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الهيرمينوطيقا
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 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 فاتحكوثر ترجمة: 
 
 
 
 

  وتأويل النص وغايات تأولي مينوطيقا الهي  حول 
اض  جمن ؛التأسس  -ه، والمنهج االفير موسوعة منشور عىل )و  ص مير

  الموسوعة عىل ستانفورد للفلسفة
جمة ه  للنسخة المؤرشفة ف   هذا الرابط(. ننوه بأن الير

ا
  قد تختلف قليًل

، والتر

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة للمقالة، حيث أن النسخة الدارجةعن  ه قد يطرأ عىل األخي 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  هذه الير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للير
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 دلعٌت ونواتجاحلاملة ال البشرية فعاليت تنشأ عند التعامل مع األ للتأويل ابدلشاكل اذلَتمينوطيقا كمنهجيةتتعلق 

 ادلشاكل. ىذه رلموعة أدوات دلعاجلة معرفة منهجية توفر  وىي بوصفهاالنصوص. وابألخص  األفعال،ىذه 

نشاط  فالتأويليف حياة اإلنسان,  ادلتكررة  السائدة ومن اإلشكاالت جموعة قدًن مبتقليد كالتأويل  يرتبط 

ما يرونو مهما يف نظرىم. ونظرا لتاريخ إىل فهم كلما تطلع البشر ينطلق  انساين حاضر يف كل وقت و حُت  

مع مرور الوقت  اكبَت   شهدت حتوال ، قد   وأدواهتاقضاايىا ، ، فمن الطبيعي أن تكون  اذلَتمينوطيقا الطويل

اذلَتمينوطيقا  الرئيسية يفادلشاكل بعض على قالة التأويل نفسو. تركز ىذه ادل مبحث  و حلق ىذا التحول ، 

 .ذه اإلشكاالتانجعة ذل ادلقًتحات اليت قدمت دلعاجلة  عند بعضوتقف 

 

  1-مقدمة 

 2 . التأويل حلقة 

 3 . النص أتويل 

 4.النصوص غاايت أتويل 

 5افاستنتاج -نج  افاتاراي . امل 

 6ة. خامت 

 املراجع 

 األدوات األكادميية 
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 موارد أخرى من شبكة اإلنارنت 

 املدخالت ذات الصلة 

 

 

 مقدمة -1

 أتويالت كهنةمتنوعة من قبيل   أبغراضو تعلقت شهدت شلارسة التأويل تطورا مهما عند اليوانن القدماء 

تعود بداايت اذلَتمينوطيقا األوىل اىل والعقود.  وأيضا القوانُت والشعرية،األساطَت الفلسفية  األحالم، ادلعابد،

 غلبة طابع االستعارة فيها القدؽلة ىوىذه التأويالت أبرز مسات تفسَت ملحمة ىومَتوس. و لعل 

sssiroglala.  (sssirogls ,   منssss srogiaila شيءقول   أي )طريقة ىذه . وكانت سلتلف

اليت تضمنت مطالبات وبياانت بدت غَت مالئمة أو زائفة من  ادلرجعية للنصوص  احلريفغَت   التأويل 

ادلعٌت اخلفي هتدف إىل إغلاد   التأويليةىذه احملاوالت .(  esai 1934الناحيتُت األخالقية وادلعنوية )

aionaols  نطاق  ىذا علىوقد مورس منهج االستعارة ادلعٌت األساسي. ابعتباره ،  الظاىر حتت ادلخبأ

 )الحق.وقت  احملدثة و حىت ادلدارس االفالطونيةعهد الرواقية و القرن السادس قبل ادليالد إىل  ذواسع من

zlaosS 2016)  ما يصطلح عليو  التأويليةأبرز مسات كانت   يف العصور الوسطىslliaaaa sc 

salaogia   كانت  الكالسيكيُت . ادلؤلفُت طبعات وتعليقات  سبقت اليت نموذجية القدمة أي تلك ادل؛



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ادلتعلق التصنيف ذلك  ىو  ، ولكن األكثر استخداما slliaaنسخ عديدة من ىذه ادلقدمات ىناك 

 : (4iais 2011: 84)  السبعة االتيةابألسئلة 

 ؟(aala/oigaoasمن الكاتب )-1

 ؟(aalc/asaigls) عماذا يكتب-2

 ؟(lag/lsaas)دلاذا يكتب -3

 ؟(aaoaoco/aocaa) كيف كتب   -4

 ؟(aasaco/aiaoaa)مىت كتب النص او نشر -5

 ؟(acl/solo) اين كتب النص او نشر -6

 ؟(aalcaa tslasasalcaa/tslasasa)أبية وسيلة كتب النص او نشر -7

 عن التأويلا منهجيقدم كتااب  أول من roasaa aoagsc 4saaasaigداهناور يوىان كونراد يعد 

 cis coal laaigogiala ia asslaloal  و(، كتابrsirig 1974عامة )بصفة 

lssaaalsaogla ( 1630  و )ىَتمينوطيقا  ة ديداجلالالتينية  للكلمة  اول استخدام  تضمن سي 

aigaiaiaalls   لطريقة عامة يف ادلعرفة كعنوانaocaa alliacl .الكتاب  . اما الغرض من ىذا

 .معٌت أي نصيف بُت الصواب واخلطأ  عرب التمييزأرسطو ارجوزة تكملة  فهو

(eigaa aiaaaa s tssao claligaigi) 

  شيء.بوصفها معرفة مشًتكة تتعلق بكل العلمية  اجملاالتبكل  عام يتعلقهبذا ادلعٌت فان اذلَتمينوطيقا منهج 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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(aas riaigssla oaalcaa alliaalla loaaaala .)اخلطاب الشفهي  وتنطبق على

سلسلة من ادلؤلفُت   احذ و ىذا ((.salaogaa algloala ia ogsaloalcaaادلكتوبة والنصوص 

كثر ا (. zlaaaiga sac  ossasgca 2005يف ادلنطق ) التأويل أسس منهجحذو داهناور الذي 

 roasaa assacigrكالوبَتج   يوىان  ام بو ىو ذاك الذي قيف ىذا الصدد االعمال ااثرة لالنتباه 

 ان الوقوف عند  وأوضح بعمومتيها  وبُت االلتزام  التأويل  بُت قواعد دتييزا متطورا (, الذي قدم 1654)

على ىذا األساس فان اذلَتمينوطيقا العامة وجدت قرنُت . و التأويل االمسى دلمارسة اذلدف ىو نية الكاتب 

 الذي قدم تصوره اخلاص للهَتمونيطيقا يف مطلع القرن zlasiligaslaig شاليرماخر قبلاألقل على 

  غَت صحيح.قبلو ىو ببساطة اذلَتمينوطيقا مل تكن موجودة أبن  . لذلك فان االدعاء19

(zlaaaiga sac  ossasgca 2005 :9 ;4iais 2011: 119tt., zlaosS 2016: 

68tt). 

األفعال  اعتباريبدأ ابلسؤال عما إذا كان ينبغي  نطاقا، وكثَتا ما التأويل أوسع النقاش بشأن واليوم أصبح

ميل  الطبيعي منذأصحاب ادلذىب . وقد زعم التعامل معهاوكيف ينبغي  ،أم الفيزايئية ظواىر اإلنسانية 

llss (1843/1974  أنو ينبغي النظر إىل األفعال )على أهنا ظواىر اإلنسانية  ، الكتاب السادس

 التأويل إذامن الصعب ان تتجلى قضااي لكن دراستها وفقا لذلك.  و جتب ة ، يمتصلة بظواىر أخرى طبيع

 ;4lsaaii  (1883/1990غلادل ادلؤولون من أمثال ديلتاي  يف ىذا الصدد الطرح .تبٌت ادلرء ىذا 

مبا اهنا ظواىر طبيعية إليها كاإلنسان ال ؽلكن أن ينظر  سلوكات ن أب، (1927/1992;1924/1990

أي ردود الفعل  الالإرادية،حلركات اجلسدية ان ا امجاع علىهناك ف .بشكل قاطع  متميزة داللة حتمل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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االرادي  للفعل اإلنساينمبسألة ما إذا كان  اخلالف فيتعلقاما  إنسانيا.فعال ليست  البحتة،الفسيولوجية 

تنشأ  التأويلفإن قضااي  التأويلية،النظر  اعتمدان وجهة(. وإذا lsaaSselaoa 2012معٌت أم ال )

تشكل مادة األفعال ونتائج ىذه  معٌت ،اإلنسانية ذات عليو فان األفعال . و ابلضرورة يف رلال العقل

 .التأويل تستدعي 

 انطولوجي و ابستيمولوجي.:ية بُت مستويُت من التحليل من ادلهم التمييز بعنامن جهة أخرى ، 

 ) tstalSlaaaكهَتمينوطيقا احلقائق  ية التأويلالفينومينولوجيا ذلذا الغرض  ىايدغر  اقًتح 

زلورىا ىو التحليل الوجودي للدازاين : التقليدية  اليت ينبغي أن حتل زلل األنطولوجياو  ( 1923/1995)

4saila ينبغي الكشف عن معٌت عليو  و . (1927/1993 ، أي اإلنسان ) االن-ىنا-ادلوجود

عملية مقًتح كطريقة  Auslegung و التأويل نتيجة لتحليل السمات الفريدة للدازاين  ، ابعتباره الوجود 

 .العاملللوجود يف 

( ، لدرجة 2000; 1986/1993; 1960/1990تبٌت جادمَت جزئيا ىذا ادلوقف من االنطولوجيا  )

يعتمد إىل حد كبَت على عمل ىذين ادلفكرين كمشروع فلسفي موسع   ان ما يسمى فلسفة  التأويل 

(Malpas and Gander 2014)..) 

فيما  ضوابط  ة، فإهنا ال حتتاج إىل تقاسم أي  التأويلإبستمولوجية حول  وابلرغم من إمكانية قيام دراسات 

، وصفية او معيارية كانت  ؽلكن أن تبدأ  ادلقارابت االبستيمولوجية ذلك ان . ابألنطولوجيايتعلق 

يف ادلشكلة و  عن تدخل االنطولوجيا و نسقها حلول للمشاكالت  بشكل مستقل واقًتاحمبشكالت أتويل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ا بو إىل حد كبَت فان  حىت عندما  يكون التمييز بُت ادلستوىُت االنطولوجي  و  االبستيمولوجي معًتف . رلاذلا

 ىذه ادلسألة موضوع خالف  فيما يتعلق بتجاوز بنية و نسق ىذه ادلواد ادلتدخلة يف نشاط التأويل .

التفسَت متعلق  مقابل الفهم  " Erklärenمقابل يف  Verstehen" ن اجلدال القدًن بشان الواقع, ا

 هاتوظيفلعٌت ، مادة حاملة دل الوقوف عند من أجل ة متميز  طريقةىناك  تإذا كان مبسالة ما إىل حد كبَت 

 ;Geisteswissenschaftenيف العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية )

Kulturwissenschaftenمنهج الفهم مثال  ( ، اليت تتعامل مع ىذه ادلواد ، أي Verstehen  ،

للتوظيف يف العلوم االجتماعية قابلة  اح أو ما إذا كانت الطريقة العامة ادلستخدمة يف العلوم الطبيعية بنج

 .Erklären منهج التفسَت  واإلنسانية أيضا ، أي

طالب كما ىو معروف ابستقالل  العلوم    الذي  4lsaaii  ومنهم ديلتاي دعاة تبٍت ادلنهجُت 

فيلهلم ويندلباند اما الكانطيون  اجلدد مثل  .االجتماعية والعلوم اإلنسانية  و اليت غلب أن تتبع منهج الفهم

ilsaisa ilaciscsac  وىاينريش ريكَتتtilaglla clltiga   فقد ركزوا على ان تكون

 أساليب تكوين ادلفاىيم واالحكام  مشًتكة يف سلتلف العلوم  إنسانية او طبيعية كانت .

( فان منطق العلوم اإلنسانية  يتميز ابالشتغال على ىدف ilaciscsac (1894) ابلنسبة لوندلباند 

مرتبط حبكم خاص يف ادلاضي خالفا  للعلوم الطبيعية  واليت يكمن ىدفها يف  lclorgsoallمعزول  

 . aoaoaaiallصياغة القوانُت العامة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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تتسم العلوم اإلنسانية بطابع خاص  على مستوى بناء ادلفاىيم  اليت  clltiga((1929ابلنسبة لريكرت 

كيف ؽلكن للمفاىيم العامة األساسية ألي تصور  علمي أن تلتقط موضوعا خاصا  ب تتعلق حلت مشكلة 

 ، دون إخضاعو ببساطة لقانون عام مرتبط ببناء ادلفهوم العلمي الطبيعي.

ىذا التفريع الثنائي   llss، يرفض انصار ادلنهج االحادي مثل ميل ادلقاربة ادلزدوجة ه على النقيض من ىذ

وينتصر دلقاربة  واحدة قابلة للتطبيق على مجيع العلوم ، مقتنعا ابن اكتشاف ووضع فرضيات تشبو القانون 

 شلكن أيًضا يف العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية.

احلجة" ، أي ادلوقف -ادلوضوع -تسميتو "ادلنهج ما ؽلكن بولبق قيف قلب ىذا اجلدل يكمن سؤال يتعل

 (2003؛ ل. أندرسون  1981 ريكورالذي غلب أن يتبعو ادلنهج  العلمي يف  موضوعو . )

معينُت ، فعلينا عندئذ أن تكوين انطولوجبنب و  بنية وجود عن  موضوع التحليل العلمي  افصح وإذا 

تفًتض احلجة أسبقية موضوع التحقيق على طريقة التحقيق ، . هما نستخدم طريقة مناسبة للتعامل مع

أو  igaaiaia عادة ما يتبٌت ادلرء إما الفهم  ف .واعتماًدا على وجهة نظر ادلرء فيما يتعلق بقبول احلجة 

 eigaaiaiacia.  و ذلك ابلرغم  من احملاوالت العبقرية األخرى مثل إمكانية " ngtsagiaالتفسَت  

ngtsagiaتفسَت  (اليت اقًتحها  ماكس فيربال هم" )ف lsb iicig (1922/1985) 

ىذا ىو . نفصل  دائما يف ىذا النقاشال ت االنطولوجية و االبستيمولوجية حال ، فإن ادلستوايت  ةوعلى أي

احلال بشكل خاص فيما يتعلق ابحللقة التأويلية اليت تعمل كحجة سائدة لدى مجيع أولئك الذين يطالبون 

 ية العلوم اإلنسانية ، واليت سننتقل للحديث عنها  اآلن.ابستقالل

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 . حلقة التأويل2

قضية ابرزة للنقاش منذ الفيلسوف و اللغوي األدلاين  فريدريش  hermeneutic circleحلقة التأويل 

( ، الذي قد يكون  أول من لفت االنتباه إىل دائرية التأويل : 1808 :178) Friedrich Astاست 

"القانون األساسي لكل فهم و معرفة" ، زاعما  "إغلاد روح الكل  من خالل الفرد ، و من خالل الكل فهم 

كل  دون مؤكدا انو اذا كان ال ؽلكن فهم ال . 1829تصوره ىذا يف كتاابتو للعام  شاليرماخرالفرد". و تبٌت 

 .( 329tt: 1999اإلشارة  إىل الفرد ، كذلك ال ؽلكن فهم الفرد إال ابلرجوع إىل الكل. )

" أي tgaacasaS cig tsaSailaفيصف ىذا ادلبدأ ابنو :  "  nalslo iiaalاما اؽليليو بييت 

 .(15tt: 1962) مبدا الكمال .

 : ابن  Charles Taylorيف حُت يصرح شارلز اتيلور 

"ىذه إحدى طرق زلاولة التعبَت عما يسمى "حلقة التأويل ". وما ضلاول إثباتو ىو قراءة 

معينة للنص أو للعبارات ، وما ننشده كأساس ذلذه القراءة ال ؽلكن إال أن يكون قراءات 

نسعى  من كل،  -اطار عالقات جزء  أتسست يفأخرى. دائرة ؽلكن أيضا أن تكون قد 

لنص مبجملو، وذلذا نناشد قراءات اجزائو اوال .و ألننا نسعى لبناء خالذلا لبناء  قراءة ا

ادلعٌت  ، فان قراءاتنا لألجزاء ال أتخذ كامل معناىا اال يف اطار عالقتها بباقي االجزاء و 

 بكامل النص."

الذي يعترب حلقة  Heidegger عديد من الفالسفة الالحقُت  هنج ىايدجريتبع  ،  من جهة أخرى

 ( كما يصرح :195: 1927/1962التأويل  قضية انطولوجية)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الوجودية  أي  4saila" ان احللقة يف الفهم تنتمي اىل بنية ادلعٌت .وىي ظاىرة أساسية يف بنية الدازاين  

 ة احللقة."يف فهم التأويل .فهو بوصفو كياان ، ؽلثل وجوده يف العامل نفسو قضية أنطولوجية تتشكل داخل بني

تصور ىيدغر ىذا كان زلط  انتقاد شديد ابعتباره زلاولة عقيمة لتحصُت تصوره من اهتامات تبٍت اجتاه 

 (.19: 1994)ألربت  sogloglaaالقبلية  

ويرى آخرون أن حلقة التأويل  مشكلة منطقية أو منهجية. بداية ليست حلقة التأويل مشكلة منطقية ابدلعٌت 

انشئة عن   circular argumentationال يتعلق االمر بتعميم حلقة حجج  الدقيق للكلمة  اذ

 دالالت مت التوصل اليها انطالقا من مفاىيم مستعملة يف النص.

(  أن حلقة  التأويل معضلة ذات طبيعة منهجية أو zaira9ssig )1979/1988اذ يرى  شتيجمولر 

دا على ما نقصده  ابلضبط عندما نتحدث  ابألخص ىي  واحدة من ست  اشكال دلعضالت  تنشا اعتما

عن "حلقة التأويل ". وىي ليست مشكلة إبستمولوجية يف  العلوم اإلنسانية فحسب , واظلا ىي مشكلة 

تواجو كل  التخصصات. ىذا ىو احلال ، على سبيل ادلثال ، يف ما يعرف مبعضلة التمييز بُت مرجعية 

أن صعوابت شلاثلة تنشأ  zaira9ssigبُت  واألدب،لم الفلك ادلعارف و احلقائق. وابستخدام أمثلة من ع

عند اختبار الفرضيات ادلتعلقة ابلتمييز بُت الوقائع ومرجعية ادلعرفة. ذلك ان اختبار فرضية ما  يتطلب فصال 

واضحا بُت فروض ادلالحظة  من جهة أوىل  ، و بُت افًتاضات  ادلرجعية ادلعرفية من انحية أخرى . وىذه  

. و zaira9ssigة ال تنشأ يف العلوم اإلنسانية  فحسب بل و يف العلوم الطبيعية أيضا حسب مشكل

ما غلب اعتباره واقعا وما يشكل مرجعية معرفية  امجاعهم علىؽلكن حلها فقط من خالل نقاش ادلختصُت و 

 يف الفرضيات موضوع الدراسة.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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على ان   Walløe, Jon ElsterLarsو  Dagfinn Føllesdalيتفق  كل من  ،من جهة أخرى 

من ادلسائل ادلنهجية اليت تنشأ  عند سلسلة(.  ويقفون 116tt: 1996)حلقة التأويل مشكلة منهجية 

أثناء عمليات الفهم ، ويقرون أبهنا تظهر مجيعها يف سياق تربير التأويل . ليميزوا بُت أربعة اختالفات: حلقة 

قة منهجي االفًتاض او  االستقراء ، وحلقة اإلجابة عن الكل واجلزء ، حلقة الذات و ادلوضوع ، حل

 األسئلة.

بدل ان تظهر حلقة التأويل كمشكلة منهجية اثناء اختبار فرضيات التأويل ؽلكن اعتبارىا  ،و بناءا عليو 

 مشكلة عالقة بُت معٌت الكل و اجزائو اثناء بناء ىذه الفرضيات. 

 او اية ظاىرة امربيقية جتريبية تنشأ عندما ال يتحقق  فهم تعبَت لغوي   على ىذا األساس فان حلقة  التأويل

(. من الضروري عندئذ وضع فرضيات  lsaaSselaoa 2009تلقائيا )و  على الفور عالمات أخرى

 أتويلية ، وأثناء ىذا النشاط يواجو ادلرء مشكلة  فهم الكل  وفهم عناصره. 

مبجرد ان يكتسب االنسان خربة يف مجيع ادلستوايت ادلرتبطة  ح روتينيةمناولة اللغة مهارة مركبة تصبكما ان 

بفهم سلتلف التعبَتات : الصوتية الفونولوجية ، الداللية ، النحوية و العملية الربمجاتية .مث  تدرغليا يتم 

 iasasa تصنيف األصوات، الكلمات ،اجلمل  و النصوص تلقائيا يف اجلهاز االدراكي لإلنسان  )

1987 :275t ، وتصَت معاجلة اللغة ال واعية   إىل حد كبَت. وإذا نشأت صعوبة يف عملية فهم اللغة ).

، وتنشأ فرضية أتويلية.  وعجز االنسان عن فهم تعبَت لغوي واحد أو أكثر ، اذ ذاك تفعل  ادلوارد االدراكية 

 الفونولوجية:  متعددة ىذا عملية واعية ابعتبارىا عملية تفاعلية من مستوايت اللغوي   النفس يف علم 

واقعية. و ىناك ما يكفي من األدلة اليت تدعم  فكرة أن اخلطاب يف حلقة ال، النحوية ، و  ة، الدالليالصوتية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 .J) الفور .التأويل ؽلكن اعتباره عملية البحث اليت تنشط اذا ما استعصى فهم التعبَت  اللغوي على 

Anderson 2005: ch. 12; Danks, Bohn, and Fears 1983; Simon 1986) 

خالل عملية التحليل يتم حتويل الكلمات يف التعبَت اللغوي إىل دتثيل عقلي ػليل على معاين الكلمات، كما 

تم معاجلة معٌت  و ىي ذات صلة وثيقة ابلتأويل .اذ خالل ىذا اإلجراء ي  العقلي ،اإلدراك  ذلك علماءفسر 

كل مجلة على حدة ليتم بعدىا  دمج كل من اإلشارات الداللية والنحوية ، من أجل حتقيق فهم تدرغلي 

 (.4latig 1994لعبارة أو نص.)

 

 . تفسري النص3

وان  فهم اجلمل يستدعي فهم  النص يتطلب فهم اجلمل اليت يتكون منها ؛ ان فهمللوىلة األوىل يبدو 

الكلمات اليت تتكون منها أيضا . يستند ىذا الرأي الواسع االنتشار إىل االعتقاد بصحة مبدأ التكوين 

 principle of compositionality (zSsco 2013 و منو يفًتض أن حتديد معٌت تعبَت )

القسم  معروف يفكما ىو   toaasoc tgiriمركب يتم  من خالل نسقو  ومعاين اجزائو.  و قد أعلن 

( أن الكلمات ال 1884) أساسيات احلساب tgaacssria cig nglaaaialtمن كتابو  60

 أتخذ معٌت اال يف مجل كاملة.

  contextعادة ما يشار إىل ىذا ادلبدأ ادلرتبط مببدأ التكوين و ادلختلف عنو ابسم مبدأ السياق 

principle حيث يصرح فرغلو Frege : 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  13 

 

na ria9ra riaa cig zsaS ssa tsaSia ilaia zlaa asa; cscagla igassaia 

sala ailai eailsi lagia  aassa. 

 )يكفي إذا كان للجملة ككل معٌت ؛ ان حتصل أجزائها على معانيها(

وىناك توافق بُت العديد من النظرايت ادلعاصرة على أن القيمة الداللية للجملة ترتبط ابلقيمة الداللية 

ذلك   ؛ كوانهتا ، بقدر ما يتحقق مبدأ التوافق. ومع ذلك ال ينبغي التسرع يف  افًتاض مبدأ شلاثل للنصوصدل

ان القيمة الداللية للنص ال تنطبق ابلضرورة مع القيمة الداللية دلكوانتو وبنيتو. فاذا كانت اجلملة تعرب عن 

ؽلكن فهمها مباشرة. و اذا كان ؽلكن فهم معٌت  فكرة معقولة، فإن النص يعرب عن سلسلة من األفكار اليت ال

اجلملة، حفظها ومعاجلتها ؛ فان فهم  معٌت نص ككل يتطلب  عملية ادراكية عقلية أكثر تعقيًدا. 

(zlaosS 2012 و ىذا االعًتاف بتعقيد  .)النص ىو اخلطوة األوىل ضلو البحث عن النماذج  عملية فهم

ونوقشت يف علم النفس اإلدراكي.  النماذج اقًتحتد بنجاح. مثل ىذه اليت ؽلكن أن تتعامل مع ىذا التعقي

  esa 4il tوفان دييك   issaig hlaaalaومن األمثلة البارزة على ىذا النموذج ما قدمو كينتش 

النموذج  على معاجلة ادلعلومات اليت ترد اىل العقل مبجرد إجراء حتليل شامل وداليل.  اويركز ىذ( ، 1978)

ديد و حتليل آخر ، ينصب تركيز ىذا  النموذج بشكل مباشر على فهم النص كامال ، بعد حتمبعٌت 

ومن العوامل احلامسة يف ىذا الصدد حدود سعة  جهاز االدراك ، أي عدد ادلقًتحات  ادلقًتحات االولية.

ها إدراكًيا يف اليت ؽلكن إبقاؤىا نشطة يف الذاكرة. والنتيجة ىي أن رلموعات من االقًتاحات تتم معاجلت

التالية و  a2األوىل يف دورة واحدة ، مث مقًتحات  a1دورات  متسلسلة ، مبعٌت ، تتم معاجلة مقًتحات 

 ىكذا دواليك.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ومن مث ، يصبح من الضروري استخدام ادلعايَت ادلالئمة اليت يتم مبوجبها احلفاظ على ادلقًتحات نشطة ، 

ىذه ادلعايَت ادلقًتحة ابلقرب الزمٍت وأعلية ادلعلومات ادلنقولة.   وتتعلقحبيث ؽلكن نقل معٌت النص أبكملو. 

الرائدة" ،ػلافظ االفراد خالل عملية  ة"االسًتاتيجيأي  ralcsis“-icri aagsairieوفقا دلا يسمى 

.ويتم ذلك  انطالقا من  التأويل على ادلقًتحات النشطة وتلك اليت  ذلا األولوية يف التمثيل اذلرمي للنص

اض وجود عالقة ىرمية بُت ادلقًتحات الواردة يف النص. ويف عملية موازية لوضع " استنتاجات جسرية افًت 

bridge inferences استنتاجات من أجل الربط بُت مصطلحات غَت ذات صلة   ادلؤول"يضيف فيها

" تتضمن ملخصا لفحوى النص.  aslgo-ogoooalaloaaفيما بينها ، وحتدد" مقًتحات كلية 

ل ىذه العملية ادلعقدة ، يقوم ادلؤول  بشكل نشط بتفسَت معٌت النص أبكملو ويستوعب معناه وخال

(hlaaala 1998.) 

ىذه النماذج لفهم النصوص ختترب جتريبيا وتشكل خطوة ىامة ضلو صياغة سرد لتأويل  النصوص يستند إىل 

تقدًن ظلاذج قابلة لالختبار من فهم  أدلة جتريبية متينة. ومع ذلك، فإن النقد الفلسفي يشكك يف إمكانية

النصوص دون االعًتاف بشكل مناسب ابالفًتاضات ادلعيارية اليت تكمن وراء كل ادلمارسة التأويلية 

 والتطبيقات العملية. 

اجلدال  الفلسفي األصللوسكسوين  نشا عن كبَت. االجتاه األول  ذلما أتثَت اجتاىان كانيف ىذا الصدد ىناك 

 gscllssالذي  يعرف ابسم تيار  "التأويل األصلي و لنصف الثاين من القرن العشرين القائم يف ا

laaigogiasaloa  ، ففي وضعية مفًتضة  ، يواجو ادلؤول الفعل  اللفظي لفرد ينتمي لثقافة سلتلفة ."

وذلك انطالقا من  دون  ان يكون لديو أي نوع من ادلعرفة عن معتقداتو أو رغباتو أو ادلعاين اليت  يعرب عنها.  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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التعرف على معتقدات ، رغبات و  معاين ىذا الشخص ، ابلنظر اليو  بوصفو كياان فيزايئيا ماداي  دون أية 

(. يف ىذه الوضعية ادلصطنعة ، ؽليل ادلؤول اىل  108: 1983مساعدة من الًتمجة يف ذلك. )لويس عام 

 فًتض أن يكون ضروراًي لتأويل او لًتمجة صحيحُت.تبٍت مبدأ أتويل  عام ذي طبيعة معيارية ، والذي من ادل

 : (9alai )1960: 59.اذ  يرى كوين   يف ىذا السياق ؽلكن ان نورد مواقف متعددة

" ان أتكيدات احملاور قد تكون  كاذبة بشكل مذىل  و من ادلرجح أن تؤدي إىل 

دان ابحتمال سخافة اختالفات خفية يف اللغة. ]...[ و ما يربر ىذا ادلوقف  ىو أن  اعتقا

 احملاور   أقل بكثَت من احتمالية ان نكون بصدد ترمجة سيئة."

  "oglallosi ot lasglaiأن التفسَت ػلده "مبدأ احملبة 4selcaoa   يؤكد يف نفس السياق

 : و يصرح( 27: 1984)

"ال ؽلكن جتنب احملبة  يف أتويل  كلمات وأفكار اآلخرين . كما غلب أن نضاعف حاجتنا 

لالتفاق ، و اال طلاطر  بعدم فهم ما يتحدث عنو األجنيب . لذلك غلب علينا زايدة 

االتساق الذايت الذي ننسبو إىل زلاوران االجنيب  ، على حساب ما قد يًتتب عن  عدم 

 فهمو من معاانة و امل."

أن " كدليل بشرط  oglallosi ot aaasalaiفيسلم  ب "مبدأ اإلنسانية  tgsaci اما  غراندي

يكون ظلط العالقات بُت ادلعتقدات والرغبات والعامل ادلنسوب إىل ادلؤلف مشاهبًا ألظلاطنا اخلاصة قدر 

 (443: 1973) اإلمكان.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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، عمل يوىانس كالوبَتغ  1654والواقع ان  ادلبادئ ادلقًتحة ليست جديدة. ففي بداايت عام 

roasaaia assacigr  على وضع مبادئ تفصيلية  ىامة ضمن ما يصطلح عليو "يف تفسَت اجلزء

و ذلك  يف الفصل الثالث عشر من اجلزء الثالث la coasa osgaia laaigogiasgl "e“الفرعي

" او cialralasaامساه مبدأ "  الذي و اعلها ادلبدأ aorlls , iaaa    oesمن كتابو 

 الصالح.

مبدأ ادلساواة التأويلية  tiogr tglicglla liligاقًتح جورج فريدريش ماير   1757ويف عام  

 :lilig 1757/1996ابعتباره ادلبدأ األكثر عمومية جلميع قواعد التأويل يف اذلَتمينوطيقا العامة )

 (.حيث كتب :39§

( ىو ميل ادلؤول إىل اعتبار ادلعٌت siaalasa aigaiaiaalls" اإلنصاف التأويلي )

صحيح ىَتمينوطيقا   ىو ذلك الذي يتوافق بشكل أفضل مع عيوب صاحب العبارة ، ال

 حىت يثبت  العكس."

قد صيغ بشكل صريح كافًتاض اي  كقاعدة قد ال تصمد  يمن ادلهم التأكيد على أن مبدأ االنصاف التأويل

 أمام األدلة.

ادلشار إليو أعاله ، فإن التوجو العام ؽليل اىل  اعتبار  ىذه  يف النقاش األصللوساكسوين حول التأويل  اجلذري

 القواعد اساسية دلمارسة التأويل وينبغي االعًتاف هبا بوصفها  افًتاضا اوليا مهما لكل التأويالت.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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وقد ترجع اعليتها على ما يبدو إىل حقيقة أنو مت دعمها بشكل جيد، حيث وظفت  ىذه القواعد يف كثَت 

بنجاح. وعليو قد يكون احلاحهم على اعليتها ىو الذي يدفع إىل االعتقاد أنو ال غٌت عنها لكل من األحيان 

 (.lsaaSselaoa 2005: 134أتويل. )

اما االجتاه الثاين فيما يتعلق ابالفًتاضات ادلعيارية للممارسة التأويلية فيتمحور حول اعلية استحضار اجلانب  

 (.alelaraaoa 1993العقالين يف كل التأويالت. )

وفًقا ذلذه التصور ، من ادلمكن فهم التعبَتات اللغوية فقط إذا افًتضنا أن ادلتحدثُت أو ادلؤلفُت يظهرون 

ميزات عقالنية مركبة. واألىم من ذلك ، أن العقالنية االستنباطية تلعب دورًا مهاما يُفًتض أنو عند 

ق االفًتاضي وادلسند. و يف ىذه احلالة فقط ؽلكن استحضار التعابَت اللفظية ، غلب احًتام قواعد ادلنط

 (.t1ssiacss 1982: 311الوقوف عند معٌت النصوص والتعابَت اللغوية بشكل عام )

و وفقا ذلذا الرأي ، فإن العقالنية اساسية يف  تكوين معتقدات ادلؤلف اليت تولد تعابَته اللغوية . وابلتايل ، 

ب أن تقوم عليو كل شلارسة أتويلية. ومع ذلك ، ال ؽلكن القول ابن فإن العقالنية ىي افًتاض معياري غل

( بل ستًتتب عنو العديد من lsaaSselaoa 2001: la.4مبدا العقالنية مبدًأ ال جدال فيو )

األسئلة ادلتعلقة مبا إذا كانت العقالنية أتسيسية ابلفعل و اىل اي حد ىي ضرورية يف التأويل الناجح. 

(zlaosS 2016: 228tt .). 

ومنو ، فإن عملية أتويل النص ادلركزية يف حقل اذلَتمينوطيقا بوصفها  دراسة منهجية ؽلكن مقاربتها جتريبيا 

 مبساعدة ظلاذج قابلة لالختبار.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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و يبقى السؤال  عما إذا كانت بعض االفًتاضات ادلعيارية االولية دلمارسة التأويل مثل مبادئ التأويل 

(. 4iais 2014. )زلورية ذات أعلية فلسفية واضحة قضية  نية اليت ال غٌت عنهااالساسية ومبادئ العقال

بغض النظر عن ىذا ادلوقف ادلفًتض ، فمن الصعب أن ننكر أن شلارسة التأويل تتخذ أشكااًل متعددة و تتم 

 وفًقا ألىداف متنوعة . وىي قضية سننتقل للحديث عنها الحقا. 

 

 النصوص. أهداف أتويل 4

لقد رأينا سابقا أن أتويل النص يتجاوز أتويل اجلمل البسيطة أو ادلعقدة ألنو يتضمن بشكل حاسم عددا من 

االستنتاجات الضرورية الستخالص معٌت النص .و  ؽلكن أن يتخذ أتويل النص كهدف اساسي أشكااًل 

وء الفهم وااللتباسات لنص. يف الواقع ، ؽلكن جتنب احتماالت سا داللةسلتلفة ، ولكن غلب دتييزه عن 

بسهولة ، إذا ما  مت التمييز بوضوح بُت التأويل كنشاط موجو ضلو حتديد معٌت النص والنقد كنشاط 

 يستهدف أعلية النص  .وذلك وفقا العتبارات سلتلفة. 

 ( اىل ان:1967 :7t) Hirschحيث أشار ىَتش 

"األمثلة األكثر تطرفًا ذلذه الظاىرة ىي حاالت التنكر الذايت لألعمال اخلاصة، مثل ىجوم 

على إتنا Empedoclesالعلٍت على اىم اعمالو ، أو إمبيدوكليس Arnoldأرنولد 

Etna أو رفض شيلينغ ،Schelling  شلا 1809جلميع الفلسفة اليت كتبها قبل عام .

ادلؤلف ادلتأخر على عملو ؼلتلف دتامًا عن رده األصلي. ال يدع رلاال ألدىن شك أبن رد 

فبداًل من أن يبدو العمل مجياًل ، عميقًا أو المعًا ، قد يبدو مضلاًل ، اتفهًا وخطئًا يف 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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نظره ، ومل يعد معناه ذلك الذي  رغب ادلؤلف يف نقلو. ومع ذلك ، فإن ىذه األمثلة ال 

ل على العكس دتامًا. فإذا تغَت معٌت العمل تسمح ابلقول أبن معٌت العمل قد تغَت ، ب

عوضا عن موقف ادلؤلف نفسو منو ، دلا كان ىذا االخَت  حباجة إىل التنصل من معناه 

وكان إبمكانو أن غلنب نفسو االنزعاج من عدول اجلمهور ادلستقبل عنو. لذلك فال شك 

معناه مل يتغَت على  أنو اذا كانت أعلية العمل ابلنسبة للمؤلف قد تغَتت كثَتًا ، فان

 اإلطالق.

ػليل ادلعٌت على ما ؽلثلو النص ؛ اي ما قصده ادلؤلف من خالل استخدامو ]…[ 

لتسلسل معُت لرموز ومل دتثلو ىذه الرموز. اما الداللة فًتتبط بتلك العالقة بُت معٌت و 

عالقة  نص، أو مفهوم ، موقف ،أو أي شيء ؽلكن ختيلو. ]...[ تعٍت الداللة اذن  دائمًا

، والقطب الثابت ذلذه العالقة ىو ما يعنيو النص. ومنو  كان الفشل يف التفكَت يف ىذا 

 التمييز البسيط واألساسي مصدر االرتباك اذلائل يف نظرية التأويل."

 حىت إذا اعًتفنا ابالختالف  القائم بُت ادلعٌت واألعلية ، وقّرران احًتام التمييز بُت أتويل النص ونقده ، فال

 جدال يف أن التأويل يذىب يف اجتاه اىداف سلتلفة.

وكانت نقطة االتصال ىي ما يسمى ادلغالطة  التأويللفًتة طويلة تركزت النقاش حول اذلدف ادلناسب من 

( ، واليت 1946 :468) Beardsley و Wimsattادلتعمدة ، اليت صاغها بشكل مؤثر كل من  

"تصميم أو نية ادلؤلف غَت متوفرة و غَت مرغوب فيها كمعيار للحكم على صلاح العمل الفٍت تنص على أن 

.و ارتكز النقاش حول  ما إذا كان استيعاب نية مؤلف النص ىو اذلدف الوحيد للتأويل .او على او األديب "
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تبعو بشكل مضبوط. العكس من ذلك ، نية التأليف ىي يف الواقع اذلدف من ىذا التأويل .مث كيف  ؽلكن ت

( ابن السؤال االساسي الذي يواجهنا 1969 :48f) Quentin Skinnerو غلادل كوينتُت سكينر

 : يف دراسة اي نص يتعلق ب

ادلؤلف من خالل ما كتبو اثناء سلاطبتو للجمهور؟ ويًتتب على  ينويو"ما الذي ؽلكن ان 

ها ، غلب أن يكون استعادة أن اذلدف األساسي ، يف أي زلاولة لفهم العبارات نفس ىذا

 هتتم،ىذه النية ادلركبة عند ادلؤلف. و منو فان ادلنهجية ادلناسبة لتاريخ األفكار غلب أن 

بتحديد كامل اشكال التواصل  و الكالم يف مناسبة معينة. مث تتبع  أوالً وقبل كل شيء ،

العالقات بُت ىذا الكالم ادلعطى وسياقو اللغوي األوسع كوسيلة لفك شفرة النية الفعلية 

 للكاتب."

، أنو من ادلمكن Axel Bühler( ، أكد أكسل بوىلر 1975،  1972إىل جانب كوينتُت سكينر )

.( . وأنو من ادلمكن 1999a: 62ffادلا أن ادلصادر ونقل النص تسمح بذلك )حتديد نوااي ادلؤلف ، ط

حىت حتديد النية التواصلية للمؤلف يف النصوص التخيلية ،و ذلك عرب إبراز كيف ػلرك ادلؤلف أولئك الذين 

.(. 1999a: 66ff"للتصرف كما لو" كانت زلتوايت ىذا اخلطاب اخليايل حقيقية ) مؼلاطبهم و يدفعه

 Hermeneuticادلوقف ، ادلعروف على نطاق واسع ابسم القصدية اذلَتمينوطيقية  ىذا

Intentionalism  (Bühler 1993  ،1999  ، يف موارد  2010؛ انظر أيًضا  2003ب ،

اإلنًتنت األخرى( ، يقدم حجًجا إلظهار أن الوقوف عند نية ادلؤلف أمر مرغوب فيو دتاًما وؽلكن الوصول 

هدف للتأويل و أظلا يعرف  ابدلغالطة ادلقصودة ليست مغالطة على اإلطالق. واذا كان  إليو ابلكامل ك
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مفهوم النية او القصد مفيدا ابلتأكيد يف تقدًن سرد منهجي للتأويل   فإن استخدامو ابلتأكيد ىو جزء من 

الدائر  يف فلسفة  . وقد مت استَتاده يف منهج اذلَتمينوطيقا من خالل النقاش تطور الحق يف اذلَتمينوطيقا

العقل واللغة انطالقا من  ادلذىب التحليلي يف القرن العشرين. لقد كان ىذا النقاش يف حد ذاتو رد فعل ضد 

اثنُت من ادلعتقدات السائدة يف ذلك الوقت. فمن انحية اوىل  ، ينبغي أن يستهدف ىذا التأويل النص حبد 

إىل الكشف عن السياق االجتماعي الذي أدى إىل   ذاتو . ومن انحية أخرى ، غلب أن يهدف التأويل

 (.1969تشكل ىذا النص. )سكينر 

( الذي يستخدمو Sinnzusammenhang" )nexus of meaningاما مفهوم  "سياق ادلعٌت 

Dilthey  .وغَته من اقطاب اذلَتمينوطيقا الكالسيكية فيمكن اعتباره مصطلحا تقنيا اكثر من مفهوم النية

مرتبط بتعبَت لغوي أو نص معُت ، يفسره ادلؤلف على خلفية أىدافو ومعتقداتو وحاالتو عقلية  سياق ادلعٌت،

أخرى أثناء التفاعل مع بيئتو الطبيعية واالجتماعية. مثل ىذا التصور للمعٌت غلعل منو عملية معقدة تنطوي 

النص ىو النشاط ادلوجو ضلو على كل من استخدام واعي وغَت واعي للرموز.  و منو ؽلكن أن يُفهم ان أتويل 

حتديد معٌت النص بشكل صحيح من خالل إعادة بناء سياق معانيو بدقة. وتكمن إحدى طرق  وصف 

يف استخدام فكرة النية .وىي طريقة مشروعة ولكنها  nexus of meaningمفهوم سياق ادلعٌت 

ف سياق ادلعٌت. وان كانت إعادة ابلتأكيد ليست طريقة حصرية.  وقد يكون حتديد نية ادلؤلف مناسًبا لوص

بعبارة أخرى ، عند إعادة بناء سياق ادلعٌت ىذا  ، ليس من الضروري االمتثال  تعقيًدا.بناء ىذا السياق أكثر 

لنظام وصفي زلدد او  أن تلتزم عملية إعادة البناء ابستخدام مفهوم النية. مبا أن ما غلب إعادة بنائو ىو 

ؽلكن اذ ذاك استخدام نظام وصفي سلتلف دتاًما. فمن ادلمكن مثال استخدام نية  ،رلموعة كاملة من ادلعٌت 

ادلؤلف وكذلك دمج حتليل العناصر النحوية والعناصر األخرى من أجل إنتاج إعادة بناء مناسبة. إن مفهوم 
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 عدد من سياق  ادلعٌت أمر أساسي دلنهجية اذلَتمينوطيقا، ألنو ؽلكن أن يستوعب ادلمارسات التأويلية يف

( يف كتابو ادلؤثر " 1994/2006) Coseriuالتخصصات ادلختلفة. و قد استخدم 

Textlinguistik   لسانيات النص " فكرة " البيئةUmfeld من أجل حتديد نفس الظاىرة اليت "

 Karl" كما ذىب اىل ذلك كارل بولر Umfeldتًتتب عن  مفهوم سياق ادلعٌت. إعادة بناء  البيئة "

Bühler  يف كتابوOrganon Model ظلوذج االرجوزة و الذي حتدث فيو  عن : 

"sympraktischem  ،symphysischem  وsynsemantischem Umfeld" 

(1934/1965: 154ff.)   اي بيئة داللية فيزايئية و عملية مساوقة هتدف  إىل حتديد معٌت النص من

ن ، ان التأويل يف اذلَتمينوطيقا التقليدية يُفهم خالل وصف سياقو أبكملو ، قدر اإلمكان. من الواضح إذ

على أنو عملية إلعادة بناء الروابط بُت ادلعٌت وؽلثل عملية معاكسة دتاًما لعملية التفكيك كما اقًتحها على 

 وأتباعو.Derridaسبيل ادلثال دريدا  

 ( فان:1997 :201) Nicholas Rescherوكما يشَت ريشر 

ىي أن أي نص لو سياق اترؼلي وثقايف ما. وأن سياق النص يف  "النقطة احلامسة إذن ،

حد ذاتو ليس رلرد نص و ليس شيئًا ؽلكن توظيفو فقط وبشكل كامل يف رلال النص. 

سياق النصوص ىذا يقيد وػلد من التأويالت القابلة للتطبيق واليت ؽلكن أن حتملها ىذه 

نص اىل رلموعة بنيات زلددة، النصوص. عملية التفكيك كحل أتويلي يفًتض تفكيك ال

غلب أن تقابلها عملية إعادة البناء اليت تتطلب عرض النصوص يف سياقاهتا األكرب .و 
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عليو حتتوي النصوص حتمًا على اطار  اترؼلي ثقايف و اخر خاص  ابدلؤلف  يعتمد عليو 

 معناه الفعلي بشكل حاسم."

بُت معٌت النص يوىل االىتمام الواجب لسياق النص ، دون ان النظر إىل التأويل كعملية إلعادة بناء العالقة 

افًتاض أن السياق االجتماعي والتارؼلي قد تسبب يف إنتاج ىذا النص.  و ؽلّكن ىذا الرأي من  ادلصاحلة 

مع اجلدال القدًن بشأن أىداف التأويل. فلقد رأينا أنو لطادلا كان موضوع نزاع شرس سواء تعلق االمر 

ؤلف ىو اذلدف ادلشروع الوحيد للتأويل أم ال. اذ ال غلب ابلضرورة أن ختتزل ىذه األىداف ابعتبار قصد ادل

إىل قاسم مشًتك واحد وال يقتضي االمر التضحية ببعضها لصاحل اىداف اخرى. و ؽلكن  ابلطبع إجراء 

اقع  أن اإلمجاع مناقشة نقدية ألىداف التأويل ادلختلفة ، دون ان تكون ىذه النتائج ملزمة للجميع. و الو 

ادلناسبة مؤقت .فبعد  قبول سلسلة من األىداف اليت ظهرت يف ادلناقشة مؤقًتا ؽلكن     التأويلعلى أىداف 

صياغة واختبار فرضيات بديلة مرتبطة هبا. مبعٌت آخر ، ػلتاج ادلرء فقط إىل قبول ىدف أتويل احتمايل ، مث 

تعمل ىذه التقنية وفقا اللزامات  احتمالية  االستفسار عن الطرق اليت ؽلكن هبا حتقيق ذلك.

imperatives hypothetical بدال من تلك  ادلقوليةcategorical imperatives وبتعبَت .

انطالقا من ظلاذج تنظيمية سلتلفة. فعلى سبيل  التأويليةاخر، ؽلكن توجيو معايَت التقييم ادلقارن للفرضيات 

إىل  التأويلو اليت مبوجبها  هتدف انشطة  اق معٌت النص وفقا لفكرة الدقةادلثال ، ؽلكن أن تتم إعادة بناء سي

بدقة. لكن إعادة بناء رابطة ادلعٌت ىذه ؽلكن أن the nexus of meaningوصف سياق معٌت النص 

ترتبط أبىداف أخرى  ، مثل اجلمال كهدف استطيقي . وسواء تعلق االمر  ابلدقة أو ابجلمال غلب أن 

 قاطعا و  هنائيا.  ادغمائيىدًفا شرعًيا لتأويل نص معُت و ليس  قرار كل ىدف يكون  
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امجاال يف مقابل "نية ادلؤلف" ، فإن "سياق ادلعٌت" ظاىرة مركبة وؽلكن للمؤولُت  إبرازىا وإدراك أىدافها 

دة بناء ومعايَتىا ادلختلفة . ويكمن جوىر  ىذا النشاط االبستيمولوجي، إبغلاد أتويالت  انطالقا من  إعا

للعالقات ادلعٌت فوفقا ألىداف سلتلفة.  موضوع القسم التايل سيقف عند افضل طريقة منهجية لتحقيق ىذا 

 االمر.

 

 افاستنتاج -. املنج  افاتاراي 5

 ;t1siacss 1979مت اقًتاح تطبيق ىذا ادلنهج  كألية إبستمولوجية لتأويل النصوص احلاملة دلعٌت. )

eioi 2007 )  وارتبط ىذا النقاش ابلنظرية الفلسفية ادلطالبة بتبٍت التفسَت العلمي  كمنهج يف التأويل و .

 4oooig و بوبرtiaoisاليت روج ذلا  عديد من ادلفكرين .اذ قام  كل من  علبل   

(4oooig1959/2003; 1963/1989 بتصوير ىذا النشاط العلمي بوصفو نشاطا تفسَتاي الغرض )

 .ىو االجابة عن سؤال "دلاذا؟" منو ابألساس  

 .مجيع األنشطة العلمية تفسَتية التسليم ابن و  ؽلكن القبول هبذه الفكرة ومع ذلك ، ال 

فقط. "دلاذا؟"  عن سؤال بداًل  ؟"  مباذا يتعلق االمر" من قبيل  عالوة على ذلك ، ؽلكن اإلجابة عن أسئلة

 أتويلعملهم اليومي  يتطلب الذين  فرادأنشطة مجيع األ استيعابعرب رلال العلوم اىل دخول ليسمح اب شلا

االستنتاجي ىو طريقة إلظهار أن ادلعايَت  -. و عليو فإن تطبيق ادلنهج االفًتاضي بشكل مناسب وصالنص

الذوايت  ، االختبار  -ادلستخدمة حالًيا عند التعامل مع مشاكل منهج التفسَت  من قبيل التفاىم بُت

 واحلجاج العقلي وادلوضوعي  ؽلكن تطبيقها  أيًضا على مشاكل التأويل. ابستخدام األدلة ،
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 lsaaSselaoaوسوف نوضح  إبغلاز شديد كيف ؽلكن تطبيق ىذه الطريقة يف مخس خطوات. )

2014.) 

من أجل إعادة بناء سياق ادلعٌت ادلرتبط بنص معُت ، غلب وضع الفرضيات التأويلية كخطوة أوىل. و مسيت 

ألنو ليس من ادلؤكد ما إذا كان سيحقق اذلدف االبستيمولوجي ادلتوخى منها ، أي حتديد معٌت  افًتاضات،

النص. يف بناء ىذه الفرضيات ؽلكن استدعاء مبادئ أتويل متنوعة  مثل "مبدأ احملبة" أو "مبدأ اإلنسانية" 

كن أن تتكون ىذه الفرضيات اليت تناولناىا سابق كقواعد افًتاضية و ان كانت قد ال تصمد امام التجربة. ؽل

التأويلية جزئًيا من "مصطلحات نظرية" ال ؽلكن مالحظتها بشكل مباشر ، واليت قد تشَت على سبيل ادلثال  

إىل نوااي ادلؤلف. يف مثل ىذه احلاالت، ؽلكن كخطوة اثنية التوصل انطالقا من ىذه الفرضيات التأويلية اىل 

ظة و االختبار. يف اخلطوة الثالثة ، ؽلكن اختبار ىذه االستنتاجات استنتاجات  قابلة بشكل اكرب للمالح

من خالل تقنيات البحث ادلعتمدة يف  العلوم االجتماعية ذلك  مبساعدة األدلة ادلقدمة يف ادلرحلة االوىل  و

و واإلنسانية .اىل جانب ىذا ؽلكن توظيف ادلة اخرى يف عملية التأويل  تشمل ما صرح بو  ادلؤلف عن عمل

الوقوف عند  تفاصيل  عملو مثل القافية، اإليقاع،تكرار  موضوع الدراسة او عن اعمالو األخرى ، او

يتم  الرابعة،(. يف اخلطوة iasasa 1981: 145 الكلمات أو السَتة الذاتية للمؤلف...و غَتىا )

جراء تقييم مقارن ، من التحقق من ىذه الفرضيات التأويلية  ادلختلفة يف مقابل األدلة.ىنا ،من الضروري إ

أجل التمييز بُت التأويالت  اجليدة وتلك السيئة. إجراء ىذا التقييم يفًتض مراعاة رلموعة من القيم كاحلقيقة 

، يف عالقتو aibaa ot aisalarمثال  ، واليت ؽلكن تصورىا على أهنا تصوير دقيق لسياق ادلعٌت 

تها او خطئها. ؽلكن أيًضا استحضار  قيم أخرى ، على ابلتأويالت اليت ىي فرضيات ينبغي التأكد من صح

 سبيل ادلثال القيم اجلمالية وإجراء التقييم ادلقارن للتأويالت ادلقدمة على ضوء حكم  اجلمال مثال.
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يف اخلطوة اخلامسة من تطبيق ادلنهج االفًتاضي االستنتاجي ، ؽلكن االقتصار على إجراء تقييم متعدد األبعاد 

 التأويلية وفقا لقيم سلتلفة أو تقييم رلموعة من الفرضيات بناءا على  قيمة واحدة. لنفس الفرضية

و جتدر اإلشارة اىل ان  ىذه التقييمات  ال جتري وفقا ألي نوع من اإلجراءات اللوغاردتية .كما ال ؽلكن 

ل النصوص أو استخدام حساابت  رايضية ؽلكن أن تؤدي إىل حتديد التقييمات واالختيارات سواء يف أتوي

يف التفسَت العلمي. ىذا و حتضر يف ىذا النوع من ادلمارسة ادلعرفية اختيارات أتويلية قد حتمل جانبا خياليا 

.وعليو فإهنا كخيارات انسانية ال بد أن تكون عرضة للخطأ .و يف ىذا الصدد  فإن مأسسة النقد وفقا 

واخليارات. لتكون ادلناقشة النقدية شرطا  لقواعد ىي اليت ؽلكن أن تسمح بتصحيح أخطاء التقييمات

أساسي الختاذ خيارات سليمة. من ادلهم التأكيد على أن اخلطوة اخلامسة من ىذه ادلنهج ذلا نتائج مهمة و 

 n.على سبيل ادلثال إذا أكد الدليل aaiogi ot loatlgasaloaعلى مستوى نظرية االقرار ابألخص

اعتباطي يتوافق مع  Hألي  t Hيؤكد أيًضا على االقًتان  nإن ، ف iابعتماد ادلرجعية   tالفرضية 

t ؽلكن أن جتعل ىذه اخلاصية عملية االقرار  متساىلة وعدؽلة الفائدة. وابلتايل ، فإن ادلناقشة النقدية .

 اجلوىرية للحجج بُت سلتلف مؤويل النص ىي شرط ال غٌت عنو إلصلاح ادلنهج االستنتاجي االفًتاضي.

( يف صلاعة  ىذه الطريقة و ابألخص فيما يتعلق مبا يسميو "مشكلة 2015) zlaosSشولتز وقد شكك 

واقًتح حلها من خالل استخدام افضل استدالل يف  -" aai gisiesali ogocsiaالصلة او ادلالءمة

(. وعليو غلب قبول الفرضية اليت تشرح الدليل بشكل أفضل من ابقي الفرضيات 2004التفسَت.)ليبتون 

. لكن ىذه اخلطوة البديلة يف حد ذاهتا إشكالية ألهنا تستند إىل افًتاض أنو من ادلمكن توفَت الخرى ادلقًتحةا
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 ".يعترب "أفضل تفسَت ما قدشروط ضرورية وكافية دلا يشكل تفسَتًا وأن ىناك امجاعا بشان 

(lsaaSselaoa 2013  ،2016.) 

ًتاضي يف أتسيس موضوعية اذلَتمينوطيقا .وذلك ابالستناد  ختاما ، ؽلكن أن يساعد ادلنهج االستنتاجي االف

إىل مناقشة نقدية حول مالءمة التأويالت ادلختلفة يف عالقتها  أبىداف التأويل. ومنو، فإن التفاىم البينذوايت 

يل للتطبيق أيًضا يف حالة أتو  ةقابلكلها ،القابلية لالختبار ابستخدام الدليل واحلجاج العقلي وادلوضوعي ،  

؛ t1ssiacss 1979سلتلفة. )و مباحث  النصوص. كما تؤكد ذلك  أمثلة عديدة  من ختصصات 

lsaaSselaoa 2005: la.6 4؛iais 2011: 394tt 4؛iais 2016.) 

 

 . خامتة6

أن توفر اذلَتمينوطيقا كمنهج للتأويل حال دلشاكل أتويل األفعال البشرية والنصوص وغَتىا  ؽلكن  عموما،

 عن طريق تقدًن رلموعة أدوات تستند إىل حقائق جتريبية متينة.

يف األخَت ينبغي ان نشَت اىل ان اذلَتمينوطيقا عرب اترؼلها قد  تعاملت مع مشاكل زلددة يف التأويل ، و 

زلددة مثل الفقو والالىوت واألدب ، واليت مل تكن زلور ىذا ادلقال. اذ كان اذلدف يف نشأت يف ختصصات 

الواقع من ىذا ادلقال ىو إظهار نوع ادلشاكل العامة يف التأويل اليت تعًتض  اذلَتمينوطيقا اوال. مث حتديد 

ر دائًما أن ىذه بعض اإلجراءات ادلهمة اليت تؤدي إىل حل فعال ذلذه ادلشاكل مع األخذ يف االعتبا

 قابلة للخطأ . األخرى  اإلجراءات ككل اإلجراءات االبستيمولوجية
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