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غيوان ادلرس :امِرمِيوظَلاl'herméneutique
غيارص ادلرس
- 1امِرمِيوظَلا :املفِوم و بضل اس خخدام املطعوح
- 2امِرمِيوظَلا احلدًثة
 امِرمِيوظَلا ومعوَة امفِم امِرمِيوظَلا وامؼووم الاوساهَة: امِرمِيوظَلاوامفِيومِيوموحِا- 3مطادر ومراحع ادلرس
- 1امِرمِيوظَلا :املفِومو بضل اس خخدام املطعوح
ثضعوع امِرمِيوظَلا مبِمة ثبوًل ش ىت بهواع اميطوص واخلعاابث ،وان اكن مٌعولِا
الساس ُو اخلعاة ادلًين ،فَِخخخوف غن تلِة الاجتاُاث امفوسفِة واميلدًة اميت
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هتمت ابميص واملؤمف وامؼالكة تُهنام ترتكزي اُامتهما ػىل ػالكة املارئ ابميص ،وما
ميخوكَ املؤول من رشوط متكٌَ من امفِم.
وثؼين امِرمِيوظَلا " ػمل بو فن امخبوًل " وتؼبارت بدق يه " فن امذالك لك
امرشوط امرضورًة نوفِم " ،و مطعوح امِرمِيوظَلا مطعوح كدمي شاع اس خخدامَ
يف دوائر ادلراساث امالُوثَة مُشري اىل "مجموػة املواػد واملؼاًري اميت جية ان
ًدبؼِا املفرس مفِم اميص ادلًين (امكذاة امللدس الجنَل)" ،ػىل بن ُياك من
ًؼود ابملامرساث امخبوًوَة اىل ادلراساث امَوانهَة املدمية اميت بسلعت ػىل املالمح
امِومريًة وسؼت اىل امكشف غن مؼاىهيا تؼدما اس خؼطت مغهتا ػىل امفِم ،بما
ثعبَلاث امِرمِيوظَلا احلدًثة فلد اهخلوت هبا اىل جمالث بكرث اجساػا مثل :امخارخي
وػمل الاحامتع و اميلد الديب.
وًلف مطعوح امِرمِيوظَلا حماذاي ملطعوحاث كثريت من كبَل :امفِم ،امخفسري،
امخبوًل ،امرشح ،امرتمجة ،امخعبَق ..اميت ثامتزل وثخعاتق حِيا وثخاكمل حِيا بآخر
مثوام ثدٌاكظ وختخوف بحِاان كثريت ابخذالف بآراء امفالسفة وامباحثني.
وتذكل فلد مرث امِرمِيوظَلا امغرتَة يف ثعورُا مبراحل كربىَي:
 ثبزريامفوسفةامالكس َكِةالاغرًلِةواميظرًةالدتَةالاغرًلِة.اهبؼااثميظراياتملس َحَةواههيودًةفِخفسريامكذاابمللدس.ثبزريغرصامخيوٍراذلًبدىمىخوس َؼدائرتامخفكريامِرمٌَوظَلِةامىبتؼدمٌامس َاكااتدلًًِةامرئُيس
تامخَحخىالآىاكىمتوضوغِاالسايس.
 -2امِرمِيوظَلا احلدًثة:
 امِرمِيوظَلا ومعوَة امفِم:خعا امفِوسوف شالٍرماخر ابمِرمِيوظَلا خعوت حامسة مثوت مٌؼرخا حلِلِا يف
اترخي امِرمِيوظَلا ،شلكت هلعة فاضةل تني امِرمِيوظَلا امخلوَدًة وامِرمِيوظَلا
احلدًثة ،حمكن ابمضبط يف جتاوزٍ ثفسري اميطوص امفؼوَة وامبحر غن مؼياُا
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مُسوط امضوء ػىل " معوَة امفِم" يف حد ذاهتا وػىل امرشوط امرضورًة مللارتة
ش ىت بهواع اميطوص وثفسريُا.
وخيضع فن امخبوًل غيد شالٍرماخر ملاػدثني بساس َدني ُام :امخبوًل اميحوي بو
انوغوي اذلي ًدٌاول اخلعاة يف ػالكذَ ابنوغة ،وامخبوًل امخلين بو اميفساين اذلي
ًدٌاول اخلعاة يف ػالكذَ ابذلاث املفكرت.
 امِرمِيوظَلا وامؼووم الاوساهَة:ربىفِوِومدمخاي1833(W. Diltheyـ  )1911فِامِرمٌَوظَلاذكل املبحر
اذلًخلومؼوهيجمَؼامؼوومالوساهَة،غري بان مفركبَيامؼوومامعبَؼَةوامؼوومامثلافِةٍ،مكن
فريبًدمخاي
ففوضوػادلراسةمٌجِةوفِعرًلةادلراسةبومهنجِامٌجِةبخرى،موضوػامؼوومامعبَؼَةُوب
ش َاءامؼاملبُامنموضوػامؼوومامثلافِةُوامشخطالآخربوالشخاضالآخرون،بماامفاركفِاملهنج
حِر
فلدبوحزُدمخاًففلوميت:امخفسري وامفِم
ثضعوؼامؼوومبخفسريامعبَؼةتُامنثيرصفادلراسااتلوساهَةامىفِمخؼبرياث احلَات.
 امِرمِيوظَلاوامفِيومِيوموحِا:امخفامترحهنَدحر( )1976 -1889فِخياومِومشلكةالهعوموحِة ) ظبَؼةاموحودفِامؼامل)
امىاملهنهنامفِيومِيوموحِيس خاذُادموهدُرسموكدّد مدراسةفِيومِيوموحِةنووحودامَومِوال
تخبوًال ميّدطوص،وامن ّدا
وساهفِامؼامل،وُذُامِرمٌَوظَلال ثؼىن
ت
ثؼىنخبِاهفِيومِيوموحِوووحودالاوساهَذاثَ ،حِثُشريَُدحرفهيذاامس َاكامىبانّد مفِموامخبوًهل
ماظرًلاهبوبسووابهووحودالاوسان،مُسامفِمشُئاًفؼوِالوساهبوِو يشء
ٍكوهَ،وتذمكِؼ ّدملَِدحرمفِومامِرمٌَوظَلافِاموحودوامزمان،مثهناءثومَذُاىزحورحغادام
ٍرGadamerوكامبخعوٍرمضموانمِرمٌَوظَلاامَِدحرًة،فرتعِاتؼوامدلاموتفوسفةامفِموامت
ارخي.
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ومثوام ًدغوَُدحرامىرضورتاكامةحوارتٌُاملارىءواميص فان غادامري ٍركز ػىل اذلاث
(املارئ) كلوت فاػةل يف معوَة امفِم وامخبوًل  ،وحياول بن جيؼل من ُذٍ امؼموَة
معوَة موضوغَة حبخة.
مطادر ومراحع ادلرس
 ػادل مطعفى ،فِم امفِم ،مدخل اىل امِرمِيَوظَلا :هظرًة امخبوًل من بفالظوناىل خادامر ،مؤسسة ُيداوي ،املموكة املخحدت ،دط.2018 ،
 غبد امكرمي رشيف ،من فوسفاث امخبوًل اىل هظرايث املراءت ،دراسة حتوَوَة هلدًةيف اميظرايث امغرتَة احلدًثة،مًشوراث الاخذالف ،ادلار امؼرتَة نوؼووم انرشون،
اجلزائر ،مبيان ،ط.2007 ،1
 هرص حامد بتو زًد ،اشاكمَاث املراءت وبآمَاث امخاوًل ،املركز امثلايف امؼريب،املغرة ،مبيان ،ط.2014 ،1
 هرص حامد بتو زًد ،فوسفة امخبوًل ،دراسة يف ثبوًل املربآن غيد حمي ادلٍن ابنغريب ،دار امخيوٍر ،دار اموحدت ،مبيان ،ط.1983 ،1
 تومدٍن حورًة ،محمد بسووغة ،كراءت يف هظرًة امِرمٌَوظَلا غيد َُدحر ،جمةلمذون،اجملدل  ،11ع ،02سبمترب  ،2019لكَة امؼووم الاحامنغَة والاوساهَة ،خامؼة
مولي امعاُر ،سؼَدت.
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