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وبالتايل سيكون  ،لماء املعرفةعلى ألوان االلتباس واخلطأ يف رأي لفيف من ع بستيمولوجيا النصإ رّّبا دّل عنوان
و"هل املعرفة  ،"ما هي املعرفة؟" غري ممكن. يتطّرق علم املعرفة أو نظرية املعرفة ألسئلة من قبيل: اهذا العنوان أمر  

؟". هذه أسئلة اأساس   ا،و"هل ميكن أن نتصّور للمعرفة حدود   ،؟" ومدياهتا ممكنة؟" و"ما هي حدود املعرفة
هلا وللمناخ الفلسفي السائد يف كل برهة تتقّدم  افكانت نظرية املعرفة تبع   ،سفية منذ القدمشهدهتا الساحة الفل

شهد إىل واجهة امل ،تقّدمت الدراسات املعرفية يف القرن العشرينوتتهّمش. وطبع ا  أو تتأّخر عنها ،على امليتافيزيقا
 ليلية.أو قل إهنا تبّوأت مركز الصدارة يف حبوث الفلسفة التح ،الفلسفي

 النص اتيمولوجيإبسو  اتيمولوجيبسبين اإل

تيمولوجيا بسلإل اتبع   تيمولوجيا النصإبس"هل ينبغي أن تكون  يطرح علماء املعرفة هذا السؤال خبصوص النص:
 الرمسية وتطبيقاهتا أم ال؟".

إال أهنا  ،فع من الثانيةرغم أن األوىل قد تنت ،تيمولوجيا الرمسيةبسلإل اأو تطبيق   اتيمولوجيا النص تبع  إبسليست 
: فريق من علماء املعرفة وهم املتأثرون اني متام  ني متفاوتت  حتتاج إىل أطروحة جديدة. حنن يف هذه املسألة حيال رؤيت  

تيمولوجيا بسلإل اوفرع   اإمنا يعتربوهنا تبع   ،صتيمولوجيا النبسال يرون مساحة مستقّلة إل ،بالفلسفة التحليلية اغالب  
مثة مجاعة  ،يف املقابل مولوجيا النص. ويتإبسمعاجلة قضايا  ،عرب بعض التغيريات اهلامشّية ،ليت ّبقدورهاالرمسية ا
بيد  ،تيمولوجيا النصبستيمولوجيا الرمسية ذات منافع مّجة إلبسيعتقدون أن اإل ،لفلسفة القاريّةإىل ا اغالب   ينتمون

تيمولوجي خمتلف. وهم يرون أن اهلرمنوطيقا إبسوسنخ  ،تيمولوجيا نصوص حيتاج ألطروحة جديدةإبسأن تشييد 
 تيمولوجيا اخلليقة بالنصوص.بسهي تلك اإل



 متفاوتنيني فلسفي  ني الفلسفة الغربية عنوان تقرييب يطلق على منط   ني إضافة أنّ للرؤيت   امن املناسب إيضاح  
ا  يف البلدان الناطقة باإلجنليزية. اوم  السائدة عم Analytical philosophy يةالتحليل هو الفلسفة األول :جدًّ

الشائعة عادة  يف البالد الناطقة باألملانية. ويكتنف  Continental philosophy والثاين هو الفلسفة القاريّة
نزعات فلسفية لشخصيات من قبيل ى تتبدّ  يهما. ففي الفلسفة القارية مثال  ني توجهات خمتلفة داخل إطار  النمط  
مدارس عّدة تنضوي   وهابر ماس. وميكن ذكر ،وغادامر ،وسارتر ،وهوسرل ،ونيتشه ،ريكغاردوك ،وماركس ،هيغل

 ،اهلرمنوطيقاو  ،الوجوديةو  ،مدرسة فرانكفورتو  ،املثاليةو  ،الفلسفي القاّري؛ منها املاركسية النمط لكّلها داخ
واهتمامات كبرية  اجهود   ،لنمط القاّريملفكري ا اخالف   ،. يبذل الفالسفة التحليليون1وما بعد البنيوية ،الظواهريةو 

 ،ينكبري    اوازدهار   الدى الفالسفة القارّيني تطور   لدراسة نظرية املعرفة. ويف املقابل تشهد الدراسات اهلرمنوطيقية
ني خصائصه املائزة اليت قد يبعدنا اخلوض ين النمط  هذ   بينما مل يوهلا الفالسفة التحليليون كبري اهتمام. ولكل من

 ةتيمولوجيبسني يتنافسان على احتكار الدراسات اإلالفريق   نا نكتفي باإلشارة إىل أنّ ها عن غاية البحث. بيد أنّ في
ويف  ،تيمولوجيا النصإبسوتزعم لنفسها اهليمنة على  ،كلٌّ لنفسه. انبثقت اهلرمنوطيقا من صميم الفلسفة القارية

إىل توسيع رقعها لتشمل النصوص. ومل يفد من   ،فلسفة التحليليةتيمولوجيا الرمسية نيابة عن البساملقابل تسعى اإل
 تيمولوجيا جديرة بالنص.إبسني إال القّلة من املفكرين الذين حاولوا بناء ني الفلسفي  كال النمط  

تيمولوجيا النص جيب أن تنهل من إبسيتجلى منها أن  ،عدة حماور أساسية نستعرض يف هذه السطور إمجاال  
ليتمكن بفضلها من  ،نياالجتاه   وعامل املعرفة مضطر للمزج بني عناصر من كال ،نيالنمط   دية يف كالالعناصر اجمل

 حنت حلول مناسبة لقضايا النص ومعرفته. ويف ما يلي نتناول هذه احملاور باختصار:

 علم معرفة النص وأبرز قضاياه. -1

 علم املعرفة املعاصر وعالقته بعلم معرفة النص. -2

 تيمولوجيا النص.إبساهلرمنوطيقا و مثلث  -3

 تيمولوجيا النص.إبس يفاخللفيات املتنّوعة املسامهة  -4

 علم معرفة النص واآلفاق اجلديدة. -5
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 علم معرفة النص وأبرز قضاياه -أوًل 

يف مستوى  اليست النصوص مجيع   افكل نص يتوخى نقل معاٍن إىل القارئ وطبع   ،حتظى النصوص بأمهية خاصة
كالشعر والنثر   ،صنف خاص من النصوص يتضمن يف داخله تفريعات عدة النصوص األدبية مثال  واحد. ف

 غريها.و 

ينطوي على أنواع متفاوتة ال تندرج ضمن مقام  ،والنصوص الدينية هي األخرى صنف حمّدد من النص
امل نص آخر. هذه ومستوى واحد. وميكن تشبيه كّل نص بعامل له مفرداته ومفاهيمه اخلاصة اليت متيزه عن ع

 أو وهي يف صدد نقل معن   ،تنسج شبكة من املفاهيم والطروحات اجلديدة ،النصوص أو قل عوامل النصوص
  فإنّ  ،صورة معينة للمتلقي. من هنا

 
. وقد شهد القرن العشرون نظريات جّد متّنوعة حول اجديد  ا املتلقي يفتح عامل

ليحمل ما ال  ،النص يتجاوز ظروف تكوينه وتأليفه ومؤلفه أنّ عامل النص وفهم املتلقي. تزعم بعض النظريات 
 هل للنص معن  "  حمّدد. واإلجابة عن السؤالمنها على اآلخر. ليس للنص معن   هناية له من املعاين ال فضل ألي  

الت خمتلفة الكثري من النزاعات يف جما فثمة ،تقسم بأمهية بالغة ،؟"خاص أم أنه حيتمل ما ال هناية له من املعاين
 ووظيفة عامل املعرفة فحص أدلة كل واحدة من النظريات املتنازعة. .بشأن معاين النصوص

معينة أم ال توجد أّي حدود تقّيد  اهل يواجه فهم النصوص حدود  " ر النصوص سؤال آخرويثار يف مضما
تيمولوجية إبسرها إشكالية م للنص الواحد؟". هذه بدو يهاحبيث ميكن ظهور ما ال هناية له من املف ،فهم النص

 ،وعلى عامل املعرفة اختيار وتقدمي األدلة املختلفة يف هذا الباب. إن قضية تعّدد أو وحدة املعن ،خبصوص النص
وكلها جدير  ،قضيتان فقط من كم هائل من قضايا علم معرفة النصاّل ما مها إ ،وقضية تنوّع أو وحدة الفهم

: قضية فهم ة ثالث قضايا رئيسييفعلماء املعرفة مباحث علم معرفة النص  بالتأّمل والنظر. عادة ما يلّخص
 وقضية التمييز. ،قضية تفسري النص ،النص

 :قضية فهم النص -1

أما الفهم فهو ما ميارسه املتلقي أو عامل  .فاملعن هو الشيء الذي حيمله النص .مغاير ملعن النص فهم النص
 .رف عامل املعرفة عن معن النص وال يصيبهنحفي ،او قد يكون الفهم مغلوط  وقد يصيب به معن النص أ ،املعرفة

بحث يف معن النص بعد البحث يف قضية فهم لذا ي   .ما متالصقان بشّدةهنأ بيد ،أمران متباينان ااملعن والفهم إذ  
 :ونشري يف ما يلي إىل الصلة بني الفهم واملعن .النصوص



لو نظرنا إىل النصوص من زاوية  ."ما املراد من معن النص؟" السؤال: وال  على صعيد معن النصوص ي طرح أ
جمموع معاين هذه اجلمل؟ أي هل  ،فهل معن النص .لغوية أللفينا أن كّل نص  يتألف من جمموعة من اجلمل

 .؟صّف معاين مجالته بعضها تلو بعض معن النص يتكّون من

إمنا تنسج هذه  .بعضها تلو بعض ،اجملموع اجلربي ملعاين مجالته فقد ال يكون معن النص ،ومثة احتمال آخر
حسب االحتمال األول يتبدى بف ،ني واضحوالفارق بني االحتمال   .واحداه الله معن كال  اجلمل شبكة مرتابطة متّثل  

أي  ،لنصيف نظرته ملعن ا Atomistic النزعة يّ وهو احتمال ذرّ  ،اربيًّ جالنص من جمموع معاين اجلمالت  معن
ات خاصة  هي معاين اجلمالت على انفراد. أما االحتمال الثاين فذو من اجملموع اجلربي لذرّ  ايرى معن النص مركب  

فكل  .نص حصيلة اجملموع اجلربي ملعاين مجالتهلوال يرى معن ا ،ملعن النصّ  تهيف نظر  Holisticنزعة مشولية 
إهنا كحلقات  .وأرضّية ال بد منها اإىل اجلمل األخرى سياق   ومتثل بالنسبة ،من اجلمل ذات دور مميز ةواحد

 .اوتفرز معن خاص   امعين   اسلسلة ترتابط يف ما بينها لتؤدي دور  

 هناية من املعاين أم ال؟ما ال هل حيتمل النص  ياق قضية أخرى سبق أن ملّحنا إليها وهي:سلاوتثار يف هذا 
معن النص غري متعنّي على  أنّ  Gadamer يسجل غادامر فمثال   .ابعض املنظرين ال يرى للنص معن خاصًّ 

 دريدا كوجلا .2منه هحبسب ما يفهمون ،نيهني الذين حيددون معاقبني واملتلّ فهو منوط باملخاط   ،اإلطالق
Derrida على ما ال هناية له من املعاين املمكنة وال النص ينطوي  يقرر أنّ  ،مؤسس التفكيكية رؤية خمتلفة للنص

يتكون النص من لعبة ما ال هناية له من العالمات وحينما تقف هذه  .ضل ألي منها على اآلخر بشيءف
ا ميكن تصور ما إمنّ  ،ختلق معاين ال تّتسم باحلسم والنهائية على اإلطالق ،العالمات بعضها حيال البعض اآلخر

نة تؤّخر معن يماك ،نتج العراقيل والتعويقاتال هناية له من املعاين للنص. لذلك يفهم دريدا النص على أنه ماكنة ت
 .3النص وتعوقه

. تشّكل هاتان الرؤيتان طيفني متقابلني. اوهناك يف املقابل طائفة من املفكرين ال يرون للنص إال معن واحد  
وال هو  ،النص ال هو ذو معن واحد يقولون ّبوجبها إنّ  ،اوهناك فريق من علماء املعرفة هلم نظريات أكثر تشذيب  

إمنا يتقّيد فهم النص وبالتايل معانيه املمكنة بقيود معينة تستدعي تعدديّة  ،حامل ملا ال هناية له من املعاين املمكنة
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إذ لكل لغة  ،تقّيد معانيه غري أن هذه التعّددية ال تستمر إىل ما ال هناية. فلغة النص مثال   ،معن النص ال وحدته
والبحث يف  ،وفحص براهني كل واحدة منها ،ة النظريات املختلفة يف هذا اجملالحدودها وأصوهلا اخلاصة. ودراس

تيمولوجيا النص اليت قّلما حظيت ّبا يالئمها من االهتمام. إبسمن أمتع وأنفع مباحث  ،عوامل تقييد معن النص
 النقد والدراسة.كم كبري من النظريات التشكيكية ينبغي أن تنال نصيبها من   مثّةفبني النظريات املعاصرة 

للنظريات املختّصة بفهم النصوص عالمة وطيدة بالنظريات اليت تتناول معن النص. حول فهم النصوص يثار 
فهل يتسن حصره يف عدد معنّي أم ال؟ إذا مل يكن  افهوم ممكن أم ال؟ وإذا كان ممكن  هذا السؤال: هل تنوّع امل

 اهو اآلخر لن يتوقف عند حدود. أما إذا واجه معن النص تقيد   فهم النص فإنّ  ،ملعن النص ختوم يتوقف عندها
سيتوقف عند هذه التخوم. وحياول علماء املعرفة إيضاح هذه العالقة املتقابلة بني املعن  افإن فهمه أيض   ،اوختوم  

ديث عن ال بد من التطّرق ملعن النص عند احل ،من حيث التقّيد أو عدم التقّيد. وبسبب هذه الصلة ،والفهم
فهم النص. ويف مناقشة فهم النصوص ت درس عوامل حتديد الفهم. ونظري الطيف الذي أشرنا إليه يف ما يتعلق 

ففي أحد طريف الطيف تقف نظرية متطرفة تقول إن كل فهم هو سوء فهم  .ايوجد يف جمال الفهم أيض   ،باملعن
وال توجد أّي  االنص مفتوح متام   ية تقول إنّ ويف الطرف اآلخر تقف نظر  .وال يوجد فهم صحيح على اإلطالق

من احلرية املعرفية يف ما  ا شاء. هذه النظرية األخرية تقّرر ضرب  قيود حتّدده، وبوسع املتلّقي أن يفهمه بأّي معن  
وهناك نظريات معّدلة حتدد الفهم بعوامل وعناصر خاصة. إشكاليات فهم النص ال تنتهي  .يتعلق بفهم النصوص

 ، بل تتضمن قضايا أخرى.اا احلد طبع  عند هذ

 :تفسير النص -2

فله  Interpretationينبغي عدم اخللط بني فهم النص وتفسريه، فالفهم يتوخى معن النص، أما التفسري 
 بخاطاملالوصول إىل مقتضيات املعن. فالنص التارخيي قد يثري انطباعات لدى  ها، ومن أمهاجدًّ  وظائفه املختلفة

الذي تفصله عن املخاطب القدمي عدة قرون فقد يرى هلذا النص مقتضيات ولوازم مل  ،اطب اليوماملخما القدمي، أ
يفطن إليها املخاطب القدمي. ويف هذه احلالة نقول إن املخاطب اليوم قام بتفسري النص. وهي عملية ال يصح 

استعماالت أو وظائف أخرى للتعبري عنها. وميكن اإلشارة إىل Understanding  استخدام مصطلح الفهم
له معانيه لدى املخاطب القدمي الذي  ،اطب اليوم زمن طويل. فالنص التارخيي الذي يفصله عن املخللتفسري

هذا  .ببال خماطبه القدمي؟ وال ،القدميببال مؤلفه  هلذا النص مل خيطر فهل ميكن اكتشاف معن   ،عاصر صدوره
 يتخّطى مراد املؤلف الذي مضت على ابتكاره فإذا اكتشفنا معن   .قهواحد آخر من استعماالت التفسري ومصادي



ال بد من االنتباه إىل أن  انكون قد فّسرنا النص. وطبع   ،هم متلقيه املعاصرين لصدورهوف   ،للنص مئات السنني
ك فهم كّلما وهو استعمال يكثر لدى اهلرمنوطيقيني. لذل ،التفسري قد يستعمل يف الكثري من احلاالت ّبعن الفهم

ني ملفردة . والتمييز بني االستعمال  4أرادوا قيود الفهم ال قيود التفسري باملعن األخص ،حتّدثوا عن قيود التفسري
وإغفاله قد يؤدي به إىل مغالطات وكبوات. جيري احلديث يف نطاق تفسري  ،لعامل املعرفة االتفسري مهم جدًّ 

كما يبحث يف تصنيفات   ،ارتباطات هذه الوظائف بعضها ببعضو  ،عن الوظائف املختلفة للتفسري ،النصوص
عدم موضوعية التفاسري ومدى صدقها. وتطرح خبصوص  أو Objectivityالتفاسري ومعايري التقومي، وموضوعية 

 The paradoxأشهر هذه املفارقات مفارقة التفسري  تفسري النص مفارقات ي عن علماء املعرفة ّبعاجلتها. ولعلّ 

of interpretation إىل النص أم ال؟ فإن كان يضيف ار أثناء عملية التفسري شيئ  هل يضيف املفسّ  :القائلة، 
مل يفّسر النص. إن القابليات والوظائف املختلفة للتفسري تستلزم أن يضيف  افقد غرّي النص، وإن مل يضف شيئ  

لكن جيب االلتفات إىل أن  .أوسع مما حنن فيه إىل النص. ومعاجلة مثل هذه املفارقات تقتضي جماال   ااملفّسر شيئ  
 تقدمي طروحات ملعاجلة مثل هذه اإلشكاليات. اعلماء املعرفة حياولون دائم  

 :قضية التمييز -3

فإن متييز الشيء هو املعرفة به على حنو  ،قاملراد بالتمييز تفكيك األشياء داخل إطار املعرفة. وبعبارة أدّ 
مسألة  فة األخرى. يطرح العديد من املسائل يف مضمار متييز النصوص. فتطرح أوال  متمايز عن اأِلشياء املعرو 

عن  من أين لنا تشخيص هل هذا الشيء نص أم ال؟ وما هي خصائص النص اليت ميتاز هبا؟ وفضال   :فحواها
النص؟ مثل هذا املعن اخلاص هو املعن املقصود من  ن أنّ هذا، كيف لنا أن نكتشف معن النص؟ أو كيف نتيقّ 

هذه األسئلة تثار يف ما خيّص النصوص فقط. ورّبا كانت عن السؤال األول واضحة، لكنها حتتاج بال شك إىل 
ته ومبادئه. بل هي من مقدما ،من قضايا معرفة علم النص ،ليس تعريف النص بشكل دقيق اتعريف النص. وطبع  

 ،راسته ومعرفته. فاملتأثرون بالفلسفة املتأّخرة لفيتغشتنيلنص اليت هلا تأثرياهتا يف داتعاريف وقد صيغ العديد من 
اإلجابة عن  خاطئة. وجيب االنتباه إىل أنّ  ويرون تعريف النص ممارسة   ،يذهبون إىل التقارب العائلي بني النصوص

 ال  شات وقضايا يرتابط بعضها مع بعض يف كثري أو قليل. فمن أبرز خصائص النص مثاالسؤال األول تثري عّدة نق
وهذا ما يشرك البحث عن طبيعة العالقات وآلية تشخيصها يف حيثّيات النص وتعريفه.  ،أنه يتشّكل من عالمات

 تيمولوجيا النص.إبسما جيعل للدراسات اللغوية وفلسفة اللغة دورها يف  ،هذه العالمات لغوية مث إنّ 
                                                 
4 Jorge Garcia. E, A Theory of textuality, pp. 147-152, (State University of New York, 1995). 



د من علماء املعرفة املتأثرين ويف اإلجابة عن السؤال: كيف ميكننا اكتشاف معن النص؟ جعل العدي
للقبض على املعن.  امالك   Hermeneutic Circleأو الدور اهلرمنوطيقي  5"الدورة التأويلّية" ،باهلرمنوطيقا

ومعن الكل يفهم من األجزاء. والدورة  ،معن اجلزء يفهم من الكل والتعريف التقليدي للدورة التأويلّية هو أنّ 
ه عادة  حني إتقان لغة أجنبية. فنحن حناول معرفة معن اجلملة األجنبّية بواسطة معرفة معاين التأويلّية هي ما نقوم ب

يرى أن  "شالير ماخر" يكن ملأجزائها وكلماهتا. ومعاين الكلمات نستقيها بدورها يف معن اجلملة اليت حتتويها. 
هود. ففي ارتباط الكل باجلزء واجلزء بل كان يرى أنه ينطوي على لون من احلدس والش ،هذا الدور دوٌر باطلٌ 

هناك كثري من اآلراء  انستطيع حدس معاين الكّل واألجزاء. وطبع   ،ورة التأويلّيةبالكل الذي حيصل يف الدّ 
يف  "هايدغر"ميكن اإلشارة إىل رأي  والنظريات حول الدورة التأويلّية لكل من مقتضياهتا ونتائجها اخلاصة. فمثال  

 القائمة على مرتكزات خاصة. Ricoeurأو إىل نظرية ريكور  ،أفاد منه غادامر هذه املسألة الذي

 المعاصر وعالقته بعلم معرفة النصعلم المعرفة  :اثانيً 

تيمولوجيون بسيف تعريف وتسويغ املعتقدات. فاملعرفة اليت يتناوهلا اإل ،اتيمولوجيا املعاصرة عموم  بسختوض اإل
للمعرفة استعماالهتا وتطبيقاهتا  نّ إ :للفكرة ااملعرفة احل ْكمية. ونضيف إيضاح  املعاصرون هي معرفة القضايا أو 

: إننا نقول مثال   .Knowledge by acquantance ّبعن املعرفة املباشرة افتستعمل املعرفة أحيان   ،املتفاوتة
عرفة الشيء أو الشخص ننا عارفون به(. واملراد هبذه املعرفة مإنعرف الشخص الفالين أو الشيء الفالين )أي 

فاملراد أنه يتقن  ،ةا يعرف القيادوعدم اجلهل به. واالستعمال اآلخر للمعرفة يتعلق باملهارات. فحينما يقال إن فالن  
ين من هذ   قيادة السّيارات. واملعرفة ّبعناها هذا تقتضي متارين عملية ومترس وإتقان. وال ي عن علماء املعرفة بأي  

هذا هو الذي نقصده من  .Pنا عارفون بالقضية : إنّ . الشكل الثالث للمعرفة حينما نقول مثال  ني للمعرفةالشكل  
املعرفة احلكمية أو معرفة القضايا. وقد خاض علماء املعرفة يف تعريف وحتليل هذا الصنف من املعرفة. وتعريفها 

                                                 
 :حول الدورة التأويلية راجع الكتاب 5

Or the circle of understanding 

 من كتاب

Gadamar & Specht & Stegmuller, Hermeneutics versus Science, (Notre Dame Press, 1988). 



 د أوال  قصن ،Pننا عارفون بالقضية إول غ". فحينما نقأي "اإلميان بالصدق املسو   ،املشهور هو التعريف باجلزئي
 غة.أهنا قضية مسوّ  اوثالث   ،أن هذه القضية صادقة اوثاني   ،أننا نؤمن هبذه القضية

 ،فلعلماء املعرفة آراؤهم بشأن اإلميان أو االقتناع .حبوث ودراسات معمقة حول هذا التعريفمثة  ،اليومو 
أضواء تسلط على  األسد من هذه الدراسات. وهنالك أيض  حيظى التسويغ حبصة ا اوطبع   ،والتسويغ ،والصدق

 .6وحىت النزعة التشكيلية ،املعرفة ومدياهتاأنواع املعرفة وحدود 

عن علم معرفة النص. فأبرز موضوعات علم معرفة النص تدور حول  اجلي أن علم املعرفة املعاصر بعيد جد  
عرفة املعاصر هو املعرفة احل كمية. فالفهم والتفسري يصنفان بينما احملور األساس يف علم امل ،فهم النصوص وتفسريها

  ،. أضف إىل ذلك أن طائفة من مباحث اهلرمنوطيقا املعاصرةابالنسبة إىل املعرفة احلكمية صمن حّيز خمتلف متام  
يكية وما والدراسات التفك ،ومسامهة املتلقي يف فهم املعن ،وتأثريات الفهم يف النص ،كقضايا الدورة التأويلية

إالّ أن األخري  ،بينما ال حتتل مكانة يف علم معرفة النص ،ضرورية كّلها لعلم معرفة النص ،تكتنفه من طروحات
 تيمولوجيا مستقلة.إبسحباجة إىل أطروحة و 

 تيمولوجيا النصإبسالهرمنوطيقا و  مثلث :اثالثً 

يقية خاصة. والنزعات اهلرمنوطيقية للهرمنوطيقا املعاصرة مثلث ينوب كل واحد من رؤوسه عن نزعة هرمنوط
 .7وعلم التأويل النقدي ،الفلسفة التأويلية ،النظرية التأويلية :الثالث هي
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أن اهلرمنوطيقا منهج وعلم معرفة خاص بالعلوم الثقافية  Hermeneutical theoryترى النظرية التأويلية 
وف لدى اجلميع. يرى أنصار النظرية التأويلية أن أو الروحية. إن تقسيم العلوم إىل إنسانية وطبيعية تقسيم معر 

أم العلوم  ،اهلرمنوطيقا هي علم منهاج العلوم اإلنسانية) الثقافية أو الروحية(. ففي العلوم الطبيعية حنتاج إىل التبيني
رّبا كان و  ،Diltheyاإلنسانية فرتكز على فهم الظواهر وما يتعلق هبا. ومن أبرز أقطاب هذه النزعة وليلهام دليت 

 .Bettiأمههم بيّت 

فتعارض أشد املعارضة إمكانية تأسيس علم مناهج  ،Hermeneutic philosophyأما الفلسفة التأويلية 
معرفة معن هذا  أو علم معرفة خاص بالفهم. حنن يف العلوم اإلنسانية نتوخى فهم معن الظواهر. فنريد مثال  

يلية ترفض اجلهود الرامية لتشييد علم مناهج وعلم معرفة خاص بفهم العمل الفين أو ذاك النص. والفلسفة التأو 
أو أسلوب قاطع.  لفهم مما ال ميكن بلورته يف منهجوترى أن هذه اجلهود ضرب من النزعة املوضوعية. فا ،املعاين

يدرساهنا واملوضوعة اليت  ،وكذلك علم العلوم االجتماعية ،وميكن تلخيص رأي الفلسفة التأويلية يف أن املفسر
للمفسر أو العامل قبلياته حيال موضوعة  وبالتايل فإنّ  ،عناصر متواشجة بعضها مع بعض ،على قاعدة ثقافيتها

 بذهنية خالية. ولعل أبرز أعالم هذا االجتاه الفيلسوف األملاين هانس غادامر. افهو ال يتناوهلا إطالق   ،البحث

ؤية على جانب كبري من األمهية متايزه عن الفلسفة ر  Critical Hermeneuticsولعلم التأويل النقدي 
والفلسفة التأويلية تشّدد على دور  ،لفهم املعن اخاصًّ  االتأويلية والنظرية التأويلية. النظرية التأويلية تنشد منهاج  

 ،ايا املعنالثقافة املسبقة يف فهم املعن. وقد ذهل كال االجتاهني عن زاوية نظر أخرى ميكن من خالهلا معاجلة قض
أال وهي طرح األسئلة على حمتوى التفسري ومتعلقه. وللتمثيل فإن السؤال: ه للمعن النص نصيب من احلقيقة أم 
ال؟ غري مشهود يف أي من االجتاهني األولني. فالنظرية التأويلية جتد مناقشة هذه املسألة خارج نطاق علم مناهج 

لذلك اختص  لية بدورها ت قصي هذه املسألة برتكيزها على دور الثقافة.الفهم وعلم معرفة الفهم. والفلسفة التأوي
علم التأويل النقدي بطرح ومعاجلة هذه النقطة. ففي هذا املنحى تعاجل تأثريات العوامل غري اللغوية يف األمور 

 من أشهر مفّكري هذه املدرسة. Apelوأبل   Habermasالثقافية. هاّباس

ودور العوامل  ،ومن ذلك التأثريات الثقافية ،هات قضايا نافعة لعلم معرفة النصيف كل واحد من هذه االجتا
توزعت  ،غري اللغوية يف فهم معن النص. وقد تراكمت دراسات مستفيضة حول معن النص وفهمه وقضية التمييز

قية أخرى غري هذه على املناحي الثالثة املذكورة داخل اإلطار العام للهرمنوطيقا. وبالطبع مثة مناٍح هرمنوطي
 منها ما حياول التوفيق بني االجتاهات كافة. ،الثالثة



حيتاج علم معرفة النص إىل مباحث أخرى ال نصيب هلا من الذكر يف اهلرمنوطيقا املعاصرة. فقضية املعن 
 إال ،النصذات تأثري بالغ يف علم معرفة  ،وغريها من قضايا فلسفة اللغة مثال   Speech actsواألفعال الكالمية 

أن الثقافة اهلرمنوطيقية ال ختوض يف هذه املواضيع. لذلك كانت اهلرمنوطيقا وحدها ال تليب مطامح عامل معرفة 
 على الرغم من أهنا أحد أهم مصادره. ،النص

 تيمولوجيا النصإبسالخلفيات المتنوعة المساهمة في  :ارابعً 

ليس من  اوثاني   ،هذا أوال   ،علم املعرفة واهلرمنوطيقا يتبدى ممّا ساف أن علم معرفة النص ينهل من إجيازات
 –تيمولوجيا النص بعلم املعرفة واهلرمنوطيقا حىت لو اجتمعا. يف كال املدرستني الفلسفيتني إبسالصواب أن تكتفي 

لم إال أن اخللفيات األصلية اليت يعتمد عليها ع ،دراسات مسهبة تتصل بعلم معرفة النص –القارية والتحليلية 
 وفلسفة اللغة. ،علم اللغة ،علم الدالالت ،اهلرمنوطيقا ،معرفة النص هي: علم املعرفة

وكذلك عالقاهتا باألمور  ،لذا كان التنقيب يف عالمة هذه العالمات ّبداليلها ،يتشكل النص من عالمات
هلذه  Semiotics تعلى جانب كبري من األمهية. يتطرق علم الدالال ،وكذلك تفسري هذه العالمات ،اخلارجية
تيمولوجيا النص. فلهذه العالمات خصائص مميزة تستدعي اخلوض يف بسلذلك فإن نتائجه مفيدة إل ،القضايا

فهل هلذه  ،واملفردات عالمات تستخدم يف النص ،تنقيبات أخرى. العالمات اليت تصنع النص عالمات لغوية
 املفردات معن؟.

دات ّبعاين اجلمل؟ ما هي األفعال اليت يقوم هبا املتكلم أثناء كالمه؟ ما ما هو املعن؟ وما هي صلة معن املفر 
هو املصري الذي ستؤول إليه هذه األفعال الكالمية حينما يتحّول الكالم الشفهي إىل نص مدّون؟ كل هذه 

تيمولوجيا إبسالقضايا تنتمي لفلسفة اللغة وعلم اللغة. ومن هنا كانت نتائج هذين الفرعني املعفيني ذات دور يف 
 .النص

 علم معرفة النص واآلفاق الجديدة :اخامسً 

من العوامل اليت جتعل تدوينه الكامل عملية شائكة. إذ ال  ،تنوع اخللفيات املسامهة يف صياغة علم معرفة النص
رق هلذا يف هذا الباب. فتنوع اجملاالت املسامهة أزهدت الباحثني يف التط اإلجنازات الضخمة اجلامعة نادرة تزال

تيمولوجيا إبسفينبغي تقصيه يف النقطة اليت أشرنا إليها مطلع البحث.  ،احلّيز املعريف. أما السبب اآلخر هلذا الشح
ني ين املسلك  وعادة ما ينحاز الباحثون إىل أحد هذ   ،النص تستسقي من كال النمطني الفلسفيني القارّي والتحليلي



 ةني. بيد أن هذه العوامل ال حتط من مكانتابع إجنازات املسلك   قّلما ظهر باحث ،متجاهلني اآلخر. لذلك
وشرح النصوص األدبية وتفسري  ،فطروحاهتا جد مشّوقة ومفيدة للمشتغلني بالنقد األديب ،تيمولوجيا النصإبس

ب النص الديين. وأخال أننا سنشهد يف املستقبل القريب تطور هذه الدراسات والطروحات واتساع رقعتها. وال ري
ين واصطناع حلول ني املعاصر  ني الفلسفي  يف أن هذا التطور ممكن بفضل تراكيب جديدة بني عناصر املنحي  

فهذه النظريات اليت جتتاز العقود  ،ومعاجلات جديدة. ينبغي عدم إغفال نظريات علم اللغة احلديث وفلسفة اللغة
وال شك يف أن القرن احلادي والعشرون سيشهد  ،اتؤثر متصاعدة يف علم املعرفة واهلرمنوطيق ،األوىل من عمرها

تيمولوجيا إبسغري مسبوقة أمام  اوستفتح نتائجها آفاق   ،دراسات معرفية جديدة حتت تأثري هذه الفروع العلمية
 النص.


