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ملخص البحث:

تئن كان تكل علم مصطلحاته اخلاصة به ،فكذتك تلفلسفة مصطلحاهتا وتو أن اتفلسفة هي فكر
ٍ
أبنساق فلسفية مقنوعة بثدافات
ومنهجها فكر اتفكر ،وهلا ما مييزها عن غريها كوهنا تقدوم
اتفالسفة ،ملا بينهم من اخقالف خعود يف أساسه تبيئاهتم بل حىت ألدايهنم اتيت شكلت يرؤاهم،
تذتك فإن اتفلسفة وإن بيت كل واحي إال أهنا يف اتواقع فلسفات تقشابه وختقلف وتقناقض
مثال هي غري املثاتية
تبعا تلمنطق اتذي خشكل أساس كل فلسفة منها ،فاتفلسفة اتواقعية ً
وتقضادً ،
واتفلسفة املادخة اتعلمية هي غري اتروحية ،وكذتك االجتاه اتقحليلي اترايضي هو غري االجتاه
اإلنساين ،وتكل اجتاه موضوعاته وفالسفقه وفلسفقه اتيت تطبعه بطابعها ومتيزه عن غريه،
واهلرمنيوطيدا من بينها هلا موضوعها وفالسفقها وطابعها اتذي خشكل هوخقها ومييزها ،فموضوعها
خقمثل يف ٍ
اتقداء ابتوجود من خالل اتلغة ،فقجمع بذتك بني اتوجود واإلنسان وما خعنيه يف بوتدة
واحية ،وهلا فالسفقها من "شالخرماخر" مروًيرا بـ"دتقاي" ووصوالً إىل "غادامري" ،وعلى ذتك،
خنحصر اتبحث يف تناول بعض مصطلحات غادامري اهلرمنيوطيدية سعيًا تقبياهنا واتوقوف على
مضامينها ودالالهتا ،خاصة وأنه تديم ابهلرمنيوطيدا خطوة تألمام حينما أخذها إىل املرحلة
"اتلغوخة" ،حيث يرأى أن اتوجود اتذي ميكن فهمه هو اتلغة ،وحىت خنجز اتبحث كان تز ًاما اتبيء
عموما.
بشيء من اتقوضيح عن نشأة اهلرمنيوطيدا ،ومسات املصطلح اتفلسفي ً

الكلمات املفتاحية اتقأوخل ،اتفهم ،اتوعي ،نص ،املؤول ،مقلدي.
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Abstract
Each of sciences has its own terminology, so also philosophy has its
own, even if philosophy is thought and its method is the thought of
thought. Philosophy has what distinguishes it from other sciences as it
is based on various philosophical systems, doctrines and trends, with
the diversity of the philosophers cultures, due to the difference
between them that is mainly due to their cultures, even to their
environments and religions that formed their visions and philosophies,
therefore, philosophy in general, although it is seen by those who do
not specialize in it as having a common orientation, but in reality are
disciplines that have similarities, differences and even contradictions,
according to the logic that forms the basis of each philosophy, for
example, realistic philosophy is not idealistic one, and scientific
materialist philosophy is not a bio-spiritual one. Likewise, the
analytical-mathematical trend is not the human one, for each trend has
its themes, its system, its philosophers, and its philosophy that
characterizes it with its character and distinguishes it from others, its
subject is a meeting with existence through language, thus combining
existence and man, the worlds of man and what he suffers and what he
aims for in one crucible. Hermeneutics has its philosophers from
“Schleirmacher” through “Dilthey” to “Gadamer”. Accordingly, the
research is limited to dealing with some of “Gadamer’s” hermeneutic
terms, in an effort to clarify them, reveal their ambiguity, and
determine their implications and connotations, especially since he
made hermeneutics a step forward when he took it to the “linguistic”
stage, when he saw that the existence that can be understood is
language.

Keywords: Interpretation, Understanding, Consciousness-Text,
Interpreter, Perceiver
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 .1املقدمة:
تعي اهلرمنيوطيدا أو نظرخة اتقأوخل وممايرسقه االجتاه األقيم فلسفيًا يف سرب غوير
أخضا
ظاهرا يف اتوقت اتذي ميقلك ً
اتنصوص وكشف كنهها ،فكل مصطلح ميقلك تصرحيًا ً

ظر من غري اتدايرئ اتزاخر
ً
تلميحا خمبوءًا حيفز على املشايركة إلظهايره ،وهذه املشايركة ال تُنقَ ُ
املؤثث اتذهن( ،)1املقدي ابملؤهالت اتفكرخة واملهايرات اتلسانية وحىت غري اتلسانية
واتكفاءات اتلغوخة اتيت هتيئ تلممكن واملقخيل ،وكذتك تيخناميكا اتقندل بني ٍ
ماض فات،
وحاضر وآت ،اتيت من شأهنا أتهيله ابملدييرة على اسقجواب اتنصوص واسقنطاقها وإبراز ما
ٍ
أحياًن ،وال غرو يف ذتك مادامت
حتوخه من
مسكوت عنه أيىب اتقجلي ابتقصرخح واتقلميح ً
اهلرمنيوطيدا هي اتقأوخل مبا خعين محل اتلفظ على املعىن اجملازي أو االسقعايري أو اتكنائي أي
مبا هو مضمر ومسقوير ،وتلهرمنيوطيدا مصطلحاهتا امللغِزة اتياتة على هوخة اتفكرة اتيت
ُ
ٍ
معا ،ومصطلحات "أًن" و"أنت" وما
حتملها وترخي تبليغها ،هوخة اتقأوخل واتقطبيق يف آن ً
بينهما من عالقة تَسم اتوعي اتقايرخيي.
 1.1مشكلة البحث:
خسقدصي هذا اتبحث ابتييراسة واتقحليل بعض مصطلحات غادامري اهلرمنيوطيدية،
من حيث كوهنا متثل مصطلحات تربط بني اتوجود واتلغة ،وخبحث يف سياقها اتفلسفي
اتذي ايرتبط فيه ما هو إنساين حمض ابتلغة واتفهم واتقايرخ واتواقع ،وكشف براعة غادامري
يف جعل اتذاتية "مركزخة" يف عملييت اتفهم واتقأوخل ،اتيت ال تقم مبعزل عن اتقايرخ مبكوًنته

الر ُج ُل أ َ
صاب َخي ًْرا .ينظر :المحكم
( )1ال ُم َؤث َّ ِ
يز {أثاثا ورئيا} مريم  74وتأَثَّثَ َّ
َ
نزي ِل ال َع ِز ِ
ث أَي المؤثر وفي التَّ ِ
والمحيط األعظم (.)171 /10
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اتثالث (املاضي واحلاضر واملسقدبل) ،تلك اتذاتية اتيت خراها تصوغ كيان املقلدي وفهمه وتن
ُ
تنزاح جانبًا مهما حاول اتفكاك عنها ،فما اتذي ميكنه اتديام به إزاء وضعه هذا؟
 2.1أمهية البحث:
خسقمي اتبحث أمهيقه من أمهية موضوعه اتذي خسعى تلوقوف على معانيه
ومضامينه ،ذتك أن اتوقوف على معاين مصطلحات فلسفة ما ،هو يف بعيه األقصى
وقوف على هوخقها وطابعها اتذي مييزها عن غريها ،كما أنه وقوف على آتية متثل عنواهنا
وطرخدة اتقعامل معها وتوظيفها ،فمصطلحات كل فلسفة تقضمن توجهاهتا ويرؤاها ووجهات
نظرها وتوقعاهتا ،ومن مث حبث توظيفها واالسقفادة منها.
 3.1أهداف البحث:
اهليف اتعام ،وخقمثل يف إثراء اتبحث اتفلسفي يف جمال املصطلحات اتفلسفية،
واهليف اخلاص خقمثل يف حماوتة اتوقوف على ٍ
معان ملصطلحات فلسفية هرمنيوطيدية،
تندال بني اتفهم واتلغة من جهة ،وتبيني
وحبث اتكيفية اتيت ِصيغت هبا هذه املصطلحات ً

دوير املشايركة اتذاتية يف ذتك من جهة أخرى بفضل ما تنطوي عليه اتذات من مؤهالت
وصوال تإلبياع اتقوتييي.
متلكها ،وميكنها توظيفها ً

 .2منهج البحث:
خرتبط منهج اتبحث ايرتباطًا وثي ًدا مبوضوع اتييراسة ملناسبقه ته ،وهو املنهج اتفلسفي
اتقحليلي اترتكييب اتذي خقمثل يف حتليل املصطلح ،ومن مث اسقنقاج مضمونه ،كما اسقخيم
نظرا ملا خدقضيه تقبع اتيرخ املصطلح إذ تكل مصطلح اتيرخيه ،مع
املنهج اتقايرخيي
ً
أحياًن ً
أحياًن تلمنهج املدايرن مىت اققضى األمر ذتك.
اتلجوء ً
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 .3اهلرمنيوطيقا أو نظرية التأويل:
 1.3نشأة اهلرمنيوطيقا وطبيعتها:
اتثابت أن تنشأة اهلرمنيوطيدا صلة وثيدة بيويرها ووظيفقها ،فدي عرفت ألول مرة يف
اتيوًنن اتديمية مدرونة ابتفعل  Hermeneuinاتذي خعين أتوخل املرتبط اتيرخييًا برسول
جممع "آهلة" “ ”Pantheonيف األوملب اتذي كان خبلغ يرسائل تلك اآلهلة تلبشر ،حيمل
إتيهم ما هو ٍ
خاف عنهم ،وهو يف نظرهم ُملم بلغة اآلهلة ويرموزها ًنهيك عن تغة اتبشر
ومداصيها ،وتذتك صاير كل ما احقاج تقأوخل من بالغ أو نص هو يف مجلقه من ُمل ٍق إىل
ٍ
مقلق ،أو من ُمنق ٍم تعامل إىل ُمنق ٍم تعامل آخر ،إنه ندطة اتقداء خلفاء سابق مع ابحث
دائما هلرمس
السقظهايره ،كقلك اتيت بني "عامل اتنص وعامل اتدايرئ ،وابتقايل فهناك حاجة ً
تكي "خرتجم" من أحي اتعاملني إىل اآلخر" (عادل مصطفى، 2018،ص ،)37وأن تؤول

 To interpretخعين أن تسقظهر أو أن ترتجم معىن ،وال خكون ذتك إال ابتييراخة واخلربة
اتداديرة على اتقعبري بعي أن أجرى املؤول تذاته "موضعة ذاتية" “”Objectification
متكنها من إظهاير ما هو حبيس عامله اخلاص تلعلن ،أي أن تنقدل من احملقوى اتظاهر إىل
املضمون اتكامن املخفي ،وذتك من خالل فك كل اترموز واإلشايرات واإلحياءات سواء
كانت حميدة املعىن  Univocalأو مقعيدة أي ملقبسة املعىن  Equivocalحسب
تصنيف "يرخكوير" مبا فيها تلك اتيت يف األحالم ،وحىت خقسىن ذتك ،فإنه البي من املمايرسة
اهلرمنيوطيدية اتيت تكفل اتقندل اتسلس بني املاضي واحلاضر ،خاصة وأن طبيعقها تعطينا
أبيا سكونية ،إذ إن اتكيفية اتيت ندرأ هبا اتنصوص ونفهمها هي
األساس تكوهنا "مل تكن ً
متاما كما خقغري فهمنا ألنفسنا" (دافيي جاسرب،2007،ص،)22
مقغرية ابسقمرايرً ،
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فيخناميكيقها "حركقها" هي مبنزتة اسقعادة تلوعي اتدادير على ضم آفاق اتزمان أببعادها
اتثالثة ووضعها على مشهي ممقلئ ابحلياة بعي أن أخذ بشىت نواحي جمامع اتوعي عليه.
 2.3مسات املصطلح:
احتادا ال خدبل اتفكاك بني مفهومه وصويرته ،خاصة
خقميز كل مصطلح أبنه ميلك ً
وأن كلمة منطوقة تقضمن فكرة يرمبا متت بصلة تلعدل أكثر من احلس أو ابتعكس ،إال أنه
نوعا من اتوجود ،وميثل صويرة تعرب عنه ،ومبا أنه
أخريا
يرغم ذتك خظل ً
مفهوما حيمل ً
ً
أوال و ً
مدييرا ته أن خكون ته عمره اتذي قي ميقي به تعصوير أو خكون
كذتك فهو كاتكائن احلي ً
يرهن عصره فحسب ،كما أنه قي خغيب تدرون ،وخعود يف ٍ
أحيان أخرى تيبدى وحيظى أبمهية
مثال اتذي مأل اتفلسفة اتسياسية منذ عهي "سوتون األثيين"
ابتغة كمصطلح اتيميدراطية ً
“ 560-640( ”Solonق.م) إىل ققل اتفيلسوف سدراط وهجوم أفالطون عليها
قروًن طوخلة غائبًا حىت اتدرن اتسابع عشر امليالدي ،تيشهي املصطلح عودته
وأيرسطو ،وظل ً
مع عهي "اتعدي االجقماعي" وانقعاشه من جيخي ،وكل مصطلح ته اتيرخيه اتذي خشهي

مبيالده ودوامه وزواته وعودته إن كانت ته عودة ،وعليه ،فإن مهمة تقبع مسرية املصطلحات
تديير ما تبيو يرائعة فإهنا ابتديير ذاته تنطلي على شيء من اتقعديي ،اتذي خقطلب اتوقوف
على كنهه واتظروف اتيت نشأ فيها سواء من حيث اتزمان أو املكان ،مث إن املصطلح حييث
أن خهاجر من فكر إىل آخر ،و من زمان إىل آخر ،فمصطلح "مقفائل" مثال كان قي
اسقخيمه اتعلماء اتيسوعيون ألول مرة ،مث حيث أن تناوته اتفيلسوف الخبنقز حينما أتف
"مذكرات ترخفو" “ ”Memoires de Trevouxوترس حىت صاير وص ًفا ته
"فيلسوف اتقفاؤل" حينما مجع أعماته يف مؤتفه "اتعياتة اإلهلية" “”Theodicee
اتذي صيير عام 1710م ،كذتك احلال مع مصطلح "اتطبيعة اتطابعة" “ Natura
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 naturansاتذي حاز شهرة واسعة ،اقرتنت بكل من "جيويردانو برونو" و"سبينوزا" تكنه
ابألساس مصطلح مهاجر من اتعربية إىل اتالتينية كما أوضحت اتييراسات بعي ترمجة
أعمال اتفيلسوف "ابن يرشي".
وعلى ما تديم فإن مصطلحات اهلريمنيوطيدا تيست اسقثناءً من حيث ما جرى
عموما ،فإذا كان تكل مذهب أو نسق أو تياير مصطلحاته
على مصطلحات اتفلسفة ً

كثريا ما يرأخنا اتفالسفة
اتياتة عليه فإن تلهرمنيوطيدا مصطلحاهتا اتياتة عليها ،وهلذا اتسبب ً
خشكون من أهنم ال خفهمون بعضهم بعضا ،خاصة وأن تكل منهم مصطلحاته املقخصصة
اتيت أتخذ على عاتدها تبيان اتيالتة اتيقيدة ملفهوم من املفاهيم اتيت خرخي إخصاهلا ،وتذتك
أحياًن مصطلحات مبا خعنيه "علم املصطلحات" “ ”Terminologyمن معىن
جني
ً
خاصة بفيلسوف دون غريه تفهم فلسفقه ،واألمثلة على ذتك كثرية ،تعل أوهلا وأقيمها
حماوتة أيرسطو املقمثلة فيما قيمه من بيان تلمشرتك اتلفظي ،واترتادف وانقداء اتكلمات اتيت
ال تعقمي احملويرخة اتبشرخة غري املربيرة ،وضرويرة إجياد مصطلحات تدنية تليب احلاجة إىل اتيقة
اتيت تقوافق مع املنهجية اتعلمية ،وهكذا ،تقواىل احملاوالت سواء من اتفيلسوف نفسه أو من
غريه تفهمه ،فصرًن نرى فيما بعي مصطلحات فلسفية خاصة بـ"كانط" وأخرى خاصة
بـ"هيجل" وغريها بـ"هاخيجر" ،وابتفيلسوف اتذي قيي ديراسقنا ،مع األخذ يف احلسبان أهنا
أحياًن تقبني يرؤخة اتنسق
تيست مصطلحات تدف عني بيان مراده فحسب ،بل تقعياه
ً
غموضا تلفيلسوف أو
اتذي ميثله أبسره ،وتصري عنو ًاًن ته ،وهذا ال خعين أبن ذتك خشكل
ً
خضاحا عن جوانب غامضة فيه ،أو يرمبا مل خقم
تنسده خبعيه عن احلياة ،بل ابتعكس تديم إ ً

اتقطرق إتيها ،خاصة عنيما كان خندل معرفة جيخية من شأهنا اتعمل على تنظيم فكرة ما
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 ،ومن مث اتربط بينها وبني غريها ،فييراسة مصطلحات فلسفة من اتفلسفات تعطيها
ختصصها  ،وتؤكي هوخقها ،وترس طابعها اتذي مييزها عن غريها.
تبعا ألمهيقها هي كاآليت
واملصطلحات اتيت اسقهيفت ابتييراسة ً
 -1الدائرة اهلرمنيوطيقيةThe Hermeneutic Circle :
وهي أن ما خكقنزه املؤول من خربات وفهم تكون مبنزتة املؤهالت اتيت متكنه من
"اتفهم سل ًفا" “ ”Fore-understandمن خالل يرده كل ما خواجهه هلا ،كمرآة
نصا ابتدراءة ،فإنه خقناوته بقوقعات
خعكس عليها ما خدع حتت اهقمامهً ،
فمثال عنيما خقناول ً
معينة مرسومة سل ًفا ،وهذا ما خعرف ابإلسداط املسبق  Fore-projectionاتذي

خنبغي ته أن خراجعه على اتيوام ،ذتك أن كل مراجعة إلسداط من شأهنا تدي:م إسداط
جيخي من املعىن ،وحييث أن تصطف اإلسداطات املقنافسة ،فينقج عن اصطفافها أن خصري
املعىن أكثر جتليًا ،على أن هذه اتعملية املقواصلة يف كل مرة تنفقح على إسداط جيخي،
وهكذا ،خفضي كل إسداط على آخر ،وهذه احلركية هي يف جوهرها حركة اتفهم واتقأوخل
"فهذه اتعملية املقواصلة إلسداط جيخي من شأهنا أن تشكل حركة اتفهم واتقأوخل"
( ،)Gadamer, 2006,p.269وحىت خصل املؤول ملرحلة اإلبياع عليه أن خعرف
مقفحصا إايها ابتبحث عن املعاين املسبدة اتيت خنطوي
كيف خعود من اتنص إىل ذاته،
ً
عليها حىت خبلغ أقصى فهم ممكن ،وهذا خقم يف عملية مقبادتة تقمثل يف حماويرة اتنص اتذي
غىن
خيفي عوامل مقعيدة  ،مث خعود تذاته تيحاويرها ،وابتقايل فإن دائرخة األحكام املسبدة ال ً
خلي على اإلطالق.
عنها يف سبيل إحراز فه ٍم أتو ٍ
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 -2املوضوع اجلمايلAesthetic Object :
كل عمل فين أو مجايل ته موضوعه اتذي حيمل دالتة ما ،ال معىن هلا إال مىت جتلى
تذات تدوم ابسقعراضه ومتعنه ،فيصري بذتك مييرًكا ؛تكونه ابألساس قابال تإلديراك مبا حيمله
من قصيايت ضمنية تنفقح على اآلخر وجتذبه إتيها ،فقحيث حلظة اتقفاعل من اآلخر وتن
تبدي هلذا اتعمل قصيايته اتكامنة فيه ،بل سيكقسب دالالت أخرى بفعل االنسجام معه
من قبل املقفاعل بعي تفكيكه وإعادة بنائه  ،فقصري دالالت اتعمل مقجيدة ،فاملوضوع
منفصال  ،وال خنبغي اتقعامل معه على هذا اتنحو ،ملا ته من أصاتة
"كياًن
اجلمايل تيس
ً
ً
متايرس سطوهتا على اتدايرئ واملؤول أو املشاهي فيصري "حي ًًث" حنن نشايرك فيه" ( Chris
 ،)Lawn & Niall Keane,2011,p.9ومشايركقنا تكون ابتظنون أو
اتقخمينات وتصويرات من شأهنا اسقيعاء كل ما فيه من املعاين املخفية انطالقًا من كونه
أثرا ميكن اكقشافه من جيخي ،طاملا كل ما فيه من أسلوبية ،وسبك ألتفاظ تسيغ ممايرسة
ً
ِ
فهما
اتفعل اتقأوخلي عليه ،فكل موضوع مجايل هو يف حاتة وحية مع مقلديه ُحيي ُ
ث ً
عمال ما  ،وتقكن
توحة ،وما من شك أن كل ما خقمناه من قيم ً
تصويرًاي سواء كان ً
نصا أو ً
مثال ،هو أن جيي من خقلداه ،وميقلك املهايرات اتلغوخة واتذائدة اتفنية واترباعات اتلسانية
يرواخة ً
مجيعا "قييرات تواصلية متكنه مجيعها من فهم اتنص وأتوخله  ،إنه مقلق
تلقفاعل معه ،فهذه ً

مثايل خنشيه اتراوي" (حممي اتداضي ، 2010،ص.)318
 -3توقع املعىنAnticipation of Meaning :

هو فهم اتدايرئ معىن كامال من خالل جزء من اتنص ،وابتعكس فهم جزء من
اتنص من خالل املعىن اتكامل ،واتواقع أن اتنص ال خقم معناه مبجرد فهم مجلة أو عبايرة
منه ،وهذا فيما خرى غادامري خعود تداعية أتوخلية ًنشئة عن بالغة قيمية ،من شأهنا أن
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توقعنا فيما أطلق عليها بـ"اتعالقة اتيائرخة"  ، A circular relationshipواتذي
عمال
خيا من اتفرص إلتداء ميتوالته ال أن حنيه عني حي ما ً
خنبغي هو منح كل ميتول مز ً
أبيا إال على وجه
مبا خدره "يروالن ابيرت" ‘ ”Barthesحينما قال "اتعالمة كسر ال خنفقح ً
عالمة أخرى" ، ( (R. Barthes,1970, p.72وعلى أخة حال ،فإن كمال فهم
املعىن غاتبًا وف ًدا تغادامري تعرقله مداومة اتنص اتيت تقضمن توترات تنفرض بفعل اتزمان
خصوصا عنيما خقياخالن يف ذاكرة املقلدي فينقهيان به تنهاخة يرمبا
واملكان على أقل تديخر،
ً
تكون غري واقعية ،وما جيب هو أن خقحي املعىن اتعام تلنص ،حىت خنفقح أفده على توقع

جيخي ،وذتك خقسىن "بقحرك اتفهم بثبات من اتكل إىل اجلزء ،تيعود من اجلزء إىل اتكل"،
يف اتوقت اتذي تكون فيه املهمة امللداة على عاتق املقلدي هي أن خعمل على "توسيع وحية
معيايرا تلفهم
املعىن وبسطها" ) (Gadamer, 2006,p.291وحييد غادامري هنا ً
اتصحيح يف شكل نقيجة حتيث جراء اتقناغم "بني مجيع األجزاء مع اتكل" ،أما معياير
اتفشل خكمن يف انعيام اتقناغم اتذي خعين ضمنًا أن تفاعل املقلدي على مسقوى اتفهم مل
حييث أن اتفق فيه ما هو واقعي مع ما هو ممكن وابتقايل حيث اإلخفاق.
مفهوما هو اللغة)
( -4إن الوجود الذي ميكن أن يكون
ً
Being that can be understood is language

عبايرة خدصي من ويرائها غادامري أن اتوجود خكمن ويراء اتلغة وخقجاوزها ،وهو من
خعطي هلا اإلمكان ،وبعبايرة أخرى ،مثة أوتوخة تلغة على اتقفكري ،وتيس تلقفكري على اتلغة،
نصا إال وهو مييرك ملعىن هذه اتعبايرة ،وإذا ما تيسر ته ذتك،
فاتدايرئ خنبغي ته أن ال خقناول ً

فإنه حينئذ خسقطيع اسقنطاق مسكوت اتنص وإخضاح غموضه ،وذتك ألن كل نص ته
أزماًن "جرى
بعيه اتزماين واملكاين  ،وعليه فإن تلغة بشكل عام بناها اتوجودخة اتيت حتقل ً
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تفعيلها من خالل إعطائها أصو ًاات فيها بفعل اتقجربة  ،وعليه فإن عالققنا ابتعامل جرت يف
دائما ما تقوسطهما اتلغة ،وبعبايرة أخرى،
ضوء اتفهم واتقأوخل ،وهذان اخليطان املقشابكان ً
تيعم اتلغة اتعالقة اتقفسريخة املفهومة تإلنسان مع اتعامل"(

Chris Lawn & Niall

 ،)Keane,2011,p.88وهنا البي من اإلشايرة إىل أن تكل صوت ملفوظ بنية حتمل تصويرا
ته معىن خدصيه ،قي ال خقجلى إال إبضافة أتفاظ أخرى ته.
 -5حلقات احلياة التارخيية املغلقةClosed circuits of historical life :
هي ما تقضمنه اتذاتية من حضوير تألشياء واملوجودات حيثت بفعل تراكم خرباهتا
املاضية هبا فصايرت كما تو أهنا مرجعية ذاكراتية هلا ،تشيها كلما تناهى وعيها أو
إحساسها مبا مياثله ،وهذا ما قصيه غادامري ابملصطلح ملا كان مرتبطًا بوعي اتفرد اتذي خعي
مثال عبايرة ما مرتبطة يف وعيه أبخرى
جمرد ومضة يف حلدات احلياة اتقايرخيية املغلدة ،فقصري ً
حكما أو ايرتبطت عنيه أبحكام وحتيزات،
خمبوءة بفعل ماضيه اخلربايت ،وقي بىن عليها ً
تصري تسقيعى كلما صادف عبايرة تشبهها أو ترتبط هبا بصويرة ما ،أو كمثال آخر ،مشهي
ترس يف تصويراته ن وقي ايرتبط ٍ
حبيث أو حىت ترنيمة ما خظل فيما بعي كلما صادف ما
خشبهه خعييه تذتك اتسابق ومبا اقرتن به ،وجيري اسقحضاير اتوعي اتسابق هنا دون شعوير
من اتفرد ،إهنا كومضة تظهر يف منطدة اتوعي مىت ما متثل أمامه ما خسقيعيها تلحضوير
ًثنية ،وهلذه فيما بعي خنسب غادامري تشكل "حديدة وجوده اتقايرخيي"

“ Constitute the

 ،)historical of his being” " (Gadamer, 2006,p.278وأثرها على اتذات خقمثل
يف أهنا تظل تشي اتفرد إتيها ،فقؤثر على أحكامه كما أهنا يرمبا تفقح أمامه سلسلة من
االحقماالت واإلمكاًنت عني قراءته ٍ
مثال  ،خاصة وأن أي فن من اتفنون هو
تنص ما ً
مفقوحا
منقجا
"شكل مغلق يف تفرده وككل كامل عضوي مقوازن ،ويف األثناء خشكل ً
ً
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بسبب قابليقه تلقأوخالت املخقلفة اتيت ال تعي وال حتصى ،وال متس خصوصيقه اتيت ال تدبل
اتقغري ،ذتك أن كل ٍ
تلق أو اسقدبال تعمل فين هو أتوخل وأداء ته ،حيث يف كل اسقدبال
جيخيا تنفسه"( ،).Umberto Eco,1989,p 4فاملقلدون بال
أيخذ اتعمل منظوًيرا
ً
شك خيقلفون يف وعيهم ويرؤاهم ،وما حيضر هلم من صوير ذهنية.
 -6اخلربةExperience :
هي اتلحظة من اتزمان اتيت تنقمي ملرحلة اتيرخيية معينة ،قُ ِي َم يف حينها نص مدروء
معني أو عمل فين ما ،من شأهنا أن تعمل على اتقداء امللدي واملقلدي /املؤول و ِ
املؤول /اتنص
مزودا خبربة أتوخلية إىل جانب ما تنطوي عليه ذاته من حتيزات
واتدايرئ ،خكون فيها اتثاين ً
متثل فهمه املسبق  Pre-understandingهذه اخلربة اتقأوخلية متكنه من خالهلا متييز
ما وقع يف دائرة اهقمامه اتيرخييًا ،أي خفهم املوقف /اتوضع /اتلحظة اتقايرخيية اتيت أنقج فيها

اتعمل اتذي هو قيي اهقمامه ،إهنا ابتنسبة ِ
تلمؤول مبنزتة متثيل واسقحضاير تعملية جرت يف
املاضي ،ويف اتوقت ذاته جر اتلحظة اتيت هي اآلن واترجوع هبا تلماضي ،تذتك فكل عمل
مبا يف ذتك اتفين منه ،خنطلق من اخلربات أو اتقجايرب وال خلبث حىت "خرتفع فوقها
تيقجاوزها فيكقسب أمهية عاملية تقجاوز اتقايرخ " (.)Gadamer, 2006,p.xiii
وهذا ال خعفي اتدايرئِ /
املؤول أن حييط ابتظرف أو املدام اتذي أنقج فيه ما هو بصيده سواء
مشاهيا ،فجزء من تفاعله أتوخليًا معه ال خقم بل يرمبا
كان مدروءًا أو حىت ملفوظًا أو حىت
ً

خكون من املسقحيل (إذا اققصر اتسامع على اجلملة وظل جاهال ابملدام اتذي نشأت فيه)

" (حممي اتداضي ، 2010،ص.ص  ،)7-256فكل عمل نقج عن خربة ميقلك انفقاحا
يف ذاته جيعله يف حراك دائم خقجاوزها تغريها ،فكل خربة يف نظر غادامري هي ضمن جمال
اتفهم ،سواء كانت علمية أو إنسانية أو فنية أو حىت فلسفية هي "يف اتنهاخة جانب من
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جوانب اتفهم اتقأوخلي من حيث إنه خنطوي على "بنية دائرخة" “Circular
 ”structureمن عيم االكقمال" ( Chris Lawn & Niall
) ،Keane,2011,p.154وعليه فإن كل خربة "عمل" صييرت هي تيست يرهينة
بداعية مضبوطة وهنائية عملت على جتمييها تلحظقها.
 -7التحام أو انصهار اآلفاقFusion of horizons :
خدول غادامري "خنم مفهوم األفق على نفسه ،ألنه خعرب عن سعة اترؤخة اتعظمى
 Superior breadthاتيت خنبغي تلفرد اتذي خرخي أن خفهم أن ميقلكها"
تغواي إذ
( .)Gadamer, 2006,p.304فاألفق هو يف معناه األبعي حسي ،وخظل ً
اتلغة متيه ابالنكشاف واحلي  ،واملرء مطاتب أبن حيرز أف ًدا تيس ابملعىن اتذي خقبىن فيه
وجهة نظر غريه أو أن خقدمصه عاطفيًا ،بل عليه أن خنقدل مرتديًا إىل مشوتية أعلى مقجاوزة

تطبيعقه اجلزئية وطبيعة اآلخر اجلزئية كذتك تييرجة تذوب فيها اتذات مع املوضوع
وابتعكس ،وال خفهم من هذا أنه خصرف نظره عن األشياء اتدرخبة بل أن خراها من أعلى

بصويرة "ابنويرامية" تشقمل على مجيع األجزاء واملكوًنت اتيت متثلها ،بطرخدة تقيح تنا يرؤخة
أبيا إال أنه يرغم
اتذات ،ويرؤخة اآلخر اتقايرخيي ،فاألفق إذن هو طموح من نوع عال مقحرك ً
ذتك خسقعصي على اتقحدق اتقام ،ذتك ألننا ال ميكن أن ننجز اتشفافية اتقامة حنو اآلخر،
وعليه أكي غادامري أن انصهاير آفاق اتقأوخل ال خصل إتيه املقلدي بصويرة مطلدة ،وذتك ملا
كان مقص ًفا ابتقغري اتيائم ،وال خعرف االسقدراير على معىن بذاته ،بل إنه كلما الح منه
متاما خقصف ابالخقالف اتذي خقسم به أفدنا اتبصري مع
معىن أحال إىل معىن آخر ،إنه ً
كل خطوة خنطوها ( ،)Gadamer,2004,p.61فكل أفق هو تذات كما كل قراءة
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هي تدايرئ  ،وهذا اتدايرئ خدوم بنشاط "مسيوتوجي (عالمايت أو داليل) مقعيد األطراف
على حي تعبري "إخكو".
 -8الوعي املتأثر اترخييًا:

Historically effected consciousness

هو عنصر اتفهم ذاته ،وخؤثر يف عملية إجياد اتسؤال ،هكذا إبجياز خعرفه غادامري،
تكن ما عالققه ابتقايرخ ؟ يف اتواقع أن كل وعي هو وعي مقأثر ابتقايرخ طاملا أنه خعيش
حلظقه  ،وخبحث يف غريها من املاضي ،واتثابت أن هذا اتوعي هو وعي املؤِول اتذي
خقضمن ماضيا أتوخليا مؤثرا فيه ،إنه ماضي ذاكرته اتيت ختقزن معطيات ثدافية مقنوعة
وتوقعات وختمينات تصري يف حاتة سريويرة ال تنقهي مبجرد اتقفاعل مع اتعمل اتفين او
اتشروع يف معاجلة نصية ما ،فكل عمل فين أو نصي خقضمن ما خشجع اتوعي اتذايت
اتقايرخيي على املضي فيه ،وذتك ملا كان ذتك اتعمل أو اتنص ميقلك دخناميكية مقحركة هي
على املسقوى األبعي فعاتية حمفزة تلوعي على أن خنفقح على ٍ
عيد ال مقناهٍ من اتقأوخالت،
فاملؤول هنا هو اتسائل اتذي خطرح اتسؤال منطل ًدا من ذاته وابتقايل "تن خقسىن ته موقف
حماخيا حبيث خسقجوب ما هو بصيده من عمل ،ذتك أن موقع اتقأوخل هو ذاته
خكون فيه ً
املاضي على احلاضر" (،)79.Chris Lawn & Niall Keane,2011,p
فيحصل أن خكون اتنص مقضمنًا "إلحاتة ما يف حماوتة تسي فجوة ما يرمبا تكون نقيجة
إلضماير أو حلجب (حممي اتداضي ، 2010،ص  ،)15وعليه ،فكل وعي هو وعي
اتيرخيي أي مقأثر ابتقايرخ  ،ومبا خقضمنه من خربات إذا ما وظفها  ،متكنه من تدي:م يرؤخقه
ومنوذجه اتقأوخلي ،اتفعل اتذي تكون نقيجقه إحياث اتقواتي يف اتنص مبا حيافظ على أصاتقه
وخصوصيقه.
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-9االنطولوجياOntology :
عني غادامري تسقمي أساسها من أسقاذه هاخيجر ( ،)1976-1889وحتظى
بديمة جوهرخة عنيه حيث نلمس ذتك يف مؤتفه "احلديدة واتنهج" ،ففي اتوقت اتذي خؤكي
فيه أبن اتقأوخل ال خعرب عن ذاته بوصفه "فلسفة عملية" “Practical
أخضا قب ـ ـ ـل ك ـ ـ ـل شيء هـ ـ ـ ـ ـو "أنطوتوجيا أتوخليـ ـ ـة"
 ”philosophyفحسب ،بل إنه ً

“ ،”A hermeneutic ontologyفاتقأوخل خقسم بطبيعة اتبحث اتيائمة  ،وهذا
ما خدصيه غادامري ابتطبيعة احلوايرخة تلقأوخل ،بسبب ما يف بنية اتلغة من تطوير وتغري خعكس
أتمال من شأنه أن خعمل على انفقاح أو توسيع ما خطلق عليه غادامري "أفق األنطوتوجيا
ً
اتقأوخلية" اتذي ال خدف عن قيي وال حيي حبي؛ ألنه ببساطة ال "إجراء يرمسي" ته ،سوى أنه
خثري ذاته “ ”Self- perpetuatingمبا خقمقع به من "دخناميكية" فعاتة ال تفرت وال
تندطع ،وعليه فاتلغة تلعب دوًيرا حمويرًاي يف أخة عملية تسعى حنو اتكشف األنطوتوجي اتذي
ال خنفقح إال ابتلغة ،كما ال ميكن اتقعبري عنه إال هبا ،واتلغة من حيث هي كلمات منطوقة

أو "أصوات خعرب هبا كل قوم عن أغراضهم"(ابن جين ،اخلصائص ص )43.تذتك فهي يف
ماهيقها إجراء خقم بني ثالثة مكوًنت أو عناصر هم ُخمَاطَب ِ
وخماطب واألنطوتوجيا اتيت
بينهما اتيت جتعل اتفاقًا بينهما من حيث اسقعمال اتكلمات ،وهنا "ال تسأل عن املعىن ،
وتكن َسل عن االسقعمال" ) ، ) Janet Fodor,1977, p.19فاالسقعمال هو
اتفعل أو اتعمل اتذي أيخذ صويرة من اتصوير اتيت من طبيعقها إما االنفصال وإما
االتصال ،وعلى أخة حال ،ما كان تغادامري أن خطوير أنطوتوجيا اتلغة تو مل خدم هاخيجر
بقفكيك اتيرخ األنطوتوجيا ،وبذا اتقطوخر خسقديم اتدول أبن غادامري متكن من اتدضاء على
خصوصا ذتك اتذي بني اتذات واملوضوع.
اتبعي أو االندسام
ً
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

46

جملة كلية اآلداب -العدد  18ديسمرب 2021

دراسة يف بعض مصطلحات أتويلية غادامري

________________________________________________________

 -10اللعبPlay :
حتقل فكرة اتلعب مكانة يرئيسة بشكل خاص يف مؤتف غادامري "احلديدة واملنهج"
خصوصا فيما خقعلق ابجلماتيات ،فدي سعى تلقحول هبذه اتفكرة من اتنحو اتذي كانت
ً
عليه مع "كانط" و"شيلر“ ”Schillerإىل اتفن واتلغة ،ومنذ أيرسطو اتذي قال حنن
“نلعب من أجل االسقمقاع"! ،عليه فما هو اتلعب عني غادامري؟ وهل من خلعب خعلق
اجليخة جانبًا خاصة وأن اتلعب خقضمن جيخقه اخلاصة؟ احلديدة أن اتلعب عني غادامري هو
حيوث تلحركة حبي ذاهتا ،وتذتك تقعيد معانيها االسقعايرخة "فنجي أننا نقحيث عن تعب

اتضوء ،وتعب املوج ،وتعب ملعشق تروس اتناقل تلحركة يف آتة ،وكذتك تفاعل ألطراف
جسم اإلنسان ،وتعب اتدوى ،وتعب اتبعوض ،وحىت تعب اتكلمات ( Gadamer,
 ،)2006, p104فمها تعيدت صوير اتلعب هو يف معناه األبعي خنم عن حركة من وإىل،
أبيا ،وحنن من
إىل ما ال غرض أو سر ،فهو جتيخي وتكراير ال مقناه ال حيمل غاخة يف ذاته ً
ندوم بربط "ظواهر كظاهرة اتلعب حبدل اتذاتية" “”Sphere of subjectivity
وغادامري حينما خندل املفهوم تلفن خرخي أن خوضح أن ما تقضمنه عملية اتلعب هي كوهنا
دوما ملا كانت ال تقضمن أف ًدا يف ذاهتا ،مث إهنا حاتة
جتعل من اتالعب منجذاب إتيها ً
مقصاعية من اتشعوير ابتوعي اجلمايل ابملعىن اتذي تعنيه اجلماتيات ملا بعي املعىن
"اتكانطي" ،وقي ذكر غادامري أبن اتلعب خدوم على تعبة والعب ومقفرجني تربط بينهم
عالقات مقحركة ،وقي أطلق على هذا اتقوضيح "اتلعب جنبًا إىل جنب" “ A playing

 ”along withفللعبة األسبدية على اتالعبني اتفردخني ،وصحيح أن تلفرق اتيت متايرس
جميا شخصيُا ،تكن املهم ،وفوق ذتك
اتلعب هلا العبون جنوم وأفراد أساسيون خكقسبون ً
كله هو أن "اتلعبة ذاهتا حيث خشرعن اتلعب سقحظى على اتيوام بشموتية أكثر من
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سلوك اتالعبني وتصرفاهتم" (،)Chris Lawn & Niall Keane, 2011, p110
وجير غادامري هذا اتقشبيه على حيود اتذاتية من حيث أشكال اتفهم واتفرد ،فنسبة
اتالعبني إىل بنية اتفرخق أو اتلعبة ذاهتا ،كقلك اتيت تلذات اتفردخة املفكرة حيث تعي جمرد
جزء من عملية أتوخلية أكرب خسميها "حلدات اتيوائر اتقايرخيية املغلدة" “ The closed
 ”circuits of historical lifeاتيت خكون فيها اتوعي اتذايت جمرد ومضة خاطفة،
ذتك ألن اتقايرخ ال خنقمي إتينا بديير ما حنن ننقمي إتيه ،بعي أن أجرخنا عملية فحص
اتذات اتيت بينت تنا أننا يف كل مرة جزء يف حلدة أكرب وتقسع ،وهلذا تيخنا أحكام مسبدة
تشكل حديدة وجودًن اتقايرخيي .وهي مقمثلة يف اتلغة واتعادات واتقداتيي.
 -11منطق السؤال واجلوابThe Logic of Question and Answer :
ابألساس كان كوتينجوود ( )1943-1889هو من ابقكره عنيما أصر يف
ديراسقه تآلًثير اتربخطانية "برخطانيا اترومانية" “ Roman Britainعلى اتبحث ابتسؤال
واجلواب ،وعرف عنه أنه خسقخيم املنطق اتدائم على شدني "االسقدراء واالسقنباط" ،وعلى
أخة حال ،فإنه مت اتنظر إىل أن "منطق اتسؤال واجلواب" على أنه منطق خدابل املنطق
اتصويري اتقدلييي وخضاده ،وقي تلدف غادامري "منطق اتسؤال واجلواب" موظ ًفا إايه كإجراء
وضوعا تلقأوخل هو يف احلديدة نص
تفهم اتنصوص اتقايرخيية واسقنطاقها ،فكل نص صاير م ً
اتيرخيي حيقمل "اتظاهرة اتقأوخلية" ”“The Hermeneutical Phenomenon
نصا خطرح سؤ ًاال بغية اتوصول ملعىن خلقدي فيه أفق املؤول وأفق
وعليه عني اسقعراضه خظل ً
اتنص ،هذه هي املهمة اتيت من ويرائها قصي غادامري توظيف "منطق اتسؤال واجلواب"
واتنقيجة املرجوة من ويرائه بوجه خاص فهم اتنصوص اتقايرخيية ،فلن حييث اتفهم ما مل خقم
طرح اتسؤال "فاملرء اتذي خرخي أن خفهم خنبغي ته أن خقساءل عن ما خكمن ويراء ما قيل"
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( ،)Gadamer, 2006, p.363وما خدع حتت فهمه عليه أن خقصويره كإجابة عن
سؤال طرحه حىت خقمكن من إعادة بنائه مبا خضفيه من فرضيات تعقمل يف خميلقه وتوقعات
"قاديرا على
خسعى تلوصول إتيها إن كان قايرًًئ منوذجيًا ،فاتدايرئ اتنموذجي هو اتذي خكون ً
تيياي" (امبريتو اخكو ،2007،ص ،)22مبعىن أنه
أن خقحرك أتوخليًا كما حترك املؤتف تو ً
فهما كما تو أنه سأل مسكوت اتنص من خالل تفكيك أبنيقه وإعادة تركيبه حىت
جيري ً
تقحدق ته اتدراءة اتبناءة اتقوتييخة.

 .3النتائج:
مما سبق نسقنقج أن مهمة تقبع سرية املصطلحات بديير ما هي يرائعة ،وما فيها من
مقعة ،فإهنا يف اتوقت نفسه تنطلي على قي ٍير ال أبس به من اتقعديي واتصعوبة تكوهنا تدصي
اتوقوف على حديدقها ،وأن ديراسة أي مصطلح تسقلزم اتوقوف على بنيقه وكنهها ،وابتقايل
البي من اتسؤال عن نشأته وظروف تكوخنه ضمن مساير اتقايرخ انطالقا من مهيه األول،
وكذتك ضرويرة اترجوع تلظروف اتيت دفعت تسبكه وصياغقه بل حىت اتيوافع اتيت سيدت
ألجله.
كما اسقنقجنا أن مصطلحات غادامري اهلرمنيوطيدية تقسم ابتيخناميكية احلركية
املقواصلة بني اتذات واملوضوع من جهة ،واتذات واآلخر من جهة ًثنية ،وال تعرف اتسكون
وحتيل إىل احلركة األساسية تلوجود اإلنساين املنفعل املنطوي على اتقايرخ واسقغراق اخلربة
إلحياث حركة فهم شاملة.
جماال تلشك أن غادامري حاول من خالل مصطلحاته إسداط فرضية
ومما ال خيع ً
اتنشاط املسقدل تلوعي ،فكل وعي خقشايرك مع غريه طاملا هناك قاسم مشرتك بينهم مقمثل
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يف اتلغة ،مما خفقح اتباب أمام اتقأوخل اتذي بيويره خفقح ابب اإلمكان إلجراء اتقحاوير
واالسقكشاف واتيفع حنو اإلنقاجية واإلبياع.
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