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يُقخرد هذح حلزلغ طل ّوالص حلعقل حلعزري من خالل حنموالويؿ ن حلاليييي احلغوالو
اطزحعهوخ من أؿل حلظل ّكم في حلزأطوخ حلزمش لغظزحع حليظّالي حسطاللميو ارلالغ
ؽزيقالالش عوغهوالالخ امـالالخ حمالالظوخلهوخ احيػالالخر حلظالالي ط ححزةخهالالخ عغالالل كزةالالش حلظالالخري حلعزرالالي
حسطالالاللميو روالالالخ حمعكالالالض عغالالالل عوغ الالالش حلظلالالال ّو متظالالالهخ روطالالالتهخ خخطالالال ش طخري الالالش
اطخري خم شو حمطلقخ ً من حليظز الل حنموويؽ حليييي روطته ؽزيقش لغع ش افال طقخطالم
أمؼزارولوؿي لظظورحص حلوذهذو حلطزيقالش احلطخثتالشو احليظالز الالل حنموالويؽ حلغوالو
روطته ؽزيقش لغع ش دحخل حلغوش احالكظوخء روقخطيهخ احلظظ ّي رظؤايلطهخ.
ايظّـه حلزلغ الل رطي طلوالص حلعقل في حلزي ش حلظخري خم ش لغؼورس روخ هي كخلالش
عخرػالالش فالالي طالالخري ييوالالو افال حلظظالالورحص حنطخطال ش عالالن حلل الالخس احلظالالخري و ملكظالخ ً
حلتزق في متهوم حلشمن في حلؼورحص حلظقغ ييش احلشمن في حلؼورحص حلوعخطزسو مالخ يالي
عغل ّ
أن معيل حلظخري متظه قي طو ّز رتعل حلعوحمل حلتخعغش ف ه.

ّ
ان كخػالالز حلعالالخلم حلعزرالالي احسطالاللمي حل الالوم هالالو ؿالالش رء مالالن كزةالالش تعقلم الالشت لظخري الالهو كزةالالش طظ ال ز فالالي
ميعطتخص احمقطخعخص اطعطّلص الَّي ْطهخ حللووالص حلظوؼّغ ش عن حلل الخس دحخالل حلاليين احلل الخس دحخالل حلغوالشو لكومهوالخ
حليشخؽ ن حلظوؼّغ ن حنةؼز كؼورحً في ري ش حلوع ش حل الومي لنمظالخن حلعزرالي اطزحػالهو امالن خللهوالخ يشالعز رالؤػز
حلظل ّو حلعقلمي في ط زارطه حلظخري ش؛ أ في اع ه ريخو أسميش ؿيييس طُع ي ريالخء علقظاله رخلعالخلم احلظالخري و
ك غ ال يقع خخرؿهوخو ااموخ يكون في طغذ حلوعيالل مالن اؿالودي فالي حلعالخلمو افالي دحخالل حلظالخري روطالته ؿالشءحً
ميهو اهذح يتظزع قزل يلك ادرحةخ ً عقلم خ ً لقخرغ ش حلظل ّو و ااع خ ً طخري الخ ً ر ّ
الؤن مالخ متهواله امظوؼّغاله ال يوكالن اال أن
يكون م جخ ً مع شه أا مل ّوله الل مع ش.
غز ّ
قخررش متظهخو
أن مقخررش حللخػز حلعزري احسطلمي ملتوفش رخلوووع احلظوهم حلوظولّيحين من حلذحص حل ُو ِ
اي ّ
ان كخلش حلوووع مظكومشر في طغزهخو اأمكخ حلظوهم مظـذرس في عوقهخو اميه فبمه ال يوكن لهذي حلذحص حليظالز
روػوف الل احقعهخو اال يوكيهخ أن طظز ّن حلطزي حللق قي الل حلوظظقزلو اكخلش ػالع

حليظالز احلظزال ّن هالذي هالي

كخلش عـش طخري خمي1؛ أ في عيم حلقيرس عغالل تحالم الزحؽ فالي حلظال زارس حلظخري الشتو روالخ هالي طلال ّو ر عقلمالي
فهم حلذحص رشكل حلشمن؛ أ عييمخ ييعكض اػو ُف طورس حلذحص (في طخري هخ) عغالل
لغذحصو اروخ هي كخلش طغزّض ِ
كخلظهخ حللخػالزسو اي اةوالخ يالزغ غالخدم ز ) (Gadamerفالبن تحلالوعي حلالذ يقالزأ هالو رخلؼالزارس اعال ري طالخري ي
يظوحطل رلزيش مع طزحػه حلظخري يت2و فكل اعالي كق قالي يلالوس رالخلقوس عغالل طخري اله3و امالن ػوالش فالبن أيّالش قالزحءس
لظخري يخ طظ ز في حطـخي طوػ ق حلـوحمذ حلوعظوش من حلتعل حلظخري خمي حلظخمع نه ّم أكيحع حلظلالو الالل كالخالص
حلقوس احلظؤػ ز ةوخ كخالص حلؼع

احالملطخؽو غ ز ّ
أن هالذح حلظوػال ق لال ض ُمعطال ًل مزخمالزحً لغعقاللو رالل هالو مظالخؽ

حللتز اطظزع مـزغ طيف حلذحص في حللخػز الل ميزعه.
مظخر ؽويل من ح
الي هالالذح حلوظالالخر فالالي حلوالالزد مالالن خالالل كزةالالش كتالالز عو قالالش فالالي حلالالذحص روحطالالطش حلتغظالالتش اعغالالم حلالاليتض اعغالالم
رُيال ح
حالؿظوالالخ....و مالالن خالالل ميالالخهؾ حليقالاليو احلظقالالويغو احلظتك الالكو احلظؤايالاللو احلتهالالمو احللالاليص احلظلغ الالل...و لكش ال
مظخهز حل يح.و احلشي و احليتخقو احلوهمو احل طؤ ...في ري ش حلذحص روطتهخ مظخهز عـش اقظور عن حلظلو
الل دحخل حلظخري و ةظخري لغذحصو هو ميهخ الهخو ل ض خخرؿخ ً عيهخو امه ف هخ؛ فخلظالخري لال ض ّاال تملالنت؛ أ هالذح
حلشمن حل خص ريخو اي تيظهز أن حنري ّ مئ َّطالضر عغالل حلالزحهنو احللق قالش مئ َّطظالشر عغالل حلظخري خم الشت4و فالبيح ةالخن
 -1حل خط ش حلظخري خم ش ) :(Historicitéروعيل م ظوص يقوم في دمؾ حلتعل أا حلليع أا حلتكزس في طغذ حلظ زارس حلظخري ش.
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- Hans-Georg Gadamer, « Vérité et Méthode: les grandes lignes d’une herméneutique philosophique », trad. Pierre
Fruchon, édit. Seuil, Paris, 1996, P:
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- IBID, P:
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- Hans-Georg Gadamer, « L’art de comprendre, écrits II: Herméneutique et champ de l’expérience humaine », trad.
Pierre Fruchon et autres, édit. Aubier, 1991, P:

متهالم كخلالش حلعـالش حلعزرالي حسطاللمي عالن

تحلظل ّو حلظخري خميت متظاله خخطال ش امظالخم ش اؽز عالش طخري الشو فك ال
حلظلالالو دحخالالل حلظال زارس حلظخري الالش طلالالوالً عقلم الخًت ة ال مت ّكالالز طخري الخ ً فالالي اػالالعيخ دحخالالل طال زارس حلظالالخري

اطلوالطهت حمطلقخ من ْ
تأن متكز طخري خ ً )(historiqueو اموخ يعيي اؿزحء عوغ ش حليقل حلظالي ط ؼالع لهالخ متالخه م
حلوخػي عييمخ ملخا حلظتك ز روحططظهخت.

5

هي امكخل خص طيطغ من أطجغش رلؼ ش مئطظشو مخ حلذ طو ّز في حسمظخن حلعزريت هل طل ّولض ري ظه حلعقلم الش
ااع ه حلظخري ي ارإيظه لغعخلمت امخ حناهخم حلظي طزطّزض في طخري حلظلو هذحت
طاليـع ُل مقخررالالش هالالذي حسمالالكخل خص فالي حملغال ّن :أكالاليهوخ مظالالز (فهالم رزحديووالالخص حلظالالخري حلعزرالالي حسطالاللمي)
احيخز عوغي (طتظ ز حلزي ش حلظخري ش لغؼورحص حلوعخطزس).

1
أ -صساع األًَوذجاخ:
يظ ُز طخري أ ّ معذ ايظطور من خالل كزةالش أموويؿالخص (رزحديووالخص  )Paradigmesروطالتهخ أمالكخالً
ػقخف الالش (رالالخلوعيل حنمؼزارولالالوؿي) طـوالالع فالالي دحخغهالالخ موط الخ ً فكزي الخ ً اطالالغوةخ ً معزف الخ ً اقخلز الخ ً أمؼزارولوؿ الخًو طظشالالكل
ةظالالوحهز مظـخمظالالش طظلالالزا ربيقالالخ .مظالالظوز فالالي حلالالشمنو اهالالو مالالخ يظالالوق رظوط ال

اطظالالي

اطو الالش حلشالالعود

احللؼخرحص رعؼهخ عن رعغ في كقو معزف ش ةعغم حالؿظوخ .احنمؼزارولوؿ خ اعغم حلظخري ...و غ ز ّ
أن هالذي
حلززحديووخص (حلووحسين) ال طلخفظ عغل ط زهخ حسيقخعي حلوظـخمض في رعالغ فظالزحص حلظالخري حلعالخمو موالخ يـعغهالخ
طيظقل من كزةش مظوحسيش الل كزةش مظقخؽعشو ُمولّيسً طالزحعخ ً هالو طعز الز عالن كخلالش تحنسمالخصت حلظالي طوؼالل عطزالخ ً
يظ ذ رزحديووخص طخري أ ّمش أا كؼخرس مخ.
يوكييالالخ حليظالالز فالالي حللؼالالخرس حلعزر الالش حسطالاللم ش الالالل أموالالويؿ ن أطخطالال ن فالالي طخري هالالخو هوالالخ أموويؿالالخن
مظظخرعخن دحخل ري ش حلعقلم ش حلعزر ش حسطلم ش :حنموويؽ حليييي احنموويؽ حلغوو .
* -األًَوذج انديُي:
ّ
ان حلتزق حلكلم شو احلوذحهذ حلتقه شو احلش ظ خص حلييي الش حليوويؿ الش (فقهالخءو أطالول ونو طالوف ش )...هالي
فالالي ؿوهزهالالخ طالاليخعش أموويؿ الالش يظلالالزا دحخغهالالخ موالالؾ ملالاليد مالالن حلظتك الالز اطالالغو ر
ا مالالن حلوعزفالالش يُو ّؿالاله تحنطزالالخ.ت

- Hans-Georg Gadamer, « Vérité et Méthode », op.cit ; P: 419
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(رخليظزش لغوذهذ) اتحنمظخرت (رخليظزش لغتزق حلكلم ش) اتحلوزييينت (رخليظزش لغظوف ش)و يوؿههم الالل تطزيّاليت
حنفكخر متظهخ اتطوك يت حلقيخعخص يحطهخ اطوؼّل تحلظظورحصت ع يهخ .ايشزف ليخ أرو كخمي حلوشحلالي حلطزيقالش حلظالي
يُ ظخر رهخ حليخص حلوظظع ّيان لظغقّي حيرحء حلكلم ش اف أموويؽ دييي مليد رقوله :تفبن ق ل اهل يـوس يةزي هذح
حلظن مع ةخفش حل غ احلظليع ره ةوخ حمظول عغ ه ػو زي اةذلك لو ةخن قخؽعخ ً فهل له أن يظليع رهت قغيخ طلّيػه
رهو اموخ يكون عغل أررعش أاؿه :فبمخ أن يكون مع متظه أا مع من هو مؼغه في حالطظزظخر أا مع من هالو مظالظعي
للطظزظخر رذةخثه افطيظه اطـزدي لطغذ معزفش هللا طعخلل أا مع حلعخميو فبن ةخن قخؽعخ ً فغه أن يليع متظه رالهو
ايليع من هو مؼغه في حالطظزظخر أا من هو مظـزد لطغذ حلوعزفش مظظعي له خخلي حلو ل الل حلاليم خ ( .)...اأ ّمالخ
حلعخميو فل ييزوي أن يليع رهت 6.اعغ هو فبن طيخعش حنموويؽ حليييي طح ُوزُّ عزز طيخعش أمؼزارولوؿ الش لغوظغقالي
لغ طخد حليييي رخناؿه حلظالي يةزهالخ حلوشحلالي؛ أ عزالز طلييالي حلو الشحص احل ظالخثض حلظالي ييزوالي أن طظالوفز فالي
أمظخر حلزأ حلكلمي.
غ ز أن طيخعش حنموويؽ حلييييو في هالذي حنمالكخ حليوط الشو طقالوم فالي حلقاليرس عغالل طلويالل طالؤايلص حلاليض
حليييي (حلقزآن) الل معقوالص فخعغش في كزةش حنموويؽ متظه (حلتزقالشو حلوالذهذو حلطزيقالش )...ال ظالض فخعغالش فالي
كزةالش حلوعالالخمي حلقزآم الالشو اي ّ
تان طو الالش معيالالل يالالخهز اعغيالالي امعيالل ختالالي أا رالالخؽيي حنمال رز مالالؤلو

عيالالي متكالالز

حسطلمو عغوخء مظالزي ن ةالخموح أم مظظ ِّالوف ن .لكياله ال يظطالخر مالع طو الش حلووكالن احلـالوهزت7و امياله فالبن طـالخاس
حلووكن احلـوهز في حليض حليييي يئد الل حلظزح .عغل حمظلا حلزأطوخ حلزمش لغاليض حلاليييي (حلظؤايالل)
اطقخطالالم حلؼالالزاس حلتقه الالش لوككالالخم احلالاليالالص (حلتقالاله) أا حلظعالالخرؽ فالالي حلوطالالو الالالل مقخمالالخص حلظـغالالي احلوشالالخهيس
(حلظظو )و ػم يظل ّو هذح حلظزح .كو حمظلا حلوعيل الل حطظيعخء حليفخعخص حلظؤايغ ش حللظزيش مالن ط طاليء
اطكت ز...
افي هذح حلظ خقو يقو أرو حلووحهذ حلشعزحمي:ت حلظكغّم عغل كظز مزحد حلو الز فالي معيالل احكالي أغغزاله خطالؤ
قطعخًو اي ال يظّلي حػيخن في ياق احكي امزطزش احكيسو لِوطع حلطزق نمهخ رعيد أمتخص حل لث  .فكل طخكذ متالض
له ؽزي ط ظه .فل يظ ّق أن يقخ مزحد حلقخثل مالن هالذح حلكاللم ةالذح فقالؾو ااموالخ حندد أن يقالخ حلالذ فهوظاله مياله
ةذح .اال يقطع نمه كظ رز لغل في مذهذ احكيو فون لالم يشالهي رالؤن حلشالزيعش احطالعش طظالع ؿو الع حلوالذحهذ لشماله
أم رز مي ع ال يوكيه حل زاؽ عيهو اهو ط طجش رق ش مالن خخلتاله مالن حنثوالش حلوـظهاليينت 8.غ الز أن هالذي حلظ طجالش ال

 -6أرو كخمي حلوشحليو تإنجاو انعواو عٍ عهى انكالوتو دحر حلكظخد حلعزريو ر زاصو ؽ1و 1985و ص ص 77-69
7
سم ثالثح إلنه وادد تو طزؿوش :اديع مزخراو ميشورحص عوييحصو ر زاص -رخريضو ؽ1و 1988و ص 39
 -راؿ ه أرمغييشو ت ُز ُ

 -8أرو حلووحهذ حلشعزحميو تاألَواز انقدسيح في تياٌ آداب انعثوديحتو (في هخمش :حلطزقخص حلكززغ)و دحر حلـ لو ر زاصو 1988و ص 93

طزقالالل مـالالزد آل الالش دفخع الالش فقالالؾو رالالل طظلالالو الالالل ؽزيقالالش فالالي حلع ال ش؛ أ الالالل موالالؾ أمؼزارولالالوؿي هالالو ؿالالش رء مالالن
خظوط ش حلل خسو اي ان تحليين هالو مالكل لغالوعيو ؽزيقالش روحطالطظهخ يظوؼالل حلزشالز علقالظهم رخلعالخلم امكالخمهم فالي
حلوـظوع احلطز عشت9و ايشال ز هالذح حلوعطالل حنمؼزارولالوؿي الالل أن تحسمظالخنت فالي حللؼالخرس حلعزر الش حسطاللم ش
طل َّو من حلع ش اف أموويؽ حلقز غش احلعش زس الالل حلعال ش افال أموالويؽ حلتزقالش احلوالذهذ احلطزيقالشو رخعظزخرهالخ
أمظوش طوؼّغ ش رييغش لغع شو حلظـخمض احلظتخهمو ك الغ ّ
ان تأمظوالش حلظوؼّالل هالي أمالكخ حؿظوخع الش لغالوعيت10و فالي مالخ
يوكن أن مظو ه تأمؼزارولوؿ ش حللخؿش الل طوؼّل حنموويؽ حلييييت.
* -األًَوذج انهغوي:
ر يوالالخ ةخمالالض كزةالالش حلغوالالش فالالي حلوالالزد طظ ال ز ملالالو طزة الالش حنفكالالخر اطـو الالع حلقؼالالخيخ فالالي رالالئر دالل الالش موكالاليس
(حلوتخه مو حالططلكخصو حلزموسو حلعلمخص)...و امن ػوش تطظوغّذ حلغوش عغل ؿو ع حالعظزحػخص حلووؿهش ػي
ةتخيظهالخو اطظظالخاغ ُةغّ ظهالالخ مالع ةغ الش حلعقالاللت11و موالخ يظالالوق رـعالل حلغوالش كخمغالالش لوزالخدة حلعقاللو ف كالالون ةالل خطالالخد
فكز و ط خطيو دييي...خطخرخ ً عقلم خ ً حطظيخدحً الل حلغوش حلظي يظكغوهخو اي ّ
ان تحلغوش هالي لوالش حلعقالل يحطالهت12و ر يوالخ
ةخمض كزةش حلغوش في حلعخلم حلعزري حسطلمي طظ ز ملو حلظشظ ض احلظكخػز احلظوطّع (حلشالعزو حلزلغالشو حلوـغاليحص
حلؼال وش ليظالالوص حلظتخطال زو حلشالالزاف احللوحمالالي)...و كظالالل ةالالخن يلالالك تؽالالخرعت رعالالغ حلعظالالور فالالي حللؼالالخرس
حلعزر ش حسطلم ش13و في حطـالخي م ظغال

عالن ري الش حلاليض حلاليييي حنطالخص متظاله (حلقالزآن) حلالذ تؿوال حع حلكؼ الز مالن

معخم ه في حلقغ ل من لتظهو ايلك معيل قو رطو هللا ـ طالغل هللا عغ اله اطالغم ـ :تأاط الض ؿوحمالع حل حكغِالمت14و ةوالخ
طـغّض ه ويش حنموويؽ حلغوو عغل حلعقل حلعزري حسطلمي فالي يالخهزس تحلعيالخاينت؛ أ عيالخاين حلوئلتالخص حلظالي
طظ ذ من م شحن حلظـع (رزحديوم حلو شحن حلشعز ) آل ش في حلظؤػ ز عغل حلقخرة رطزعه ميذ حلزيحيش رطالخرع كـالخؿي
احللكم) عزز ةخمل مظن حلوئح ل .
أموويؿي يظ طز عغ ه (مؼل خخط ش حلظـع في حنمؼخ
ِ
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9

- Michèle Bertrand, « Le statut de la religion chez Marx et Engels », Editions sociales, Paris, 1979, P:
- IBIB, P:
- Hans-Georg Gadamer, « Vérité et Méthode », op.cit; P:
- IBID, P:
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 -13ف ز حليين حلزحس و تانتفسيس انكثيس ويفاتيخ انغيةتو دحر حلتكزو ر زاصو ؽ3و ؽ1و  .1985ك غ طزّف ف ز حليين حلزحس في ريحيش طتظ زيو رؤمه
رظيد حلظوطّع اطول ي مظخثل ةؼ زس في طتظ زي طل ّييخ ً ل ظومه في هذح حلشؤن.
 -14عزي هللا رن قظ زشو تتأويم يشكم انقسآٌتو دحر حلظزحعو حلقخهزسو ؽ2و 1973و ص 3
 -15ملكظ عيخاينو مؼل :تاعلم حلووقع ن عن ردّ حلعخلو نت (حرن حلق م حلـوسيش)و تالـخم حلعوحم عن عغم حلكلمت (حلوشحلي)و تحسعلن رخلظور
حلظخري ت (حلظ خا )و تكخد حنراحف الل رلد حنفزحفت (حرن حلق م حلـوسيش)و تحرظلء حنخ خر رخليظخء حنمزحرت (حرن قطعش)...اغ زهخ ةؼ ز.

لون ي ّم

ان هذح يش ز الل كخلش حسمزخ .حلغوو لغلؼخرسو ك غ قخ حرن قظ زشّ :
ّ
تان حل حعـم لم طظظع في حلوـالخس حطّظالخ.
حلعزدت16و روط

حلوـخس مـخالً الطظخ .حلغوش متظهخو اي ّ
ان ةل امزخ .من هذح حليو .يحلُو دان امكخم ش حلظل ّو

حلعقلميو ك الغ طظالزق حلغوالش أةؼالز مالن حنمال خء احنكاليحع احلوقالخثعو م ّوالخ ييالظؾ عياله فالي حليهخيالش رالؾ رء فالي كزةالش
حلظخري حلعزري حسطلميو ف كون سمن حلع ش دحخل حلغوش أؽو مالن سمالن حلعال ش دحخالل حلظالخري ػالون عقلم الش
حلع ش احللياد حنمطولوؿ الش حلظالي طظوؼغهالخ هالذي حلعقلم الش ليتظالهخ .احلغوالش حلوقظالودس رالخلع ش هيالخ طعيالي رخنطالخص
حلظالالخري حلالالذ طش ال ّكل دحخغهالالخ روطالالته رإيالالش الالالل حلعالالخلم ال ظالالض مـالالزد حلقوحعالالي احلزي الالخص (حليلويالالش احلظالالزف ش
احليالل ش )...حلظي طلكوهخ.
اعغل هذح حنطخصو أمكييخ حلقو رؤميخ لم مظو ّز طخري خم خًو نميخ لالم مُؼال ِّون لوظيالخ أ َّ كاليع طالخري ي يوكياله أن
يُل ّو طتك زمخ ملو اؿهش عقلم ش م ظغتشو اؿهشر يوكييخ حلع ش دحخغهخ أيؼخًو اي ان حلع ش اف طتك ز م ظغ

هو

ر
موكن ةذلك؛ أ في اعخدس طعييل أموويؿيخ حلغوو روخ يكتالي لغ الزاؽ مالن كخلالش حسمالزخ .الالل كخلالش حلظز ّةالش
عش
احلوتهوش (اميه طول ي خطخد فغظتي ةذلك)و اهي حللخلش حلظي طظوق رعقغيش تحلغوشت اطه جظهخو المظظخص حللاليع
حلظخري ي ااعيحدهخ لتهم حلذحص ال ض طشظ ظهخ.
أمكييالالالخ حينو رعالالالي هالالالذح حلظلغ الالاللو أن محعالالالي رالالالؤن حلظالالالزح .حلززحديووالالالي حلالالاليييي هالالالو طالالالزح .رزحديووالالالخص
لوويالالالش كالالالو حمالالالظلا حلوئطظالالالش حلزمشيالالالش حلييي الالالش؛ أ ف والالالخ يوكالالالن أن مظالالالو ه قخعالالاليس ّ
أن ت حمالالالن يوظغالالالك حلغوالالالش
يوظغالالالك تحلالالاليينت (رالالالخلوعيل حلزمالالالش )و احنسمالالالخص حليخطـالالالش عالالالن يلالالالك هالالالي مظالالالخؽ طالالالزح .حنموالالالويؿ ن؛ أ
رظالاليحخغهوخ غ الالز حلوعزفالاليو احل الالذ يالالئد ال الالل حلظزالالخص حلته الالم احل غالالؾ ر الال ن مالالخ يوك الالن أن يُتهالالم ع الالن حنمو الالويؽ
حلالاليييي (حلالالذحص حسله الالش حلوظكغوالالش فالالي حلالاليض حلالاليييي) امالالخ يوكالالن أن يُتهالالم عالالن حنموالالويؽ حلغوالالو (لوالالش حلالاليض
حلالالاليييي)و اي تييزوالالالي لالالالك أن طتالالالزّق رالالال ن حلتهالالالم لغكالالاللم احلتهالالالم عالالالن حلوالالالظكغمو اهالالالو حلوطغالالالود؛ فالالالخلتهم عالالالن
حلوالالالظكغم مالالالخ يعغوالالاله اال مالالالن أمالالالش حلقالالالزآن عغالالالل قغزالالالهو اأ ّمالالالخ حلتهالالالم لغكالالاللم فهالالالو لغعخمالالالش .فكالالالل مالالالن فهالالالم مالالالن
حلعالالخرف ن عالالن حلوالالظكغم فقالالي فهالالم حلكالاللمو امالالخ ةالالل مالالن فهالالم حلكالاللم فهالالم عالالن حلوالالظكغم مالالخ أرحد رالاله عغالالل حل ق ال ن لالاله
مالالالن ةالالالل حلوؿالالالوي أا مالالالن رعؼالالالهخت 17.اعغ الالالهو فبمالالاله عيالالالي حلعـالالالش عالالالن حلتهالالالم عالالالن حلوالالالظكغمو فالالالي حنموالالالويؽ
حلغو الالو و ي الالظ ّم حلغـ الالوء ال الالل مظ الالخاحس حلو الالظكغم ر الالخلكلم؛ أ رـع الالل حلو الالظكغم كخػ الالزحً ركغ ظ الاله ف الالي حلك الاللم (حلغو الالش)و
اط ظغالال

أمالالكخ حللؼالالور هالالذي كظالالذ حللخؿالالش حلظخري الالش لكالالل مزكغالالش مالالن مزحكالالل ططالال ّور طالالخري حللؼالالخرس

حلعزر ش حسطلم ش.

 -16حرن قظ زشو تتأويم يشكم انقسآٌتو مزؿع طخر و ص 21
 -17حلشعزحميو تاألَواز انقدسيح في تياٌ آداب انعثوديحتو مزؿع طخر و ص 93

ب -انعقم واالستدعاء:
يوكن حلقو و اميخ تف ّكزمخ في حلظزحع لكن حلظزحع لم يتكز ف يخت (رخلوعيل حسرظظ وولوؿي ال ض روعيالل حللكالم
حلق وي)؛ أ أميخ قويخ رخليرحطخص احنرلخع كو حلظالزحع رؤفكالخري امذحهزاله اط خرحطالهو غ الز أميالخ ال معؼالز اال مالخدرحً
عغل طظورحص طزحػ ش طظظهي

أؿ خالً الكقش اطقيم رإيالش لغوظالظقزلو رخلشالكل حلالذ مُاليرا ف اله اػْ العيخ دحخالل هالذح

حلظزحعو رل عغل حلعكض من يلك يقوم ؿشء من هذح حلظزحع رظزطال

حلوظالخفش ر ييالخ ارال ن حلظالزحع متظالهو فهالذح حرالن

رمالالي يقالالو ّ :
تان حلظالالير حنا و اموالالخ طالالخر الالالل حلتؼ ال غش حلكخمغالالش احلظقالالوغ رخطالالظعوخ هالالذي حنقخايالالل حلززهخم الالشو
حلـيل شو حل طخر ش] دان طؤايلص ف هخو امن ةخن ميهم اق

يز أن يظزّف ره .اأمخ من أطل رعيهمو
عغل طؤايل لم ح

فبمهم ل ّوخ حطظعوغوح حلظؤايل ق ّل طقوحهم اةؼُز حخظلفهم احرطتعض ملزظهم اطتزّقوح فزقخًت18و افي هالذح حلوعيالل مشالعز
رظزخعي حلظزحع متظه عيّخ (حلشمن حلق وي) امشعز رؤن حليحثزس حلظخري ش ريأص طؼ

من كوليخ؛ فعيي حسطوخء الالل

حلظالالخري حلعزرالالي حسطالاللمي مظالالوع طالالوطخ ً رع الاليحًو ايـعالالل هالالذح حلظزخعالالي مالالن حلظالالخري عالالخؿشحً عالالن حلظل ال ّو حلتخعالاللو
تفخلظخري ال يظكزر كظّل اان قخ حلشيء متظهت19و رل عغل حلعكض من يلك امه تيظل ّيع ع ّوخ لن مزحي مزّط نت20و
اهذح يعيي أن حالطظيعخء حلوك الي لغظالخري هالو حالطالظيعخء حلعقلمالي الال ض حالطالظيعخء حالطظلؼالخر  .اريالخء عغالل
يلكو فبن حنرعخد حلظي مظ ذهخ عن حلعخلم حل وم هي أرعخ رد مش ّوهش امشيتشو نمهالخ حطالظيعخءحص حطظلؼالخريش لغظالخري
طيعكض في ميظورحطيخ الل قؼخيخ حلهويشو احلظ خطشو احالقظظخدو احلوعزفش..
عغالالل حلوظالالظوغ حلتغظالالتيو يظـغالالل حلوظهالالز حلعقلمالالي لغظالالخري فالالي خخط ال ش تحالطالالظيعخءت ةشالالكل مالالن أمالالكخ
حطظلؼخر حلظزحع اطقغ ض مظخفش طزخعييو لغوظخعيس في حليظز الل حلعخلم اطلغ غهو ايظـغل هذح حلوظهز حل الوم فالي
حلتزق حلوعزفي ر ن حطظيعخثيخ نفلؽون اأرططو مؼلً في حلتغظتش حل ومخم ش احطظيعخثيخ لغتخرحري احرن طال يخ احرالن
رمالالي مالالؼلً فالالي حلتغظالالتش حسطالاللم شو اهالالذح يعيالالي حلظؤط ال ض لغتالالزق ر ال ن حلعقالالل حلقزيالالذ (حل ومالالخمي) احلعقالالل حلزع الالي
(حسطلمي) من ميظور طخري ي (روطته حطظيعخ ًء)و اهذح يعيي أميخ لم مظل ّو رخلشالكل حلعقلمالي حلكالخفيو ايظهالز
هذح ؿغ ّخ ً في حطظيعخء فلطتش حسطلم أمتظهم لغظزحع حلتغظتي حل ومخمي لل ّل مظخثل عقخثييشو ػ ّم طالزعخن مالخ طلال ّو
الل ك ّل مظخثل معزف ش احلوظخهوش في طلزيك حلظخري .
لوخيح ال يُظظيعل فلطتش حسطاللم حل الوم للال ّل قؼالخيخ معزف الش يحص ؽالخرع ةالوميت هالل يعيالي هالذح أميالخ لالم مظالهم
مطغقخ ً في ريخء مزخدة حلعقل حلعخمشت امن ػوش رق ْ
ض طزة زظيخ حلعقلم ش احكيس ةوخ هيت

 -18حرن رميو تفصم انًقال وتقسيس يا تيٍ انشسيعح وانذكًح يٍ االتصالتو حلوطزعش حلكخػول ك شو ر زاصو ؽ1و 1961و ص 56
- Paul Veyne, « Comment on écrit l’histoire: essai d’épistémologie », édit. Seuil, Paris, 1971, P:
- IBID, P:
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ّ
ان حلوظخفخص حلظي يليدهخ حالطظيعخء حلعقلمي في حلظخري طعكالض طالورس حلعقالل حلعزرالي حسطاللمي فالي ري ظاله
حلظخري ش احنرعخد حلظي يظ ذهخ دحخل حلعخلم .ال يعيي هذح حلظظور حليقي ؿغيحً لغذحصو رل هو اػ ُع حلعخلم حلعزرالي
حسطلمي ػون كيادي حنمطولوؿ الش حللق ق الش؛ أ ػالون حلواليغ حلالذ يوكالن أن طظالل ال اله طوؼلطاله اطظالورحطه
روطتهخ ادرحةخص حلذحص متظهخ أيؼالخًو فالبيح ةالخن غالخدم ز ييظالذ تػالع

فغظالتش حل الوم الالل ػالع

طؤايالل حلظالزحع

أن عوغ ش حلظؤايل هي حلطزيقش حنةؼز قيرس عغل حطظيعخء حلظزحعو ل قيم كغوالً
فبن هذح يعيي ّ
حلقييم احطظوللهت21و ّ
طخري ش لغلخػز اطعييل حلظظورحص حلوش ّوهش عن كياد حلعالخلم حلالذ هالو تفالي حلوحقالع ال يُظالخا مالخ حعظقاليمخ أماله
يظخايه اهذح أيقن ميء أمكالن للالذرمخ أن يتهوالهت22؛ فخالطالظيعخء هالو طعالييل حلعقالل ليتظاله عزالز حلظالزحع؛ أ عزالز
طخري حلعقل متظه.
ج -تذوالخ انركاء" :انتازيخ انركي"
يوكييخ أن مل ّيد عخملً أطخط خ ً في طلالوالص حلعقلم الش حلعزر الش حسطاللم شو اهالو عخمالل حلالذةخءو مظظالخثغ ن :هالل
ططورص مظظويخص حلذةخء في حلظخري حلعزري حسطلميت هل ةخن فلطتش حلظزحع اعغوخإي أةؼز يةخ ًء مالن متكالز
حلعزد احلوظغو ن حلوليػ نت اهل طلوالص حلظخري حلعزري هي طلوالص يةخء ةذلكت
اميخ ميطغ من حفظزحع أطخطي هو اؿود علقش ر ن حلذةخء احلظخري ؛ فتي ةغوش تحلظزحعت متظهخ طُوؿي داللش
تحلورحػشت اتحلو زحعتو فهل ارػيخ تيةخ ًءت مخ عن حلظزحعت رخلوعيل حلز ولوؿي لغكغوالش اةالذلك رالخلوعيل حلوعزفالي
أيؼ الخ ًو ايح أخالالذمخ رع ال ن حالعظزالالخر حالمقطخعالالخص حلظخري الالش حلهخثغالالش فالالي طالالخري حلعالالزد احلوظالالغو ن رتعالالل حللالالزاد
احالطظعوخر...و مظظؼوزين مظزيش حلعخلم حلي وسليي ؿ وض فغ ن ) (James Flynnكالو مالخ يظالول تأػالز فغال نت
)(Flynn Effectو احلالذ يعيالي كخطالل حلالذةخء حلعالخم )) (23Intelligente Quotient (IQمقخرمالش روعط الخص
حلذةخء لغـ ل حلظخر و اهو مخ يظالوق رتهالم طلالوالص حلالذةخء نؿ الخ مظعخقزالش اطلغ الل حالمعكخطالخص حنمؼزارولوؿ الش
احلوعزف ش عغل مـظوع مخ.

- Hans-Georg Gadamer, « Vérité et Méthode », op.cit ; P:
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 -22م ظشهو تانعهى انًسحتو طزؿوش :كظخن رورق شو ملوي حليخؿيو افزيق خ حلشزقو حليحر حلز ؼخءو ؽ1و 1993و ص 278
 -23قخم فغ ن ريرحطش كخطل حلذةخء نؿ خ أمزيك ش من خل ايهخر حلتزاق في طلظ ل مقخؽ حخظزخرحص حلذةخء ر يهخو اهذح في رلؼه حلووطوم:
Flynn, J.R.. « The mean IQ of Americans: massive gains 1932 to 1978 ». Psychological Bulletin, 95, (1984), PP: 29غ ز أمه رحؿع مـووعش حلوشكلص احلظيخقؼخص حللخطغش في ططز تأػز فغ نت من خل طلظ ن مـخ ططز حنػز رخطظ يحم مق خص ة ظغز لذةخء حنؽتخ
(من مقطظ ن الل  24مقطش) :تWechsler intelligence Scale for childrenتو من خل حالخظزخرحص حلعشزس :حلوعغومش حلعخمش -حللظخد (كل حلوظخثل
حلزيخػ ش) -حلكغوخص احلوعخمي (حلقيرس عغل طـو ع عيد ةز ز من حلكغوخص حلوظظ يمش في حلل خس حل وم ش) -حلتهم -طظو م حلكظغش  -حلووػو .حلوشظزا -
حلظزم ش -طزط ذ حلظور -طلييي حلوظشخرهخص.
رحؿع:

James Flynn, “What is intelligence?”, Cambridge University Press, UK, New York, 007, PP: -

ايح ررطيخ هذي حلتكزس رخنموويؿ ن حلوظظخرع ن في حللؼخرس حلعزر ش حسطاللم شو حنموالويؽ حلاليييي (روعيالل
حلظتك ز حليييي) احنموويؽ حلغوو و أمكييخ حلظظخإ  :هل حمعكض هذحن حنموويؿخن عغل يةخء حلـوخعالش حلعزر الش أا
حميحلهخ ططورحً عقلم خًت ال ض حلوقظود مالن تحلاليينت اتحلغوالشت فالي يحطهوالخو رالل أموويؿ هوالخ (أ فالي حطالظ يحمهوخ
ػون ط خق مظز موطي)؛ أ روطتهوخ مـووعش حلظظورحص احلطزاكالخص احلظالؤايلص حلظالي مظالزوهخ عغ هوالخ
عزالالز مظالالخر طالالخري ي اأمؼزارولالالوؿي ملالاليد .اميالاله طالاليظليع ع ّوالالخ يوكالالن أن مظالالو ه تحلظالالخري حلالالذةيت؛ أ طغالالك
حلغلظخص حلشمي ش حلظي طظاليع حلتالخرق حلعقلمالي لغلاليعو روالخ يظالوق روعزفالش مظهالز حلظلالو حلظالخري ي لوـظوالع أا
كؼخرس مخو ةوعزفش ّ
أن هذح عظز حلليحػش أا عظز مخ رعي حلليحػش مؼلًو ارهذح حلوعيل أمكييالخ حللالييغ عالن عغالم
حلكلم (حنموويؽ حليييي) روطته يةخ ًء لوويخ ً (حنموويؽ حلغوو ).
فوظ ل عزفيخ كخطل حلذةخء ر ن ؿ غ ن (أا أؿ الخ ) حطالظطعيخ أن ملاليد حلوعط الخص حنمؼزارولوؿ الش حلظالي طشالكل
تامظخنت عظز مخ في رُعيي حلعقلميو ةوخ مظظط ع أن متهم عو طلوالص حلوعزفالش اطو الز اػالعهخ فالي حلوـظوالع
حلعزري احسطلمي احنؽز حلظي يظ ذهخ حلعقالل (روطالته طخري الخً) فالي فظالزس مالن فظالزحص ططالور حللؼالخرس حلعزر الش
حسطلم ش.
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أ -عقم انثوزج:
عز

حلظخري حلعزري حسطلمي حلكؼ ز من حنكيحع تحلؼوريشت في طورس طقطّعخص لوظخر موال ّو حنموالويؿ ن

(حليييي احلغوو ) في طزحعهوخ حليحخغي حلذ يعكض حمقلد حلعقالل حلعزرالي حسطاللمي عغالل متظاله ملالخاالً اعالخدس
طو ز حلوعط الخص حنمؼزارولوؿ الش احلظ خطال ش لغوحقالعو لظالظلءم مالع حلظظالور حلوطالزاف فالي مظهالز تحلؼالورست حلالذ
يظـغالالل دحثو الخ ً روطالالته تاطالاللكخًتو تطظالالل لخًتو تطالاللوستو تطو الالزحًتو تعالالودسً الالالل...ت..و عزالالز ميظومالالش مالالن
حلززحديووخص حلغوويش حلظي ط ظش في دحخغهخ هشخمش حلعقل اطآةغه رتعل ػع

حلوحقع متظه .اميه يُطالزف حلظالئح :

مخ حلعقل حلذ يظلكم في حلظلوالص تحلؼوريشت حلعزر شت
ان حمهوش فهم حلليع حلؼور طكون أطخطخ ً في اعخدس حلشمن حلؼور الالل ك خطاله حلعقلم الش حنالالل؛ أ فالي ر ّدي
الل طورطه حلظخري ش حنطغ ش قزل حالم زحؽ في طوظهزحص حلوحقع حلظي طُ تي طلظهخ كالخالص حلظيالخقغ احلوتخرقالش
روخ هي ع ود طخري ش لغعقل تحلؼور ت.
في مض ةظزه حلت غظو

حنلوخمي الظز ريـالخم ن ) (Walter Benjaminطاليش 1947و عيوحماله تأؽزاكالخص

كو فغظتش حلظخري تو امغ ظه ّ
أن تحلؼورس ل ظض مظ ـش مع يش لظق ّيم حلظخري عزالز سمالن فالخرت مظـالخمضو رالل هالي

اػزش موز الل حلوخػيو طظظـوع يحةزس معخمخس حلوخػي اقهزي ػي حلطزقش حللخةوشّ .
ان حلؼورس هي حمتـخ رر متالخؿت
غ ز مظوقع في طخري يُوؼّالل ةخرػالش احكاليس يظالزحةم دحخغهالخ حللطالخم رعؼاله فالوق رعالغت24و ك الغ أمكالن حلقالو اماله
ل ظض ةل تػورست طعيي طقيمخ ً في حلظخري رخلؼزارسو اان ؽخرع تحلوتخؿؤست في حلؼالورحص يـعالل مالن سميهالخ سميالخ ً
غ ز مظـخمض؛ أ أمه يوكن لؼورس مخ أن طع ي امظخؽ حلوخػي من ؿييي رشكل أةؼز مؤطخايش.
ْ
أن متهم حلؼالورحص حلعزر الش يعيالي أن مؼالعهخ فالي طالغذ حلظتظال ز حلظالخري ي لهالخ؛ أ مالن خالل طع ال ن حللالياد
حلظخري ش حلظي طل ّي حلليع حلؼور روطته كيػخ متخؿجخًو اميه مظالظيظؾ ّ
أن حلؼالورحص فالي حلظالخري ةخمالض طاليـق (أ
طيظهي رخلظو ز)و نمهخ ةخمالض طلاليع فالي طالخري ؿشثالي خالخص روعالش عالن حلعالخلم اكزةالش حلظالخري حلعالخم (حلؼالورس
حلتزمظ ش مؼلً) .أ ّمخ حلؼورحص حلوعخطزس (امن ػويهخ حلؼورحص حلعزر ش)و فقي كيػض في طال خق حلظالخري حلعالخم؛ أ
ػون طخري ملكوم رالخلقوغ حلعظوالل حلوالئػزس اأؿهشطهالخ حلظيظ و الش (مـغالض حنمالن رخل ظالوص) رخسػالخفش الالل
حنؿهالالشس حلتخعغالالش فالالي حلوـظوعالالخص (حسعالاللمو اطالالخثل حالطظالالخ و حسمظزمالالض)...و اهالالي عوحمالالل مالالئػزس عغالالل كزةالالش
حلظخري و رل معطّغش له أك خمخً.
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اعغ هو فبميخ مشهي ساح حلؼورحص رخلوتهوم حلظقغ الي (حلظالي طلكالم متظالهخ ريتظالهخ) الالل تفالورحصت (رخلتالخء رالي
حلؼخء) يوكن اعخدس طوؿ ههخ طخري خ ً اف مقظؼال خص حلظالخري حلعالخمو ّ
نن (حلتالورس) طظو الش ر خطال ش حيم الش أا حلتالور
(حمظهخء حلليع في ك يه) ار خط ش حلظيتض (حلتورحن) (أ حلظ غّض مالن حلؼالوؾ حلشحثالي)و ل ظلال ّو متهالوم حلؼالورس
من اعي رخلليع الل ايييولوؿ خ ط ّوخهخ أرةون ربيييولوؿ خ مؼخ و اهالي تطعالزد عالن حلطزيقالش حلظالي رهالخ طاليرا
ؽزقالالش حؿظوخع الالش أا ؿوخعالالش قوم الالش علقخطهالالخ رشالالزاؽ اؿودهالالخو اهالالذح حلطالالزحس مالالن ك الالخس حلتكالالز يظالالود فالالي أاقالالخص
حلتورحن حالؿظوخعي احلظ خطيت26و اهالو مالخ يعكالض حلتالزق فالي متهالوم حلالشمن فالي حلؼالورحص حلظقغ ييالش احلالشمن فالي
حلؼورحص حلوعخطزسو فوخ ةخن يلظخؽ الل طيوحص ل لول معيل حلؼورسو أطزق يلظخؽ الل أيخم اطخعخص فقؾو اهالذح
يي عغل ّ
أن معيل حلظخري متظه قي طو ّز رتعل حلعوحمل حلتخعغش ف ه.
ّ
ان مالخ يهال ّم فالالي طال خق حلؼالورحص تحلعزر الالشت حلوعخطالزس هالو طـغّالالي مظهالز حلظلال ّو حلعقلمالالي؛ أ فالي حطالالظظهخر
طلوالص حلوعي رخلظخري و ايظشكل هذح حلوعي روػع ةل طو ّز حؿظوخعي في طغذ حلظ زارس حلظخري ش روخ هالي
حمظقخالص عقلم ش لوـظوع مخ يعكض ميغ ططوري اقيرطه عغل مقل اػعه حلوعزفالي الالل اػالع طالخري يو اقيرطاله
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- Walter Benjamin, ]Theses on the philosophy of history in: “Illuminations”, Translated by Harry Zohn, Schocken
Books, New York, 1969, p: 261
 -25ارهذح حلوعيل متظّز لوخيح لم طظلو حللزةش حالكظـخؿ ش حلكز زس في حل ومخن ميذ حنسمش حالقظظخديش طيش  2779الل ػورس كق ق شو ك غ طيخغض أاررخ سمقخي
حل ومخن اطعط ل طخري ػورطهخو ر يوخ طلولض رعغ حالكظـخؿخص حلزظ طش (رتعل حلظؼ م حسعلمي احلظيايل )...الل ػورحص فظّخةش.
 - 26ملوي أرةونو تانفكس انعستيتو طزؿوش :عخد حلعوّحو ديوحن حلوطزوعخص حلـخمع شو حلـشحثزو ؽ2و 1982و ص 167

عغل طلويل حل ُويخلص حالقظظخديش احلؼقخف ش احلوعزف الش احلظ خطال ش الالل م زؿالخص طخري الش (الالل مهؼالشو كيحػالشو
الل مخ رعي كيحػش مؼلً في ط خق ططور حلظخري حلوزري)و اهذح هو حلوق خص حلظخري خمي حلتخعل في طلييالي ق والش أ
معيل لظلو حؿظوخعي أا كؼخر ن ّمش مخ.

:انًصادز وانًساجع
:* انعستيح
1691 و1حرن رميو فصم انًقال وتقسيس يا تيٍ انشسيعح وانذكًح يٍ االتصالو حلوطزعش حلكخػول ك شو ر زاصو ؽ

-

 حلطزقخص حلكززغ)و دحر حلـ لو ر زاصو:حلشعزحميو أرو حلووحهذو األَواز انقدسيح في تياٌ آداب انعثوديحو (في هخمش
1611

-

1611 و1حلوشحليو أرو كخميو إنجاو انعواو عٍ عهى انكالوو دحر حلكظخد حلعزريو ر زاصو ؽ

-

1612 و2 عخد حلعوّ حو ديوحن حلوطزوعخص حلـخمع شو حلـشحثزو ؽ:أرةونو ملويو انفكس انعستيو طزؿوش

-

1611 و1 رخريضو ؽ- اديع مزخراو ميشورحص عوييحصو ر زاص:سم ثالثح إلنه واددو طزؿوش
ُ أرمغييشو راؿ هو ُز

-

1693 و2حرن قظ زشو عزي هللاو تأويم يشكم انقسآٌو دحر حلظزحعو حلقخهزسو ؽ

-

1663 و1 كظخن رورق شو ملوي حليخؿيو افزيق خ حلشزقو حليحر حلز ؼخءو ؽ:م ظشهو انعهى انًسحو طزؿوش

-

1611 و1و ؽ3حلزحس و ف ز حليينو انتفسيس انكثيس ويفاتيخ انغيةو دحر حلتكزو ر زاصو ؽ

-

:* غيس انعستيح
- Flynn, J.R.. « The mean IQ of Americans: massive gains 1932 to 1978 ». Psychological
- Bulletin, 95, (1984)
- Hans-Georg Gadamer, « L’art de comprendre, écrits II: Herméneutique et champ de
l’expérience humaine », trad. Pierre Fruchon et autres, édit. Aubier, 1991
- Hans-Georg Gadamer, « Vérité et Méthode: les grandes lignes d’une herméneutique
philosophique », trad. Pierre Fruchon, édit. Seuil, Paris, 1996.
- James Flynn, “What is intelligence?”, Cambridge University Press, UK, New York, 2007
- Michèle Bertrand, « Le statut de la religion chez Marx et Engels », Editions sociales, Paris,
7
- Paul Veyne, « Comment on écrit l’histoire: essai d’épistémologie », édit. Seuil, Paris, 1971
- Walter Benjamin, ]Theses on the philosophy of history in: “Illuminations”, Translated by
Harry Zohn, Schocken Books, New York, 1969
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