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خر ودللتها في تجربة ألفهم عند 
آ
بعاد ألحوأر  مع أل

 
 "غــادأميــر"أ

ستاذة
 
 رحابي جميلة : أل

 2جامعة وهرأن 

 امللخص:

ػنى بدذر الفهم في خذ راجه 
ُ
خاٌو "ؾادامحر" جإظِغ هشمُىىؾُلا وىهُت ح

مىىت، غلى ؤظاط بغادة ؤلاغخباس إلافهىم الحللت 
ُ
خُت اإلا وبششوؾه الخاٍس

خي وبما  الهشمُىىؾُلُت وداللتها ألاهؿىلىحُت، ؤي فهم الفهم بما هى خذر جاٍس

الفهم هذغامت للظاهشة  هى ججشبت وحىدًت. لىىه لم ًخىكف غىذ خذود مػنى

ت الحىاس،  لُت جُذٌ غمىا غلى ؤولٍى لُت وهفى، وؤهذ ؤن8 "الظاهشة الخإٍو الخإٍو

ل  خي الزي ًطحر مىغىغا للخإٍو وغلى بيُت العااٌ والجىاب، فالىظ الخاٍس

شح 
ُ
ل داثما غالكت بالعااٌ الزي ؾ اّوٌ ظاالا، لهزا ًخػمً الخإٍو

ُ
ًؿشح غلى اإلا

اوٌ ". وبهزا 
ُ
 بالخفىحر. الحىاس خعب غلى اإلا

ٌ
الشيل فمػنى الحىاس غىذه ُمشجبـ

دُذ للماوٌ الذخٌى في غالم الىظ،  ًُ ل ألهه  اث الخإٍو "ؾادامحر" هى ؤغلى معخٍى

ال لفضحه ؤو الدشهحر به ؤمام اإلاأل، وبهما لفهمه والبدث في ؤؾىاسه غً بمياهاث 

اوٌ.
ُ
 جخذم ؤًػا كػاًا اإلا

ل؛ ال الكلمات املفتاحية:  حىاس؛ الفهم؛ الخىاضل؛ آلاخشالخإٍو

Résumé: 

Gadamer a essayé de fonder une Herméneutique universelle qui 

s’occupe de l’acte de la compréhension et ses conditions 

historiques possibles, sur la base de la reconsidération du concept 
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du cercle herméneutique et sa sémantique anthologique, c'est-à-dire 

la compréhension de la compréhension entant qu’acte historique et 

entant qu’une expérience existentielle, mais qui ne s’est pas arrêté 

aux limites du sens de la compréhension du phénomène 

herméneutique en général, et il a confirmé que :« Le phénomène 

herméneutique signifie du point de vue contenu la priorité du 

dialogue, et la structure de la question et de la réponse, le texte 

d’histoire qui se transformera en sujet d’herméneutique pose à 

l’explicateur (interprète) une question, c’est pour cela l’ 

herméneutique contient toujours une relation avec la question qui 

s’est posé à l’explicateur (interprète) ». Le sens du dialogue chez 

lui est donc lié à la réflexion. Le dialogue d’après Gadamer est le 

plus haut degré de l’herméneutique parce qu’il permet à 

l’explicateur (interprète) de pénétrer dans le monde du texte, non 

pour sa dénonciation ou pour sa publicité devant l’autrui, mais pour 

sa compréhension et la recherche dans ses profondeurs des 

possibilités qui servent aussi les causes de l’explicateur (interprète). 

Mots clés : Interprétation; Dialogue; Comprendre; 

Communication; Autre. 

 :مقدمة

  Gadamer(2112-0711")بّن الفىشة ألاظاظُت غىذ "ؾادامحر  -

Hans- Georg  ضام غلُىا جلذًم الفلعفت في ضىسة خىاس كاثم ِ
ّ
ؤهه مً الل

خبادٌ للفىش 
ُ
بةغخباسه ؤغلى غلى الفهم، هظشا ألن الحىاس هى رلً الخدفحز اإلا

ل، غالوة غلى ؤهه خىاس ألفم الترار الزي ًخلم لحظت العلب  اث الخإٍو ُمعخٍى

ْػَمذ  ٌَ . وغلى هزا ألاظاط فبذٌ ؤن  التي هي خُاة الجذٌ وخُاة الدعاٌئ

ِفلذ فُه جلالُذ فً الحىاس، غلُه 
ْ
ؾ

ُ
ؤلاوعان بلى ُمداوسة هفعه في وكذ ؤ
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ىاس مً حذًذ، فبيُت الحىاس ؤلاوعاوي بخخطاس اإلاعافت والػىدة بلى حػلم فً الح

ً ؤظاس ي، ؤما ُمهمت الباخث فلذ  بداحت بلى غملُت العااٌ وؤلاحابت هخيٍى

لها "ؾادامحر" في غشوسة خذمت اإلاػنى وؾشح ألاظئلت الحلُلُت التي ال ًخىضل 
ّ
َمث

م في حمُؼ مىاهج هظامه اإلاػشفي. لهزا 
ّ
" َمّهذ "ؾادامحربلى ؾشخها ظىي مً ًخَدى

جّذد ؤدواتها اإلاىهجُت لىحى 
ُ
لُت وج ش للفلعفت الخإٍو

ّ
ىظ

ُ
ت ؤإلااهُت ج د خُاة فىٍش

رار الفلعفي الؿشبي، وبهخم بالػلىم ؤلاوعاهُت 
ُ
والػلمُت، فإغاد الىظش في الت

خ هدللت  لّذمها. ومً رلً الػىدة بلى ؤهمُت الخاٍس
ُ
وؾبُػت اإلاػشفت التي ج

 مىه ؤظاظُت جشبـ بحن اإلااض ي والحاغش ألحل كشاءة ه
ً
رار. لهزا وجىغُدا

ُ
زا الت

ما ًظهش لىا 
ّ
 في هزا الفطل ًزهش لىا "ؾادامحر" ؤن الفهم به

ً
ا ه ظٍى

ُ
إلاا ظيْعتهل

محز البدث  ًُ خي الزي  ُمً وساء وهم اإلاىهج الخاٍس
ْ
ىىا مً سئٍت ما ًى

ّ
مى

ُ
هخجشبت ج

داٌو فهم 
ُ
خ الفلعفت، وبهه لجضٌء مً الخجشبت ألاولُت للفلعفت ؤن ه في جاٍس

ماٌ الىالظُىُت للفىش الفلعفي، فهزه ألاغماٌ جّذعي بىفعها خلُلت لم ألاغ

خجاوصها ًَ ػها وال ؤن 
ُ
ْشف ًَ  .1ٌْعَخؿؼ وعي الحلب الضمىُت الالخلت ؤن 

ماسظه الػلىم 
ُ
وحذ "ؾادامحر" هفعه ؤمام مشيلت الفهم الزاحي الزي ج

الؿبُػُت ؤلاوعاهُت في ُملابل الىمىرج الػلمي البدذ الزي جخمخؼ به الػلىم 

ل ُبػذا غاإلاُا وهى اإلاىهج اإلاىاظب لذساظت الػلىم ؤلاوعاهُت  وبغخبر الخإٍو

                                                           
لُت فلعفُت، جش8 غلي ؾادامحر -1 ، هاهض حىسج، الحلُلت واإلاىهج8 الخؿىؽ ألاظاظُت لخإٍو

ا للؿباغت واليشش والخىصَؼ والخىمُت الثلافُت، بحروث  خاهم ضالح وخعً هاظم، داس ؤٍو

 . 26، ص 2115، 0)لبىان(، ؽ
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ل  1والىفُل بةسحاع وبخالٌ ؤلاجفاق وحعذًذ الىلاثظ ًلٌى "ؾادامحر"8 "الخإٍو

شه هىا لِغ مىهجا للػلىم ؤلاوعاهُت ولىىه ُمداولت لفهم  الزي هلىم بخؿٍى

نهجي بزاتها، وما ًشبؿىا بخجشبدىا غً ماهُت الػلىم في الحلُلت غبر وغيها اإلا

ػاٌشت  2الػالم هيل"
ُ
طبذ الهشمُىىؾُلا لذًه بهما هي هىٌع مً اإلا

ُ
وهىزا ج

جاهذة، ظلعلت ُمخطلت مً الػمل الذئوب واإلاجهىد الشاق مً ؤحل بلىؽ 
ُ
واإلا

لت التي ًىدشف ؤلاوعان في نهاًتها  ، بنها جلً اإلاشخلت الؿٍى
ً
هذف لً ًخدلم ؤبذا

 .3لت لم جىً ظىي سخلت البدث غنهاؤن الحلُ

لُت مىهجا مً  ومً اإلاالخظ ؤن "ؾادامحر" لم ًجػل مً الظاهشة الخإٍو

مىاهج البدث الجذًذة بلذس ما وان ًداٌو البدث منها غً الفهم والخفخذ غلى 

خبراث حذًذة في الخىاضل مؼ الػالم، لزلً فةن "ؤهمُت "ؾادامحر" جيبؼ مً 

دشابىت غمً اإلافهىم الفلعفي للػلل، ظػُه بلى بظخخالص ؤخذ ألا
ُ
بػاد اإلا

بذي ؤي  ًُ بمػنى رلً اإلافهىم الشوماوس ي لإلوعان خالم راجه. بن "ؾادامحر" ال 

ً اإلاخػالي وفُما ًمىً ؤن  جىاٌص ال بلى الثىاثُت الذًياسجُت، وال بلى فىشة الخيٍى

                                                           
ٌ ؾادامحر،  -1 ل8 ألاضى ً، الذ -اإلابادت -فلعفت الخإٍو اس ألاهذاف، جشحمت8 مدمذ شىقي الٍض

 .22، 01، ص 2114 2الػشبُت للػلىم، بحروث )لبىان(، ميشىساث ؤلاخخالف، الجضاثش، ؽ
هلال8 سودًجش، بىبجر، الفلعفت ألاإلااهُت الحذًثت، جش8 فااد وامل، مشا8 غبذ ألامحر ألاغعم،  -2

 .55، ص 0764، 0داس الشاون الثلافُت الػامت بؿذاد )الػشاق(، ؽ
هىم الىعي الجمالي في الهشمُىىؾُلا الفلعفُت غىذ خعً، ماهش غبذ اإلادعً، مف -3

حادامش، بششاف8 ؤخمذ غبذ الحلُم غؿُت، داس الخىىٍش للؿباغت واليشش والخىصَؼ  بحروث 

 .34، ص 2117)لبىان(، د)ؽ(، 
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ل مثالي" شحػه بلى جإٍو
ُ
خخطش هزا الحذًث في ؤن الترار ؤضبذ 1ه مطذسا . ٍو

ماسط غؿؿها ؤو ُظلؿتها غلُىا في 
ُ
عبلت وهزه ألاخحرة ؤضبدذ ج

ُ
لألخيام اإلا

ْفشع هفعها 
َ
جىحُه هظشجىا بلى اإلااض ي والحاغش فترجذ غلى الترار لُخداهمه وج

عبم واإلاىغىغُت 
ُ
غلى خاغشها مهما بذا ؤهىا هػؼ خؿإ الجزاهت غذا للحىم اإلا

ىت مىه  .2كٍش

جشَي لىا وجبػا لهزا  بّن الفهم ؤلاحش  ًُ اء الىخُذ وألاظاس ي الىفُل بإن 

شجبؿت 
ُ
ل العلعلت اإلا

ُ
ؿّىس في الزاث و الىظاؾت بحن الحاغش واإلااض ي وٍُ

خىحه بلُىا . هما ال ًىخفي "ؾادامحر" في 3باإلاىظىساث التي ًدػش غبرها اإلااض ي ٍو

ػُف بلُه البدث في مششوغُت  ًُ لي باالهخمام بالفهم وبهما  مششوغه الخإٍو

ػُف بلى  الحلُلت ػُف لهزه ألاخحرة مطذاكُت ؤهثر مً خالٌ الحىاس وٍُ وٍُ

ل غباسة غً معاس ألهه ًىظش  ل جإٍو
ُ
هزا ألاخحر بيُت العااٌ والجىاب، فبّحن ؤن و

بلى ول مىؿىق ؤو غباسة بىضفه حىابا لعااٌ، وؤن اإلاعاس الىخُذ لفهم 

اإلاىؿىق بىضفه  اإلاىؿىق ال ًيىن بال بالػىدة بلى العااٌ الزي مً خالله ُغشف

 .4حىابا

                                                           
1- Rorty, Richard, L’homme  Spéculaire, Traduit de l’anglais par Thierry 

Marchaisse, édition du seuil,  paris, 1990, p 172. 
 .05ؾادامحر، الحلُلت واإلاىهج، ص  -2
ل، ص  -3  .36ؾادامحر، فلعفت الخإٍو
بؿىسة، الضواوي، الفلعفت واللؿت8 هلذ "اإلاىػؿف اللؿىي" في الفلعفت اإلاػاضشة، داس  -4

 .004، ص 2113، 0الؿلُػت للؿباغت واليشش، بحروث )لبىان(، ؽ
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شة ًفترع وحىد آلاخش، ولػل هزا ما ًجػل 
ّ
فى

ُ
الخظ ؤن وحىد ألاها اإلا

ُ
مً اإلا

الشػىس ؤلاوعاوي غباسة غً خىاس، غلى بغخباس ؤن الىحىد ؤلاوعاوي هى وحىد 

لما وكؼ الحذًث غً الػالكت بحن آلاها
ُ
وآلاخش ًمخُذ الخفىحر بلى  آلاخش، ومً زمت و

 وهاجحا. هزه الفىشة حػلذ 
ً
بشيالُت بمياهُت الحىاس بُنهما خىاسا ُمثمشا

ػالجها، ألحل هزا غّبر غً  ٌُ اهذ غلى غشوستها في معإلت الفهم التي  ًُ "ؾادامحر" 

مىً ؤن ًلػبه الحىاس الهشمُىىؾُلي بةغخباسه الىمىرج  ًُ الذوس ؤلاحخماعي الزي 

لت بمىكفحن مخػاسغحنالجُذ لخجاوص ا
ّ
خػل

ُ
 .1لبيُت اإلا

ومً هزا فالفهم هى ببشاص سؤي آلاخش وبدساهه في وحىده مً خالٌ الحىاس 

خُث جىفخذ الزاث غلى اإلاىغىع ؤو ألاها غلى آلاخش بهذف الىضٌى بلى بجفاق، 

. ؤو بمػنى ؤهثر شمىلُت ًمىً بُان ؤن 2ؤي بلى ش يء ُمشترن وشػش مػه باأللفت

بهما ٌعخلضم ؤهىا همُل باإلجطاالث بلى آلاخش وهمذ سؤًه بهخماما  ؤي خىاس خلُلي

ػبر غىه،  خاضا وهلج مً زمت بلى فىشه، لىفهم ال الفشد بػُىه، وبهما ما ًلىله وَُ

طبذ ؤلاحماع ؤو ؤلاجفاق بحن  ًُ الفهم برن هى كبل ول ش يء جفاهم وغلُه 

لي  .3ألاشخاص غشبا مً غشوب الفهم الخإٍو

                                                           
ماهش غبذ اإلادعً، خعً، مفهىم الىعي الجمالي في الهشمُىىؾُلا الفلعفُت غىذ  - 1

 .011حادامش، ص 
ش8 سوبشث بشهاظيىوي جشحمت8 ظػُذ جىفُم ؾادامحر،  - 2 ججلي الجمُل وملاالث ؤخشي، جدٍش

 .00، ص 0775اإلاششوع اللىمي للترحمت، د)ؽ(، 

الث وجفىُياث8 فطٌى في -3  ً، مدمذ شىقي، جإٍو الفىش الؿشبي اإلاػاضش  اإلاشهض الثلافي  الٍض

 .  20، ص 2112، 0الػشبي، بحروث )لبىان(، ؽ
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ش 
ّ
ػحر بهخمامىا إلاا  وجبػا لهزا فى

ُ
"ؾادامحر" في ؤن ؾبُػت فهمىا حػني ؤن و

لاٌ ال  ًُ ػؿي ُوحهاث الىظش خلها، ؤي ؤن وععى بلى فهم ما 
ُ
ًلىله آلاخش وبالخالي و

بلى فهمه هى بةغخباسه هزه الفشدًت  فما يُهم بدساهه هى خم الص يء هفعه الزي 

ال هُشد سؤًه بلُه هى  ًلطذه بدُث هخمىً مً ؤلاجفاق غلى الص يء بزاجه. مً هىا

دوسه الفػاٌ داخل خُاة  بن للحىاس . 1هفشد، بل بلى ما يهذف بلُه سؤًه بالزاث

ت الخفاغل والخماظً في غالكت آلاها باآلخش  الفشد واإلاجخمؼ. ولهزا حاء لخلٍى

جدلُلا لإلجفاق، زم بن اإلادادزت راتها جلخض ي هزه الػالكت اإلاخبادلت بدُث 

طبذ "آلاها" هىا ؤه
ُ
ثر فاغلُت وجفىحرا في حػاملها مؼ آلاخش بةغخباسه هُاها مىفطال ج

طبذ كذسة الفهم غباسة غً غضم ؤظاس ي بىاظؿخه 
ُ
ىّملها، وهىزا ج ًُ غنها لىىه 

خدلم هزا الػضم ؤوال في اللؿت ووخذة  خفاغل مػه ٍو ًدُا ؤلاوعان مؼ آلاخش ٍو

بلى الفهم داثما هى اإلاشاسهت في اللطذ الجمعي و  مػىاه ببشاص سؤي الحىاس. ٍو

 .آلاخش وبدساهه في وحىده

ذغمه بىضفه ُمخللُا  ل ضىث آلاخش ٍو با ؤن ًخػمً الخإٍو لزلً لم ًىً ؾٍش

باشش فيها ججشبت اللشاءة، زم بن 
ُ
خُا ًخىاضل مؼ وعي اللاست في ول لحظت ه جاٍس

فم العااٌ لذي اإلااوٌ، وبن هزا الخفهم هى 
ُ
جّعذ ؤ ًُ هزا الحػىس هى الزي 

شي ٌُ ظُخجىب غىه بطىث اإلااض ي، ألن العااٌ والجىاب الزي 
ُ
ل الجىاب الزي ا

ل مفخىح بةظخمشاس غلى  حذلُت فػالت في بىاء الفهم وششوؾه للحطٌى غلى جإٍو

                                                           
اث اللشاءة،8 دساظت جدلُلُت هلذًت في  - 1 ل بلى هظٍش م، مً فلعفاث الخإٍو ششفي، غبذ الىٍش

اث الؿشبُت الحذًثت، الذاس الػشبُت للػلىم، بحروث )لبىان(، ميشىساث ؤلاخخالف  الىظٍش

 .17، ص 2115، 0)الجضاثش(، ؽ
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. ولزلً ظعى الحىاس لخجاوص ؤشياٌ ؤلاؾتراب وجىخُذ ألاشخاص 1ماهُت الىظ

ىّخذ ألافياس أل  ًُ ن اإلاشاسهحن في مػا بظدىادا للفهم واللشاءة، باإلغافت بلى ؤهه 

خدشوىن وبهزا ًدذر الخػامً بُنهم.  الحىاس ًخؿحرون ٍو

ؤهذ" الحلُلُت هي ؤلاهفخاح الزي ًىد ؤن ٌعمؼ ؤهثر مما -زم بن غالكت "ؤها

ىاصي هزه الػالكت في  ًُ خػّذٌ مً خالٌ آلاخش، وؤما ما  ىد ؤن ًخؿّحر ٍو ٌعىد ٍو

لُت، فُمخمثلت في بهفخاح الىعي غلى الترار ومششوغُت بدثه في  الخجشبت الخإٍو

خه،  الحلُلت، فال ًىظش بلى اإلااض ي بىضفه مىغىغا، وال ؤلاغتراف بفشدًخه وآخٍش

لت ججػله ًلٌى لىا شِئا ما. بةخخطاس بن الحىاس  وبهما ؤلاغتراف به بؿٍش

ػبر غىه مما ًجػل  ٌُ الحلُلي ًلخض ي اإلاُل بلى آلاخش وؤلاهخمام بشؤًه لفهم ما 

لؿادامحري ٌعدبػذ ول ؤهىاع الخػعف في آلاساء، لُيىن فىا لخلُُم الحىاس ا

. لهزا بغخلذ "ؾادامحر" ؤن الحىاس هى رلً 2ألافياس في ظل بهطهاس آلاساء

خهما ومطحرهما  ؤلاهدشاف الجماعي للحلُلت التي حشؿلهما وجاظغ لخاٍس

ْىَػْب في بهخاج اإلا
َ
ػاوي وضُاؾت اإلاشترن باإلغافت بلى وحىد اإلاشاسهت التي ال ج

ىشف  يشذها الفهم ٍو ًُ ألاخيام وحشىُل الخطىساث. ومىه واهذ الحلُلت التي 

                                                           
ل غىذ ؾادامحر8 مً ؤفم العااٌ بلى خلُلت  -1 غماسة، هدلي )كشاءة في فُىىمُىىلىحُا الخإٍو

ت، الػذد   .  32ص ، 0775، مػهذ الفلعفت )وهشان(  10الىظ(، اإلاجلت الفلعفُت الجضاثٍش
لُت والفً غىذ هاوغ حىسج ؾادامحرمػافت، هشام،  -2 ، الذاس الػشبُت للػلىم  بحروث الخإٍو

 .71، ص 2101، 0)لبىان(، ميشىساث ؤلاخخالف، الجضاثش، ؽ
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غنها في راث الىكذ مشاسهت ولِعذ بمخالوا، بهخاج الذاللت وبلىسة اإلاػنى 

 .1ولِعذ بسادة ظُؿشة وهُمىت، بهاسة العبُل ولِعذ حػخُم مىافز

دبىهه  ومىه بغخبر اإلادادزت بحن ألاضذكاء مثال جُىم غً ش يء ًُ مشترن بُنهم 

دّشسها مً بوشؿاالجىا اإلاخمشهضة  ًُ لذسوهه ؤًػا لهزا فةن هزا الىىع مً الحىاس  وٍُ

خٌى رواجىا، فاإلادادزت ؤو الحىاس هىا ًاظغ غاإلاا مشتروا وجدلم غالم مشترن 

. 2ٌػني الحُاة في جػامً، ؤي ؤلاوشؿاٌ بخدلُم فهم مشترن خٌى ش يء ما

يخج مً هزا بالػشوسة ب ما ؤن الفهم مشاسهت في اللطذ الجمعي، فهزه ٍو

ش الزاث  اإلاشاسهت التي حععى بلى غشوسة ؤلاجفاق وحعذًذ الىلاثظ وجؿٍى

وغشوسة ؤلاهفخاح، فالخفاهم الحىاسي كذ ًخػزس برا بخخل هزا الششؽ، ؤي ؤن 

ًىفخذ ؤخذ الششواء غلى الحىاس، ألهه في خالت غذم جىفش هزا الششؽ ظخطبذ 

ل الىفعاوي في الػالكاث ؤلاحخماغُت، هما ؤهه مهمت الؿشف اإلا
ّ
دل

ُ
لابل همهمت اإلا

ال ًإخز جإهُذاث الؿحر بجذًت ومىه جخلىع الششاهت التي حعدىذ غليها الحُاة 

 .3ؤلاحخماغُت

كاٌ "ؾادامحر"8 "اللؿت هي الشيل  ًخدلم هزا الخفاغل وبهؿالكا مً اللؿت

"ؾادامحر" بإن ًيىن "الفهم هى  لزلً ؾالب 4الحي والشامل إلاػشفخىا ؤلاوعاهُت"

                                                           
ل، ص ص  - 1  .12، 10ؾادامحر، فلعفت الخإٍو
ل، اإلااظعت الجامػُت للذساظاث واليشش  - 2 جىفُم، ظػُذ، في ماهُت اللؿت وفلعفت الخإٍو

 .011، ص 2112، 0والخىصَؼ، بحروث )لبىان(، ؽ
 .72، 70العابم، ص ص اإلاطذس  - 3

4- Gadamer, Hans Georg, L’art de Comprendre8 herméneutique et tradition 

philosophique, tr: Mariana Simon, éd, aubier Montaigne, Paris, 1982, p 22. 
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فهم الخػبحر ورلً ألن في الخػبحر ش يء ما باؾني ًظهش غلى هدى مباشش ولىً هزا 

" مىىىا آلان ؤن هلٌى ؤن ول ُمدادزت 1الص يء هى الىاكؼ الحلُلي ألاٌو ًُ ، ومىه 

ْطَذ الععي بلى بلىؽ 
َ
هي ألاخشي جفترع معبلا لؿت مشترهت حشخؿل فيها ك

ىً اللٌى ؤن هجاح اإلادادزت ًيىن جدذ جإزحر خلُلت اإلاىغىع الفهم، ومىه ًم

كُذ الحىاس، وهزا ما غّبر غىه مً ؤهىا مً خالٌ "اللؿت، هخيلم ووعي خذًث 

بػػىا البػؼ، فمً خالٌ اللؿت جظهش فػالُت الحىاس وجظهش بمياهُت الحىاس 

 .2الػالمي ؤلاوعاوي"

 ٌ ا بىمـ آخش فهى ال ًلتزم "ؾادامحر" الخػبحر غً ؤن الفهم ًيىن داثم خاو

لُم في ميان  ًُ ت ؤو الخؿابم، وبهما مػنى الفهم هى ؤهه بةميان الشخظ ؤن  الهٍى

ػبر غما فهمه وختى ما ٌعخؿُؼ ؤن ًلىله، ألن غملُت فهم الزاث  ُُ شخظ آخش ل

ت هما هي  ل ؤلاغتراف بالؿحًر داٌو فً الخإٍو ًُ لىفعها ؤمٌش ال ًمىً جدلُله، لهزا 

ً في 3إلافهىم هما هىوآلاخش هأخش وا
ّ
شى ٌُ . هما غلُىا ؤن هفهم ؤن "ؾادامحر" ال 

خلُلت الطشاع اللاثم بحن "ألاها" و"آلاخش" مً ؤحل ؤلاغتراف اإلاخبادٌ، لىىه 

ًداٌو بًجاد ُظبل للخخفُف مً خّذة هزا الطشاع، فلذ بّحن ؤهه مً الىهم ؤن 

بشؤًه –فدتى الػبذ  هىظش بلى آلاخش هإداة ًمىً مػشفتها وبظخخذامها بشيل جام،

ً هُدشه" ) ذًٍش ًظل  -Nietzsche Freidrich(0711-0622بظدىادا لفىشة "فٍش

                                                           
1- Gadamer, Vérité et  Méthode: les grandes linges d’une herméneutique 

Philosophie, éd: Pierre Fruchon, et Jean Grondin,   seuil, Paris, 1996, 232.  
2- Gadamer, Hans Georg, L’art de Comprendre: herméneutique et tradition 

Philosophieque, p 21. 
ل، ص ص  - 3  .211، 077ؾادامحر، فلعفت الخإٍو
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دىلها غذ ظُذه، لىً الجذٌ اإلاخبادٌ الزي  ًُ ًدخفظ بةسادة اللىة والتي كذ 

ًدىم حمُؼ غالكاث "ألاها و"ألاهذ" خفٌي غلى وعي الفشد جماما، فاإلدغاء بفهم 

ػامل دغىي آلا  ٌُ طبذ الػالكت بُنهما في هزه ألاشياٌ آلاخش ُملّذما 
ُ
خش بفخىس، وج

 
ً
ذا ُُّ  .1ؤهثر جل

ت جفخذ اإلاجاٌ  لُت "ؾادامحر" الحىاٍس وغالوة غلى رلً فةن ؤلاهخمام بخإٍو

لللٌى بمذي معاغذتها لىا في الخخلي غً سهان اإلاػشفت لفاثذة سهان آخش هى 

ً ؤو الخثلُف، ؤو بذكت ؤهثر "جشبُت الىفغ"، هما ؤن  خ الخيٍى الىعي بػمل الخاٍس

الزي بكترخه "ؾادامحر" وىظُلت لفهم غالكخىا بترازىا وؤهفعىا، لم ًلطذ مىه 

خ، بلذس ما وان مػىاه مذي  جشضذ ما ًىحذ في الػالم ؤو ختى ما ًدذر في الخاٍس

. وهزه دغىة مً "ؾادامحر" 2ما وعخخلطه مً فىاثذ إلظخػماالجىا الشخطُت

عمُه الحذازت الح
ُ
لت في فشع الدعامذ مؼ سبما إلاا ظي

ّ
خمث

ُ
لُت، واإلا لُلُت للخإٍو

دلم جلذما في  ًُ غماثشها إلًجاد ؤحىبت حذًذة، ألن غالم الُىم ختى وبن لم 

ظبُل الحىاس، لىً خلُلت اإلاعخلبل جفشع غلُىا الخداوس، وهزا ألاخحر ًجب 

ؤن ًيىن خلُلُا ؾشغه الخػشف غلى آلاخش، دون فشع آساثىا غلُه ؤو ؤن هيىن 

 .3لحن غلى خعابه"ُمد

 خاثمة:

                                                           
 .261ؾادامحر، الحلُلت واإلاىهج، مطذس ظابم، ص  - 1
لي للػلل حذاٌو  اإلاعىُني، -2 فخحي، الخفىحر بػذ هُذؾش ؤو هُف الخشوج مً الػطش الخإٍو

 .       012، ص 2100، 0لليشش والخىصَؼ، بحروث )لبىان(، ؽ
معاساث فلعفُت، جش8 مدمذ مُالد، داس الحىاس لليشش والخىصَؼ، مجمىغت مً الىخاب،  -3

 .  047، ص 2112، 0ظىسٍا، ؽ
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لُت مً خالٌ الدعاٌئ جبذو غاإلاُت ؤظاظها "ؾادامحر" ججشبت  بن الخإٍو

الخفاهم والحىاس، ؤما الطىسة الحلُلُت لهزا الحىاس فهي كاثمت غلى وحىد 

ف 
ّ

خلُلت ًدملها ؤخذ ؾشفا الحىاس جدخاج بلى ؾشف زان ٌعمذ لها بالخىش

ذ الػىن غً  ًَ م ؾشح ألاظئلت والحلُلت جدخاج بلى مً ًُمذ لها  داثما غً ؾٍش

م اإلا ل ؾٍش لاسبت الحلُلُت التي جخم بؿشح جلً ألاظئلت. لهزا وان فً الخإٍو

بةغخباسه حػمُما ال ًىخفي بفهم الػباسة بىاءا غلى كُمتها اإلاىؿلُت، وبهما ًفهمها 

هةحابت غً ظااٌ، بمػنى ؤن الفشد الزي ًفهم ؤًػا العااٌ ًخجاوص فدىي 

ذسن داللخه به ًُ ذسن، ألن الفهم ًيبغي ؤن 
ُ
ش ؤو ؤلازباث اإلا خ الخبًر ؿالكا مً جاٍس

ًُ داثما في داخله الُبػذ  ْشَه ًَ الحافض، وغلى هزا بغخبر "ؾادامحر" الفهم مششوغا 

ضغضع فيها  -غلى خذ حػبحره–اإلاخػلم باإلاعخلبل، ألهىا وػِش 
ُ
في خػاسة ج

الخدذًاث التي جىاحهها جشار الحلاثم التي ٌػخمذ غليها فىشها، وبما ؤن غالم 

جبرها غلى الُىم لم ًلذم 
ُ
جلذما في ظبُل الحىاس فالحلُلت اللاظُت للمعخلبل ج

ل الزي غلُىا مماسظخه مىهجا  الحىاس، لهزا ؾالب "ؾادامحر" بإن ال ًيىن الخإٍو

مه وجؿبُله غلى خلل مً اإلاىغىغاث، بل ؤًػا مماسظخه هخجشبت 
ّ
وعخؿُؼ حػل

ذ ؤزمش "ؾادامحر" غملُت معدىذة غلى الخإمل الذاخلي اإلاالصم للحُاة.. وبهزا فل

ػاوي مً بشيالُت الخىشاس، هزا الىخاج الزي الصاٌ ًفخذ  ٌُ ا ُمخىّىغا ال  بهخاحا فىٍش

آلافاق للبدث والذسط هظشا لحاحت اإلاجخمؼ ؤلاوعاوي بإظشه للخىاضل، في صمً 

بذ ُظبل بسجباؽ  ُّ ظُؿشة فُه كىي آلالت وجدىمذ مً خاللها في مطحره وؾ

 ػا.ماغُه بداغشه وبمعخلبله ؤً
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 املصادر واملراجع

 أوال: الـمـصــادر:

 :بالعربية (أ

لُت فلعفُت،  .1 ؾادامحر، هاهض حىسج، الحلُلت واإلاىهج8 الخؿىؽ ألاظاظُت لخإٍو

ا للؿباغت واليشش والخىصَؼ والخىمُت الثلافُت  جشحمت8 غلي خاهم ضالح وخعً هاظم، داس ؤٍو

 .2115، 0بحروث )لبىان(، ؽ

ــــــــــــــــ .2 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ٌ ــــ ل8 ألاضى ألاهذاف، جشحمت8 مدمذ شىقي  -اإلابادت -ــ8 فلعفت الخإٍو

ً، الذاس الػشبُت للػلىم، بحروث )لبىان(، ميشىساث ؤلاخخالف، الجضاثش، ؽ  .2114 2الٍض

ــ .3 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ش8 سوبشث بشهاظيىوي جشحمت8 ـــ ـ8 ججلي الجمُل وملاالث ؤخشي، جدٍش

 .0775ظػُذ جىفُم اإلاششوع اللىمي للترحمت، د)ؽ(، 

 باألجنبيــة: ب(

1. Gadamer, Hans Georg, L'art de Comprendre: 
herméneutique et tradition Philosophieque, Tr: Mariana Simon, 
éd, aubier Montaigne, Paris,1982. 

 Vérité et Méthode: les : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2
grandes linges d’une herméneutique Philosophie, éd: Pierre 
Fruchon, et Jean Grondin,   seuil, Paris, 1996. 

 ثـانـيـا: الـمــراجـع:

 أ( بالعربيـــة:

بىبجر، سودًجش، الفلعفت ألاإلااهُت الحذًثت، جشحمت8 فااد وامل، مشاحػت8 غبذ ألامحر  (1

 .0764، 0ػشاق(، ؽألاغعم، داس الشاون الثلافُت الػامت، بؿذاد )ال

بؿىسة، الضواوي، الفلعفت واللؿت8 هلذ "اإلاىػؿف اللؿىي" في الفلعفت اإلاػاضشة، داس  (2

 .2113، 0الؿلُػت للؿباغت واليشش، بحروث )لبىان(، ؽ

الث وجفىُياث8 فطٌى في الفىش الؿشبي اإلاػاضش  اإلاشهض  (3 ً، مدمذ شىقي، جإٍو الٍض

 .2112، 0الثلافي الػشبي، بحروث )لبىان(، ؽ
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خعً، ماهش غبذ اإلادعً، مفهىم الىعي الجمالي في الهشمُىىؾُلا الفلعفُت غىذ  (4

ش للؿباغت واليشش والخىصَؼ  بحروث  حادامش، بششاف8 ؤخمذ غبذ الحلُم غؿُت، داس الخىٍى

 .2117)لبىان(، د)ؽ(، 

مجمىغت مً الىخاب، معاساث فلعفُت، جش8 مدمذ مُالد، داس الحىاس لليشش والخىصَؼ  (5

 .2112 0ؽظىسٍا، 

لي للػلل  (6 اإلاعىُني، فخحي، الخفىحر بػذ هُذؾش ؤو هُف الخشوج مً الػطش الخإٍو

 .2100، 0حذاٌو لليشش والخىصَؼ، بحروث )لبىان(، ؽ

اث اللشاءة،8 دساظت جدلُلُت هلذًت  (7 ل بلى هظٍش م، مً فلعفاث الخإٍو ششفي، غبذ الىٍش

اث الؿشبُت الحذًثت، الذاس الػشبُت للػلىم،  بحروث )لبىان(، ميشىساث ؤلاخخالف في الىظٍش

 .2115، 0)الجضاثش(، ؽ

ل، اإلااظعت الجامػُت للذساظاث  (8 جىفُم، ظػُذ، في ماهُت اللؿت وفلعفت الخإٍو

 .2112، 0واليشش والخىصَؼ، بحروث )لبىان(، ؽ

 ب( باألجنبيــــة:

1)-Rorty, Richard, L’homme Spéculaire, Traduit de l’anglait par Thierry Marchisse, 

édition du seuil, Paris, 1990. 

 ثـالـثـا: الـدوريـــات والـمــجــالت:

ل غىذ ؾادامحر8 مً ؤفم العااٌ بلى  .0 غماسة، هدلي )كشاءة في فُىىمُىىلىحُا الخإٍو

ت، الػذد   .0775، مػهذ الفلعفت )وهشان(  10خلُلت الىظ(، اإلاجلت الفلعفُت الجضاثٍش
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