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حؿخلي َظٍ الىعكت عئٍتها مً كلم فىغي ما
اهفً ًغاوص اإلاىكىمت الفىغٍت الترازُت مً ؤحل
خملها نلى الاهطُام إلافاَُم وؤؾغوخاث
ابؿدُمىلىحُت ،زم بحباعَا نلى ؤلاكغاع بػغوعة
انخماص آلُاث حؿخجُب إلالخػُاث الىظ بانخباعٍ
مىخجا بغؼ الىكغ نً الخطىضُت التي ًدملها
ؤو اللضاؾت التي ًىخىفها.
غحر ؤن ؤي كغاءة وانُت ًيبغي نليها ؤن جلغ نلى
ألاكل بإمغًٍ:ؤخضَما ؤن الترار والحضازت
مىكىمخان فىغٍخان-بما جدمله ولمت مىكىمت مً
شحىاث فىغٍت وما جخبىاٍ مً ؤؾغ مهغفُت-وؤن هال
منهما ًخجلى في ؤهماؽ وؤوؿاق حؼثُت مخغاًغة؛
وٍىؿب ول حؼء كُمخه بما ًلضمه للمغهؼ مً
بغافاث.
وؤما ألامغ الشاوي :فهى ؤلاكغاع بهضم الىكىف نىض
خضوص اهدشاف الضاللت في ؾُاكها الفىغي
فدؿب،بل ًيبغي نليها عبـ جلً الضالالث بما
ًخالءم مهها مً نمم جغاسي ؤو بهض خضاسي.
ومً َظا اإلاىؿلم فةن َظا اإلالاٌ ؾُداوٌ ؤلاحابت
نلى ؤلاشيالُاث آلاجُتَ:ل ازخالف اإلاىؿللاث
ًاصي خخما بلى حهضص آلالُاث وبالخالي بلى ازخالف
الغئي وحهضص الضالالث؟ما الشغوؽ اإلاىغىنُت
التي ًيبغي انخماصَا في كغاءة ؤي زؿاب
صًجي؟ؤلِؿذ الغاًاث هي التي جدضص ؾبُهت
اإلاىؿللاث وجخدىم في فغع آلالُاث؟وبطا وان
ألامغ هظلً ؤلِـ مً الىاحب ؤن جخهضص الغئي
بضاعي ازخالف الغاًاث؟ؤًً ًلف الترار وؤًً

جبضؤ الحضازت ؤو ؤًً جلف الحضازت وؤًً ًبضؤ
الترار؟وَل ًمىً زلم وشاثج الخفاَم في نالم
بجي في ؤضله نلى هكام الشىاثُاث زضمت للغغع
ؤلاوؿاوي نلى ألاكل.
مفهىم التأوي ـ ـل:لغ ـة :ماصة "ؤوٌ"في ول اؾخهماالتها اللغىٍت جفُض
مهجى الغحىم ،والهىص ،حاء في اللؿان" :ألاوٌ:
ً
ً
ومأال :عحو ،وؤوٌ
الغحىم :آٌ الص يء ًاوٌ ؤوال
بلُه الص يء :عحهه ،وآلذ نً الص يء :اعجضصث
…وؤلاًل وألاًل :مً الىخش ،وكُل َى الىنل،
كاٌ الفاعس ي :ؾمي بظلً إلاأله بلى الجبل ًخدطً
َ َ ْ َ َّ
فُه …وكاٌ ؤبى نبُض في كىله{َ :و َما ٌَ ْهل ُم جإ ِوٍل ُه ِبال
ّ
الل ُه}"1كاٌ :الخإوٍل اإلاغحو واإلاطحر ،مإزىط مً آٌ
ًاوٌ بلى هظا ؤي ضاع بلُه ،وؤولخه :ضحرجه بلُه
…"وٍلاٌ جإولذ في فالن ألاحغ بطا جدغٍخه
وؾلبخه.اللُث الخإٌ والخإوٍل جفؿحر الىالم الظي
جسخلف مهاهُه وال ًصح بال ببُان غحر لفكه
وؤوشض ًلىٌ:
هدً غغبىاهم نلى ججزًله
فالُىم هػغبىم نلى جإوٍله"
وؤوٌ الىالم وجإوله:صبغٍ وكضعٍ ،وؤوله وجإوله
َْ َ
:فؿغٍ وكىله نؼ وحل{ وإلاا ًإتهم جإ ِوٍل ُه }ؤي لم
ًىً مههم نلم جإوٍله  ،وَظا صلُل نلى ؤن نلم
2
الخإوٍل ًيبغي ؤن ًىكغ فُه .
اصطالح ــا ً :ؿلم الخإوٍل نلى مهاوي
زالزت:ألاوٌ:هما نغفه ابً ألازحر:الخإوٍل هلل قاَغ
اللفل نً وغهه ألاضلي بلى ماًدخاج بلى صلُل
لىالٍ ماجغن قاَغ اللفل ومىه كىٌ ناجشت –
عض ي هللا ننها " :-وان عؾىٌ هللا ضلى هللا نلُه
وؾلم ًىثر ؤن ًلىٌ في عوىنه وسجىصٍ :ؾبداهً
اللهم عبىا ولً الحمض :اللهم اغفغ ليً ،خإوٌ
3
"
اللغآن
الشاويً :غاص بلفل الخإوٍل :الخفؿحر وَى اضؿالح
هشحر مً اإلافؿغًٍ.
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الشالث :ؤن ًغاص بلفل (الخإوٍل) :ضغف اللفل نً
قاَغٍ الظي ًضٌ نلُه قاَغٍ بلى ما ًسالف طلً،
لضلُل مىفطل ًىحب طلً ،وَظا الخإوٍل ال ًيىن
ً
بال مسالفا إلاا ًضٌ نلُه اللفل وٍبِىه ،وحؿمُت
ً
َظا جإوٍال لم ًىً في نغف اإلاخلضمحن ،وبهما ؾمى
ً
َظا وخضٍ جإوٍال ؾاثفت مً اإلاخإزغًٍ الخاثػحن
في الفله وؤضىله والىالم.
ؤضىٌ الخإوٍل في الفىغ الهغبي وآلُاجه:
ًلترن مفهىم الخإوٍل في غالب ألاخُان مو الخفؿحر
،ولهظا فال غحر ؤن هجض مً ٌهخبرَما شِئا واخضا،
وختى هلف نىض خضوص َظًً اإلاطؿلححن فةهه
ًيبغي نلُىا ؤن هلىم بةؾاللت ؾغَهت نلى الحضوص
التي ًمىً ؤن ًدملها ول منهما،لىبحن هلاؽ
الالخلاء والافتراق.
الفغق بحن الخفؿحر و الخإوٍل :مً الباخشحن مً
كاٌ باجداص اإلاهجى ؛ ؤي الخفؿحر و الخإوٍل واخض ،
و منهم مً كاٌ  :الخفؿحر ؤنم مً الخإوٍل  ،و ؤهثر
ما ٌؿخهمل الخفؿحر في ألالفاف  ،و الخإوٍل في
اإلاهاوي  .و كاٌ بهػهم  :الخفؿحر ما ًخهلم
بالغواًت  ،و الخإوٍل ما ًخهلم بالضعاًت  .و نلى ولّ
فالخفؿحر َ :ى نلم ًبدث فُه نً اللغآن الىغٍم
ُ
 ،مً خُث صالالجه نلى مغاص هللا حهالى بلضع
الؿاكت البشغٍت..
ؤما الخإوٍل  :فهى في ؤشهغ مهاهُه نىض اإلاخلضمحن
مغاصف للخفؿحر  ،و كُل بن الخفؿحر ما حهلم بىظ
واخض  ،و اخخمل مهجى واخضا  ،و الخإوٍل ما حهلم
بىظ واخض  ،و اخخمل ؤهثر مً ً
مهجى .ؤما نىض
اإلاخيلمحن ؛ فهى ضغف اللفل نً مهجى قاَغ بلى
مهجى ّ
زفي لضلُل ًلترن به.
و مً ؤَم الخهاعٍف الشاملت  :حهغٍف ؤبي خُان
في البدغ اإلادُـ خُث كاٌ" :نلم ًبدث فُه نً
هُفُت الىؿم بإلفاف اللغآن  ،و مضلىالتها  ،و
ؤخيامها ؤلافغاصًت  ،و الترهُبُت  ،و مهاهيها التي
جدمل نليها خالت الترهُب  ،و جخماث لظلً  ..زم
ًفطل الخهغٍف فُلىٌ  " :فلىلىا نلم" ؛ َى

حيـ ٌشخمل ؾاثغ الهلىم  ..و كىلىا " ًبدث فُه
نً هُفُت الىؿم بإلفاف اللغآن " َ :ظا َى نلم
اللغاءاث  ،و كىلىا " و مضلىالتها " ؛ ؤي مضلىالث
جلً ألالفاف  ..و َظا َى نلم اللغت الظي ًدخاج
بلُه في َظا الهلم  .و كىلىا " و ؤخيامها ؤلافغاصًت
و الترهُبُت " َ :ظا ٌشخمل نلم الخطغٍف  ،و نلم
ؤلانغاب  ،و نلم البُان  ،و نلم البضٌو  .و كىلىا "و
مهاهيها التي جدمل نليها خالت الترهُب" :ما صاللخه
نلُه بالحلُلت  ،و ما صاللخه نلُه باإلاجاػ  ..و كىلىا
" و جخماث لظلً " َ :ى مهغفت اليسخ  ،و ؾبب
4
الجزوٌ ".
وٍمىىىا ؤن هجمل الفغوق بُنهما فُما طَب بلُه
5
الظَبي وهي
 كاٌ ؤبى نبُضة وؾاثفت مهه :الخفؿحر والخإوٍلبمهجى واخض فهما متراصفان  ،وَظا َى الشاجو نىض
اإلاخلضمحن مً نلماء الخفؿحر .
 كاٌ الغاغب :الخفؿحر ؤنم مً الخإوٍل  ،وؤهثر ماٌؿخهمل الخفؿحر في ألالفاف والخإوٍل في اإلاهاوي .
 كاٌ اإلااجغٍضي :الخفؿحر اللؿو نلى ؤن اإلاغاص مًاللفل َظا  ،والخإوٍل جغحُذ ؤخض اإلادخمالث
بضون اللؿو .
 كاٌ الشهلبي :الخفؿحر بُان وغو اللفل بماً
خلُلت ؤو مجاػا ،والخإوٍل جفؿحر باؾً اللفل .
 الخفؿحر ما ًخهلم بالغواًت  ،والخإوٍل ما ًخهلمبالضعاًت .
 الخفؿحر َى بُان اإلاهاوي التي حؿخفاص مً وغوالهباعة والخإوٍل َى بُان اإلاهاوي التي حؿخفاص
بؿغٍم ؤلاشاعة .
الترحُذ بحن ألاكىاٌ :
ً
عجح ؤلامام الؼعهص ي ؤن َىان فغكا بحن الخإوٍل
والخفؿحر وؤنهما لِؿا بمهجى واخض فلاٌ :الصحُذ
6
حغاًغَما .
كاٌ الظَبي :والظي جمُل بلُه الىفـ مً َظٍ
ً
ألاكىاٌ َى ؤن الخفؿحر ما وان عاحها بلى الغواًت
ً
والخإوٍل ما وان عاحها بلى الضعاًت  ،وطلً ألن
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الخفؿحر مهىاٍ الىشف والبُان
والىشف نً مغاص هللا حهالى ال ًجؼم به بال بطا
وعص نً عؾىٌ هللا ضلى هللا نلُه وؾلم ؤو نً
بهؼ ؤصحابه الظًً شهضوا هؼوٌ الىحي ونلمىا
ما ؤخاؽ به مً خىاصر ووكاجو وزالؿىا عؾىٌ
هللا ضلى هللا نلُه وؾلم وعحهىا بلُه فُما ؤشيل
:
نلم اللغاءاث
نلم اللغت
الخطغٍف
ؤلانغاب
حهبضًت
البضٌو
الحلُلت واإلاجاػ
الىاسخ واإلايؿىر
ؤؾباب الجزوٌ

الخؿاب الضًجي

آليات التأويـ ـل:
َظٍ آلالُاث هي ما خاوٌ ابً عشض ؤن ٌؿدىض
بليها لُػبـ الخإوٍل،ولظلً وان اإلاىؿم الخاعٍخي
ًفغع البضاًت،ولىً ما ٌشفو لىا َى اإلاىهجُت
التي اجبهىاَا التي حؿعى إلبغاػ اللىاهحن اإلاجغصة
اإلاخهالُت مً زالٌ بيُاث مخجاوؿت ؤو واإلاخجاوؿت
ؤو مخسالفت ولىنها ججيـ باإلامازلت واإلاشابهت
ألازواجً:ىؿلم ابً عشض مً وغو ؤػواج ًدلل –في غىئها-بشيالُت الخإوٍل وٍلىىه لُطل بلى
جدلُم عَاهه وَظٍ ألاػواج هي :الخإوٍل
البرَاوي/غحر الخإوٍل البرَاوي؛الخاضت /الهامت؛ما
ًاوٌ/ما ال ًاوٌ؛خلُلت/مجاػ
ألارباع:وكض قهغ له ؤن ػوج خلُلت/مجاػ غحر مىف
بغغغه فىلض مً الحلُلت ػوحا زاهُا؛قاَغ ًجب
جإوٍله/قاَغ ال ًجىػ جإوٍله،وولض نً اإلاجاػ ػوحا
زاهُا َى؛حشبُه وجمشُل ًجب جإوٍله /حشبُه
وجمشُل ال ًجىػ جإوٍله.
8

نليهم مً مهاوي اللغآن الىغٍم .
وؤما الخإوٍل فملحىف فُه جغحُذ ؤخض مدخمالث
اللفل بالضلُل  ،والترحُذ ٌهخمض نلى الاحتهاص
وٍخىضل بلُه بمهغفت مفغصاث ألالفاف ومضلىالتها
7
في لغت الهغب واؾخيباؽ اإلاهاوي مً ول طلً
ولىمشل إلاىؿللاث الخإوٍل باإلاسؿـ آلاحي

آلُاث الخإوٍل

خلُلت

ًدبحن مً َظا ؤن ابً عشض وقف اإلاىهجُت
الغٍاغُت اإلاىؿلُت وهي:
الؿغفان اإلاخلابالن والىؾـ الظي ًدخىي نلى
حىبخحن؛بخضاَما جمُل بلى ماال ًاوٌ وزاهيهما
جغجح هدى ما ًاوٌ.
إلاسداس:غحر ؤهه قهغ البً عشض ؤن َظٍ الهالثم
اإلاىؿلُت اإلاخدطلت مً اللؿمت الؼوحُت؛ومً
اللؿمت الغبانُت لم حؿخىنب ول الهالثم
اإلامىىت؛ولظلً ؤغُفذ نالكخان حضًضجان
َما:الؿغف اإلاداًض والؿغف اإلاشىب،وكض اؾدشمغ
ابً عشض َظٍ الهالثم لُطل بلى خلىٌ جىفُلُت.
وجإهُض عفؼ ابً عشض إلابضؤ الخىاكؼ فخذ مجاال
واؾها إلوشاء نالكاث مخهضصة  ،مما ؤجاح بغوػ
ؤؾغاف مداًضة وخلىال جىفُلُت،وَىظا اهؿلم مً
كؿمت زىاثُت هبري لُيخهي بلى زؿاؾت مخهضصة
الهالثم وهي:
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الخؿــاب

ما ًاوٌ

ماال ًاوٌ بةؾالق/

الخإوٍل الخاص ي

الغاسخىن في الهلم

الخإوٍل اإلاؿلم

زىاص الهلماء

وفي حمو الجىامو للؿبىُىعص :بن الخإوٍل"َى
خمل الكاَغ نلى اإلادخمل اإلاغحىح ،فةن خمل

ول الىاؽ

ً
لضلُل فصحُذ ؤو إلاا ًكً صلُال ففاؾض ،ؤو ال
9
ش يء فلهب ال جإوٍل"
ولىخمشل مسؿـ الخهغٍف:

الخؿ ــاب الضًـجي
اإلاه ـجى اإلادخ ـمل
صلُل

صحُ ـذ

ملب ـىٌ

مكىت صلُل

فاؾ ـض

مغف ـىع

الصلُل

له ـب

مغف ـىع

الضلُل

اإلاهجى

الحىم
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ومً زالٌ ول ماجم الخؿغق بلُه هطل بلى
الشغوؽ اإلاىغىنُت التي ًيبغي ؤن ًخدلى بها ول
مً ؤعاص ؤن ًخللض َظٍ الغجبت،وهجمل ؤَم
ًلي:
فُما
غىابؿه
 ؤن ًيىن اإلاهجى مما ًمىً اؾخيباؾه مً الىظومما جضٌ نلُه اللغت مً صالالث ومهان .
ً
ً
ً
 ؤن ًيىن اإلااوٌ ناإلاا باللغت ناعفا كىانضَا ملما.
ألالفاف
بمهاوي
 اؾخلامت اإلااوٌ وؾالمت نلُضجه . ؤن ًيىن الحىم اإلاؿخيبـ نً ؾغٍم الخإوٍلواضح الاوسجام مو الخطىع اللغآوي الهام في
ً
بكغاعٍ إلاباصت ؤلاؾالم ونلُضجه ماهضا اللُم
ؤلاؾالمُت الشابخت  ،ألهه بطا اهخفذ ضلت الخىاضل
والاهخماء بحن الىظ والخإوٍل اهخفذ شغنُت طلً
.
الخإوٍل
ًيبغي نلى اإلااوٌ ؤن ًػو في خؿباهه ؤن كػُتالخإوٍل كػُت مهلضة ،والخهلُض َظا هاحم نً
غغوعة ؤلاإلاام بالهضًض مً اإلاهاعف والهلىم،وَظا
ألامغ ال ًمىىه ؤن ًخإحى بال مً زالٌ الهمل
الضئوب اإلالغون بلىة الهؼٍمت وضالبت ؤلاعاصة  ،بط
ًيبغي الخهامل مو مىعوزىا بانخباعٍ "مىكىمت
فىغٍت واخضة ،جخجلى في ؤهماؽ وؤوؿاق حؼثُت
مخغاًغة في ول مجاٌ مهغفي زاص  ،فلم ًىً
ؾِبىٍه – مشال -وَى ًػو البىاء الىكغي
واللىاهحن اليلُت للغت الهغبُت مهؼوال نً اهجاػاث
الفلهاء واللغاء واإلادضزحن واإلاخيلمحن  .وباإلاشل لم
ًىً نبض اللاَغ الجغحاوي  ،ومً ؾبله ومً جالٍ
مً البالغُحن ً ،ماعؾىن وشاؾهم الفىغي في
مجاٌ البالغت زاعج بؾاع نلم الىالم وؤضىٌ
الفله ،هاًَُ بهلىم اللغت والىدى  .ومً كبُل
جدطُل الحاضل الُىم ؤن هلىٌ ؤن نلىم الىلض
والبالغت لم جىهؼٌ لحكت واخضة نً الهلىم
10
الضًيُت مً هالم وفله وجفؿحر"
في الفكر الغربي:

ؤضل لفكت َغمُىىؾُلاً herméneutiqueىهاوي
herméniciaوحهجي فً الخإوٍل ،وٍخهلم اؾخهمالها
بهضة مؿخىٍاث :فهي جدضص ؤخُاها مىهجا مهُىا
ؤو باألخغي ضىفا مً اإلاىاهج ٌؿخمض همىطحه مً
اإلاؿاع اإلامحز لخفؿحر الىطىص الضًيُت ؤو بطفت
ؤعخب مً ألاشياٌ اإلاسخلفت لخإوٍل الىطىص la
demarche exégétique؛ وَظا اإلاىهج ًبضو
مىاؾبا خحن ًيىن اإلاىغىم مخمشال في ببغاػ مهجى
مفترع ،ولىىه غحر مهؿى نلى هدى مباشغ،
فلفكت َغمُىىؾُلا ًمىً اؾخهمالها هظلً
للضاللت نلى الخفىحر ؤو الىكغ الهللي اإلاخهلم
باإلاىاهج الخضاولُت ؤو الظي يهضف بلى جإؾِؿها
وجبرًغَا وبالخالي بلى جدضًض اإلاباصت الهامت إلاىاهج
الغمىػ
جفىًُ
مجاٌ
في
البدث
وؤزحرا جمشل لفكت َغمُىى ؾُلا هىنا مهُىا مً
الفلؿفت خُث ججض اإلاهمت الؿابلت ماًبرعَا
اهؿالكا مً هكغة زاضت للىحىص ؤو للشهىع ؤو
للهلل ،وَىظا جخىػم لفكت َغمُىىؾُلا نلى زالزت
هي:
مؿخىٍاث
 مؿخىي مُخىصولىجي –مؿخىي ابؿدُمىلىجي –مؿخىي فلؿفي .وهشحرا ما ًخم عبؿها بالهلل
بانخباعٍ ملىت جضًغ اليشاؽ الفىغي ونمىما َى"
اليشاؽ الفىغي طاجه نىضما وهخبرٍ مً هاخُت ما
َى حىَغي ؤو باألخغي ما ًضًغ َظا اليشاؽ باججاٍ
جمامه وهماله"  11.والهلل ًدىي "مجمىنت
الىقاثف الىفؿُت اإلاخهللت بخدطُل اإلاهغفت
12
والشهىع والظاهغة والخسُل والحىم و الاؾخضالٌ
وللض ؤخضزذ جدىالث هبري نلى الهلل الخإوٍلي
زالٌ الخاعٍش ؛ ومهجى الخدىٌ ٌهىص بىا بلى جلً
الهالكاث اإلادشهبت التي جلُمها الهحرمُىىؾُلا
الفلؿفُت اإلاهاضغة مو جاعٍش اإلاماعؾاث الخإوٍلُت
والتي حهىص بلى نضة آالف مً الؿىحن  ،ولم حو
بغَانها الفلؿفي بال في نطغ شالًغمازغ
 ، (1768/1834) scheleirmacherفمىظ اإلاشغوم
الظي وغو مهاإلاه ألاؾاؾُت شالًغمازغ بسطىص
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َغمُىىؾُلا طاث ؾمىح فلؿفي ختى بغوػ َُضغغ
heideggerو غضامغ gadamerفي زػم الخإوٍل
بضًلثي
مغوعا
وبشياالجه
)dilthez(1833/1911؛زػو الهلل الخإوٍلي بلى
جدىٌ ضخم كبل ؤن ًدخل مياهت َامت ومهمت ال
خطغ لها صازل الفػاء الفلؿفي اإلامحز لهطغها
الحاغغ
13
منطلقات التأويل وآلي ـاثه
الفلسفة التأملية :حهىص الفلؿفت الخإملُت بلى
اإلاظَب اإلاابهض واهؿي الفغوس ي le neo-kantisme
 francaisالظي ؤؾؿه الهُىLagneau
والشىلُُه Lachelierفي ؤوازغ اللغن ،19وَظا
اإلاظَب الىغعي ٌؿعى بلى اؾخهاصة الاهضفانت
الحلُلُت للمُخافحزًلا الياهؿُت غض الخإوٍالث
Les interpretations
الكاَغٍت لها
phenemonistes du Kantisme؛ؤي التي جامً
بإن الوحىص بال للكىاَغ ،وؤن الص يء بظاجه لِـ
ؾىي لفل،فالفلؿفت الخإملُت هي فلؿفت
الاوهياؽ نلى الظاث خؿب مهجى لفكت
réflexionمً زالٌ الهباعة الفغوؿُت
Phelosophie reflexiveوهي بظلً جلىم نلى
البضاَت الحضؾُت اليىحُخى ؤي الشهىع اإلاباشغ
ونلى وغو مبضؤ ٌهلىا بدم نلى ول الخدضًاث
اإلاهلىلت ولىىه ًضعن هظلً بدىم فهل هكغي ولى
ؤن همـ مهغفخه ؤضبذ مسخلفا نً الىمـ
الخاص باألشُاء اإلاخهضصة  14.وحىٌ الشىلُه
 1917-1832ماؾـ الفلؿفت الخإملُت ًىؿلم مً
اليىحُخى ،مً خلُلت الشهىع التي الًؿىلها ؤصوى
شً ،وَى الظي ًلىٌ اليىحُخى" ؤها
ؤفىغ"ًطاخب ول جمشالحي وَى ًىاغل غض الجزنت
الخجغٍبُت والكاَغٍت وبحن ؤنها الجلضم لىا ؾىي
وكاجو العوابـ بُنها  .وفي ملاٌ بهىىان  :نلم
الىفـ واإلاُخافحزًلا ًلىم بمداولت اؾخيباؽ
الؿبُهت مً فىغة الىحىص فالؿبُهت ال ًمىً ؤن
جيىن زاعحت نً الفىغ نلى هدى مؿلم ألنها

نىضثظ ؾخهخبر مً ؾغفىا هإنها مىهضمت الىحىص
بدُث ًيبغي بًجاص الىؾُلت لجهل  :الفىغ واكهُا
والؿبُهت مهلىلت في آن واخض .بن اإلاخإمل في نهاًت
ألامغ َى الغؼو الهللي للحغٍت وخغهت الفىغ في
الص يء الؾترحام ول اللغاعاث الضهُا والهلُا
اإلاىغىنُت مً ؾغف الغوح.
نمىما بن الفلؿفت الخإملُت هي فلؿفت هلؿت
الاهؿالق والؿغٍم اإلاباشغ ،واإلاشل ألانلى ًمىً في
فهم الظاث لظاتها ،بمهجى الشفافُت اإلاؿللت
15
والخؿابم اليامل بحن الظاث وطاتها
16
املنطلق التأملي و التأويل:
بن مؿمذ الفلؿفت الخإملُت ًىمً في مىذ
ؤلاوؿان بمياهُت فهم طاجه مً خُث وحىصَا ،وفي
َظا ًلىٌ بىٌ عٍيىع"ال ًصح انخباعٍ َغمىهُؿلُا
بال بملضاع ما ؤهه حؼء مً فهم الظاث لظاتها ػمً
فهم الىحىص"وَىال ٌؿاوي شِئا زاعج َظا الهمل
الظي ٌؿعى بلى امخالن اإلاهجى"وٍلىٌ في مىغو
آزغ"بن الهغمىىؾُلا جمشل في آن واخض جدلُلا
وجدىال حظعٍا لبرهامج الفلؿفت الخإملُت
طاجه " 17وٍلترح بىٌ عٍيىع ماٌؿمُه "باإلاىهغج
الؿىٍل" والظي هجض حظوعٍ في فلؿفت الخإمل
طاتها نلى ًض ؤخض ممشليها حىن
هابحر()1960/1881
هما ًىاصي بػغوعة فخذ الخإوٍل نلى الخدلُل
الىفس ي والؿُمُىلىحُا لخخسظ بدىم طلً الؿغٍم
الؿىٍل وغحر اإلاباشغ لخإوٍل الهالماث الخاضت
والهامت،الىفؿُت والشلافُت ،طلً ؤن ما ًغبـ
الظاث اإلاخيلمت واإلاخإملت"وطاتها َى وؾاؾت
الهالماث والغمىػ والىطىص ؤي ماٌؿمُه صًلثي
"بالخجؿُض والخهبحر"نً الحُاة،فباليؿبت لضًلثي
جبضو الحُاة هضًىامُيا تهُيل طاتها بظاتها وال ًمىنها
ؤن جاوٌ بال بطىعة غحر مباشغة مً زالٌ
18
الهالماث والاهخاحاث
هما ًخجلى البهض الىلضي للخإمل بانخماصٍ نلى
فلؿفت الشً
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للض ؤناص ماعهـ وهُدشه وفغوٍض ،ول في
سجله الخاص ؾغح مؿإلت الشً لىللها بلى
ضمُم الحػً الضًياعحي ،فالضًياعجُت جشبذ ؤن
ألاشُاء مشيىن فيها وباإلالابل جىىغ ؤن ًيىن
الشهىع مسالفا إلاا ًبضو نلُه َ،ىان جىافم بحن
اإلاهجى والىعي بهظا اإلاهجى ،واهؿالكا مً مضعؾت
الشً ًخدىٌ الشً مً مجاٌ الص يء بلى الشهىع
طاجه،بن اليىحُخى ناحؼ نً الخىضل بلى فهم
ماًيخجه ،ولظا ًيبغي نلُه اللجىء بلى زؿاب آزغ
لخىغُذ بهخاحاجه وهي بهخاحاث جىدس ي مهىا وامىا
غحر مباشغ ًيبغي اؾخدػاعٍ وعفهه مً مؿخىي
الباؾً بلى مؿخىي الكاَغ.
جلً هي مهمت الخإوٍل اإلاخمشلت في فً آلالُاث التي
جخدىم في الشهىع وججهله غافال نً طاجه،وهي
بظلً حؿمذ بخلضًغ صعحت نبىصًخه وجفؿحر
اهدؿاع خلله اإلاهغفي والهلمي .بن ماعهـ ًىؿلم
مً فىغة "لِـ الىعي َى الظي ًدضص الحُاة،
وبهما الحُاة هي التي جدضص الىعي" 19ونلى َظا
ألاؾاؽ ؤكام واعٌ ماعهـ هكغٍت الاغتراب التي
حهبر نً خالت الشهىع الظي ًىفطل نً طاجه
وحؿلب زطاثطه وكضعاجه،ؤي جدىٌ بلى ش يء آزغ
مسخلف ننها ومدؿلـ نليها،وبهباعة ؤصق ًخإؾـ
نلى الخمُحز بحن الىحىص واإلااَُت بدُث بن
ؤلاوؿان ًسخلف في الىاكو نما َى نلُه في طاجه.
ؤما فغٍضعًٍ هُدشه فُلخلي مو ماعهـ في انخماص
مىهج الخإوٍل والبدث نً ألاضل في ضمُم
الىاكو"بن ألافياع واللُم...مىخىحاث ًلخض ي
جىغُدها الىشف نً شغوؽ وحىصَا،ولهظا
فمفهىم الجُىىلىحُا ًفُض البدث نً وشإة
الكىاَغ ؤلاوؿاهُت وجؿىعَا ،ؤي مهغفت ألاضل
والطحروعة بضال مً الهمل نلى بغافت مطضع
مخهاٌ بلى هكام حامض مً البجى النهاثُت الشابخت.
الفينىمينىلىجيا :بن الخهغٍف الهام للفكت
فُىىمُىىلىحُا-اإلاظَب الكىاَغيً-فُض"الضعاؾت
الىضفُت إلاجمىنت الكىاَغ هما هي نلُه في

الؼمان واإلايان ،وهي مسخلفت نً صعاؾت ؤؾباب
َظٍ الكىاَغ وكىاهُنها اإلاجغصة الشابخت،ؤو نً
البدث في الحلاثم اإلاخهالُت اإلالابلت لها ،ؤو نً
20
الىلض اإلاهُاعي إلاشغونُتها"
وجخمشل مهمت الفُىىمُىىلىحُا بطا –بدؿب
اشخلاق اللفكت طاتها-في وضف الكىاَغ بيل صكت
والبدث في همـ قهىع ؤي ش يء وان وَهبر بىٌ
عٍيىع مً زالٌ كىله"الىاكو ؤن الفُىىمُىىلىحُا
وشإث بمجغص ؤن وغهذ بحن كىؾحن بطفت وكخُت
ؤو نهاثُت مؿإلت الىُىىهت للبدث في همـ قهىع
ألاشُاء همشيلت مؿخللت"
هما ؤن لفكت الفُىىمُىىلىحُا جظهغ زطىضا
في ػمىىا الحاغغ بشإن اصمىن َىؾغٌ
ومىكىمخه،و هظلً اإلاظاَب التي حهض مغجبؿت
به"  21.ومظَب َىؾغٌ(ً)1938/1859خػمً
هلانضة ؤؾاؾُت الظَاب بلى ألاشُاء طاتها ،خؿب
حهبحرٍ اؾدبهاص ول الىكغٍاث الؿابلت اإلاخهللت
بالىاكو واإلاهاوي الياطبت اإلاؿخمضة مً اإلااض ي
والتي مً شإنها ؤن حهُم جلضم الفىغ الفلؿفي .
بن الفُىىمُىىلىحُا جلخض ي الهىصة بلى ألاشُاء
طاتها ؤي انخماص الكىاَغ ألنها هي ألامىع اإلاهؿاة
لىا خلا .وَىظا ٌشم َىؾغٌ لىفؿه ؾغٍلا بحن
فلؿفاث اإلاؿلم واإلاظاَب الؿبُهُت وهي مظاَب
جغي ؤن ال وحىص بال للؿبُهت،ؤي ؤن الحلُلت
الىاكهُت اإلاالفت مً الكىاَغ اإلااصًت اإلاغجبؿت
بهػها ببهؼ نلى الىدى الظي جيشإ فُه في نالم
الحـ والخجغبت  22.والؿبُهُىن ًىىغون وحىص
الطاوو اإلاضبغ وٍؼنمىن ؤن الهالم وحض بىفؿه
صون خاحت لهلت زاعحت نىه .وبالخالي فةن مجغص
وغو الىحىص بحن كىؾحن هما شغخه َىؾغٌ في
البضاًت ؤي البدث في اإلااَُاث بغؼ الىكغ نً
وحىصَا الامخىام-ماكخا –نً ؤخيام الىحىص
اإلاخهللت باإلااَُاث،ختى ولى وان الىحىص بِىا حضا
مشل وحىص ألاها.
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بن الانخباعاث الؿابلت بسطىص مظَب
َىؾغٌ حؿمذ بىغو الفُىىمُىىلىحُا في مىكو
ًخىؾـ هال مً الفلؿفت الخإملُت والهغمُىىؾُلا،
وٍخطىع مشغوم ما ٌؿمُه بىٌ عٍيىعبـ ":ػعم
الهغمُىىؾُلا في الفُىىمُىىلىحُا " مهبرا بظلً
نً غغوعة الخىخُض بُنهما هكغا بلى جىفغ شغوؽ
جدلُم طلً  .ففي مابحن الفلؿفت الخإملُت
اإلاؿدىضة بلى مبضؤ "الشفافُت اإلاؿللت والخؿابم
اليامل بحن الظاث وطاتها" والهغمُىىؾُلا التي
حهلمىا بإهه "ال وحىص لفهم للظاث ال ًيىن مىؾؿا
بهالماث وعمىػ وهطىص " َ ،ىان فُىىمُىىلىحُا
َىؾغٌ التي ًدغهها مً هاخُت خلم الفلؿفت
الخإملُت في الخامحن الظاحي الجظعي  ،والتي جخطف
مً هاخُت ؤزغي باهدشاف اللطضًت التي جدُل
23
بلى "ؤولىٍت الىعي بص يء ما نلى الىعي بالظاث ".
بطن جلخدم الفُىىمُىىلىحُا مً هاخُت
بالفلؿفت الخإملُت نبر بزباتها بإن "اإلاداًشت للظاث
العٍب فيها " ولىنها مً هاخُت ؤزغي جيخمي بلى
الهغمُىىؾُلا بدىم ؾغخها إلاؿإلت اإلاهجى اإلالطىص

اإلاىؿللاث

الىؾُلت

الكاَغة اللغىٍت

مً ؾغف الشهىع وجإهُضَا نلى الخاضُت
"اإلاىغىنُت "للمالػم اللطضي للخىحه الظاحي
وبالفهل فان َىؾغٌ ٌهلمىا مىظ الضعؽ الظي
ؤنؿاٍ ؾىت  1907نً فىغة الفُىىمُىىلىحُا
،خُث شغم ألوٌ مغة في وغو بشيالُت الازتزاٌ
التروؿىضهخالي (ؤي عص اإلاهؿُاث في الشهىع الؿاطج
بلى قىاَغ مخهالُت في الشهىع اإلادؼ)،بن
اإلاداًشت باإلاهجى الفُىىمُىىلىجي ("اإلاداًشت
الخالطت ") خؿب حهبحر َىؾغٌ -الجغص بلى مجغص
مػامحن واكهُت لخجاعب مهِشت ،بل جدخىي
هظلً نلى اإلاداًشت اللطضًت  .بن مىث اإلاالف
،وؤلاوؿان وكبلهما مىث اإلاالف لم ًىً لُؿغح لى
لم ًخم جبجي َظٍ لفلؿفت ؤلاوؿاهُت اإلاخهالُت
بىحىصَا نلى الظاث مً خُث وحىصَا،وبازخطاع
شضًض ال ًمىً للملىالث اإلاهخمضة نلى مىث
اإلاالف ؤن جلخدم مجاٌ الخؿاب الضًجي بال ماوان
منها مخهللا بالجىاهب الجمالُت فلـ ،ولىبحن
الهملُت الخإوٍلت في الفىغ الغغبي وفم اإلاسؿـ
آلاحي:

آلالُاث

الغاًت

الخإملُت

الهلل الخإوٍلي

الضعؽ اللغىي
الخؿاب
الحضًث (البيُىٍت وما بهضَا)

خلُلت وحىصًت

الكاَغاجُت
خاثم ـ ـ ــة :بن كػُت الخإوٍل كضًمت كضم ؤلاوؿاهُت
،وكضمها طلً عاحو للػغوعة اإلالحت التي جفغغها

بهؼ الكىاَغ التي ججظب الاهدباٍ  ،فيل واثً
ًؿمذ بلى جفؿحر الكىاَغ اإلادُؿت به ،كطض
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الخهغف نلى ما خػغ منها وما بؿً  ،وٍؼٍض جإمله
ولما واهذ َظٍ الكىاَغ ال جخالءم مو ما ًملىه مً
مهاعف وناصاث  .بطا فالخإوٍل ٌهىـ اإلاباصت و
ألانغاف ومشاغل الجماناث وألافغاص ،ولهظا فال
غغو بطا ازخلف الخإوٍل مً ؤمت بلى ؤمت ؤو مً فغص
بلى فغص في صازل الجمانت طاتها وان شئذ كلذ في
هفـ الفغص الىاخض .وان ازخلفذ الخإوٍالث
وحهضصث فةن ؤضله وبحغاءٍ ًغحو بلى ملىلخحن
:ألاولى غغابت اإلاهجى نً اللُم الؿاثضة  ،والشاوي
بث كُم حضًضة بخإوٍل حضًض  ،ؤي بعحام الغغابت
بلى ألالفت  ،ختى ًطُذ الغغٍب ؤلُلا  .ؤغف بلى
َظا فةن بهؼ ألاشُاء طاث ؾبُهت زاضت ولهظا
ًيبغي الخهامل مهها وفم الخطىضُت التي
جدملها،وبن اؾدبهاص َظا ألامغ ؾُاصي بلى غهف
الخإوٍل ؤو بؿالهه ؤضال.
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