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 المنعطف الهیرمینوطیقي للفینومینولوجیا 

 

 

 

 

 الملخص: 

الفينومينولوجيا مجال  اله��مينوطيقا عن  اختالف مجال  أول وهلة رغم  يبدو من  قد  نقط    ،كما  فإن 

اللقاء بي��ما كث��ة، خاصة حينما ن�ون بصدد مقار�ة سؤال املع�ى والكشف عن الدالالت ا�خفية سواء ال�ي  

النصوص أو  الرموز  عرف��ا  .تحملها  ال�ي  املنعطفات  أهم  من  واحد  حول  الدراسة  هذه  تدور  لذلك   ..

  ��مينوطيقا، الذي أحدثھ بول ر��ور.�� للهو اله��مينوطيقا �� تار�خها الطو�ل، وهو املنعطف الفينومينول 

الثاو�ة خلف النصوص والرموز وتجنب سوء   التأو�ل �� الكشف عن املعا�ي  الغاية من  فمن منطلق أن 

ر��ور من الرمز باعتباره عنصرا باعثا ع�� التفك�� من جهة،   الفهم، �ان من الطبي�� أن تنطلق ه��مينوطيقا

لنص من جهة ثانية، وهو األمر �سهل علينا فهم كيفية انتقال  ووساطة أساسية لفهم الذات شأنھ شأن ا

بول ر��ور من فلسفة للرمز إ�� ه��مينوطيقا فينومينولوجيا. لذلك سنحاول �� هذه الدراسة �سليط الضوء  

من بيان ا�جوانب    وذلك باالنطالقع�� هذا املنعطف وع�� األسس ال�ي قام عل��ا والسبل ال�ي جعلتھ ممكنا،  

ة ب�ن اله��مينوطيقا والفينومينولوجيا و�يان كيف تم استثمار هذه األخ��ة �� سياق اله��مينوطيقا  املش��ك 

و�التا�� تحول اإل�سان من �ائن تأم�� إ�� �ائن تأو���، وذلك ما لم يكن ممكنا لوال تنقيح الفينومينولوجيا  

 من نزع��ا امليثالية. 

  – املنعطف الفه��مينوطيقي للفينومينولوجيا    – ينولوجيا الفينوم  – : اله��مينوطيقا  ال�لمات املفتاحية

 النص. –الرمز   – التأو�ل 
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Abstract 

Although the field of hermeneutics is different from the field of phenomenology as it may 

seem at first sight however, the similarities among them are numerous. Especially, when we 

are approaching the question of meaning and revealing hidden connotations whether carried 

out by symbols or texts … Therefore, this study revolves around one of the most important 

turning points that Hermeneutics knew in its long history, which is the phenomenological turn 

of hermeneutics that was brought about by Paul Ricoeur. Since the purpose of interpretation 

is to reveal the hidden meaning behind texts, symbols and to avoid misunderstanding, it was 

natural for Ricoeur’s hermeneutics to proceed from the symbol as an element that motivates 

thought on the one hand, and an essential mediator for self-understanding just like the text on 

the other hand, which makes it easier for us Understand how Paul Ricoeur moved from a 

philosophy of allegory to a hermeneutics of phenomenology. Therefore, we will try in this study 

to shed light on this turning point and the foundations on which it was based on and the ways 

that made it possible starting from the statement of the common aspects between 

hermeneutics and phenomenology and how the latter was invested in the context of 

hermeneutics and thus the transformation of man from a contemplative being to an interpretive 

being. This would not have been possible without the revision of phenomenology from its 

idealistic tendency. 

Keywords: hermeneutics - phenomenology - the hermeneutic turn of phenomenology - 

interpretation - symbol - text. 
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 : المقدمة  -1

تم   كث��ة �� املنعطفات ال�ي عرف��ا اله��مينوطيقا �� تار�خها الطو�ل، ولعل أولها ذلك الذي تم حينما 

االنتقال من االهتمام بالنص الدي�ي وتأو�لھ إ�� ما عداه من النصوص األخرى سواء �انت أدبية أو قانونية  

.. وهو ما تج�� �ش�ل وا�ح مع فر�در�ك شاليرماخر، وتوج مع خلفھ فلهايم دلتاي الذي جعل .أو تار�خية

للعلوم   من�جيا  أساسا  الفهم  ونقل من  إ��  اإل�سانية  التأو�لية  أن  التجر�ة  غ��  ك�ل.  التار�خ  أهم    مجال 

الفينومينولوجيا،  �� األخ��ة  هذه  أحدثتھ  الذي  ذلك  هو  اله��مينوطيقا  عرفتھ  سيحول   منعطف  والذي 

�ش�ل مباشر نحو مسألة الفهم �� حد ذاتھ ونحو فهم ال�ائن لكينونتھ، خاصة مع مارتن هيدغ��   اهتمامها

اولة تطعيم الفينومينولوجيا باله��مينوطيقا، متخذا الرمز  وها�س جورج غادام��، لتتوج مع بول ر��ور، بمح 

و�خفي معا�ي متعددة ومزدوجة،    لذا��ا،  وساطة أساسية لفهم الذات  منطلقا لتفك��ه، نظرا ل�ونھ �ش�ل 

املعرفية ا�حقول  من  �جموعة  الوقت  نفس   �� إ��    ومستثمرا  الرمز  فلسفة  من  االنتقال  من  مكنتھ  وال�ي 

�ي ال يخرج مجال اهتمامها عن البحث عن املع�ى وعن تجنب سوء الفهم وهو ما �ش�ل  اله��مينوطيقا، ال

املش��ك بي��ا و��ن الفينومينولوجيا. غ�� أن هذه األخ��ة ظلت متسمة بن�عة مثالية مع هوسرل، �� ح�ن أن  

سن�صده �� هذه    تطعيمها باله��مينوطيقا هو ما سيجعلها متحررة من املثالية وهو ما قام بھ بول ر��ور وما

االختالف   رغم  والفينومينولوجيا  اله��مينوطيقا  ب�ن  التقاطع  جوانب  بيان  من  باالنطالق  وذلك  الدراسة 

 املوجود بي��ما، و�يان دور الرمز واملع�ى �� االنتقال إ�� ه��مينوطيقا فينومينولوجية.

 : في العالقة بین الهیرمینوطیقا والفینومینولوجیا    -2

ذا ذهبنا إ�� أن الفينومينولوجيا فلسفة ذات من�ج وا�ح، تأسس مع إدموند هوسرل  ال نجانب الصواب إ

) حيث أو�ىى بضرورة الرجوع إ�� األشياء ذا��ا، �عد �عليق �ل حكم سابق يتصل بطبيع��ا  1938-1859(

ووجودها والعمل ع�� وصفها كما تتبدى مباشرة للشعور ا�خالص باعتبارها ظواهر خالصة. حيث يتو��  

صف تحديد ماهية الظواهر من حيث �� موضوعات مباشرة للشعور املتعا�� واملبدأ الذي يقوم عليھ  الو 

ما ��ىيء  شعور  هو  شعور  �ل  أن  ومؤداه  الشعور،  قصديھ  مبدأ  هو  الوصف  التصور    .1هذا  هذا 

الفينومينولو�� لهوسرل يمثل ترميما و�تماما لل�وجيتو الدي�ار�ي، الذي س�� من خاللھ إ�� إخراج األنا من  

ا�عزالھ ور�طھ بالعالم، و�� ذلك توسيع لل�وجيطو الدي�ار�ي، الذي تقف حدوده عند األنا والفكر دون أن  

�� مستوى الو�� ��ىيء ما. لذلك فمن حيث إن  يرتبط بالتفك�� �� موضوع خار��، ودون أن يصل الو�� إ

اإل�سان �ائن مفكر، فإن تفك��ه ال يمكن أن ي�ون إال �� �ىيء ما، وهو ما يجعل الو�� عند هوسرل يتجھ  

�غاية الوصول إ�� ماهيتھ. واملاهية عند هوسرل؛ �� ما يتبدى بھ ال�ىيء نفسھ للشعور ��    املوضوع،نحو  

دراكها إال من خالل إزالة �ل الصفات وا�خصائص الثانو�ة للظاهرة إ�� ا�حد خ��ة شعور�ة مباشرة، ال يتم إ

 
سر  ،مصر،1ط جان بول سارتر، نظرية في االنفعاالت، ترجمة، سامي محمود علي وعبد السالم القفاش، -1
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الذي ال �ستطيع رفعها دون القضاء ع�� املوضوع ذاتھ، هذا اإلدراك يقت�ىي حدسا يتصوره هوسرل ع��  

 غرار اإلدراك ا�ح�ىي، ويسميھ حدس املاهية.  

قل، إال أنھ ال يمكن إن�ار �عض ا�جوانب  رغم أن الفينومينولوجيا فلسفة قائمة بذا��ا ولها من�ج مست

ال   اهتمام هوسرل  أن  ال�حيح  املع�ى. فمن  سؤال  أساسا  هنا  اله��مينوطيقا ونقصد  و��ن  بي��ا  املش��كة 

ينصب ع�� تأو�ل الظواهر بقدر ما يرتكز ع�� الظواهر ذا��ا، �غية الوصول إ�� ماهي��ا، إال أن االهتمام  

د. ذلك أن التعرف ع�� ما هو ماهوي �� ظاهرة ما، والعودة إ�� األشياء ذا��ا،  بالتأو�ل ال يخرج عن هذا القص

ال ينفصل عن البحث عن املع�ى املست�� خلف األشياء، ومساءلة القصدية ال�امنة خلف ا�جزء الظاهر من  

 .1الظواهر و�� مهمة معقدة �ستحق أن تنعت بأ��ا ه��مينوطيقية حسب جان جراندن

يوجد تباعد ب�ن مفهوم الفهم واالخ��ال، ألن األول "�ع�ي �ش�ل أو بآخر اخ��ال نظرتنا    لذلك يؤكد أنھ ال 

للعالم، وأن �عرف كيف نقيم مسافة فاصلة اتجاه �ل ما يقال، ح�ى نتمكن من إحداث فرق أو اخ��اق  

اندان، وجود  ، وهو ما �ع�ي حسب جان جر 2باتجاه املع�ى، و�اتجاه إرادة القول ال�ي يراد أن ينصت إل��ا"

وحدة مكتملة ب�ن اله��مينوطيقا والفينومينولوجيا. كما أنھ مادام �ل و�� هو و�� ��ىيء ما، فإن العالقة  

ب�ن ما ��دف إليھ الو��، و��ن املقصود ذاتھ، تتسم دائما بالتوتر، وهذا التوتر املوجود ب�ن املع�ى املقصود  

اله��مينوطي مجال  ضمن  يدخل  ذاتھ،  حد   �� أك�� واملع�ى  أن  إ��  ندان،  غرا  جان  يخلص  ومنھ  قا. 

للموضوع،  القصدي  االتجاه  داخل  املع�ى  اخ��ال  عدم   �� لهوسرل،  اله��مينوطيقية  االستحقاقات 

فاملوضوع ال يفعل شيئا سوى أن يقوم بالتشارك �� �شكيل املع�ى الذي يولد معھ �� الوقت الذي تظل فيھ  

 .3�ن تملكتھ مطلقاو  األنا �� حوار دائم مع مع�ى لم يحدث

لقدت وجدت اله��مينوطيقا �� الفينومينولوجيا املصدر املعر�� واألساس امل���� الذي كسرت بھ طوق  

ا�جاهز،  الفكر  ضيق  انتقلت من  ��ا  إذ  اله��مينوطيقا،  نظر�ة  �ش�ل  صاحبت  ال�ي  التيولوجية  املنظومة 

�ي الدينية البادية �� ظاهر الكتاب املقدس، أو  الذي ينظر إ�� املمارسة التأو�لية �وسيلة الستخراج املعا

املتوار�ة خلف املع�ى ا�حر��، إ�� رحابة الوجود؛ حيث وطن ال�ائن ومسكن الفهم، كما أن اله��مينوطيقا  

وضعها،  أصل   �� عل��ا  قامت  ال�ي  املثالية  وأوهام  التعا��  سلطة  من  الفينومينولوجيا  انتشلت  باملقابل، 

من قبل الشعور    le sens visé�ل الوجود من خالل صيغة البحث عن املع�ى املقصود  وأدخل��ا �� مجال تأو 

 .4فتحول الباحث �� ميدا��ا من �ائن تأم�� إ�� �ائن تأو���

إن أهمية مجهودات هوسرل تتج�� �� توج��ھ الفينومينولوجيا نحو ظاهرة القصدية، و�ذلك ي�ون قد  

نھ و�� مقابل ذلك ي�ون قد وفر الفرصة لله��مينوطيقا �ي تضع  دخل اله��مينوطيقا من با��ا الواسع، لك

 
 . 49ص، 2007، االختالفالجزائر، منشورات ،1طترجمة عمر مهيبل،  الهيرمينوطيقي للفينومينولوجيا،جان جراندان، المنعرج  -1
 .58المصدر نفسه، ص -2
 .60، صصدر نفسهالم -3
ويلي،  -4
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�ساؤل  موضع  فينومينولوجيتھ   �� املتضمنة  الفينومينولوجية  غ��  االف��اضات  ال�ي  1�عض  املهمة  و��   .

سيقوم ��ا تالميذه بدءا من مارتن هيدغ�� إ�� بول ر��ور، هذا األخ�� الذي اعت�� أن "االختيار لصا�ح املع�ى 

إذ ه��مينوطيقا"هو  ل�ل  بالنسبة  األعم  املسبق  االف��اض  الفينومينولوجيا    2ن  ب�ن  اللقاء  نقطة  أي 

 واله��مينوطيقا. ومنھ حاول �� مشروعھ الفلسفي تطعيم الفينومينولوجيا باله��مينوطيقا.  

 : الرمز والتأویل  -3

)، الذي جعل 8918-1976(إذا �انت اله��مينوطيقا قد عرفت منعرجا فينومينولوجيا مع مارتن هيدغ��  

ر��ور  بول  مع  سيستمر  املنعطف  هذا  فإن  االنطولوجيا،  نحو  يتجھ  التأو�ل  حيث    2005/1913)(سؤال 

حاول تطعيم الفينومينولوجيا باله��مينوطيقا، منفتحا �� الوقت نفسھ ع�� حقول معرفية متعددة وغنية  

ز منطلقا  م مشواره الفكري من اتخاذ الر   �المس��التحليل النف�ىي والسيميائيات واألن��و�ولوجيا والتار�خ،  

ما   الرمز واصطبغت بصبغتھ وهو  الفكر�ة ��اجس  �� مس��تھ  تلونت  لتفك��ه، لدرجة أن ف��ة الستينيات 

يصرح بھ بوضوح تام حينما يقول: "من املمكن أن نالحظ، مع ذلك، أن تأو�لي�ي ظلت متمركزة ع�� الرموز  

يت الرموز محددة بالبنية الداللية الزدواجية املع�ى؛ ذلك أن تقبال أك��  إبان سنوات الستينيات، �� ح�ن بق

ا�ساعا للتحليل البنيوي �ان يتطلب معا�جة "موضوعية" ل�ل أ�ساق العالمات، فيما يتجاوز خصوصية  

شموال   أك��  تنقيح  و�عادة  اله��مينوطيقا  ملهمة  تحديد  إعادة  العمل  هذا  عن  تمخض  فقد  و��ذا  الرموز. 

التأملية"لفلسف� لنفسها  3ي  ل��سم  الرموز   �� التفك��  من  انطلقت  ر��ور،  عند  اله��مينوطيقا  فإن  ومنھ   .

مسارها ا�خاص ولت�جل منعطفا جديدا �� اله��مينوطيقا. وما اهتمام ر��ور بالرمز إال ألن هذا األخ�� يبعث  

عرفھ ب�ونھ "�ل بنية دالة، �ش�� ف��ا املع�ى املباشر،    مختلفة لذلكع�� التفك�� ل�ونھ يحمل معا�ي ودالالت  

واألو��، وا�حر��، فضال عن نفسھ إ�� مع�ى آخر غ�� مباشر، وثانوي، ومجازي، وال يمكن أن يفهم إال من  

 . 4خالل املع�ى األول"

لفكر الذي  من هنا، �ان التأو�ل عند ر��ور، كشفا عن الدالالت ا�خفية ال�ي تحملها الرموز فهو" عمل ا 

يت�ون من فك املع�ى ا�خت�ئ �� املع�ى الظاهر، و�قوم ع�� �شر مستو�ات املع�ى املنضو�ة �� املع�ى ا�حر��. 

و��ي إذ أقول هذا، فإ�ي أحتفظ باملرجع البدئي للتفس��، أي لتأو�ل املعا�ي ا�حتجبة وهكذا يصبح الرمز  

�ل بالرمز، نا�ع من �ون الرمز يحمل دالالت خفية ال  . هكذا فارتباط التأو 5والتأو�ل متصور�ن متعالق�ن"

يمكن الوصول إل��ا إال من خالل إزالة الطبقات ا�خارجية للوصول إ�� املع�ى الباطن وهو ما �ع�ي أن املع�ى 

 
 . 61، صنفسه المصدر -1
ويل، بول ريكور، من النص إلى الفعل  -2

ٔ
بحاث في التا

ٔ
مان،،  1طترجمة محمد برادة، وحسان بورقية، ، ا

ٔ
، 2004 الرباط، دار اال

 . 44ص
ملبول ريكو  -3

ٔ
 . 55ص، 2006 المغرب، المركز الثقافي العربي،  ،1  ط ،، السيرة الذاتية، ترجمة فؤاد مليتر، بعد طول تا

ويالت، دراسات هيرمينوطيقية، ترجمة منذر عياشي، - 4
ٔ
، 2005بيروت، دار الكـتاب الجديد المتحدة،  ،1ط بول ريكور، صراع التا

 . 44ص
 . فحة نفسهاصال،  نفسه المصدر - 5
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متعدد و�عدديتھ تقت�ىي بالضرورة عمل الفكر و�دء التأو�ل، مما يجعل عمل املؤول ال يخرج عن البحث  

ا�ي ا�خفية للرموز. ولهذا �ان اإلمساك باملع�ى ا�حقيقي هو اإلش�ال العميق الذي عا�جتھ  عن الداللة واملع 

اله��مينوطيقا والذي يجسد التفك�� �� الرمز أحد تجلياتھ األساسية؛ ع�� اعتبار أن هذا األخ�� يحمل مع�ى 

مش�لة تأو�لية تظهر �ش�ل    مزدوجا: ظاهرا و�اطنا أو حرفيا ومجاز�ا، لذلك تظل �عددية الداللة وازدواجي��ا

الشر رمز�ة   �� التفك��  ح�ن  ر��ور،  حسب  �� 1وا�ح  البحث  من  انطالقھ  بھ  نفسر  أن  يمكن  ما  وهذا   .

إ��   النفاذ  املؤول  من  تقت�ىي  تأو�لية  إش�االت  تحمل  قضايا  باعتبارها  واإلرادة...  الشر  رمز�ة  و  ا�خطيئة 

�مينوطيقا إ�� فهم أفضل للذات، ع�� وساطة الرمز  وهو جهد سعت من خاللھ اله�  أعماقها وحل شفرا��ا 

وع�� التأمل الذي �عد "عودة إ�� الذات، وهو ليس عملية ا�ع�اسية فقط، وليس مجرد مرآة يمكن للذات  

أن تلمح نفسها ف��ا بل إ��ا تجر�ة تتوسطها الرموز والعالمات واآلثار، فت�ون بذلك معرفة الذات عملية  

وما ارتباط فهم الذات بفهم لغة الرمز، إال ألن هذا األخ�� �� منظور ر��ور يدعو    2"تتحقق ع�� جهة الغ��ية.

مبدأين أساس�ن �ع�� ع��ما بالقول التا��: "إن الرمز يدعو  إ�� التفك�� والتأمل، لذلك يمكن رد فلسفتھ إ��  

ما املبدأ الثا�ي، فإنھ  ؛ حيث يفسر املبدأ األول، فلسفتھ عن اإلرادة، أ 3للفكر" و "فسر أك�� تفهم أحسن"

يب�ن التقارب ب�ن الشرح باعتباره أقرب للعلوم اإل�سانية من علوم الطبيعة، كما يو�ح التنافر ا�حاصل  

آلية   التأو�ل  ي�ون  ح�ن   �� الطبيعية.  العلوم  مجال  من  أك��  تق��ب  ال�ي  التجر�بية  واملالحظة  التأو�ل  ب�ن 

شف عن مكنونا��ا. و�ذا �ان الرمز �ش�ل منطلقا أساسيا  أساسية لفتح الداللة املتخفية للنصوص والك 

الداللة   الكشف عن  أك�� من خالل  نفهم  التفك�� و�جعلنا  يبعث ع��  أنھ  للتفك�� عند ر��ور من منطلق 

املتوار�ة ال�ي يخف��ا، فإن ما �ان ير�د "س�� أغواره والتعمق فيھ، هو هذه العالقة الدائمة واملالزمة ل�ل من  

والر  حقيقيا  الفكر  ومنطلقا  مناسبة  األصلية،  ا�خطيئة  مفهوم  ذلك   �� بما  الشر،  رمز�ة  ش�لت  وقد  مز، 

 . 4للتفك�� �� هذه العالقة"

 : عالم النص وفهم الذات  -4

التأو�ل معها يمر ع�� وساطة النص، فنحن   إ�� فهم الذات، فإن  ل�ن �انت ه��مينوطيقا ر��ور �س�� 

فبالكتابة ��جل النص شهادة    5�ونھ " �ل خطاب تثبتھ الكتابة"نفهم ذواتنا ع�� فهم النص الذي �عرفھ ب

ميالده ويع�� عن إبداعية �اتبھ، غ�� أنھ بمجرد التعب�� عنھ كتابة، فإنھ يؤسس النفصالھ عن قصد املؤلف.  

باختالف   تختلف  متعددة  لتأو�الت  حامال  يجعلھ  ما  وهو  املؤلف،  عن  النص  يتباعد  الكتابة  طر�ق  فعن 

 
1- P. Ricoeur, Ecrit et conférence 2, Herméneutique, éd seuil, Paris,2010, p: 23. 

مؤسسة مؤمنون بالحدود، الرباط،  ، 1طرمينوطيقا الفلسفية وهيرمينوطيقا النص الديني عند ريكور، يمصطفى العارف، اله - 2
 .29، ص2018المغرب، ط، 

 .15بق، صادر سوهيرمينوطيقا النص الديني عند ريكور، مصطفى العارف، الهيرمينوطيقا مص - 3
مركز دراسات فلسفة  بغداد ، 60-59سالمية معاصرة، عدد إعبد هللا بريمي، من رمزية الشر إلى الهيرمينوطيقا، ضمن مجلة قضايا  - 4

 . 135، ص2014سنة،  الدين،
 . 105بق، صاسصدر بول ريكور، من النص إلى الفعل، م- 5
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الك إ��  الكالم  من  "االنتقال  أن  ذلك  يتعلق  القارئ.  فيما  والسيما  متعددة،  بطرائق  ا�خطاب   �� يؤثر  تابة 

) ال�ي يحيل إل��ا املؤلف، وال�ي ال نجد صداها داخل قصديتھ، و�نما تخلق  (la referenceبمسألة املرجع  

، وهو مفهوم بمثابة املفتاح األسا�ىي لفهم النص ��  1عاملا خاصا ��ا داخل النص �سميھ ر��ور عالم النص"

 الل العالم الذي يخلقھ �عيدا عن املؤلف.  ذاتھ من خ

�س�� بول ر��ور، �� نفس املسار الذي سار فيھ غادام��، معت��ا أن الكتابة �� ما يجعل النص �ع�� عن  

ذاتية مؤلفھ و�نفصل ع��ا، ومنھ فليس املهم هو فهم ماهية املؤلف ع�� النص، لفهم العالم الذي يحملھ  

ليس سوى "�ىيء النص" �� ه��مينوطيقا غادام��، وهو مفهوم أسا�ىي لفهم  ب�ن طياتھ. غ�� أن عالم النص 

تركتھ   الذي  اإلرث  عن  يبتعد  تجعلھ  خطوة  ر��ور  يخطو  خاللھ  ومن  مؤلفھ،  ذاتية  عن  �عيدا  النص 

قبلھ   ومن  ر��ور  ��م  ال  مبدعھ.  ماهية  عن  البحث  ��اجس  ��تجس  �انت  ال�ي  شاليرماخر،  ه��مينوطيقا 

اال  إذن هذا  النص،  غادام��  لھ خارج  �ع�� عن عالم يجد مرجعية  الكتابة  أن  ��م هو  إن ما  بل  هتجاس، 

ويش�ل بذاتھ بنية منفصلة عن قصد صاحبھ، و�ذلك فما يمكن فهمھ داخل النص هو العالم املوجود فيھ  

ية،  وهو ما �ع�ي أن ر��ور ير�ط مغزى النص ب" العالم الذي ي�ون متحررا من الضوابط التداولية أو اإلحال

، أما دور القارئ فيتحدد �� الكشف عن الدالالت  2إال أنھ ي�ون مرتبطا بكينونتنا �� العالم ارتباطا وثيقا"

ينتجها عند قراءتھ للنص الذي   ال�ي  الذاتية  �� النص انطالقا من الوساطات  واملعا�ي املتعددة واملتوار�ة 

 ا�حاجة إ�� تأو�لھ م�حة.يظل منفتحا ع�� تأو�الت متعددة ومتنوعة، و�� ال�ي تجعل 

ال تخلو قراءة النص عند ر��ور، كما هو ا�حال عند غادام��، من اف��اضات مسبقة أو أح�ام مسبقة  

كما يحلو لغادام�� �ع��ا، ع�� اعتبار أن القارئ ليس عنصرا محايدا بل إنھ يأ�ي إ�� قراءة النص وهو محمل 

نفسھ، معت الطر�ق  ر��ور  �سلك  مسبقة.  قبل  باف��اضات  ما   " أن  ينشط    –��ا  فعاال  �عد عنصرا  الفهم" 

. و�ذلك  3التأو�ل، و�جعلھ آلية إلنتاج املع�ى، الذي لن ي�ون بالضرورة املع�ى نفسھ الذي قصده املؤلف"

فالكتابة تمنح املؤلف استقالليتھ الداللية، وتجعلھ متحررا من سياقات إنتاجھ ومندرجا �� سياقات أخرى  

باعتباره ا�جال الذي يقود إ�� الفهم والتفس��، و�� الثنائية ال�ي سيعيد ر��ور النظر    بفعل فعل القراءة،

ف��ا، وسيحاول رفع التعارض ب�ن طرف��ا، وهو التعارض الذي أسسھ دلتاي، حينما اعت�� أن مجال الفهم  

لتعارض محاوال بيان  هو العلوم اإل�سانية، �� ح�ن أن التفس�� ينت�ي إ�� العلوم الطبيعية. يرفض إذن هذا ا

التداخل املوجود ب�ن التفس�� والفهم معت��ا أن "عملية التأو�ل بوصفها خطاب القارئ، �� نقاشنا هذا، فقد  

للمع�ى  الن�ىي واللفظي  يمثل ما يمثلھ االستقالل  للقراءة  التفس��  �� األقل، و�ن  يقال ع�� نحو تمهيدي 

اف��اضات مسبقة لفهم النص، فإن التفس�� �ش�ل ضرورة    و�ذا �ان القارئ ينطلق من  4املوضو�� ل�خطاب"
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إذ من شأن   الفهم"،  "ما قبل  ال�ي �ستمدها من  للقارئ  ال��يئة  غ��  االف��اضات  تجاوز  ل�ونھ �ساعد ع�� 

العناصر   فهم  من  انطالقا  النص  بنية   �� الثاو�ة  املعا�ي  يكشف  القارئ  يجعل  أن  املوضو��  التفس�� 

نا ن�ون أمام التحليل البنيوي للنص والذي �عت��ه آلية اشتغال تتأسس ع�� بنية والعالقات املؤسسة لھ وه

داخلية منعزلة عن ا�خارج، حيث ال يوجد خارج النص بالنسبة أل�حاب هذا التحليل بل داخلھ، �� مقابل  

إن الغاية    .1االتجاه اله��مينوطيقي الذي �عت�� أن الفهم يقيم عالقة تواصل ب�ن روح القارئ وروح املؤلف

األساسية من اله��مينوطيقا �� فهم الذات سواء بوساطة النصوص أو الرموز والعالمات، وذلك عن طر�ق  

التملك واملسافة، أي تملك النص واملقصود ��ذا املفهوم أن " تأو�ل النص يجد تحققھ داخل تأو�ل الذات  

مما    2مغاير وتبدأ �� تحقيق ذلك الفهم الذا�ي"املؤولة لذا��ا. و�� �� تأو�لها للنص تفهم ذا��ا �ش�ل أحسن و 

تبقينا   إذ  الفهم ممكنا،  املسافة ف�ي ما يجعل شرط  أما  النص،  أفق  يتسع و�دمج مع  القارئ  أفق  يجعل 

داخل انتمائنا إ�� عالم سابق، وتجعلنا نقيم مسافة نقدية معھ. لهذا فالتأو�ل هو الذي يقرب البعيد و�قاوم  

 قارئ، والنص و�دمج مع�ى النص �� الفهم ا�حاضر و�جعل ما �ان غر�با مألوفا.مسافة التباعد ب�ن ال

 : في نقد الفینومینولوجیا والتأسیس لهیرمینوطیقا فینومینولوجیة  -5

إش�الية   يحمل  باعتباره  الرمز   �� بالتفك��  مسارها  افتتحت  قد  ر��ور،  بول  ه��مينوطيقا  �انت  إذا 

حاولة استكشاف املع�ى ا�خفي من وراء املع�ى الظاهر، فإن ذلك  ه��مينوطيقية تبعث ع�� التفك�� وع�� م

منعطفات   باعتبارها  الفينومينولوجيا،  وع��  النف�ىي  التحليل  وع��  اللغة  فلسفة  ع��  ينفتح  جعلھ  ما 

من�جية ومعرفية أساسية لتشكيل ه��مينوطيقا فلسفية، قادرة ع�� قراءة وتأو�ل النصوص؛ حيث "�ان ��  

توضيح �عد الشر �� بنية اإلرادة، ومن هنا استند إ�� املن�ج التأم�� الوصفي لدى هوسرل  عملھ األول ير�د  

، و�ذا �ان منطلقھ هو  3والثنائي ياس��ز ومارسيل وأطلق ع�� هذا النوع من الوصف الظاهر�ات الوجودية"

إن غايتھ �انت �� مسألة اإلرادة وتأو�ل رمز�ة الشر وما عداها من الرموز سواء �انت مقدسة أو أسطورة ف

 �� النحو  ا�حلم ومماثالتھ ع�� هذا  و�ندرج   " مزدوجة  تحمل معا�ي  الرموز  ألن  املع�ى  حقيقة  البحث عن 

منطقة من اللغة �علن عن نفسها أ��ا محل الدالالت املعقدة حيث مع�ى آخر يظهر و�حتجب معا �� مع�ى 

�حال أن هذا املش�ل، مش�ل املع�ى املزدوج غ��  .. وا.مباشر، فلنسم هذه املنطقة ذات املع�ى املزدوج رمزا

خاص بالتحليل النف�ىي: ففينومينولوجيا الدين �عرفھ أيضا، والرموز ال�ونية الك��ى لألرض والسماء واملياه  

فالتجر�ة اإل�سانية �غت�ي باعتمادها ع�� الرمز واللغة والعالمات �وساطة    4وا�حياة واأل�جار وا�حجارة"

ما، ف�ي مدخل لفهم الذات، لذلك خلص سيغموند فرو�د إ�� أن �ل ما هو مخبأ ومختف  ب�ن الذات ونفسه

�� البنية النفسية العميقة، يمكن فهمھ و�عقلھ بواسطة اللغة؛ ع�� اعتبار أن الرغبة تطفو إ�� سطح اللغة  

 
 .71ص ،بقامرجع سبول ريكور،  رمينوطيقا النص الديني عنديالفلسفية وه االهيرمينوطيقمصطفى العارف،  - 1
ويلية في هيرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور،  - 2

ٔ
 .232، ص بقامرجع سعبد هللا بريمي، السيرورة التا

حمد عبد الحليم عطية،  - 3
ٔ
 .32ص، 2011لبنان، دار الفارابي،  -بيروت ،1ريكور والهيرمينوطيقا، الطبعةا

سعد،في التفسير محاولة بول ريكور،  -4
ٔ
طلس للنشر والتوزي، دمشق، 1ط في فرويد، ترجمة وجيه ا

ٔ
 .16، ص2003، عا
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�ى ا�خفي الذي  و�ع�� عن ذا��ا رمز�ا وما ع�� ا�حلل النف�ىي إال أن يفك شفرات الرموز ح�ى يصل إ�� املع

تخفيھ، و�� هذه ا�حالة ي�ون عملھ غ�� خارج عن عمل املؤول وت�ون اله��مينوطيقا تأو�ال للرموز. غ�� أن  

هذا املع�ى الذي يحصر اله��مينوطيقا �� تأو�ل الرموز يظل ضيقا أمام شساعة ما يمكن تأو�لھ، لذلك يوسع  

أساسي �وساطة  النصوص  اتخاذ  إ��  اله��مينوطيقا  ع��  مجال  فقط  االعتماد  بدل  لذا��ا  الذات  لفهم  ة 

وساطة الرموز. وهنا ي�ون ر��ور �� قلب الفلسفة التأملية، ال�ي يو�ح أن خطھ الفكري ال يخرج �� جانب  

تطعيمها    �� تنخرط  بل  الهوسرلية،  الفينومينولوجيا  عن  تنفصل  ال  فاله��مينوطيقا  لذلك  ع��ا،  منھ 

: إنھ  باله��مينوطيقا، و�� هذا الصدد ي إليھ بثالثة مالمح  قول: "أود أن أم�� التقليد الفلسفي الذي أنت�ي 

بديال   ي�ون  أن  و�ر�د  الهوسرلية،  الفينومينولوجيا  منطقة   �� و�بقى  التأملية،  الفلسفة  خط   �� يندرج 

 .1ه��مينوطيقيا لهذه الفينومينولوجيا"

من   املنحدر  الفكري  ا�خط  ذلك  التأملية،  بالفلسفة  ر��ور  �انط  يقصد  ع��  الدي�ار�ي،  ال�وجيتو 

املعرفة   لعمليات  فاعلة  ذاتا  باعتبارها  الذات  بفهم  أساسا  ��تم  وال�ي  الفر�سية،  �انط  �عد  ما  وفلسفة 

واإلرادة... ويع�ي بالتأمل " فعل العودة إ�� الذات، الذي من خاللھ تمسك الذات �� وضوح عق�� ومسؤولية  

ال� للعمليات  املوحد  باملبدأ  ذاتا"أخالقية،  بوصفها  نفسها  وتن�ىى  داخلها  تتشتت  هو  2ي  إذن  فالتأمل   ،

اس��جاع لوحدة الذات ولتطابقها مع ذا��ا، وتحقيقها لوع��ا بذا��ا. لكن ما العالقة ب�ن الفينومينولوجيا  

ا�حاصل   التباعد  تقر�ب  يمكن  كيف  البعض؟  �عضهما  عن  منفصل�ن  معرفي�ن  كحقل�ن  واله��مينوطيقا 

 بي��ما؟ 

انت الفينومينولوجيا تنحدر من تقاليد فلسفة الو�� عند دي�ارت، و�ان همها هو تحصيل املع�ى،  إذا � 

واملع�ى والذي سيؤدي �عد قرن من  ;فإ��ا ال تبتعد كث��ا عن مطمح اله��مينوطيقا ال�ي اهتمت �سؤال الفهم  

اله أن  "ف�حيح  بالفينومينولوجيا،  اله��مينوطيقا  التقاء  من  ر��ور  حسب  ��  الزمن  استمرت  ��مينوطيقا 

حمل ا�شغاالت مختلفة عن تلك ال�ي اهتمت ��ا الفينومينولوجيا �ش�ل ملموس، بينما طرحت هذه األخ��ة  

التار�خ   أ�عاد   �� ديلتاي،  منذ  طرحتھ،  اله��مينوطيقا  أن  ح�ن   �� واإلدرا�ي،  املعر��  �عده  املع�ى،��  سؤال 

نف  هو  الناحيت�ن،  من  لكنھ  اإل�سانية.  ب�ن  والعلوم  والذات،  املع�ى  ب�ن  العالقة  عن  األسا�ىي  السؤال  س 

هكذا فاملش��ك ب�ن اله��مينوطيقا والفينومينولوجيا هو سؤال املع�ى. الذي    3معقولية األول وتأملية الثانية"

يتم تحصيلھ من خالل فهم مع�ى النص والذات القارئة لھ، من زاو�ة نظر اله��مينوطيقا، و�وصفھ نتيجة  

 لقصدية لو�� ما باملع�ى الذي يواجهھ من الناحية الفينومينولوجية. للعالقة ا

غ�� أن اله��مينوطيقا مع ر��ور، و�ن �انت تنطلق من الفينومينولوجيا فإ��ا ال تبقي عل��ا كما �انت ��  

  صيغ��ا املثالية مع هوسرل، بل إ��ا تحاول تطعيمها وتجاوز إخفاقا��ا. والسبيل الذي ساعد ر��ور �� هذه

العملية هو وساطة الرموز، يقول �� هذا الصدد: " ال يوجد فهم للذات بدون أن ي�ون موسطا �عالمات، أو  

 
ويل، -1

ٔ
بحاث التا

ٔ
 .19ص  ،بقامرجع س بول ريكور، من النص إلى الفعل، ا

 .25، صنفسه المصدر - 2
 . 19، صنفسه المصدر -3
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رموز، أو نصوص. و�تطابق فهم الذات �� ��اية األمر، مع التأو�ل املطبق ع�� هذه املصط�حات الوسيطة،  

ا من املثالية ال�ي حاول هوسرل أن  ذلك أن اإلنتقال من أحدها إ�� اآلخر يجعل اله��مينوطيقا تتحرر تدر�جي

وهذا ال �ع�ي أن ر��ور ينطلق من فينومينولوجيا هوسرل كما �� بل إنھ يقدم لها  1يما�� ��ا الظاهراتية"

 نقدا الذعا، خاصة �� جان��ا املثا��، و�مس نقده هذا أر�عة جوانب و��:

لعلمية، الذي اعت��تھ املثالية الهوسرلية  �� إدعاء الفينومينولوجيا للعلمية، حيث �عت�� أن هدف ا أوال:

والذي يمكن شرحھ بمفهوم االنتماء الذي ال    2ت��يرا أخ��ا، يبلغ حده األسا�ىي �� الشرط األنطولو�� للفهم"

يمكن تجاوزه بالنسبة ل�ل مشروع ت��يري أو تأسي�ىي. و�ذا �ان اكتشاف الفينومينولوجيا العظيم يتمثل �� 

، ال�ي تقت�ىي البحث ما يصنع وحدة  املوضوع-الذاتفها أيضا تتمثل �� عالقة  القصدية، فإن نقطة ضع

مع�ى املوضوع ووحدة بناء هذه الوحدة �� ذاتية مؤسسھ. و�� اإلش�الية ال�ي يجد لها ر��ور حال من خالل 

 االنتماء أي انتماء الذات العارفة إ�� املوضوع الذي تحاول التعرف عليھ. 

الث  ثانيا: النقد  ينت�ي يتمثل  البناء األسا�ىي الذي   �� للفينومينولوجيا،  اله��مينوطيقا  ا�ي الذي تقدمھ 

الذي   الوقت   �� التجر�ة  نقد   �� تكمن  الفينومينولوجيا  أن غرابة  السياق  �� هذا  ويعت��  ا�حدس،  لنظام 

ذا��ا   �عتمد فيھ ع�� ا�حدس ا�خالص، وا�حال أنھ ال يمكن تجاوز حقل التجر�ة، فالفينومينولوجيا �� حد

ال تتحدد خارج العالم، بل �� م�ان التجر�ة الطبيعية ذاتھ. لذلك ال يمكن تجاوز التجر�ة مهما �ان ا�حدس 

، كما يطرح ا�حدس إش�اال يتعلق بالوساطة ب�ن الفهم والتأو�ل و�� الوساطة ال�ي 3يرجع إ�� عالم األف�ار

�� الوسط، وليس �� البداية أو ال��اية، بينما   يرفضها ر��ور، إذ "تحاول الفينومينولوجيا أن تضع املؤول

التأو�ل  يوجهنا  ذلك  خالل  ومن  قبل،  من  بدأ  قد  �ان  حوار  أو  محادثة  وسط  يقتحم  أن  التأو�ل  يحاول 

 .4و�جعلنا مساهم�ن �� هذه ا�حادثة أو ا�حوار"

بالذات، حيث ال ينفصل ينصب نقد اله��مينوطيقا للفينومينولوجيا ع�� مسألة ا�حدس وعالقتھ  ثالثا:  

ومعرف��ا الذات  فهم  أن  بيد  أمره،   �� مش�و�ا  �عال  �ل  و�صبح  الذات  عن  أمر    ا�حدس  ذاتھ  حد   �� هو 

مش�وك فيھ، ألن معرفة الذات حسب ر��ور قد تتعرض لتدخل بنيات مهيمنة، مما �شوش عل��ا، �� ح�ن  

معرفة   وتقديم  الذات  فهم  وحدها  اله��مينوطيقا  استطاعة   �� نقد  أن  إ�حاق  من  انطالقا  وذلك  ع��ا، 

املسبق ا�حكم  مفهوم  برفعها  وذلك  الذات  بفهم  يقيم   االيديولوجيا  "الذي  املباعدة  مفهوم  من  وانطالقا 

مسافة زمنية ب�ن املوضوع املدروس و��ن الذات الدارسة. ال �ع�ي املباعدة املوضوعية، بل محاولة تقر�ب  

 . 5نطالقا من استثمار ال��اث التار��� الذي يدعم عملية الفهم"املوضوع تار�خيا، وجعلھ معاصرا لنا ا
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تتعلق املؤاخذة الرا�عة ملثالية هوسرل بمسألة الذات املتأملة، ال�ي تدعو اله��مينوطيقا إ�� جعلها  را�عا:  
آخر مقولة من مقوالت نظر�ة الفهم، يصبح فهم الذات مرتبطا بالنص، و�ذلك يتم استبدال األنا سيدة  

 و�تم فهم الذات لذا��ا ع�� وساطة النص.  1نفسها، بالذات مر�دة النص

تأسيس   ليعيد  إال  لهوسرل،  املثالية  الفينومينولوجيا  إ��  ر��ور  يوجهها  ال�ي  املؤاخذات  هذه  تكن  لم 
الفينومينولوجيا ع�� اله��مينوطيقا أو ع�� األقل ل��سم خط الوصل بي��ما، والذي وجده من جهة �� سؤال  

ع�ى ومن جهة أخرى، �� جانب االنتماء املش��ك للفلسفة التأملية �عد تخليصها من صيغ��ا املثالية. وهكذا  امل
لفينومينولوجيا   هوسرل  مشروع   �� إذن  يندرج  تأو�لية  تصبح  أن   �� الفينومينولوجيا  "مص��  فإن 

تظل ه��مينوطيقا الذات من  تر�سندنتالية، أي ه��مينوطيقا تأملية، تمنح "اال�ستمولوجيا" م�ان��ا، أل��ا  
 .2حيث إ��ا موجود يتطابق فيھ بصفة ال متناهية تبيان العالم تبيان الذات"
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صفوة القول، أن املسار اله��مينوطيقي لر��ور سيعرف أثناء س��ورتھ البحثية منعطفا مهما �� اتجاه  
د �عديل وتجاوز �عض نزعا��ا، أرضية  الفينومينولوجيا. حيث ش�لت هذه األخ��ة �� صيغ��ا الهوسرلية، �ع

مناسبة لتأسيس فينومينولوجيا ه��مينوطيقية تنطلق من فلسة تأملية فينومينولوجية لك��ا تطرح نفسها  
لها.  ا�عدام   كبديل  �ع�ي  ال  هذا  فإن  الفينومينولوجيا،  و  اله��مينوطيقا  حقل  ب�ن  الب�ن  االختالف  فرغم 

ن ما يجمعهما أك�� مما يفرقهما. ولعل مركز التقاطع بي��ما هو سؤال  الروابط ونقط االلتقاء بي��ما، بل إ
بقدر ما �ان ��دف إ�� الوصول   املع�ى. ذلك أنھ رغم أن اهتمام هوسرل لم يكن منصبا ع�� تأو�ل الظواهر،

ء  فإن التأو�ل ذاتھ ال يخرج عن هذا القصد. فالتعرف ع�� ماهية الظاهرة والعودة إ�� األشيا   ،إ�� ماهي��ا
ذا��ا ال ينفصل عن البحث عن املع�ى املست�� خلف األشياء، فهو نتاج للعالقة ب�ن الذات واملوضوع. وهكذا  
القلق   فإن  ثناياه،  ب�ن  املست��  واملع�ى  النص  قالھ  ما  فهم  هاجس  يحكمھ  اله��مينوطيقي  الهم  �ان  فإذا 

 اجهھ من الناحية الفينومينولوجية. الفينومينولو�� ينبع عن العالقة القصدية لو�� ما باملع�ى الذي يو 

من   مجموعة  ه��مينوطيقية،  لفينومينولوجيا  التأسيس  سبيل   �� ر��ور،  ه��مينوطيقا  استثمرت  وقد 
ا�حقول املعرفية �السميائيات والتحليل النف�ىي والسانيات والبنيو�ة....أمدتھ باألدوات املن�جية الضرور�ة  

�مينوطيقي الذي سيس�� ع�� هديھ، ف�انت نقطة انطالقھ �� الرمز  ملقار�ة سؤال املع�ى ورسم املسار اله�
الذي وجد فيھ باعثا أساسيا ع�� التفك�� ووساطة مهمة لفهم الذات، نظرا لغ�ى املعا�ي ال�ي يحملها وال�ي 
تظل محتجبة ومتخفية إ�� أن ينكشف سرها عن طر�ق الفهم والتأو�ل. وهو ما ينطبق أيضا ع�� النص  

أساسية لفهم الذات، فع�� فهم النص يفهم اإل�سان ذاتھ وهذا ما يجعل تأو�ل النص يتحقق    بوصفھ وسيلة 
داخل تأو�ل الذات املؤولة لذا��ا. وعليھ يمكن أن نفهم كيف يتحول اال�سان من �ائن تأم�� إ�� �ائن تأو���  

حول الفينومينولوجيا  يؤول ذاتھ �� تأو�ل النصوص والرموز وكيف استطاعت اله��مينوطيقا مع ر��ور أن ت
وتحر�ر   تنقيح  منھ  اقتضت  وال�ي  املنال  الصعبة  املهمة  و��  ه��مينوطيقية،  أسس  ع��  وتؤسسها 

 الفينومينولوجيا الهوسرلية من نزع��ا امليثالية. 

 
ويل، بول ريكور، من النص إلى الفعل،  - 1

ٔ
بحاث في التا

ٔ
 .39، صبقا مرجع سا

ويل،  - 2
ٔ
 . 41-40، ص9981لبنان، دار الطليعة،  -بيروت، 1الطبعة نبيهة قارة، الفلسفة والتا



 د. علي العمراني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وجياالمنعطف الهيرمينوطيقي للفينومينول

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)279( 

 : قائمة المصادر والمراجع  -7

 .2011الفارا�ي، دار  لبنان، -ب��وت ،1الطبعة  ر��ور واله��مينوطيقا، أحمد عبد ا�حليم عطية، -1

الطبعة   -2 أسعد،  وجيھ  ترجمة  فرو�د،   �� محاولة  التفس��   �� ر��ور،  للنشر  1بول  أطلس  دمشق،   ،

 . 2003والتوزيع، 

الطبعة   -3 عيا�ىي،  ترجمة منذر  ه��مينوطيقية،  دراسات  التأو�الت،  صراع  ر��ور،  دار  1بول  ب��وت،   ،

 .2005الكتاب ا�جديد املتحدة، 

تأمل،   -4 طول  �عد  ر��ور،  الطبعة  بول  مليت،  فؤاد  ترجمة  الذاتية،  الثقا��  1الس��ة  املركز  املغرب،   ،

 .2006العر�ي، 

  - ، الدار البيضاء2بول ر��ور، نظر�ة التأو�ل، ا�خطاب وفائض املع�ى، ترجمة سعيد الغان�ي، الطبعة  -5

 .2006املغرب، املركز الثقا�� العر�ي، 

للفلسفة والال  -6 الشر تحد  الدين، الطبعة  بول ر��ور، فلسفة اإلرادة،  ، 2هوت، ترجمة عدنان نجيب 

 . 2008الدار البيضاء/ ب��وت، املركز الثقا�� العر�ي، 

 2007، 1ترجمة عمر مهيبل، الطبعة  جان جراندان، املنعرج اله��مينوطيقي للفينومينولوجيا، -7

ا�جمل، لبنان، منشورات    –، ب��وت  1خالدة حامد، عصر الهرمنيوطيقا، أبحاث �� التأو�ل، الطبعة   -8

 .2014سنة،

، دائرة 1عبد هللا بر��ي، الس��ورة التأو�لية �� هرمينوسيا ها�س جورج غادام�� و�ول ر��ور، الطبعة   -9

 . 2010الثقافة واإلعالم، الشارقة/ اإلمارات، سنة 

،  60-59عبد هللا بر��ي، من رمز�ة الشر إ�� اله��مينوطيقا، ضمن مجلة قضايا إسالمية معاصرة، عدد    -10

 . 2014مركز دراسات فلسفة الدين، سنة، �غداد 

، مؤسسة  1مصطفى العارف، الهرمينوطيقا الفلسفية وه��مينوطيقا النص الدي�ي عند ر��ور، الطبعة   -11

 .2018مؤمنون بالحدود، الر�اط، املغرب، 

 .1998لبنان، دار الطليعة،  -، ب��وت1نب��ة قارة، الفلسفة والتأو�ل، الطبعة  -12

13- P. Ricoeur, Ecrit et conférence 2, Herméneutique, éd seuil, Paris, 2010. 


	الملخص:
	Abstract
	1- المقدمة:
	2-  في العلاقة بين الهيرمينوطيقا والفينومينولوجيا:
	3- الرمز والتأويل:
	4- عالم النص وفهم الذات:
	5- في نقد الفينومينولوجيا والتأسيس لهيرمينوطيقا فينومينولوجية:
	6- خاتمة:
	7- قائمة المصادر والمراجع:


