب تثط ثببيحللةف لاحلم ب لغببىل حانفتببين ألببا احلاببل
لاهذا ا لان حهي ن ت لن أيئقي ح لل ب احتفاىب لبن خبا

نهبي لغبىل اانفتبين ألبا احتب اغ

لحذا لي ىت ام او احخب ة احتفليل  ،احتو ىلتقو اىهي ثيحنة للي

للب لبن لبل لغ اياشبت اك

اببو احلمب م ن احببنة ىنتلببو حلمب لاحببذات تنتلببو بب ل حي حلمب ىلحب ذحببك اقببي لشببت اي بىنهلببي

1

 -بل

يال

لن احنة إحا احف ل ،ث يغ احتفليل ،ت ال

ل ل ب ا ة ،غين بل ة ب  ،ط ،2لاتثب

ا ادلبين ،اح ابيط،

.1554
2

 -حينز ال ق اي الى

3

 -نفغ  ،ة.004

4

 -أببي

اح ق ق لاحلنهج احخطلط ادغيغ حتفليل الغف  ،لص

لصببطفا ل ب خل إحببا احه لىنلط قببي ،نظ ي ب احتفليببل لببن ااطببلن إحببا اببي الى  ،ل ا ب غ بيب  ،ة ة-255

.255-250
5

غيب  ،ة.001

 نفغ  ،ة.15255

اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

الفصل الثالث :
حلتفيحم( ، )1لحبذا لبي ذحبا حب حىب ا

ظبي ألبا ن خبب ة احلمب حبو لشبي ا ابو اح بيحم احبذم

ت لل احلم للي غيأ ألا إ اغ تمى او احذات.

ايحت اغ احلاتلا لن ىغ حل ت اغ حملم حبل احل ىب احبذم باللاينب ت قىب اانفصبي

لببن تببفثى اح ببية احليظ ب دنب صببث أيحلببي ةيئلببي بذاتب لنفصببا ألببن لاب له ،للببن خببا

ل يلح ب اهل ب أببن ط ي ب احتفليببل ل اط ب ثيح يظ ب

لاننببي ن نغببت

لببن خاح ب ألببا لاببل

ارخ  ،لا نو احفهم حني إأي ة بنيت احليظو ،اهبل ا ىهبتم ث اةب شبخة احلبؤل ثشبخة

احلؤحف ،بل حل لشي ا او احللظلع احذم شت ك ا احنة ل ني(.)2
لاهذا ايحخب ة احتفليل حو تفيأبل ببىن اقبىن اب احبنة للبي

للب لبن لبل لغ ل اب

احلب ببؤل  ،لاحصب ببثم احلمل ب ب حب ببو نقط ب ب احتلاصب ببل بىنهب ببي لاحلم ب ب حب ببو احلغب ببط اح يلب ببل حلت ب ب اغ

لاحل ياظ أل أبب احبزلن ايسنغبين لبن ىبغ حبل ابيئن ااتلبيأو لابيئن زلابينو ابلن حب
ث

تي يخو لاذحك ايحلم حو اح يلبل احلغبيأ ألبا انصبهي ارابيم ،البي نهبي غبيس احبلأو

احتي يخو لابذحك ايحصبثم احلمل ب حخب تنبي ثيح بيحم حبو غبيس احخبب ة احتفليل ب لألبا حبذا ابفا

احتفليبل ا اتغبا ابو اح لل ب احتفليل ب إا لبن خببا انصبهي ارابيم لحببذا لبي تؤاب احطب ب

احلمل ب حلتفليببل ،إذ لببن خببا حببذا اانصببهي غببىت لل احببنة ألببا اح ببام ،لاح ببي حببذه الببن

ىت لم م نة إذا حم ىت لم احلم احتو تصل ارخ  ،ايحتفليل إذن ىاا ن ىا احلم احلنيغث

إذ ا ا ا ن ىا بل احبنة ىبت لم ايحلغبيا احتبو ت بلن ببىن احبنة لاحلبؤل ا لابن ن تبتم

احلغببيط بىنهلببي إحببا احلمب احتببو تغببيأ احلببؤل ألببا تق ب م لببي اهببم اببو احببنة لاهببذا اببيحلأو
احتببفليلو الببن اببو اانفتببين ألببا ارخ ب لببن خببا احببنة احببذم لثببل أيحلببي للاببل ا ةيئلببي

بذات ب  ،إذ ن اهببم احببنة حببل ن نت ا ب قببل شببىئي لببي ل ن نغببتل ح ب  ،لاببذحك اهببل ب ب أببن
لال ه احخية ،احذم ت لل احلم ايح للز حو احتو تلح احا

بىن اح تيث لاحق اتة لبن ابل

احفهم ،ايح تيث حو نقل حل يحم لن خا اح لز لاحق اتة لغىل حفك حذه اح للز حفهم حذا اح يحم

للحلا  ،لاحا

حل لغىل احذات حانفتين أن نفغهي ليت تا ألا حذا ن احذات ا لان ن

ت لن لغ ط ة ألا احنة لل نيه ،لانلي بهذا احل نا تصث احذات حو احخيظ

حلنة حب س

انطاةي لن ن للظلع حللا ظ الي حل اح بي ابو احنزأب اح لل ب ببل ثيسصبميت حلبي قلحب
لصطفا ل خل إحا احه لىنلط قي ،نظ ي احتفليل لن ااطلن إحا اي الى  ،ل ا غيب  ،ة.154

1

 -أي

2

 -حينز ال ق اي الى

اح ق ق لاحلنهج احخطلط ادغيغ حتفليل الغف  ،لص
56

غيب  ،ة.020

اللغة بوصفها محددة لماهية اإلنسان

الفصل الثالث :

احنة لاحلشي ا او اهبم ل نبيه ،لابذحك لابن حلبذات ن تنفبذ إحبا اح بيحم احبذم

للب احبنة،

لحذا لي ىا ل احخب ة احتفليل ذات حل ح ية احذات او اح يظ  ،حذه احصبل ة احللظبلأ

حلم لن ىغ إنهي لي حم ت طىهي صثم إنطلحلا لاذحك ايح لل احتفليل ب ألل ب تالب ببىن
احبذات احلؤلحب لاحبنة ،لحببو ألل ب تقببل ابو غيغببهي ألبا اانفتببين م احبذات احلؤلحب ألببا

احت ب اغ احببذم ىخيطبهببي لببن خببا احببنة

()1

لاببذحك ا لل ب احتفليببل حببو تلقببو خب ب ة ا ل ا ب ،

لذحببك دن حقببيت احببذات ثببيحنة ح غببت ألل ب تقببلم لببن خاحهببي احببذات ىتصببل حشببوت لببي ةببيئم

للغتقل أنهي

()2

لاذحك لان احقل ثفنهي ا قلم ببنيت ل ا بل تقلم حذه اح لل او غيغهي

ألببا انف تببين احببذات ألببا أببيحم ا ى ب للببن ثل ب ألببا خب ب ة للببن خببا احتقببيت اداقببىن تت ق ب
احخب ة احتفليل .

رابعا :الطابع الشمولي للتأويلية

إن احلشببال اح ق ق ب احتببو تط ب ن لببيم احتفليل ب الببي ىبىنهببي اببي الى ت لببن اببو لغببفح

شببللحىتهي لالنىتهببي ،لحهببذا ا لاببن صب حي ا لببي تببم أ ظب لببن خببا ااب ة احببلأو احالببيحو
لاحفنو لاحلأو احتي يخو ،لتقىى حي ثلى ان اح للم اسنغين لبن خبا احصب اع احقبيئم بل اهبم

احظيح ة اسنغين ( ،)3لثلي ن أاة اسنغين ثيح يحم حو او الح حي حمل  ،اهو بذحك تصبث

ألل ب اهببم بهببذا احلاببل  ،لاهببذا ايحه لىنلط قببي حببو ذات صببثم شببيلل اببو احفلغببف لا لاببن
اختزاحه ببي ا ببو ص ببل ة لنها ب ب حل ببي نغ ببل ث ببيح للم اسنغ ببين  ،ايح ل ببل اح ببذم ة ببيم ثب ب ا ببي الى

لاحلتلثل او ل يلح تخل ة نلط لال احفن لاحتي يخ ،لتث ي حذحك احتا ا احل تثط بهلبي لبن
اح اببم احلغببب احلتظببلن اببو نلببلذق للظببلأ اح لببم م لببن خببا حببيتىن احتا ب اتىن انتهببا

إحا احقل ثيحه لىنلط قي احشيلل احتو ت لل ألا أاة أيل بىن اح يحم لاسنغين(.)4

ايحلشال احتفليل تث ي حذحك ا تت ل ثلشال احلنهج احازم اأتلي ه او حذه اح للم ببل

حو لشال إنغين  ،لن ىغ نهبي لشبال ت لبل ألبا إلاين ب لابل اسنغبين ذاتب ( ،)5لابذحك
لصطفا ل خل إحا احه لىنلط قي ،نظ ي احتفليل لن ااطلن إحا اي الى  ،ل ا غيب  ،ة.102

1

 . -أي

2

 -حينز ال ق اي الى

3

 -نفغ  ،ة.221

4

 -نفغ  ،ة.224

اح ق ق لاحلنهج احخطلط ادغيغ حتفليل الغف  ،لص

غيب  ،ة ة.220-224

- G. Gadamer, verité et méthode les grandes lignes d'un herméneutique philosophique op.cit, p501.
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اهو لشال تنش احشللح

ل اح لن  ،الن ىغ حو نقب حلنقب ل لىتبي احنقب لحبذا لبي لاب نيه

ب ا ب ابو احبلأو احتبي يخو ثبم ابو احبلأو احالبيحو ل خىب ا ابو احبلأو احلمبلم ،إذ اينبت احب ا ب

نق ب حلنظ ب ة اح لل ب لنلببلذق احلببنهج اح للببو ،لاببذحك تتغ ب احتفليل ب حتشببلل ال ب لاببيات

احفهم ثلي او ذحك لىب ان اح لبم ،للبن خبا ذحبك تصبث حهبي حل ب لثبل حل ب اح لبم حتمطىتهبي
حللاببيات احتببو لاببن حل لببم ن ىتنيلحهببي ثيح اغ ب دنهببي ةيئل ب ألببا تا ا ب احببذات ل خب تهببي

ثيح يحم لاحتو حو غيس ال ل ا (.)1

ل ط ن اي الى لاللأب لبن ادغبئل احتبو

شللح احظيح ة احتفليل .

بيل لبن خاحهبي احلةبلس ألبا لبي لب ه

 حل ىت ل احث غ او لى ان احفلغف ث يح خيص م حبو احلظب
او ال تا ا ه

 اىف ُن َا ِلن تا اتني ثيح يحمه
 ا نقت ا لن احلةبيئ ثيحلمب

احتفليل نتيئج لا ظيتني()2ه

احالح يب حإلنغبين

ائلبي لح غبت احلمب حبو احتبو ت بلن لغبثقي ابل إلاين بيت

لانطاةبي لبن ااب ة احبن ب احلمل ب حل بيحم ،احتبو حبو ثلثيثب احبلأو احلب ق ابو احصببى ل ة

احتي يخ ب احل ب ة ثصببل ة ةبل ب اببو اببل إلاين ببيت احل ا ب  ،تببا تلببك احلت لق ب ثيحطب ب م

احل اب ب اح لل ب ب  ،ى ببغ إنب ب ا لا ببن حلثي ببغ ن ا ببلن ت ببا ا ببو ح ببذا احلىب ب ان ثلن ببفه أ ببن

اح لالل احلت

ة لاحل تثط ثل ط لن خبا لبي حبل غبيئ ابو أصب ه للاتل ب لبن اابي ،

البي ىلاب اببو خب تب اح لل ب لببن ااببي تظهب ثصببل ة لفيائب لطي ئب حت ب

احفاب ة احخصببث

للي ىا لهي تفلت او اثى لن اد ين لن ص ال احقلاأ ااغت اح (.)3
لانطاةبي لبن حبذا ىب ه ابي الى

نب ا لاننبي احشبك ابو ن اب احليظبو ،احبذم ألببا

غيغ تنبنو ثقياتني ل يظ ني ،ا الن ذا ا يح او ال لبي ن يب ه لنفللب ل نخياب لغبتقثا،

لاذحك ايحتي يخ يظ
1

 -بل

يال

ليلني او ظلت حذا احلغتقبل احذم ىخصني(.)4

ل ا غيب  ،ة.141

- Hans-Georg. Gadamer: Herméneutique et philosophie, preface de J. Greisch, beauchensne, paris, 1999, p52.

2

- ibid, p p40-41.

3

- ibid, p35.
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حببذا لببي ىاببا ن نفهل ب اببو لغببفح احشببللح ات بى ب أببن حل ب احه لىنلط قببي ،اببيحفهم

ل تثط ثيحلم  ،لن خا
احلم لن خا ت

نني ن ي ق ق او احلم  ،لاهذا نتابيلز احنظب ة اد ات ب لاحنغبب ابو

احلميت ذاتهي ،إذ حغني لقى ىن ث ل احلم  ،ايحتا ا اح يصل لن خا

ت للني احلم ادانب تتفتا ثيانفتين ألا ألاحم خ ه(.)1

الهلب ب احه لىنلط ق ببي ل ببن خ ببا ش ببللحىتهي ح ببو ل يلحب ب اح ببتخلة ل ببن غب ب ط ة اح ببذات

لت غفهي لن خا احللي غيت اح لل  ،لحذا لي ت تا أل اااتب اا احبذم ابين غبيئ ا لىب ان

احببلأو احتببي يخو ،لاحببلأو احالببيحو ل ظببي احببلأو احلمببلم ،ايحلثيأ ب ة احتببو تنشببف بببىن احببذات
لاحللظب ببلع نتىا ب ب حب ببذه احللي غ ب ب

ت إحب ببا ظب ب ب ل ة نق ب ب احنق ب ب لاأب ببي ة تفغ ب ب س اد ظب ب ب

اسنطلحلا احتو ت ق احفهم ببىن حبذه احل بي ىن انطاةبي لبن احخبب ة احل شب افغبيس حت قىب

احتفيحم لن خا احلشي ا (.)2

ايحلم لن خا احلأو احل لج او احصى ل ة احتي يخ تلي س ا يحىتهي ،إذ ن لي ابلن احلمب

لن نفبية للغبيئل ت بى يب لختلفب حبم تغبتق ابو احلمب ثط يقب ت ال ب طي ئب  ،إنلبي ثط يقب
ةص

ن تت ب

ايئ ت لو س اك لاهم اح يحم(.)3

ايحتا ا اسنغين ثيح يحم ذاتهي حو لي غل ح لىنلط قبي ،لحبذه اح لل ب ا تنفبك ألبا
ألببا لغببتله ادش ب يت اد ث ب

حف ب  ،ايح ببيحم احببذم تت ب خل ا ب تا اتنببي اشببوت ا ى ب

اهو ت لل ألا إ ايك لي ة لا لي اني ننتظ ه لاحبذم غب ي تنظ لب ابو خظبم حبذا اس ابيك

ذات  ،اهل ائلي اح يحم احذم نشبف انطاةبي للبي ةلنبي بتفليلب لأل ب حب س احل ب ك ح لل ب احتفليبل
اف ببن ا غ ببلت احفه ببم لا احمى يب ب ال ببي اأتقب ب ذح ببك ش بباى ليخ حتان ببا غ ببلت احفه ببم ،ب ببل ن ببن

لب الألن ثلببي حببل لببفحلس حب ىني ،للببن خببا ااتفببيم نهببتم ثلببي حببل آخب لنتقببل لببي حببل ا يببا
لاحذم غ غهم بالث ات تا اتني ثيح يحم(.)4
لغببثقي

اهذه احفا ة احلتصل ثش لط احفهم تلثل الح اح لل ب احتفليل ب  ،إذ احتف ىب ألبا احفهبم
لببل غببلت احفهببم حببل لى بزة احلىتببي نق ب  ،إن ب قل نببي إحببا لفهببلم اح لن ب أن ب اببي الى ،
- Gadamer, herméneutique et philosophie, op.cit, p43.

2

 -بل

يال

1

لن احنة إحا احف ل ث يغ احتفليل ،ل ا غيب  ،ة.145
- Gadamer, herméneutique et philosophie, op.cit, p41.

3

- ibid, p43.
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ايح نصب اح بلنو احبذم غبل ببالب از ابلح اح لل ب احتفليل ب حبل احلمب نفغبهي ،لااتفبيم احببذم
للنب ببي حب ببل احتفب ببيحم اخب ببل اح ب بلا  ،لح ب ب س ثيحظ ب ب ل ة احللااه ب ب  ،بب ببل اح اة ب ب بب ببىن احغ ب بؤا

لاحالاا(.)1

لحهببذا احلم ب ح غببت تقىى ب ا حتا اتنببي بببل لا ب لغ ب ط ق انببي إحببا ادش ب يت ،ليثقببا حببذا

ااةت اا ل ل ا ةل ا ،إا ن باللاينني ن نمى لاه نظ نبي البي لاننبي ن نقتب ا لبن لاهب

نظ

خ ه او حم خ ه ،حهذا ايحه لىنلط قي ظ ل ي لح غت ألا اسطام ل ل ة ثلغفح

لنها ب اح لببلم اسنغببين  ،دن ااةت ب اا لببن اح ببيحم أببن ط ي ب احلم ب  ،ح غببت ةظ ب تخببة

اح للم اسنغين ثق

لي تت ل ثيحلظ

حبذحك ىب ه ابي الى

اسنغين ألللهي(.)2

ن لغبفح شبللح اح لل ب احتفليل ب ت تبيق البا تلظب

لحبذا لببن

خا لي حل غيئ او احفلغف اح ىث  ،إذ حنيك لي شى إحا ن نللذق احل ا حبل احنلبلذق

احقببيئم ألببا احف ببة لاحت قى ب  ،لاد ى ب لببن خببا حببذا ن ب ب ب لن ت قى ب ىثقببا لببي نفا ب ا ب

ت ال بي ،إا ن اح بية اسنغبين ابو لاللهبي ةيئلب ألبا احتابي ا احتبو تف بة ليت قب لنهببي
للي نو ن لاة

احتا ا ا تن ص

ب ا او تا اب اح لبلم ببل حبو لغب ل شبلل لبن ذحبك

لبن خبا ا تثيطهبي ث بية اسنغبين اابل ،ىبغ ن شبللح اح لبلم لبن خبا نلبلذق احت قىب

حببو شببللح لقى ب ة ثصببل ة ابى ب ة لحهببذا احه لىنلط قببي تظه ب حلىتهببي لببن خببا ان ب لياهي ل ب

احل ا احلالن  ،لاحا تطبى ال ل ا ألا لظ ىتني احخيص ىا ل لنهي ث شبللح لبن

شللح اح للم(.)3

لانطاةببي لببن حببذا ايحصببثم احلمل ب حللاببل اسنغببينو حببو اببو احنهي ب ل تثط ب ثطيث ب

اااتليأو إحا

ألى  ،ىغ صا

اسشايح احتفليل لص تهي ل ب ل حي ا لابن ن

نفصلهي أبن حبذا احث ب اح ىبلم لحبذا لبي ىا لهبي لغبفح تخبة احلنظب ابو اح لبلم اااتليأ ب
ظي(.)4

 - 1بل

يال

لن احنة إحا احف ل ث يغ احتفليل ،ل ا غيب  ،ة.342
- Gadamer, herméneutique et philosophie, op.cit, p52.

2

- Ibid, pp53-54.

3

- Ibid, p86.
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اشللح احصبثم احلمل ب حإلنغبين تظهب

ظبي انطاةبي لبن ألل ب احفهبم الغب ط اىب

لببل اببل شببوت ،ح ب س اقببط احثقيا ب احلنقلح ب ثفظببل احلم ب  ،ح ببن ةط ببي اح ببل دن اببل

شوت فخذ لاين او الك احفهم ىن نت ك ل ث ظني احث ة(.)1
لللي تم أ ظ لان ن نا

ن احتفليل احفلغف تتخبذ لبن احلمب افغبيس لابلح

او ال ألل تفليل  ،لحذا لي يل ن ىبىن ث

احلم

ىبت

ن انتق احنظ ة اد ات حلم لاحتو حم تقب

ة حي لتصل اتهي لاب لغبيئل اصبطنيأ ت بت تصب س احبذات ،لابو حبذا اهبل ا

أن غتيذه حى ا  ،ايحلم ثيحنغث حمي الى تلثل لال ا ةيئلي بذات  ،لحبو احلابي احبذم

تتبلل ا احخب ة اسنغين ثيح يحم ،لحهذا اهل ى ه ن احلال احا ي ثيحفهم حل احلم .
أن ه

لألا حذا ا لابن احفصبل ببىن احتفليبل لاحفهبم احلب تثطىن ثيحلمب الغبط لت ب احت الب
غن نللذق حلت بى أن اح لل ب احتفليل ب للبي

ب غ اىهبي لبن بلا لانصبهي ح ابيم

م ن حذا اانصهي حبل انصبهي حمبلم لبن خبا ا ح ب احغبؤا لاحابلاا ،ل نب لبن خبا

احلمببيت

احلمب تتغ ب خب ب ة اسنغببين ثيح ببيحم نظ ب ا حلببي ت لل ب احلم ب لببن خب ب ات لتاببي ا ،لت ب

لغببىل حانفتببين ألببا أ بلاحم لتنلأب لتاببي ا لختلفب تغببيأ ألببا احفهببم انطاةببي لببن احت ب اغ،
احببذم ا لاببن ن ىنقببل إا لببن خببا احلمب احتببو تنقلب أب ب ادا ببي  ،لاببذحك ت ب غ تلاصببا

بىن احتاي ا احليظ لاح يظ ة لاحلغتقبل .

حذه احغبل احتبو تتلىبز بهبي احلمب حبو احتبو ت طبو اح لل ب احتفليل ب ث ب حي احشبللحو ل

اح ببلنو ،ىببغ ن احتا ا ب اسنغببين حببو ذات تصببل شببيلل للاغ ب لحببو ا تتبلببل إا لببن

خا احلم  ،لاذحك اهو ت تثط بلال اسنغين اال ،لتفليل ايىت اهم حبذا احلابل البي بب

احفهم ظي أن احصبثم احشبللح حلتفليبل انطاةبي لبن نب احلابي اح لبو احشبيلل حال ب حبذه

ادث ي احليظ لاح يظ ة لاحلغتقبل .

- Gadamer, herméneutique et philosophie, op.cit, p91.
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اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻊ ﻏﺎداﻣﯾر ﺿد ﻏﺎداﻣﯾر:

إن اﻟﺧروج ﺑرؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﺣـول ﻣﺷـروع ﻏـﺎداﻣﯾر اﻟﻬرﻣﯾﻧـوطﯾﻘﻲ ﯾﺛﯾـر اﻟﻛﺛﯾـر

ﻣــن اﻟﻌواﺋــق واﻟﺣ ـواﺟز ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ﺗﻌﻘﯾــد اﻟﻣﻔﻬــوم ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،وﻛــذا اﻟطرﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــرض ﺑﻬــﺎ
أﻓﻛــﺎرﻩ ﻣــن ﺧــﻼل دأﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ وﺗﺣﻠﯾــل وﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ طروﺣــﺎت ﻓﻠﺳــﻔﯾﺔ أﺧــرى ،وﺑــرﻏم ذﻟــك

ﻓﻣﺷــروﻋﻪ ﻏــﺎداﻣﯾر ﻓﻠﺳــﻔﻲ ﯾﻘــدم ﺗوﻟﯾﻔــﺔ إﺑداﻋﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻔــﺎﻫﯾم واﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺗﺳــﺎؤﻻت ﺟدﯾــدة وﯾﻘــدم
إﺟﺎﺑﺎت أﺻﻠﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدى ﺣدود اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻟﺗﻌﺑر ﻋـن ﻛﯾﻧوﻧـﺔ

ووﺟود إﻧطوﻟوﺟﯾﺔ اﻟـذات اﻟﺑﺷـرﯾﺔ وﻷن أي ﻋﻣـل ﺑﺷـري ﻣﺟﺗﻬـد ﻟـن ﯾﺑﻠـﻎ ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻛﻣـﺎل ﻓـﺈن ﻫـذا
اﻟﻣﺷ ــروع اﻟطﻣ ــوح واﻟﺟدﯾ ــد ﺗﻌ ــرض ﻟ ــﺑﻌض اﻟﻬـ ـزات واﻟﻣﻼﺣظ ــﺎت ﺗﻧﺗﻬ ــﻲ ﻛﻠﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﺿ ــرورة

اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ أن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر "ﻧﺗﺷﻪ" ﻻ وﺟود ﻟﺣ ﻘﺎﺋق ٕواﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﺗﺄوﯾﻼت.

وﺗﻌﺗﺑ ــر اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾ ــﺔ اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﯾﺔ ﻛﻣ ــﺎ ﻋرﺿ ــﻬﺎ ﻏ ــﺎداﻣﯾر ﺗﻣﺗ ــد ﻋﻠ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻣﺟ ــﺎﻻت أﺳﺎﺳ ــﯾﺔ

ورﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻓﻬــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟــﺎل اﻟــوﻋﻲ اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ ﺛــم ﺑﻣﺟــﺎل اﻟــوﻋﻲ اﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧــﻲ
وأﺧﯾ ار ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟوﻋﻲ اﻟﻠﻐوي ،إذ أراد أن ﯾؤﺳس ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻧظرة اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗـف ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج ،وأن ﻫـذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ أﻛﺛـر

ﺟوﻫرﯾـﺔ وﺣﯾوﯾـﺔ ،ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺷــروط إﻧﺳـﺎﻧﯾﺗﻬﺎ ،ﻷﻧــﻪ ﻣـن ﺧــﻼل ﻫـذﻩ اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﺗﺗﻛــون

ﻛل ﺗﺟﺎرﺑﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻔﻬم وﻧﺗﻔﺎﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻧﺎ.

إن ﻣـﺎ ذﻫـب إﻟﯾـﻪ ﻏـﺎداﻣﯾر ﻟـم ﯾﺳـﻠم ﻣــن اﻧﺗﻘـﺎدات وردود أﻓﻌـﺎل ﺑـﯾن ﻣؤﯾـد و ارﻓـض وﻣــن

ﺑــﯾن اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﺗــﻲ أﺛــﺎرت اﻟﻧﻘــد واﻟــرﻓض ﻓﻛـرة اﻟﺷــﻣوﻟﯾﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣوﻗــف اﻟﻔﯾﻠﺳــوف اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ

ﯾورﻏن ﻫﺎﺑرﻣﺎس اﻟﻣوﻟود ﺳﻧﺔ 1929م ،واﻟﻔﯾﻠﺳوف "ﺟﺎك دﯾرﯾـدا" ) (2004-1930ﻣـن ﺧـﻼل
اﻟﺗﺳـﺎؤل ﻣـن ﺟﻬـﺔ إذا ﻛـﺎن ﺷـﻲء ﻗـﺎﺑﻼ ﻟﻠﻔﻬـم ﻓﻌـﻼ ،وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى إذا ﻛـﺎن ﻛـل ﺷـﻲء ﻗـﺎﺑﻼ

ﻷن ﯾﺄﺧذ ﺻﯾﻐﺔ ﻟﻐوﯾﺔ).(1

ﻛﻣﺎ أن ﻏﺎداﻣﯾر ﯾؤﺧذ ﻓﯾﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟﺎﻧـب

اﻷول وﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﻪ ﻣﻊ أﻧﺻﺎر اﻟﻧزﻋﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ،واﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑـﺄن ﻣﺣﺎوﻟﺗـﻪ ﻟﺗﺟـﺎوز

اﻟذاﺗﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻔرﺿــﻬﺎ اﻟﻣــﻧﻬﺞ ﺻــﻧف ﻣــن أﻧﺻــﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ،إذ ﻣــن أﺟــل اﻻﺧﺗﯾــﺎر اﻟﺗــﺄوﯾﻼت

اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ واﻟﻣﻣﻛﻧــﺔ ،ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗـراث ﻛﻣﻌﯾــﺎر وﻣﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺄوﯾــل ووﺳــﯾﻠﺔ ﻟﺑﻠــوغ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ،

وﯾﻌــود اﻻﻋﺗ ـراض اﻟﺛــﺎﻧﻲ إﻟــﻰ ﻛــل ﻣــن ﻫﺎﺑرﻣــﺎس وأوﺗــو آﺑــل ،إذ ﻓــﻲ ﻧظرﻫﻣــﺎ اﻷﺧــذ ﺑــﺎﻟﺗراث
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ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﯾﻠﻐﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﻣﯾن ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ،ﻛﻣـﺎ ﻻ ﯾﺄﺧـذ
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﺄوﯾﻼت اﻟﺗراﺛﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗزﯾف ﻣن طرف اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت).(1

وﻣ ــن ﺧ ــﻼل ذﻟ ــك ﯾ ــرى ﻫﺎﺑرﻣ ــﺎس أن ﻣﺣﺎوﻟ ــﺔ ﻏ ــﺎداﻣﯾر إﺧﺿ ــﺎع ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ اﻟﻔﻬ ــم ﻟﺳ ــﻠطﺔ

اﻟﺗ ـراث ،ﯾﻧﺟــز ﻋﻧﻬــﺎ ﺗﺷــوﯾﻪ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻔﻬــم وذﻟــك ﻷن اﻟﺗ ـراث ﻗــد ﻻ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣﻌﻧــﻰ
وﯾﻘــود إﻟــﻰ ﺳــوء اﻟﻔﻬــم ﺑﺗــﺄﺛﯾر ﻣــن اﻹﯾــدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗوﺟــﻪ ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻣــﺎ

ﯾﺧــدم ﻣﺻــﻠﺣﺗﻬﺎ ،ﻛﻣــﺎ أن اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌــدﻫﺎ ﻏــﺎداﻣﯾر أﺳﺎﺳــﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ ﻗــد

ﯾﻛــون ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﻋواﺋــق وﻗﯾــود ﻟﻠﻌﻘــل وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ ﺿــرورة ﺗﻣﺣﯾﺻــﻬﺎ وﻧﻘــدﻫﺎ ﻋــن طرﯾــق اﻟﻌﻘــل
وﯾﻌﺗﺑ ــر اﻟﻔﻬ ــم ﻋﻧ ــد ﻏ ــﺎداﻣﯾر ﻣـ ـرﺗﺑط داﺋﻣ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــؤول ﯾ ــدرك

ﻣوﺿـوﻋﻪ وﺑﺎﻧﺷــﻐﺎﻻﺗﻪ اﻟراﻫﻧـﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺿـﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﻌــﻪ ،ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧــﻲ أن وﺟﻬـﺔ اﻟﻧظــر ﻫــذﻩ
ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ذاﺗﯾــﺔ ،ﻧﺣــن ﻧــدرك اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻧــﺎ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظرﻧــﺎ وﻟــﯾس ﺑﺻــورة

ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا أﻧﻪ ﻗد ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ اﻟﺗﻣﯾـز ﺑـﯾن ﻓﻬـم ﺗـﺄوﯾﻠﻲ وﺗﺄوﯾـل ذاﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن
ﯾﻛون اﻧﺗﻬﺎزﯾﺎ ﻫذا ﻣـﺎ ﯾؤاﺧـذ ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻧﺎﻗـد واﻟﻣـؤرخ اﻹﯾطـﺎﻟﻲ إﻟﻣﯾﻠﯾـو ﺑﯾﺗـﻲ ﻏـﺎداﻣﯾر ﻓﻠﻘـد اﻧﻌﻛـس
ﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠﻣــﻲ اﻟﻣﺟﻬــودات اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣﯾــدان اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ ﻣــن طــرف اﻟﻔﻛــر اﻟروﻣﻧﺳــﻲ
ﻟﻛل ﻣن ﺷﻼﯾرﻣﺎﺧر وﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ واﻧﺣرﻓـت اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻣـﻊ ﻏـﺎداﻣﯾر وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ أﺻـﺑﺣت ﻻ

ﺗﻘــدم ﻣﻧﻬﺟــﺎ ﺑــدﯾﻼ ﻟﻠد ارﺳــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗــﻧﻌﻛس ﺳــﻠﺑﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺄوﯾــل ﻣــن ﺧــﻼل

ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرض اﻟﺗﺄوﯾل ذاﺗﻪ ﻟﻠﺷك.

ﯾﺿﯾف إﯾﻣﯾﻠﯾو ﺑﯾﺗﻲ أن ﻫذا ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟـﺎل أﻣـﺎم ﺗﺄوﯾﻠﯾـﺔ ﻏـﺎداﻣﯾر ﻣﻣـﺎ ﯾﻘـود إﻟـﻰ ﺗﺣﻣﯾﻠﯾـﺔ

اﻟذات ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ وﯾﻬدد ﺑﺄن ﯾﺣﺟب اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﯾﺷوﻫﻬﺎ وﻣن ﺛﻣـﺔ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺑﺗـر اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ

اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.

وﺑــذﻟك ﯾــرى ﺑﯾﺗــﻲ أن ﻫــدف اﻟﺗﺄوﯾــل ﻫــو ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ وﻻ ﯾﻛــون ﻫــذا إﻻ ﺑــرﻓض

اﻟﻧظرة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎدي ﺑﻬﺎ ﻏﺎداﻣﯾر وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ ذاﺗﯾـﺔ اﻟﻣؤﻟـف ﻟﻔﻬـم ﻣـﺎ أراد
أن ﯾﻘول ٕواﻋﺎدة ﺑﻧﺎءﻩ ،إذن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤول أن ﯾﻔﻘد إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ اﻟﻣوﺿوع.

إذن اﻧﺗﻘﺎدات ﺑﯾﺗﻲ ﻛﺎﻧـت ﻣوﺟﻬـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻧزﻋـﺔ اﻟذاﺗﯾـﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ اﻟﻔﻬـم ﻋﻧـد ﻏـﺎداﻣﯾر ﻷن

ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻻ ﺗؤﺳس ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن ﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﺻﺣﯾﺢ وﻣـﺎ ﻫـو
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ﺧــﺎطﺊ ،ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻘــول ﺑﺿــرورة اﻟﺗطﺑﯾــق ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛــون داﺋﻣــﺎ ذا وظﯾﻔــﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻓﻔــﻲ ﻓﻬــم
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻬدف ﻫو ﻓﻬم ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻌﻼ.

ٕواﻋـﺎدة اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻟﻠﺣﻛـم اﻷﺳــﺑق ﯾﻠـوح ﺑوﺿــوح ﺑﺷـﯾﺦ اﻟذاﺗﯾــﺔٕ ،واذا ﻛﻧـت أﻓﻬــم ﺑﺎﻟﺿــرورة

ﻧﺻﺎ ﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل أﺣﻛﺎﻣﻲ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻓﻣﺎ ﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻔﻬم واﻟﺗﺄوﯾل اﻟذاﺗﻲ.

وﻟذﻟك ﯾرى ﻫﯾرش أن ﻏﺎداﻣﯾر اﻫﺗم ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﻌﯾدة ﺟدا ﻋن اﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ

ﻟﻠﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛك ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣوﺿوﻋﻲ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻘدم ﻟﻧـﺎ ﻣﻌﯾـﺎ ار

ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻧص.

وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻧﺣﺎز ﻫﯾرش إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﺷﻼﯾرﻣﺎﺧر ودﻟﺗﺎي وﯾرى أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺧﺗـﺎر ﺑـﯾن

اﻟﺗــﺄوﯾﻼت اﻟﻣﺗﺿــﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻻﺑﺗﻌــﺎد ﻋــن ﻣﻌﻧــﻰ اﻟــﻧص ﻛﻣــﺎ ﺗﺻــور ذﻟــك ﻏــﺎداﻣﯾر وأن ﻧرﺟــﻊ إﻟــﻰ

ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣؤﻟف اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣـن ﻣﻌرﻓﺗﻧـﺎ ﺑﺣﯾﺎﺗـﻪ واﻧﺷـﻐﺎﻻﺗﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗـﻪ ،ﻛﻣـﺎ
ﯾﻌﺗرف أن ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾـل ﯾﺑﻘـﻰ ﻣﺟـرد اﺣﺗﻣـﺎل ﻷﻧـﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ أن ﻧﻛـون أﺑـدا ﻣﺗﺄﻛـدﯾن ﻣﻣـﺎ أراد أن
ﯾﻘول اﻟﻣؤﻟف ﻓﻌﻼ).(1

وﻟﻬــذا ﻧﺟــد أن ﻫﯾــرش أن ﻣــﺎ ﯾؤﺧــذ ﻋﻠــﻰ ﻏــﺎداﻣﯾر ﻟــﯾس ﻫــو ﻓﻬــم اﻟــﻧص ﺑﻣﻌــزل ﻋﻣــن

ﻛﺗﺑﻪ ،ﺑل اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﺄوﯾل اﻟﻧص ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻘﺻد اﻟﻣؤﻟف واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ
ﺻﺣﺔ أي ﺗﺄوﯾل).(2

وﻓــﻲ اﻷﺧﯾــر ﯾظﻬــر ﻟﻧــﺎ أن ﻫرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ ﻏــﺎداﻣﯾر أﻣــﺎم ﺳــﻠﺑﯾﺎت وﺻــﻌوﺑﺎت ﻓﻬــﻲ ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﻻ

ﯾﻣﻛ ــن أن ﻧﺗﺟ ــب اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﯾﻣﻛ ــن أن ﺗظﻬ ــر ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻌﻧ ــﻰ اﻧطﻼﻗ ــﺎ ﻣ ــن إﺧﺿ ــﺎع ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ
اﻟﺗﺄوﯾــل إﻟــﻰ اﻋﺗﺑــﺎرات ﺧﺎﺻــﺔ وذاﺗﯾــﺔ وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى ﯾﺑﻌــدﻫﺎ ﻫــذا ﻋــن أن ﯾﻛــون ﻟﻬــﺎ ﻣﻌﯾــﺎر

ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ).(3

 - 1ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ :ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن أﻓﻼطون إﻟﻰ ﻏﺎداﻣﯾر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.277
 - 2ﻧﻔﺳﻪ ،ص.280
 - 3ﻧﻔﺳﻪ ،ص.279
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ﺧﺎﺗﻣﺔ:

ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻌﻘــل اﻟﻐرﺑـﻲ ﻓــﻲ ﺟــوﻫرﻩ ﻋﻘـل ﺗــﺄوﯾﻠﻲ ،ﻻ ﯾـرﻛن إﻟــﻰ ﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻣـﺎ واﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺣﻘﯾﻘــﺔ

ﻣطﻠﻘــﺔ دون ﻣﻌــﺎودة ﻣﺳــﺎءﻟﺗﻬﺎ وﺗﺄوﯾﻠﻬــﺎ ﻣــن ﺟدﯾــد ذﻟــك ﻗﺑــل أن ﺗرﺗــد ﻣــذﻫب دوﻏﻣﺎﺗﯾــﺎ ﯾﺳــﯾطر
ﻋﻠﻰ أطر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،وﻛﻣﺎ اﺣﺗﻠت اﻟﻬﯾرﻣﯾوﻧطﯾﻘﺎ أو اﻟﺗﺄوﯾـل ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﻣﻣﯾـزة ﻓـﻲ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ

اﻟﻣﻌﺎﺻـرة وأﺻـﺑﺣت ﺗﻣﺛـل ﺗوﺟﻬـﺎ ﻗﺎﺋﻣـﺎ ﺑذاﺗـﻪ ﯾﺳـﺗﻘطب اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـف ﺗوﺟﯾﻬـﺎﺗﻬم وﺗﯾـﺎراﺗﻬم

واﻷﻛﯾـد أن ﻫــذا اﻟﺗوﺟــﻪ ﻓـﺗﺢ ﻣﺟــﺎﻻت ﻟﻠﻣﻌرﻓــﺔ ﻟــم ﯾﻛـن ﯾﻧظــر إﻟﯾﻬــﺎ ﻛﻣﺻـدر ﻟﻠﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻷﻧﻬــﺎ أﻗــل

ﻣــن اﻟظــﺎﻫرة اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ وﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺣﻘــق اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ،ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻔﻬــم اﻵﺧــر ﻣــن
ﺧ ــﻼل ﺗﺟﻠﯾﺎﺗ ــﻪ وﺗﻌﺑﯾ ارﺗ ــﻪ ﺑﻣﻌﻧ ــﻰ أﻧﻧ ــﺎ ﻧﺗﻧ ــﺎول آﺛ ــﺎر اﻹﻧﺳ ــﺎن وﻧ ــرى أن ﻧﻛﺷ ــف اﻟﺣﻘﯾﻘ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ
ﺗﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ ﻣــن أﺟــل ﻣﻌرﻓــﺔ اﻵﺧــر ،وﺑــذﻟك أ ،ﻧ ـرﺑط اﻟﺣﺎﺿــر ﺑﺎﻟﻣﺎﺿــﻲ واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل وﻟــﯾس أدل
ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺳــوى ﺳ ـؤال اﻷﺻــول واﻟﺑــداﯾﺎت ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺷــﺄن ﻣــﻊ ﻫﯾــدﻏرو ﻏــﺎداﻣﯾر وذﻟــك ﺑﻔــﺗﺢ

ﺣـ ـوار ﺗﺳ ــﺎؤﻟﻲ ﻣ ــﻊ اﻟﻧﺻ ــوص زﻣ ــن ﺗﺄوﯾﻠﻬ ــﺎ اﻷول ﻟﺗﺄﺳ ــﯾس ﺗﺄوﯾ ــل ﻣﻐ ــﺎﯾر ﻫ ــو ﺛﻣـ ـرة اﻧﺻ ــﻬﺎر
اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻣــﻊ ﻧظ ـراﺋﻬم ﻓــﻲ اﻟــزﻣن اﻟ ـراﻫن ،اﻟــزﻣن اﻟﻬﯾرﻣــوﻧطﯾﻘﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ زﻣﻧــﺎ

ﺧطﯾــﺎ ﯾﻧﻘﺿ ــﻲ وﯾ ــؤول ،ﻓــﺈن اﻟ ــزﻣن اﻟﻬﯾرﻣ ــوﻧطﯾﻘﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑ ـﺎرﻩ زﻣﻧ ــﺎ ﺣﻠﻘﯾ ــﺎ ﯾﻬــدد داﺋﻣ ــﺎ اﻟﻔﻛ ــر أو
اﻟﻬﯾرﻣوﻧطﯾﻘﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄوﯾل ذاﺗﻬﺎ وﻫذا اﻟﻣﻧطق ﺧﻠﻔﻲ ﻫو اﻟـذي ﯾﺧﻠـص اﻟﻬﯾرﻣوﻧطﯾﻘﯾـﺎ ﻣـن ﺷـﺑﺢ

اﻟﺛﻧﺎﺋﯾــﺎت اﻟﺿــدﯾﺔ ،ﺛﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟظــﺎﻫرة واﻟﺑــﺎطن ،اﻟﺧــﺎرج واﻟــداﺧل ،اﻟﺟــوﻫر واﻟﻌــرض ﻟﺗرﻗــﻰ ﺣﯾﻧﺋــذ
إﻟـﻰ ﻣﻧطـق اﻟﺳـؤال واﻟﻣﺳـﺎﺋﻠﺔ واﻟﺣـوار وﻟـﯾس اﻟﺗﺣـوﯾر وﺗﺗﺣـول إﻟـﻰ ﺑﺣـث ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق اﻟﺻــﻣت

واﻟﻐﯾــﺎب ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ وﻋﻠﯾــﻪ أﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻟﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ ﻓﻛــر ﻏــﺎداﻣﯾر اﻟﻬﯾرﻣــوﻧطﯾﻘﻲ إﻧــﻪ ﻓﻛــر

ﻣــرن ذو ﻋﻘــل ﻣﺗﺣــرك ﯾﺳــﺗﻔﯾد ﻣــن ﺗﻌدﯾــد اﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت وﻓــروع اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﯾﻧﻔــﺗﺢ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟوﺟودﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن ﻏﯾر إﻗﺻﺎء أو اﺳﺗﺑﻌﺎد.

وﻟﻛ ــن ﻫ ــذا ﻻ ﯾﻌﻧ ــﻲ أن اﻟﺗﺄوﯾ ــل ﻛﻣﺑﺣ ــث ﻛ ــﺎن وﻟﯾ ــد اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرة وﻟ ــم ﺗﻛ ــن ﻟ ــﻪ

اﻣﺗــدادات ﻋﺑــر اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟطوﯾﻠــﺔ ﻟﻠﻔﻠﺳــﻔﺔ ،ﻓﻠﻘــد ﻛــﺎن ﻣﺗــداوﻻ ﻣﻧــذ اﻟﻌﺻــور اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ،ﻓﻧﺟــد ﻓــﻲ
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ.

إﻻ أﻧــﻪ ﻟــم ﯾﺻــﺑﺢ ﻣﺑﺣﺛــﺎ ذا أﻫﻣﯾــﺔ إﻻ ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟوﺳــﯾط ﻻرﺗﺑﺎطــﻪ ﺑﺎﻟﻛﺗــﺎب اﻟﻣﻘــدس

اﻟﻣﺳــﯾﺣﻲ وﻟﻘــد أﺧــذ أﺑﻌــﺎد ﻣﻐــﺎﯾرة ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﯾث وأﺻــﺑﺢ ﯾﺗﺳــم ﺑﻧظ ـرة أﻋــم ﻷﻧــﻪ ﯾﺗﻧــﺎول
ﺑﺎﻟد ارﺳــﺔ ﻛــل اﻟﻧﺻــوص دون اﺳــﺗﺛﻧﺎء وﻏﻠــب ﻋﻠﯾــﻪ اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧﻬﺟــﻲ ﻟﻐﺎﯾــﺔ اﺑﺳــﺗﯾﻣوﻟوﺟﯾﺔ أي

ﯾرﻣﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌرﻓﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ.
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وﻣﺷــروع ﻏــﺎداﻣﯾر اﻟﻬﯾرﻣــوﻧطﯾﻘﻲ ﺑﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻹﻧطوﻟوﺟﯾــﺎ ﻫﯾــدﻏر ﻻ ﯾﺗﺄﺳــس ﻋﻠــﻰ

ﻣﻘوﻟﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺗﻲ ،ﺑل ﻓﻲ اﻟوﺟود وﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻟﺗﺣدﯾـد ﻓـﻲ اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻠﻐوﯾـﺔ ﻟﻠوﺟـود اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻬﯾرﻣوﻧطﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﻏﺎداﻣﯾر اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺷـروع
اﻟﻬﯾرﻣوﻧطﯾﻘﯾﺎ اﻟﻐـﺎداﻣﯾري ،ﺗﺟﻌـل ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺄﻣـل ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ ﺣـدﺛﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺳـط اﻟﺟـدﻟﻲ

ﻟﻠﻣﻔﻬوم ﻋﻧد ﻫﯾﻐل وﻛذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻐﯾـر اﻟـذي طـ أر ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺻـر اﻟﺣﺎﺿـر

أﺧـذ أﺑﻌــﺎدا ﻣﻐـﺎﯾرة ﻟﻣــﺎ ﻛـﺎن ﺳــﺎﺋدا ﻣــن ﻗﺑـل ،وﻫــذا ﻣـﺎ ﻟﻣﺳــﻧﺎﻩ ﻣــن ﺧـﻼل ﻣــﺎ ﻗدﻣـﻪ ﻏــﺎداﻣﯾر ﻓــﻲ
ﻓﻠﺳـﻔﺗﻪ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ وﺿـﻊ أﺳﺳـﻬﺎ وأﻫـم اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﺣـث ﻓﯾﻬـﺎ ،وﻫـذا ﻣـﺎ ﺣﺎوﻟـت إﺑـ ارزﻩ

ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻫـذﻩ اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﻗـوف ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﺗﺄوﯾــل وآﻟﯾﺎﺗـﻪ ،وﻹﺑـراز ﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻻﻧﺗﻘــﺎل
ﻣـن اﻟﺗﺄوﯾـل اﻟــذي ﯾﻐﻠـب ﻋﻠﯾـﻪ اﻟطــﺎﺑﻊ اﻹﺑﺳـﺗﯾﻣوﻟوﺟﻲ إﻟـﻰ اﻟﺗﺄوﯾــل ذي طﺑﯾﻌـﺔ أﻧطوﻟوﺟﯾـﺔ وﻟﻘــد

ﺗرﺗب ﻋن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ:

 أن اﻟﻬﯾرﻣوﻧطﯾﻘﯾ ــﺎ اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﯾﺔ ﻛﻣ ــﺎ رآﻫ ــﺎ ﻏ ــﺎداﻣﯾر ﻛﺎﻧ ــت ﺗﻣﺛ ــل ﺑﺣ ــق اﻟﻣﺷ ــروع اﻟﻣﻧﻘ ــذ ﻟﻠﻌﻘ ــلاﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻬﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻬم وﺗﺄوﯾل ٕواﻋﺎدة ﻗـراءة ﻟﻠﺗﺄوﯾـل اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ،وأﻧـﻪ ﻟـم ﯾﻛـن ﻣﻧﻬﺟـﺎ

ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻬم اﻵﺧر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﯾ ارﺗـﻪ
أي أﻧــﻪ ﯾﺑﺣــث ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻔﻬــم ﻛﯾــف ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺗﺣﻘــق ﺧــﺎرج ﻧطــﺎق اﻟﻧظ ـرة اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ
ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺻراع اﻟذي ﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺑﯾن اﻟذات واﻟﻣوﺿوع وﺑذﻟك أﺻـﺑﺢ اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ

اﻟوﺟــود ﻛﺄﺳــﺎس ﻟﻠﻔﻬــم واﻟﺗﺄوﯾــل ﺑﻣﻌﻧــﻰ أﻧــﻪ ﯾﻧطﻠــق ﻣــن اﻟــذات اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﯾش اﻟوﺟــود وﺑــذﺑك ﻓﻬــﻲ

ﺗﻧظ ــر إﻟ ــﻰ اﻟﻔﻬ ــم ﻛﻌﻣﻠﯾ ــﺔ إﻧطوﻟوﻟﺟﯾ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻹﻧﺳ ــﺎن وأن ﻫ ــذا اﻟﻔﻬ ــم ﯾـ ـرﺗﺑط ﺑ ــﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻌﯾﺷ ــﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻧﺎ وأﻧـﻪ ﺟﻌـل ﻣـن اﻟﻔـن واﻟﺟﻣـﺎل ﻋـﺎﻣﻼن ﻟﻠﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻛﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣﺟـﺎﻻت

اﻷﺧــرى وأﻧــﻪ ﻻ ﯾﻘــل ﻋﻧﻬــﺎ ﺷــﺄﻧﺎ ﻓــﻲ ﻛﺷــف اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻷﻧــﻪ ﺣﺎﻣــل ﻟﻠﻣﻌﻧــﻰ اﻟــذي ﻗﺻــدﻩ اﻹﻧﺳــﺎن
وﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ وﺑﻬذا ﻟـﯾس ﻫدﻓـﻪ اﻟﻣﺗﻌـﺔ أو اﻟﻠـذة ﻷﻧـﻪ ﯾﻌﺑـر ﻋـن اﻟﺣﯾـﺎة وﻣـن ﺛﻣـﺔ
ﻓﻬــو ﻟﻐــﺔ ﺣﺎﻣﻠــﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣــﺎ وﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ ﯾﻣﻛــن أن ﻧﺻــل إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺳــﺎﺋد ﻓــﻲ ﻣﻌــﺎن ﻓــﻲ أي

ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،وﺑذﻟك ﺗﺟﺎوز ﻓﻲ اﻟﺷﻛل دون اﻟﻣﺿﻣون ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن
طﺎﺑﻌ ــﻪ ﻓﻬ ــو ﻋ ــﺎﻟم ﻗ ــﺎﺋم ﺑذاﺗ ــﻪ ﯾزﺧ ــر ﺑﻣﻌ ــﺎن ﻣﺗﻧوﻋ ــﺔ وﻣﺗﻌ ــددة ﯾﻣﻛ ــن أن ﺗﻧﻛﺷ ــف ﻋ ــن طرﯾ ــق
اﻟﺗﺄوﯾل.

وﻛـ ــذﻟك اﻋﺗﺑـ ــر أن اﻟﺗﺄوﯾـ ــل ﻻ ﯾﻧﻔﺻـ ــل ﻛﻣـ ــﺎ ﻫـ ــو ﺗـ ــﺎرﯾﺧﻲ وﻫﻧـ ــﺎ ﻧﻠﻣـ ــس أﻫـ ــم اﻟﻌﻧﺎﺻـ ــر

اﻟﻣﺗﺣﻛﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺄوﯾــل ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﺣـدد ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻔﻬـم ﻓﻬــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﻋﻠـﻰ أن ﻟﻛــل ذات ﻣــوروث
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ﺧـ ــﺎص اﻛﺗﺳـ ــﺑﺗﻪ ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل اﻟﺗرﺑﯾـ ــﺔ أو اﻟﺗﻧﺷـ ــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــﺔ وأﻧﻬـ ــﺎ ﻻ ﯾﻣﻛـ ــن أن ﺗﻔﻛـ ــر دون
ﺧﺿــوﻋﻬﺎ إﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﻣــوروث ﺳ ـواء ﺑﺻــورة واﻋﯾــﺔ أو ﻻ واﻋﯾــﺔ وﻫــذا ﻻ ﯾﺻــدق ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﯾــدان
دون آﺧر ﺑل ﯾﺻدق ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻌﻠم وأﻧﻪ ﺑﻔﺿل ﻫـذﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ أﻧﺷـﺄ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺣـوار ﺑـﯾن

اﻟــذات اﻟﻣؤوﻟــﺔ واﻵﺧــر وﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺧﻠﻔــﻪ ﻣــن آﺛــﺎر واﻟﻣــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺣ ـوار ﻫــو اﻟﺳ ـؤال

واﻟﺟواب اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟذات ﻟﯾﺳت ﻫﻲ ﻣﺻدر اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑل ﻫو اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟـذي

ﯾﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺑذﻟك ﻓﻔﻬم ﻣﺎ ﻫو ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﺎﻻﻧﺧراط ﻓﯾﻪ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻔﻬم ﺗﻌﺑﯾراﺗﻪ.

وﻛﻣﺎ أﻗر أن اﻟﺗﺄوﯾل ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﻠﻐﺔ وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ اﻟوﺳط اﻟذي ﺗﺗم ﻓﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬـم

واﻟﺗﺄوﯾــل اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن أن اﻟﻠﻐــﺔ ﺗﺑﻧــﻲ ﻋﺎﻟﻣــﺎ ﻗﺎﺋﻣــﺎ ﺑذاﺗــﻪ وﻣﺳــﺗﻘﻼ ﻋــن اﻟــذات وﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗــﺄﺗﻲ

ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء ﻟﻠوﺟود وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻬﻲ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟوﺟود اﻟذي ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻧﻘﻠﻬـﺎ ﻣـن ﺟﯾـل إﻟـﻰ آﺧـر

ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟوﺟود اﻟـذي ﯾﻣﻛـن أن ﻧﻔﻬﻣـﻪ وﻷﻧﻬـﺎ ﺣﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻠﺧﺑـرة اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ
أﻋﻣــر وأﺷ ــﻣل وﻣﻧ ــﻪ ﺗﻛ ــون اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾ ــﺔ ذات ﺻ ــﻧﻌﺔ ﺷ ــﻣوﻟﯾﺔ أو ﻛوﻧﯾ ــﺔ وﻫ ــذا ﯾﺟﻌ ــل ﻣ ــن اﻟﺗﺄوﯾ ــل

ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن أن ﯾﻛون ﻣﻧﻬﺟﺎ أو ﻣﺟﺎﻻ ﯾﺗﻌﻠق إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.

وﺧﻼﺻــﺔ اﻟﻘــول إن اﻟﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻣﻠﻘــﺎة ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗﻘﻧــﺎ ﺑوﺻــﻔﻧﺎ ﻋــرب ﻫــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺑﻧــﺎء ﻋﻘــل

ﺗﺄوﯾﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻر ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎوزة ﻛل ﻣﺎ ﻫـو ﻗﻬـري ﺳـﻠطوي أو ﻓﻛـر دوﻏﻣـﺎﺗﻲ ﺳـﻛوﻧﻲ ﻣـﺎ

ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗﺟدﯾــد اﻷﻓﻛــﺎر واﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم ،أو ﺗﺣــدﯾث أﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﺗﻐﯾﯾــر ط ارﺋــق اﻟﺗﻔﻛﯾــر وﻟــن

ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣدﻧﺎ أن ﯾﻔﻛر ﺑﺻورة ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺧرج ﻣن ﻗوﻗﻌﺗﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻌﺎطﻰ ﻣـﻊ ذاﺗـﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ
ﺑﺻــورة ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ وﺣ ـرة وﯾﺧﺿــﻊ ﻓﯾﻬــﺎ وﺟــودﻩ اﻟ ـراﻫن ﻟﻠﻧﻘــد واﻟﺗﺣﻠﯾــل ،ﻓــﺈن ﻣﺛــل ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن
اﻟﺗﻔﻛﯾــر ﯾﺗــﯾﺢ ﻟﻧــﺎ أن ﻧﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺻــﻧﻊ ﺣﻘﯾﻘﺗﻧــﺎ ﺑﻘــدر ﻣــﺎ ﯾﺗــﯾﺢ ﻟﻧــﺎ أن ﻧﺣﺿــر ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــرح ﻫــذا
اﻟﻌﺎﻟم ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري ذﻟك ﻫو رﻫﺎن اﻟﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ.
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ:
أوﻻ :اﻟﻣﺻﺎدر

أ -اﻟﻌرﺑﯾﺔ

 .1ﻫــﺎﻧز ﺟــورج ﻏــﺎداﻣﯾر :اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ واﻟﻣــﻧﻬﺞ ،اﻟﺧطــوط اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﺗﺄوﯾﻠﯾــﺔ ﻓﻠﺳــﻔﯾﺔ ،ﺗرﺟﻣــﺔ:
ﺣﺳن ﻧﺎظم ،ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻛم ﺻﺎﻟﺢ ،ط ،1دار أوﯾﺎ.2007 ،

 .2ﻫﺎﻧز ﺟورج ﻏﺎداﻣﯾر :ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،ﺗرﺟﻣﺔ :ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻟم ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣﺳن ﻧﺎظم ،ط ،1دار
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﺣدة.2002 ،

 .3ﻫــﺎﻧز ﺟــورج ﻏــﺎداﻣﯾر :ﺗﺟﻠــﻲ اﻟﺟﻣﯾــل ،وﻣﻘــﺎﻻت أﺧــرى ،ﺗﺣرﯾــر روﺑــرت ﺑرﻧﺎﺳــﻛوﻧﻲ،
ﺗرﺟﻣﺔ :د .ﺳﻌﯾد ﺗوﻓﯾق ،اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ.1997 ،

 .4ﻫــﺎﻧز ﺟــورج ﻏــﺎداﻣﯾر :ﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺗﺄوﯾــل ،اﻷﺻــول ،اﻟﻣﺑــﺎدئ ،اﻷﻫــداف ،ﺗرﺟﻣــﺔ :ﻣﺣﻣــد
ﺷــوﻗﻲ اﻟ ـزﯾن ،دار اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻌﻠــوم ،ﻣﻧﺷــورات اﻻﺧــﺗﻼف ،ﻣرﻛــز اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑــﻲ ،ط،2

.2006

ب -ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ:
Gadamer, verité et méthode les grandes lignes d'un herméneutique

1. G.

philosophique, Edi: p frouchou J. Grondin, G. melion seuil, paris, 1996.
2. Hans-Georg. Gadamer: Herméneutique et philosophie, preface de J.
Greisch, beauchensne, paris, 1999.

ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﻣراﺟﻊ

أ -اﻟﻌرﺑﯾﺔ:

 .1إﯾﻣﺎﻧوﯾــل ﻛــﺎﻧط :ﻧﻘــد ﻣﻠﻛــﺔ اﻟﺣﻛــم ،ﺗرﺟﻣــﺔ :ﻏــﺎﻧم ﻫﻧــﺎ ،ط ،1ﻣرﻛــز اﻟد ارﺳــﺎت اﻟوﺣــدة
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن.2005 ،

 .2ﺑ ــول رﯾﻛ ــور :ﻣ ــن اﻟ ــﻧص إﻟ ــﻰ اﻟﻔﻌ ــل ،أﺑﺣ ــﺎث اﻟﺗﺄوﯾ ــل ،ﺗرﺟﻣ ــﺔ ﻣﺣﻣ ــد ﺑـ ـرادة ،ﺣﺳ ــﺎن
ﺑورﻗﯾﺔ ،ط ،1ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻷﻣﺎن ،اﻟرﺑﺎط.2004 ،

 .3ﺟﺎن ﻏراﻧدان :اﻟﻣﻧﻌرج اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔﯾﻧوﻣﯾﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،ﺗرﺟﻣﺔ وﺗﻘدﯾم :د .ﻋﻣر ﻣﻬﯾﺑل،
ط ،1ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف ،اﻟﺟزاﺋر.2007 ،

 .4ﺣﺳ ــن ﺣﻧﻔ ــﻲ :ﻣﻘدﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋﻠ ــم اﻻﺳ ــﺗﻐراب ،اﻟ ــدار اﻟﻔﻧﯾ ــﺔ ﻟﻠﻧﺷ ــر واﻟﺗوزﯾ ــﻊ ،اﻟﻘ ــﺎﻫرة،
.1991
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 .5داﻓﯾ ــد ﺟﺎﺳـ ــﺑﯾر :ﻣﻘدﻣـ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـ ــﺎ ،ﺗرﺟﻣـ ــﺔ :وﺟﯾ ــﻪ ﻗﺎﻧﺻـ ــو ،ط ،1ﻣﻧﺷـ ــورات
اﻻﺧﺗﻼف ،اﻟﺟزاﺋر.2007 ،

 .6رﺷـ ـﯾد اﻟﺣ ــﺎج ﺻ ــﺎﻟﺢ :اﻹﻧﺳ ــﺎن ﻓ ــﻲ ﻋﺻ ــر ﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــد اﻟﺣداﺛ ــﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ واﻹﻋ ــﻼم
اﻟﺷﺎرﻗﺔ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.2002 ،

 .7ﺳـ ــﻌﯾد ﺗوﻓﯾـ ــق :ﻓـ ــﻲ ﻣﺎﻫﯾـ ــﺔ اﻟﻠﻐـ ــﺔ وﻓﻠﺳـ ــﻔﺔ اﻟﺗﺄوﯾـ ــل ،ط ،1ﻣﺟـ ــد اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـ ــﺔ
ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن.2002 ،

 .8ط ــﻪ ﻋﺑ ــد اﻟرﺣﻣ ــﺎن :ﻓﻘ ــﻪ اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ واﻟﺗرﺟﻣ ــﺔ ،ط ،1اﻟﻣرﻛ ــز اﻟﺛﻘ ــﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑ ــﻲ ،ﺑﯾ ــروت،
.1995

 .9ﻋــﺎدل ﻣﺻــطﻔﻰ :ﺻــوت اﻷﻋﻣــﺎق ﻗ ـراءات ود ارﺳــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ واﻟــﻧﻔس ،ط ،1دار
اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن.2004 ،

.10

ﻋــﺎدل ﻣﺻــطﻔﻰ :ﻣــدﺧل إﻟــﻰ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﯾ ـﺎ ،ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﺄوﯾــل ﻣــن أﻓﻼطــون إﻟــﻰ

.11

ﻣﺣﻣـد ﺷــوﻗﻲ اﻟـزﯾن :ﺗــﺄوﯾﻼت وﺗﻔﻛﯾﻛــﺎت ،ﻓﺻـول ﻓــﻲ اﻟﻔﻛـر اﻟﻐرﺑــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر،

.12

اﻟﻧﺎﺻ ــر ﻋﻣـ ــﺎرة :اﻟﻠﻐـ ــﺔ واﻟﺗﺄوﯾـ ــل ﻣﻘﺎرﺑـ ــﺎت ﻓـ ــﻲ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـ ــﺎ اﻟﻐرﺑﯾـ ــﺔ واﻟﺗﺄوﯾـ ــل

.13

ﻧﺑﯾﻬـ ــﺔ ﻗـ ــﺎرة :اﻟﻔﻠﺳـ ــﻔﺔ واﻟﺗﺄوﯾـ ــل ،ط ،1دار اﻟطﻠﯾﻌـ ــﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋـ ــﺔ واﻟﻧﺷـ ــر ،ﻟﺑﻧـ ــﺎن،

.14

ه .ﯾوﻧﺞ ﺳﻠﻔرﻣﺎن :ﻧﺻﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘـﺎ واﻟﺗﻔﻛﯾﻛﯾـﺔ ،ﺗرﺟﻣـﺔ :ﺣﺳـن ﻧـﺎظم،

ﻏﺎداﻣﯾر ،ط ،1دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن.2003 ،
ط ،1اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن.2002 ،

اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط ،1ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف ،اﻟﺟزاﺋر.2007 ،

.1998

ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻛم ﺻﺎﻟﺢ ،ط ،1اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻟﺑﻧﺎن.2001 ،

ب -ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ:

Organon Icategories II de L'unleprétation traduction nouvelle et

1. Aréstot:

notes J. tricote. L'brairie philosophisue. J. vrin, 1994.

ج -اﻟﻣﺟﻼت:

 .1ﻋﻣـ ــﺎر ﻧﺎﺻ ـ ــر :اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ اﻟﺗﺄوﯾل،ﻣﻘﺎرﺑـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘ ـ ــﺎ اﻟﻐرﺑﯾـ ــﺔ واﻟﺗﺄوﯾ ـ ــل اﻟﻌرﺑ ـ ــﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط ،1ﻣﻧﺷورات اﻹﺧﺗﻼف ،اﻟﺟزاﺋر.2007 ،
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 .2ﻋﻣــر ﻣﻬﯾﺑــل :ﻋﻘﻼﻧﯾــﺔ ،ﺗواﺻــﻠﯾﺔ وﺣداﺛــﺔ ،ﻣﺟﻠــﺔ ﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻــر ،اﻟﻌــدد اﻷرﺑﻌــون،
ﻣﺟﻠد  10أﻓرﯾل-ﻣﺎي .2000

 .3ﻏﺎداﻣﯾر :ﻣدﺧل إﻟﻰ أﺳس ﻓن اﻟﺗﺄوﯾل ،ﺗرﺟﻣـﺔ :ﻣﺣﻣـد ﺷـوﻗﻲ اﻟـزﯾن ،ﻣﺟﻠـﺔ ﻓﻛـر وﻧﻘـد،
ﻋدد.1999 ،16

 .4ﻣﺟﺎﻫـ ــد ﺑوﺳـ ــﻛﯾن :اﻟﻧظرﯾـ ــﺔ اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﯾ ـ ـﺔ ،ﻣﺟﻠـ ــﺔ ﻛﺗﺎﺑـ ــﺎت ﻣﻌﺎﺻ ـ ـرة اﻟﻌـ ــدد اﻟﺣ ـ ــﺎدي
واﻟﺗﺳﻌون ،ﻣﺟﻠد  23ﻣﺎرس-أﻓرﯾل .2014

 .5ﻣﺣﻣــد ﺷــوﻗﻲ اﻟ ـزﯾن :اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘــﺎ ﻓــن اﻻﻗﻧــﺎع "ﻓــن اﻟﻔﻬــم" ﻏــﺎداﻣﯾر ﻫﺎﺑرﻣــﺎس ،ﻣﺟﻠــﺔ
ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣﻌﺎﺻرة ،اﻟﻌدد  ،66ﻣﺟﻠد  17ﻧوﻓﻣﺑر-دﯾﺳﻣﺑر .2007

 .6ﻣﺣﻣد ﺷـوﻗﻲ اﻟـزﯾن :ﻣﻔﺗـﺎح اﻟﺗﺄوﯾـل ﻓـﻲ ﻓﻬـم اﻟﺗـراث اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ،م ،ﻓﻛـر وﻧﻘـد ،ﻋـدد 28
أﻓرﯾل .2000

 .7ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﺎرف :اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘﺎ واﻟﻔﻬم )ﺷﻼﯾرﻣﺎﺧر ،دﻟﺗﺎي ،ﻏﺎداﻣﯾر( ،ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ
اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ،اﻟﻌدد .2006 ،14

 .8ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﯾﺣل :ﻏﺎداﻣﯾر واﻹﺻﻐﺎء إﻟـﻰ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ،ﻣﺟﻠـﺔ ﻛﺗﺎﺑـﺎت ﻣﻌﺎﺻـرة ،اﻟﻌـدد ،75
اﻟﻣﺟﻠد  ،19ﺟﺎﻧﻔﻲ-ﻓﯾﻔري .2010

 .9اﻟﻧﺎﺻـ ــر ﻋﻣـ ــﺎرة :اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾـ ــﺔ وﻓـ ــﺗﺢ اﻟـ ــﻧص ﻣﺷـ ــروﻋﻪ إﻧﻘـ ــﺎض اﻟﻣﻌﻧـ ــﻰ اﻟﻐرﺑـ ــﻲ ،ﻛﺗﺎﺑـ ــﺎت
ﻣﻌﺎﺻرة ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺳﺗون ،ﻣﺟﻠد  ،16ﻣﺎرس -أﻓرﯾل .2007

د -اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:

 .1ﻋﺑ ـ ــد اﻟﻐ ـ ــﺎﻧﻲ ﺑ ـ ــﺎرة :اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘ ـ ــﺎ واﻟﻔﻠﺳ ـ ــﻔﺔ ،ﻧﺣ ـ ــو ﻣﺷ ـ ــروع ﻋﻘ ـ ــل ﺗ ـ ــﺄوﯾﻠﻲ ﻣﻧﺷ ـ ــورات
اﻻﺧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻼف ،اﻟﺟ ازﺋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،اﻟﺟ ازﺋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟﻌﺎﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﺔ ،2008 ،ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻣوﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ:
http://www.awu.dam.org.

 .2ﻣﻧـ ـﻰ طﻠﺑ ــﺔ :اﻟﻬرﻣﯾﻧوطﯾﻘ ــﺎ اﻟﻣﺻ ــطﻠﺢ واﻟﻣﻔﻬ ــوم ،ﻣﺟﻠ ــﺔ أوراق ﻓﻠﺳ ــﻔﯾﺔ ،اﻟﻌ ــدد 10ﻓ ــﻲ
اﻟﻣوﻗﻊhttp://aorakphalsaphia.com :

3. Jean:

paul Resweber "Le champ de l'hereménentique, trayectoires et
carrefours" Revrue, Volume 10, numero 02, Automne, 2002.
www.erudit.org.
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