
 

96 

 

 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1399ربيع ، 54لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 29-45 صص؛ م 2020

 «محم د» ابعة من سورةية الر  في اآلغوي ة تحليل الفلسفة الل  
 (ماخرير لشال الدور الهرمينوطيقي  )في ضوء نظري ة 

 3، کيميا فتحی2، علي نجفي أيوکي1*روح اهلل صيادي نژاد
 يف قسم اللغة العربّیة وآداهبا جبامعة کاشان كأستاذ مشار .ٔ
 يف قسم اللغة العربّیة وآداهبا جبامعة کاشان كأستاذ مشار .ٕ

 طالبة دکتوراه يف اللغة العربّیة وآداهبا جبامعة کاشان .ٖ
 29/10/1391: البحث خ قبوليتار   01/02/1391: البحث خ استالميتار 

 الملخص
 ةیّفالفلسفّیة يف حتلیل الفلسففة الّلغویّفة وتيبیا فا ىفو  يّفة  يفیفيفة يف ااتشفاا اليبافات اخلف اتیّ إّن توظیف النظر 

 ايینفففوطیمف فففوم الففيفور اذلرم یتشففت ل  لفف ،یادلعنففف ریفففروع تفسفف یبوصففف ا إ فففيف اففاینوطیمففا ادلعففاذا ىففف ا وإّن اذلرم
 ریزالفة مواعفا الف ففم الّلغفوي ىفو فشففاىف ا اسسففلوب إ خيفام. ومففا ةلفة الف یا قففاموا باسفتةیّفواکتشفاا ادلعفاذ اخلف

 ریلشا ايینوطیاليفور اذلرم ةیّ عظر  ینیأن یاوم بتب ليّ یالتأو  -ليّ یما ر. ل لك حياول ى ا البحث باتّباع ادلن ج التحل
 فا لیّففة يف إزالففة امفا ر ذلفف ریالرّابعففة مففا سفورة زلّ ففيف. ىفف ه اليفراسففة تبفنّی أّن عظریّففة شففا ةیفاآل ی لفف ا ففایمفا ر   تيب

 ايیادليفروسفة. فالفيفور اذلرمنفوط ةیو اصة يف اآل میوادلايّفسة کالارآن الکر  نّیةیالشب ات ادليرو ة  ول الّنصوص اليف
فکفرة اإرىفاب والعنفف يف  الفیف ،نیادلنافا ةیّ أو اليفور الکلي ادلستنبط ما اليفور اجلزئي أي طرق الّلو إثبات ماى

صففا ک کففام الففو ي وف  ففو الزمففاذ وادلکففاذ، نکففا الاففول بففأّن ذکففر صفففات الففو   معرفففة یاإسففام. وبالنسففبة إلفف
 ةیفففمففا  ففيفم اليفالففة الظاىر  نیأَن اللّففو، منففزّه  ففا عسفففبة أّي  نففٍف و نففاٍد  ففاه ادلنففافا یداّل  لفف ةیففوالغففيف يف ىفف ه اآل

بالفعفففل  صففرّحیُ مل  ة،یفففآلا  هالنحفففوي والنفسففي ذلفف ریمفففا  ففال التفسفف«. شففيّف الوثففاق»و« ضففرب الرقفففاب» نیللعبففارت
 ی يفففأىم يف الاصففور  فففا الر ففوع إلففف یإمکففان العففففو والتسففام   لفف جفففةیادلفف کور يف کامففو اجل فففادي سّول مففرّة عت

لنفا أّن  نّی تبف ضفاً یبالفعفل بعفيف أن أتفاح ذلفم الفرصفة. أ صرّحیُ ، «شيّفوا الوثاق»وىي  ةیاإسام، ولکا يف العبارة الثاع
 ادلوسومة بالّنظم. تویا ى ا اسسلوب يف عظر م فاتاجلر اذ کاعت لو عت

 
 ما ر. ریشا اي،ینوطیاليفور اذلرم اا،یز یادلتاف ة،یّ سورة زلّ يف، الفلسفة اللغو الكلمات الرئيسة: 
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 المقدمة
 ا صوص ادلختلفة وحتلیلغة احليفیثة اليت حتاول حتيفیيف النّ ىي ما  لوم اللّ  ٔغةفلسفة حتلیل اللّ  إنّ 

 ٕلیل فلسفت ا اللغویّة ادلتافیزیاّیة. أیمّیة حتلیل فلسفة اللغةحتاللغویّة للنص و ما  ال اليفراسات 
غة وحتلیل ا اليفقیق  نصرًا رئیسًا للکون  یعترب اللّ  ،الش ری العامل اللغويّ  ٖإلی  يّف أن فیتجنشتایا

 (؛Malcolm, 1997: 291) ىی توضی  اسفکار ادلتافیزیاّیة ت اک ا یعترب الفلسفة عشاطًا  امسًا م  ّ 

غة ادلعاصرة والتع یق يف اسفکار واس  ال اسدبیة والفلسفّیة، دراسة فلسفة اللّ  ما الواض  أنّ 
يف حتلیل  کر أنّ تاودعا إلی التعّرا  لی   ق ادلعاعی واسفکار اليفا لّیة دلتکّل ی ا. ما اجليفیر بال ّ 

ة اللغة اليبیعّیة، وااتساب ادلعرفة کا معرفت ا ما  ال دراسنالفلسفة اللغویّة قضایا  اصة ا 
عرا يف رلال  لم اللغة ما الفلسفة  وذلا یاتضي  ججًا  الّیة یربىا هباا ى ه الاضایا تُ 

 .٘(ٚ 76647ػثذالثذٗغ، ) ٗبالاضایا ادلیتافیزیاّیة التحلیلّیة
ا تسا يف نّ إصا بی ا و  يف متییز ادلعاذ ادلاصودة ما قبلًا بالغ اً ثر أللنظریّات اللغویّة اجليفیيفة  نّ إ   

ا الاضایى ه  متییز أو حلیلإ يفی طرق التّ ا فصوصادلتلّاي  لی حتيفیيف اسغراض ادلتوّ اة يف النّ 
وىی يف الواقا تسعى للاضاء  لى الغ وض ادلو ودة يف  ٙطریاة التحلیل اذلرمینوطیاي ىي

 -739 9373؛ خلفٖ، 723 7041، ٖ)واظويف  ل ّي يف رلال التيبیق اللغوّي اجليفی النصوص ادلتعيّفدة احلّ 

  لّیة » ابرماس الفیلسوا الكبری يف فلسفة العلم، یشری إلی أیمّیت ا ویعتايف بأنّ ّن ىا ا أ  (.31
فّعال يف ربط آفاق الفكر وإقامة احلوارات وزلادثاتنا ما  امل آ ر   نصر التحلیل اذلرمینوطیايّ 

  (.55ش7  7042) «وإدراك غایة ادلعنی ادلاصود
 مصيفر فکرة اذلرمینوطیاا مل یکا يف الغرب فحسک، بل تظ ر الشواىيف العل ّیة بأنّ واحلق أّن     

                                                                                                                                               
1

  . Philosophy of Language 
2   . Analytical Philosophy of Language 

3   . Wittgenstein 
4   . Metaphysical theorems 

 -ٚٙ، صففص ٜٜٛٔدراسففات يف فلسفففة اللغففة، الکویففتق دار الابففاء لليبا ففة والنشففر والتوزیففا،  )را ففا کتففاب رشففوان زل ففيف م ففران .  2
ٜٓ.) 

6   . Hermeneutical  analysis 
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و زیيف أب ادلفّکر ادلصري عصر  اميفا فيف الفکرة اإسامّیة العربّیة أیضاً متوافرة  کاعتى ه احلرکة  
م لصیاغة منظومة اء ال یا کّرسوا   ودىم الفکریّة وأحباث م العل ّیة يف تايفمی تصّوراهتؤ ىو ما ى

اف   لی احلرّیة والعيفل والکرامة اإعساعیةا حتمنفتحة تايّفس العال وحترتم التعيّفدیة وتنشيف اخلری و 
ص إلی صیغة تصل إلی ما   قام أبو زیيف بتايفمی مشروع تأویلي یعادل اذلرمینوطیاا إلی  يّف یلخّ 

)أتَ صٗذ،  اآلن وک لك بادلستابلالرتاث اليفیيف، بکّل  ناصره ومستویاتو، بلحظة العیش الراىنة 

9371 71). 

  . إشکالي ة البحث1
إسام یعت يفون  ادًة  لی التفسری السيحي ما الارآن و اصة اآلیة الرابعة ما ا يعاعيفم إّن 

ٰ ِإَذا أَْثَخْنُتُ وُىْم ﴿ سورة زلّ يف وا اْلَوثَاَق فَِإمَّا َمنًّا فَِإَذا َلِایُتُم الَِّ یَا َاَفُروا َفَضْرَب الرِّقَاِب َ َّتَّ َفُشيفُّ
ٰ َتَضَا احلَْْرُب أَْوزَاَرَىا ِلكَ  بَفْعيُف َوِإمَّا ِفيَفاًء َ َّتَّ ُ مْ  َاعْفَتَصرَ  الّلوُ  َیَشاءُ  َوَلوْ  ذَٰ ُلَو بَفْعَضُكْم لِیَ  َولَِٰكاْ  ِمنفْ بفْ

اإسام دیا اإرىاب وفیو  ﴾ا وی  نون بأنّ ٔأَْ َ اذَلُمْ  ُیِضلَّ  فَفَلاْ  اللَّوِ  َسِبیلِ  يف  قُِتُلوا َوالَِّ یاَ  بِبَفْعضٍ 
ٖ، ي تکيفیر و و اليفیا اإسام  ه اآلیة  لیالعناد والعنف مت ّسکنی هب  .(7271 7053)حسٌٖ٘ ّوذًا

ما  اخلاصة اليت تؤ   ما ظاىر الارآن الکرمی ال ي طادلا کان معارضاً  الشب اتوى ا ما ةلة 
ار وادلرتيفیا بسبک إمکان إصا  م والر وع إلی اإسام. وک ا الکفّ  ال العنیفة ضيف ةا ة  اس

و يف معرض الشب ات غوي بأعّ ص اللّ عصف النّ  ونکا أنّ  لغوي   الارآن الکرمی عص   ععلم أنّ 
أن عوّ و التفا ل اإعساذ إزالة مواعا الف م اللغوي الصحی  اذلامة  رسالتنا ،. فعلی ى اادلختلفة

الرتکیز  لی  ىي ک ا یُاال  دقیق ما أ ل إدراك و وه ادلعاذ ادلتافیزیاّیةا و وتکویا عظام دا
سلوب منياي أاذ مف وم النّص والبحث  ا ماىّیة النصوص اليفینّیة واسّی ا اآلیات الارآعّیة واتّ 

ىو  ٕما ریر شا إنّ  (.74 9371)أتَ صٗذ، ل ة التأویيف اذلرمنوطیاا أو عظریّ  لتفسری الکام الس اويّ 
منياي ىرمنوطیاي لف م النصوص ادلختلفة و اصة من ج اذ أّول  امل لغوي يف أروبا قام باتّ 

، ى ا ما عا یة وما عا یة أ ری یری سعت فی ا دائرة ادلعاذ ادلتافیزیاّیةالنصوص اليفینّیة اليت اتّ 
اعًا بنفس الايفر ال ي  لی قارئ النّص أن یکون فنّ  قراءة النصوص فّا وأنّ  أنّ ى ا اذلرمنوطیایُّ 

 ىي ا مبعنی آ ر الاراءة فعل إبيفا ي ک ا ىي الکتابة أیضًا وادلفاوضاتالنصّ  کاتکیکون  لیو  
                                                                                                                                               

 .ٗ، اآلیةق . سورة زلّ يف ٔ
2   . Schleier macher 
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 یر ما ر یصّر  لی أنّ شا ى ا ا یعيف أنّ (. ٖٗق ٖٙٛٔ)عیکویي، اليت حتصل بنی النّص والاارئ 
ء   لّیة الاراءة، بل  لی ستنتا ات نائّیة مرحية تکون  امة  لی اعت ااالاارئ سیصل إلی 

التفسریات   ست رار وأنّ م ّ ة اذلرمینوطیاا تتغرّی باا إنّ »وک ا یاول ىو عفسو  ذلكالعکس ما 
)وَصًضَّٕ،  «يفیيفة و لی اليف ول يف اادثات اجليفیيفةاجلکل ا حتّث  لی السعي لتحصیل الروئ 

رکة لف م ادلعاذ ادلغلاة وادللتبسة،ک ا اليف ول يف وادي اذلرمینوطیاا ىو بيفایة احل أي أنّ  (؛773 7047
 واسعاً أمام التفکری واحلرکة العااعّیة حنو تعّ ق ادلعاذ.  فت  رلااً یُ س

ة بارزة يف یاق أیمیّ وللسّ  ،صقی ة للکل ة  ارج سیاق النّ  تکون أن اویلزم يف اذلرمنوطیاا 
 ققائاً  فنيفریس إلی ى ه اسیمّیةا یشری  اصة التحلیل اذلرمنوطیاي نصوصللالتحلیل اللغوي 

ة تستع ل فی ا مرّ  الکل ة تو يف يف کلّ  نّ أذ إ اىو السیاقيف اذلرمنوطیاا  قی ة الکل ة ال ي یعنّی »
یاق ىو ال ي یفرض قی ة وا يفة بعین ا  لی کل ة تو يف تًا والسّ د معناىا حتيفیيفًا مؤقّ حييفّ  يف  وّ 
 (. 7906 7623) «تاً ىا حتيفیيفاً مؤقَ د معناحييفّ  ة تستع ل فی ا يف  وّ مرّ  يف کلّ 

 . منهج البحث 2-1
التأویلّي بصفتو من جًا یعنی البا ثنی  لی  -التحلیليّ ادلن ج ادلّتبا يف ى ا البحث ىو ادلن ج  

 . ةب ة يف عصوصو ادلوا  ة للشّ لغة الارآن  اصّ  تناول فلسفة

 . أسئلة البحث 3-1
 التالینیقاليفراسة ى ه حتاول أن  یک  ا السؤالنی 

اجلزء کیف نکا حتلیل الفلسفة اللغوّیة لآلیة الرابعة ما سورة زّل يف بالنسبة لف م اليفور بنی  .ٔ
 اليفور اذلرمنوطیاي؟يف  والکلّ 

کیف نکا حتلیل الفلسفة اللغویّة لآلیة ادلعنیة يف ى ا اليفور بالنسبة لف م شخصّیة ادلؤّلف  .ٕ
 وف   ا الزماذ وادلکاذ؟

 ات البحث. فرضي  4-1
التعّلاات بنی أّن  یُفرتضبالنسبة إلی السؤال اسول وما الرتکیز  لی أسلوب اليفور اذلرمنوطیاي 

، وما   یعود إىل اجلزء ویظ ر يف ى ه اآلیة اجلزء والکّل حتّرك  راة العال ما اجلزء إىل الكلّ 
، ویتيّور الف م إىل  یث ا یضاا معنی  يفیيف إلی الکّل بعيف ى ا الّتجوال اف م  يفیيف من 
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 الق شخصّیة  . والفرضیة الثاعّیة ىی أّن معرفةة کّل النّص وأ زائویبن ما واليفور اذلرمینوطیاي
ىی  نصر رئیس يف حتلیل الفلسفة  التفسری النحوي والنفسيو وف  و الزماذ وادلکاذ الارآن 

ما  ال ى ا اليفور ینتال ال ىا اآلیة ورّد الشب ات الواردة  لی اا بتعبری آ ر إّن اللغویة ذل ه 
 ى ه اآلیة وحتّلل الفلسفة اللغویة فی ا.ادلتبادل ودائریّة الف م إلی ادلاصود الرئیس يف 

 .خلفية البحث5-1
اذلرمینوطیاا يف  مااات کثریة تاوم بيفراسة قضّیة اذلرمینوطیاا واليفور اذلرمینوطیاي وأسالیک كىنا
اسمر  صعوبةلعظراً  ت اا تو يف ماالة تتيّرق إلی تيبیق النظریّات اللغویّة احليفیثة ودراس ، لکاّ غةاللّ 

ات إشکالیّ » حتت  نوان دراسة ،(ٕٔٓٓ) زیيف أيب  اميف لنصرى ا وإّن اللغویّة.  الاضایا وغ وض
ايّفمة م»باسم  ماال  ایر ما ر وماىّیتويف رلال اليفور اذلرمینوطیاي لشا ،«الاراءة وآلیات التأمل

، ترةة زلَ يف شوقي الزیا (ٕٙٓٓ) ورج غادامریجلک ا ىناك ماالة «. لی اذلرمینوطیاا وأعوا  ا
باسم  (ٕٚٓٓ)عادل مصيفی ل، وماالة «فلسفة التأویلق اسصول، ادلبادئ واسىيفاا»ادلعنوعة بفف 

عظریّة التأویل يف » حتت  نوان( ٖٕٔٓ) فیيفوحلماالة ، و «يف ل إلی اذلرمنوطیااف م الف م، م»
شایر ما ر والبحث  ا  كتأویلیة فریيفری»ماالة باسم  (ٕ٘ٔٓ)  وحلسنی غریک ،«الفکر العريب

إلی اليفور اذلرمینوطیاي إشارة أي با ث يف دراستو  ر یش،  یث مل«احلاائق ادلض رة يف النصوص
 أو غری اليفینّیة.  لنصوص اليفینّیةل ما أّي تيبیق  و دراساهتمتلوافیة، ک ا 

 ا اليفیاا »حتت  نوان  (ٕٚٔٓ) شایر ما ر كأیضًا ىناك دراسات أ ری کيفراسة فریيفری
مايّفمة  لی اذلرمینوطیاا »معنوعة بفففففففف دراسة (ٖٙٛٔ)  وسويللو ، « يابات تاریو ما ادلثّافنی

، ودراسة زل يف  لی تبینی اذلرمینوطیاا وتفکیك أعوا  ا اليفارسیعت يف فی ا  یث  ،«وأعوا  ا
، وماالة «ىا وتفسریگران قرآن دور ىرمنوتیکی در عگاه ىرمنوتیست» موسومة بف( ٜٖٛٔ) يهبرام

ون یبحث یث  ،«یر ما رىرمنوتیکي لشا دور» حتت  نوان ،(ٖٜٖٔ) شکاذ سبزواری وزمائودل
ا ايف استفيفعا ما مفادىا  یث أنّ ا فیر ما راي وبنیویّت ا  نيف شافی ا  ا ماىّیة اليفور اذلرمینوطی

 لنصوصل  لت ما أّي تيبیق لو ترتبط بالنظریّة العل ّیة اليت ععت يف  لی ا يف ى ه ادلاالةا و 
ادلستویّات، ب »موسومة  (ٖٜٖٔ)  ظي وقا يفيلواماالة  كاليفینّیة تيبیاًا   لّیاً. وأیضًا ىنا

لنظریّة اليفور  ةبيفراسة ادلّیزات اذلامّ البا ثان  قام، وقيف «ليفور اذلرمینوطیايادلکّوعات والوظائف ل
، ومل لنصوص ادلختلفةلبتيبیق ى ه النظریّة  ا ی تم البا ثانوإن  ،صوذلاأاذلرمینوطیاي وتبینی 
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 وىك ا عظراً سیمّیة ادلوضوع ورّداً  لییشریا فی ا إلی ادلوضوع ال ی عاصيفه ما وراء ى ا البحث. 
 والشب ات ادلو ودة يف ى ا اجملال، ق نا بيفراسة وحتلیل الفلسفة اللغویّة ادلتافیزیاّیة لکام اللّ 

یر ما ر الفیلسوا لنظریّة اليفور اذلرمینوطیاي لشا تيبیااً سبحاعو يف اآلیة الرابعة ما سورة زلّ يف 
 اللغوي الش ری. 

 . البحث2
فحسک، بل نکا  السيحيّ   ال ف   ا اللغويّ  صوص مايف النّ  ظام اليفا ّ ا نکا ف م النّ 

  اةة واللغویّ لحيفود الصرفیة والنحویّ لإدراك ادلعاذ غری اجللیة وادلغلاة أو ادلتافیزیایة  ال التجاوز 
ي  مستوی أ  ق يف اللغة ما ادلستوی الرتکیيب الظاىري ال كىنا ک ا ینّبو اجلا   أیضاً  لی أنّ 

والصرا  ،أو يف ف   ا ما اسلفاظ ء أ  ق يف أداء اليفالةيوىو ش ت ثل يف اسلفاظ والرتاکیکی
الجاحظ، )لل تلّاي  الف م اخلاطئ، یسَبک قيف ینت ي إلی  لم اللغة وإن ا یراع ى ا اسصلو والنحو 

7632 742.)  

یر ما ر لتفسری النصوص ادلختلفة  اصة النصوص شا یعت يف  لی اإ يفی اليرق اليت  إنّ 
ادلو ودة والغوص يف  بو نکا إزالة الشب ات ذإ االيفور اذلرمنوتیکي أو دائریة الف ماليفینیة ىي 
ف م الکل نکا  ما ر  ال عظریتو بأنّ  ووأشار إلی (.(Schleiermacher, 1838: 34 باطا النصّ 

 حتت  نوانمنسجم  اما  إطارتو يف وضا عظریّ و بف م اجلزء وف م اجلزء نکا بف م الکّل. 
ي إلی مفاسيف واستيفاات وجیيف فی ا بيّفاً حلل ادلواعا اللغویة اليت تؤدّ  «اليفور اذلرمینوطیايعظریّة »

 ة وادلغلاة وحتلیل ما ر لف م النصوص ادلتشبّ   ااسصول الثاثة اليت یضع . إنّ ة ما النصّ سيحیّ 
شخصّیة  وف م ،غویّة ذل ه النصوصا ة اللّ ف م دور اجلزء والکل يف السّ  فلسفت ا اللغویّة ىي

-ٗ٘ٔق السابق) التفسری النحوي والنفسي من جيوف م اليفور بنی  ،الزماذ وادلکاذ اوف   ادلؤّلف 

وعضا  ادلو ودة يف ى ه اآلیة ةة ادلتافیزیایّ لفلسفة اللغویّ لوى ا ما ععت يف  لیو يف حتلیلنا  (.ٛ٘ٔ
 ة،اللغویّة للنصوص اليفینیّ  ف م دور اجلزء والکل يف السا ة وىياور اأساس دراستنا  لی ثاثة 

التفسری النحوي و ي ف م اليفور بنی من ج، و الزماذ وادلکاذ  اف م شخصّیة ادلؤّلف وف  
 .النفسي
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 ةفهم دور الجزء والکل في الساحة اللغوي ة للنصوص الديني   .1-2
ما  العاقةال ال ة وةلة ما  ال   لنا ف منکا ما ر شایر يف عظریة اليفور اذلرمینوطاي ل

إصيفار احلكم  لی ماصود ادلتکّلم ما ةلة  نارل و ات لغویّة أکرب ا  لى سبیل ادلثال ا نكن
ة یعت يف صوص اليفینیّ الف م العام للنّ  وما عا یة أ رى فإنّ  ،وا يفة بغّض النظر  ا کل اجل ل

 ما  ال َا ف م تلك اجمل و ات الکربی ا یتحّاق إ بأسرىاا وما الواض  أنّ  اجل ل لى ف م 
ى ه التعّلاات بنی اجلزء والکّل حتّرك العال ما اجلزء إىل  ک ا یبيفو أنّ (. 797الساتك7 ) ف م أ زائ ا

ف م  يفیيف منو، وعتیجة للف م اجليفیيف ما الكل، یتيّور الف م إىل  وینتج،   یعود إىل اجلزء الكلّ 
ش7  7040)سٗىَس،   یث ا یضاا معنی  يفیيف إلی الکّل بعيف ى ا الّتجوال واليفور اذلرمینوطیاي

10.) 
إذن ا نکا الف م الصحی  ما النص اليفیيف دون النظر يف بنّیة کّل النّص وأ زائوا ما   

ب ذىا ادلتلّاي أو قارئ نوطیاي يف عظریتو  رب ف م اجلزء والکّل وى ا ما یارّ یتّم ف م اليفور اذلرمی
دون ظواىر اسمر بعکتف  ذاإلی ادلف وم اسصلي ادلاصود ما إتیان النّص. ويف ى ه احلالة إ النصّ 
 . ک ا ععلم أنّ الکّل إلی اجلزء، ا تتّم   لیة ف م النصّ  ذىننا ما اجلزء إلی الکّل أو ما اعتاال

ة أکرب بالنسبة لآلیات حنتاج يف ف م معناىا إلی دقّ  اليت یاتاآلاآلیة الرابعة ما سورة زلّ يف ما 
  ت اد الصرا  لی اجلزء أو  لی ادلصيلحات اخلاصة فی ا کفاظاىر اآلیة و  ذ أنّ إاس ریا 

اإسام  يف الارآن الکرمی فکرة العناد والعنف وأنّ  یسوقنا إلی أنّ « الوثاق شيفّ »و« بضرب الرقا»
الارآذ ویُثری مظان الظا وسوء التعبری ما  الف م الناقص ما النصّ إلی  وینت يرىاب دیا اإ

  اعک ال یا يف قلوهبم مرض وزیغ. 
ا ة اللغویة یر ما ر وف م دور اجلزء والکل يف السّ عظریة اليفور اذلرمینوطیاي لشاضوء  لی 

ق معناىا الصحی  ما  ال النظر يف  تحاّ یأ ری و آیات ما ى ه اآلیة ترتبط  نّ أنکا الاول ب
السورة  لی موضو ات سلتلفة تيفور ةلت ا  لی ى ه تشت ل  ،  یثأ زائ ا السورة وکلّ  کلّ 

رىاب والعنف يف اإساما ک ا نکا تاسیم ادلوضو ات کّلي یزیل شب ة و ود اإ  معنی نائيّ 
 قلیّ ا يف اجليفول التادلو ودة يف ى ه السورة إلی أقسام سلتلفة ک ا تأيت
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الّلو ادلعنی الکّلي ال ي قصيفه  أنّ  ،ايیليفور اذلرمینوطما منظر ا یظ ر يف اجليفول السابق

تعالی سبحاعو إثبات ماىّیة ادلنافانی   لّلو ه السورة، ىو ذکر طرق اهبتیان اإتعالی ما  ال 
ي اذلرمینوطیاي ک ا یستنبط ما  ال تاسیم فحوی کّل آیات ى ه السورة وىو اليفور الکلّ 

ادلعاذ اجلزئیة اليت تستخرج ما حتلیل  َما لینا أن عستخر و ما بيا ى ه السورة. وأ يال 
الکشف  ا الو وه احلایاّیة و ّلو،  ي ترغیک ادلؤمننی للج اد يف سبیل الف ،مض ون ى ه السورة

  ّز و لّ  الّلو متّتا ادلؤمننی بالنعم اإذلیة وادلاابلة ما أ يفاء دیاو س يفاء ا وس  اذلم الشنیعة، 
ز يف ى ه السورة أي ي اذلرمینوطاي ادلرکّ بتعبری آ ر حيصل اليفور الکلّ  (إٗق ٖٓٛٔ) سیيف اذل يفاذ، 

 «في الساحة اللغوي ةوالکل  دور الجزء»د مع رعاية األصل سورة محم   محتویحليل فلسفة ت
 ۳۳-۳۳ ةیالغرض اآل را آ

للج اد يف  نیادلؤمن کیترغ
 ا لیسب

 ۳۳-۶۱ ةیالغرض الثالثا آ
 ةیای ا الو وه احلا الکشف

 عةیس يفاء الّلو وأ  اذلم الشن

 ۶۱-۷ ةیآ الغرض الثاذا
 ةیبالنعم اإذل نیادلؤمن متتا

 ۱-۶ ةیالغرض اسولا آ
 ایما أ  ال أ يفاء د ادلاابلة

 الّلو

 ۳۱-۳۳ ةیادلوضوع اسولا آ
 الضعف يف اجل اد مضرات

 ۶۱-۶۱ ةیالع ل اسولا آ
ا  یالنيب صل یإل اإىاعة

  ویوآلو وسّلم وتعال وی ل

-۷ ةیآ ایادلکافئة اسول
۶۶ 

والفشل  نیلل ؤمن الفت 
 نیلل نافا

 ۳-۶ ةیادليلک اسولا آ
 ةیو ااع نیادلنافا قیطر  بيان

 نیادلؤمن قیطر 

 ۳۳-۳۱ ةیادلوضوع الثاذا آ
ما أسباب  ایاليفع  کّ 

 نیتکاسل ادلنافا

 ۳۲-۳۲ ةیالع ل الثاذا آ
 ضةیيف حتّاق فر  الاصور

 اجل اد

 ۶۳ ةیآ ةایادلکافئة الثاع
بلّ ات اجلنة  نیادلؤمن متتا

 اخلاليفة

 ۱-۲ ةیادليلک الثاذا آ
 نیاجل اد  اه ادلنافا ضرورة

 
 ۳۳-۳۱ ةیالع ل الثالث آ

 السرّي ما اس يفاء التعاون

-۶۳ ةیادلکافئة الثالثةا آ
۶۲ 

ما شر  نیادلؤمن ةیوقا
 اس يفاء

 

 

ادلستنبية ما  ةیالکل جةیالنت
 ۳۳-۳۱ ةیآ اتایأ زاء اآل

 ةیّ إثبات ماى یالّلو تعال طرق
زلبة الّلو  یعظراً إل نیادلنافا

 نی اه ادلؤمن یتعال
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ات ماىّیة ادلنافانی ما رل و ة اسفکار اجلزئّیة ادلو ودة يف سبحاعو إثب الّلو فکرة ذکر طرق
 .النصّ 

یعارض ما  یث ادلعنی ما  ،ي ادلستنبط ما آیات ى ه السورةى ا ادلعيف الکلّ  ک ا یبيفو أنّ 
وینسبون ما  ال تفسریىا  ،ما یاصيف من ا يف تفسری ى ه اآلیة بو ود العناد والعنف يف اإسام

تعّلم اإعسان ما یتاتضي أن  تعالی الّلوسعة رمحة  سنّ  اة إلی اإسامىابیّ الظاىري الرؤیة اإر 
نکا أن ا یعرفو  ال  یاتو ما معرفة صفة ال یا یتظاىرون يف   ل م ویکنون يف قلب م ب ور 

  (.791 7069وش،  )خاهِ النفاق واجليفالا  ّتی یأيت بآیات تشری فی ا إلی صفات ادلنافانی

 بتعالی ا یریيف يف ى ه اآلیة أن یتحّاق   لّیًا أمره إلی ضرب رقا لّلوا أنّ ما ادلستنبط 
 ّتی یستیا  ادلنافاون  أشيفّ  تنکیيفٍ بوثاق ما بل یریيف أن یر ک ادلنافانی وی يّفدىم  ادلنافانی وشيفّ 

تل تو ا یأمر  باده با یم بوصف رمحاعیّ الرّ  لّلوا ک ا أنّ اإلی الصراط ادلستایم ايفو تما   ل م وی 
 یعودوا سی أن   يفیيفةً  دون إ ياء فرصة اجلرب ذلم بل ن ل م ویعيی م فرصةً  مباشراً ادلنافانی 

بل  ،الظاىري اليفاّل  لی العنف یحصر يف ادلعنتنأن جیوز ا  یةى ه اآلأّن ّ   اصل دین مأإلی 
السورة.  یستنبط ما کلّ ي ال ي ة يف ى ه اآلیة وشایااهتا بادلعنی الکلّ ادلعاذ اجلزئیّ  تربطأن  جیک

ما   اً  زئی یً ي ما ى ه السورة بوصفو معنعستيیا أن عاول ادلعنی الکلّ  أیمّیة ى ا ادلعنی إلی  يف  
إثبات ماىیة ادلنافانی لل سل نی  ا ک ا أنّ يف الارآن یتائم ما ادلعنی الکليّ  ،کل الارآن الکرمی

  زئة زلتوی کلِّ  إنّ  .ارآن وىو إرشاد البشري ما وراء عزول الیتناسک ما ادلعنی الکلّ  ىام   ىيفاٌ 
 يي ادلستنبط من ا ىلوصول إلی ادلعنی الکلّ لورة إلی أ زاء صغریة ودراسة العاقات بین ا السّ 

يف السا ة اللغویّة ونکا لنا الف م الصحی  وادلنياي ما اجلزء والکّل  يف ف م دور ضروریة  لّیة 
 الکرمی.  ا الارآن ة واسیّ صوص اليفینیّ النّ 

 الزماني والمکاني: هافهم شخصي ة المؤل ف وفهم. 2-2
الزماذ  اف م شخصّیة ادلؤّلف وف    ىيما ر  یرة يف اليفور اذلرمینوطیاي لشاامّ اذل الاضایاوما 

 ادلعادلةعفس عری يف ى ا النوع ما اليفور اذلرمینوطیاي  (.Schleiermacher, 1838: 86) وادلکاذ
الکّل ادلو ود يف ى ه ادلسألة ىو شخصّیة ادلؤلف وف  و  ا فإنّ والکلّ  اليفوریّة ادلتجّلیة يف دور اجلزء

ي الکلّ  یصوص اليفینّیة اليت تتصل بادلعنادلعاذ ادلنتثرة يف کل النّ  يواس زاء فی ا ى ،ماذ وادلکاذالزّ 
عت يف  لى ف م اللغة ی ،غةالعبارات الکامّیة يف رلال اللّ  كإدرا إنّ   . صّ ادلاصود ما النّ 
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۶۶: اآلیة  
 ما سورة زلّ يف

 الو 

۳۳: اآلیة  
 ما سورة زلّ يف

 الغيف

لیس ا 
ظاماً 

للعباد وىو 
غيف ذو 
الصفات 
 احل یيفة

يف  فإنّ  واستع ااهتا يف دور اجلزء والکّل ک ا أشرعا إلیو يف النوع اسول ما اليفور اذلرمینوطايا
 لی ف م  ، اا ت ادَ ماذ وادلکاذ أیضاً الزّ  االشخصّیة الفردّیة لصا ک الکام وف    كإدرا

  (.0ش7  7040)سٗىَس،  الزماذ وادلکاذ اشخصّیة الفرد وف   
ام هبا يف دلمعرفة صفاتو واإ جیک ، َز و ّل يف ى ا اليفور الّلوو دلعرفة ذات ملّخص الاول أعّ 

سبحاعو یثبت  ّلوال إنّ  االارآن الکرمی قبل  زئة صفاتو ادلو ودة يف ى ه السورة ويف ى ه اآلیة
مساء احلسنی فاد وه هبا اس ووللّ ﴿ ذ یاولإمعرفة صفاتو إلی لنفسو ى ه الصفات ویيف و  باده 

تعالی ىو ذاتو ادلتصف  الّلو یا صفات جلي ﴾ا ما  ّ ادلعنی الکلّ ٔمسائوأ وذروا ال یا یلحيفون يف
عظرًا للشب ة ادلو ودة يف ى ه السورة  (.7776 7036)اتي تشوِ،  مبج وع الصفات احلسنی يف احلایاة

رل و ة صفات ادلعبود احلایاي  اً یر ما ر، فعلینا أن ععرا أوّ اذلرمنوطیاي لشاوتيبیاًا لليفور 
ما  كک لف يّ ًا  ّتی عصل إلی ادلعنی الکلو ّل يف السورة ادل کورة بوصف ا معنی  زئیّ   زّ  لّلوا

 ر التا قيف ادلؤشّ  ىو واض سبحاعو. ک ا  الّلو صفات
 

تعالی في سورة  الل وصفات  الدوري فيهاد والترتيب محم  

 

 
 
 
 
 

 ٖٛو ٔٔتنی أشری إلی  ا يف اآلیتنی اللّ  والغيفّ  ادل کورة يف ى ه السورة ىي الو ّ  الّلوصفات 
 ورة وىو أنّ يف ى ه السّ  للوصول إلی ادلعنی الکليّ  ةمايّفما وى ه الصفات کأنّ  ٕما ى ه السورة

الصفات احل یيفة وى ا ادلعنی الکلي يف السورة مت یيف لل عنی ذو ماً للعباد وىو الغيف لیس ظّا  ّلوال
                                                                                                                                               

 . ٓٛٔسورة اس راا، اآلیةق .  7
ُؤَاِء تيُْفَ ْوَن لِتُفْنِفُاوا يِف َسِبیِل اللَّفِو َفِ فْنُكْم َمفْا یَفْبَخفُل  َوَمفْا »و «اْلَكاِفرِیَا َا َمْوىَل ذَلُمْ َذِلَك بَِأنَّ اللََّو َمْوىَل الَِّ یَا آَمُنوا َوَأنَّ ﴿.  ٕ َىا أَعْفُتْم ىَٰ

َا یَفْبَخُل َ ْا عَفْفِسِو  َواللَُّو اْلَغيِفُّ َوأَعْفُتُم اْلُفَارَاءُ  َوِإْن تَفتَفَولَّْوا َیْسَتْبيفِ   .ْل قَفْوًما َغیفْرَُاْم  َّ َا َیُكوعُوا أَْمثَاَلُكْم﴾یَفْبَخْل َفِإَّنَّ
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 الارآن وىو ذاتو ادلتصف جب یا الصفات احلسنی.  تعالی يف کلّ الّلو ما ذکر صفات  الکليّ 
اإسام دیا اإرىاب  أنّ  ىییة ى ه اآلبالنسبة إلی  ادليرو ةالشب ة  سبق الاول بأنّ و 

ذکر صفات الو  والغيف يف  فاإ ابة ىي أنّ  !ادلعاعيفیا ورأفة  اه إشفاق والعنف ولیس فیو أيّ 
 نف و ناد إلیو وا تتناسک عسبة العناد   ا عسبة أيّ  ةىسبحاعو منزّ  ا ى ه اآلیة داّل  لی أنّ 
ذو رمحة واسعة وکأب ر یم یرشيف  باده  ا وما ىاتنی الصفتنی سعّ  الّلووالعنف واإرىاب إلی 

ا فکیف نکا أن یکون أمره باجل اد والاتال  اه ادلنافانی ما ادلستایمالصراط  يفی م إلی یو 
استع ال   اءبل ، ، أمراً  ایایاً وا باً «شيّف الوثاق»و« ابضرب الرق»ة للعبارتنی اليفاالة الظاىریّ 

 يف ى ه والکّلي  رب النظر يف اليفور اجلزئي ق معنایما إّا ىاتنی العبارتنی تعبریًا رلازیًا ا یتحاّ 
فظة ادلفردة تکتسک قی ت ا بأن اللّ  ا تااداً رأي اجلر اذ يف عظریتو بلتزام السورة. ىنا جیک اا

 فظةمعنی اللّ تتائم یاق ال ي تستخيفم فیو وتناسک ما ما جیاورىا ما ألفاظ و الباغیة ما السّ 
  ال ف م اليفورما  ق إّا ا یتحاّ أسلف قولو وى ا اسمر ک ا  ؛(716 7199)الجشجاًٖ،  تلی االفيت 
 الزماذ وادلکاذ.  اوما  ال ف م شخصّیة صا ک النص وف    والکّلي اجلزئي

 التفسير النحوي والنفسي:ي فهم الدور بين منهج .3-2
یتکّلم و  نی یفّکر اإعسان کأعّ و  لی عفس البشر و لی عظرتو،  اً غة تأثری للّ  یر ما ر بأنّ یعتايف شا

دائرة  يف ا یستيیا أن یفّکر إّا  شخصکل   ذل ا السبک أنّ  اللغة، غری ئاً الفکر لیس شی نّ إو 
 یعت يف  لی تفسریِ  -وىو ف م معىن الکام بناًء  لى تفکریه -التفسری النفسيّ  لغتو، ما   أنّ 

ى ا الرأي  لی  بناءً  (.Schleiermacher, 1838:48) وىو ف م معنی الکام بناًء  لی لغتو حنويّ 
اللغة  رل و ة اللغات يف العامل تنبا ما أفکار وآراء متکّل ی ا ک ا أنّ  نکننا أن عاول إنّ 

التفسری اللغوي ل لك مبايفورعا ااستنتاج بأّن تن و وحييفث فی ا رلال للتغیری والتيور.  بعيبیعت ا
)ساجذٕ،  یر ما ر يف السا ة اللغویّةیعت يف  لی التفسری النفسي وى ا اسمر ىو عفس تفسری شا

7067 727.)  

ى ه اآلیة الشریفة بوصف ا إ يفی اآلیات اليت رّکزت  لی مف وم اجل اد يف  کر أنّ  يفیر بال ّ  
َویَفُاوُل الَِّ یَا آَمُنوا َلْوَا عُفزَِّلْت ُسورٌَة فَِإَذا أُْعزَِلْت ُسوَرٌة زُلَْكَ ٌة ﴿ کاآلیة التالیةسبیل ا سبحاعو  

ْلَ ْوِت َفَأْوىَلٰ َوذُِاَر ِفیَ ا اْلِاَتاُل رَأَْیَت الَِّ یَا يف قُفُلوهِبِْم َمَرٌض یَفْنظُُروَن إِلَْیَك َعَظَر اْلَ ْغِشيِّ َ َلْیِو ِمَا ا
تشت ل  لی معان  زئیة  اصة نکا الوصول إلی ف م من ج ا النفسي ما  ،(ٕٓ/)زلّ يفذَلُْم﴾ 
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 فی ا ادلن ج النحوي ظر يف اليفور اذلرمنوطیاي ادلو ود فی ا إلی  يف یتعنّی  ال حتلیل فلسفت ا والنّ 
ء هبا يف  إلی عتیجة  اصلة ما  ى ا اليفور ک ا  يى ا ادلن ج  ایة یصل ويف النّ  ،والتفسریي

 ق اجليفول التا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فکرة اإرىاب  یرفضالتفسری النحوي والنفسي ذل ه اآلیة،  جليفول السابق أنّ اما  ال لنا یبنّی 
عتیجة  مرّةل تعالی مل یصرّح بالفعل ادل کور يف کامو اجل ادي سوّ  الّلو نّ فإوالعنف يف اإساما، 

 ولکا يف العبارة الثاعیة ا وع إلی اإسامإمکان العفو والتسام  ما  يأىم يف الاصور  ا الرّ 
ة ومل یغتن وىا بعيف  نادىم وةو  م یصرّح بالفعل بعيف أن أتاح ذلم الفرص ،«شيّفوا الوثاق» وىي
يف ى ه اآلیة عظرة إجیابیة ا  یتعال الّلوعظرة  نّ أا ما ّ  عظرًا ذل ا اليفور اذلرمنوطیاي اليفیا اه 

التسام   يفک ادلسل نی رغّ یرىاب يف اإسام وبالعکس إتتوافق ما و ود أّي  ناد و نف و 

 التفسیز النجوی

ٍالضشب هػذس هٌػَب لْزا «اضشب ضشب الشلاب» شُٗفؼل هحزٍف ٍتمذ« ضشب الشلاب »ئىّ فٖ ػثاسٓ 

َثاق»ًائثاً ػٌِ ٍفٖ ػثاسٓ  ىَىٗالفؼل الوحزٍف ٍ  ٍالتػش« ضذٍّا  ال  تِ. حٗئظْاس الفؼل 

 النفسي زیالتفس

 ك٘ػولْن فلض جٔ٘تأًّلْن الؼمَتٔ الػؼثٔ ًت يٍٗالوؼاًذ ي٘الوٌافم ٌزسٗأى  ذٗشٗئى اهلل ػضّ ٍ جلّ ػٌوذها 

ػ سأفتِ ٍ لىي تؼذ ئضواس  جٔ٘تالفؼل ًت ػشحٗػمَتتْن ٍ ال  ٔ٘ف٘و ٖئل ٌتملٗ ذ٘الوجال فٖ الوَضغ اَل

َث»الفؼل  ٍ ئػغاء الفشغٔ لْن تادس تاظْاس الفؼل فٖ ػثاسٓ  ٍا ال  زوشُٗتَجَد الفؼل  ٍ ػشحٌٍّٗا  «اقضذ

 « .ضذٍّا»فؼل  تالػشاحٔ ٍَّ

هن سورة  نیالعشز ةیهفهوم اآل يالحاصلة هن هذا الدور هزکشاً عل جةیالنت

هحوّد  ي٘الخَف ٍ الشػة فٖ للَب الوٌافم سثّةٗ ٔ،ٍٗالىلوات الجْاد اتٗتاٙ حٗالتػش
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يء ایو يف يف عفس ى ه اآلیة فحسک، بل یو يف م  ّتی یردوا إلی السواء السبیل، وى ا ش  اى
 يف کّل الارآن الکرمی أیضاً.

 النتيجة:
ة، ما ىنا نکا تعبریىا لغالتفا ل بنی اخلياب النفسي وال تعبری مباشر  ا غةفلسفة الل إنّ  .ٔ

  اذلرمنوطیاا أیضاً ما ادلبا ث الکاسیکیة اليت  رفت ا الفلسفة من فإنّ  ابفلسفة التفکری يف اللغة
النصوص ادلختلفة اليت فی ا مواعا لف م  الرتکیک والتزاوج بنی ى یا التعبرییا مسألة إنّ و الايفمیا 

ى ا الت ازج عفسو ىو أمر یسا يف  لی   يفیر بال کر أنّ و ادلتافیزیاي.  رئیسادلعنی ال كإدرا
نکا أن حتّل هبا ادلشاکل اللغویة  ةىامّ  کاضیةنظر إلیو  ینبغي أن یُ  ما  ّ  افلسفة ضاع اللغة للا

يف ف م ادلعاذ رىا ة يف اذلرمنوطیاا وأث اصة يف رلال  لم اللغة. عظرًا سیمّیة ى ه الفلسفة اللغویّ 
کثرة الشب ات ر ما ر وشیوع  ایة مسألة اليفور اذلرمنوطیاي لشالکامنة وراء النصوص اليفینیة وأیمیّ 

يف اآلیة الرابعة ما  اس ریة  ول ادلعاذ ادلتافیزیایة يف الارآن الکرمی ما  اعک ادلغرضنی،  اصةً 
سورة زلّ يف کشب ة و ود اإرىاب والعنف يف اإسام، ق نا بإبراز ى ه النظریة يف السا ة اللغویّة 

 ه النظریة الش ریة ذلتيبیاًا   تی نکا رد الشب ة ودفع ا  ا طریق حتلیل  ل ي دقیق ومستيفلّ 
 يف ى ه اآلیة.  ةتیّ دون عظرة تزمّ 

یالف  ،إثبات ماىّیة ادلنافانی ّلوطرق الاليفرور الکّلي ادلستنبط ما اليفور اجلزئي أي  .ٕ
 ،وف  و الزماذ وادلکاذ فکرة اإرىاب والعنف يف اإسام. وبالنسبة إلی صا ک کام الو ي

ه  ا عسبة سبحاعو منزّ ا  داّل  لی أنّ  ،ات الو  والغيف يف ى ه اآلیةذکر صف نکا الاول بأنّ 
«. شيّف الوثاق»و «بضرب الرقا»ة للعبارتنی  نف و ناد  اه ادلنافانی ما اليفالة الظاىریّ  أيّ 
ل مل یصرّح بالفعل ادل کور يف کامو اجل ادي سوّ  ،ما  ال التفسری النحوي والنفسي ذل ه اآلیةو 

ولکا يف  ،ة إمکان العفو والتسام  ما  يأىم يف الاصور  ا الر وع إلی اإساممرة عتیج
. فتيبیق ى ه اآلیة ما یصرّح بالفعل بعيف أن أتاح ذلم الفرصة ،«شيّفوا الوثاق»ي وى العبارة الثاعیة

 والارآن. رىاب والعنف يف اإسامشب ة و ود اإاليفور اذلرمنوطیاي لشایر ما ر، یزیل 
الرتاث اإسامي  اصة يف دراسات مفاد ى ه النظریة کان مو ودًا يف  أنّ ستنبط ما ادل .ٖ

ة ومسائل ا غلل اجلر اذ، ال ي وصل إلی عتفات  ال دراستو  بيفالااىرالعامل الباغي النحوي 
وى ا اسمر عفسو یفت  بابًا واسعًا أمام البا ثنی  تی جیيفوا  ،يف عظریتو ادلوسومة بنظریّة النظم
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احليفود ادلشرتکة بنی ى یا اللغوّینی يف عظریة اليفور اذلرمنوطیاي وأن یضعوا معایری  اصة لفکرة 
 .اليفور اذلرمنوطیاي  نيف اجلر اذ واآل ریا

 المصادر

 القرآن الکريم
 . رل ا الفلسفة والکام قرانط ، تمهيد القواعد، (ٜٖٙٔ) ابا ترکو اصف اذ، صائا اليفیا

 ادلرکز الثاايف العريب. ق، مغربإشکاليات القرآءة وآليات التأويل(، ٕٔٓٓأبو زیيف، عصر  اميف )
 دارق ، بریوتالدين بن عربى دراسة فی تاويل القرآن عند محی، فلسفة التأويل ،(ٖٜٛٔ) فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 التنویر.
 ادلرکز الثاايف العريب.ق ، بریوتمفهوم النص دراسة في علوم القرآن، (ٕٗٔٓ)ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف 

 داد عو. عشر رخق رانهت، ترةة زلّ يف راغک، ىا در آمدی بر تحليل ساختاری روايت، (ٖٚٛٔ) بارت، روان
ىای  ی پژوىش مجلو، «ىا وتفسریگران قرآن دور ىرمنتیکی در عگاه ىرمنوتیست»(، َٜٖٛٔ يف )هبرامي، زل

 .ٕٖٙ-ٖٗٗ، صصٖی  ، مشارهٙٔ، مش يف، سال قرآنی
 مکتبة اجلا  . قاىرةق، الحيوان ،(ٜ٘ٙٔ) اجلا  ، أبو ث ان

 و یو قاعصو، اليفار العربیة للعلوم. ق، ترةةمقدمة في الهرمينوطقيا ،(ٕٚٓٓ)  اسرب، دیویيف
 دار الکتک العل ّیة.ق ، الااىرةدالئل اإلعجاز في علم المعاني ،(ٕٕٗٔ) اجلر اذ،  بيف الااىر

 ليفي.  قرانهت، انوار درخشان در تفسير قرآن (،ٖٓٛٔ)  سیيف اذل يفاذ، زلّ يف
 دار فراقيف.  قمق ،تأويل القرآن ،(ٕٙٓٓ) احلیيفري، السیيف ک ال

 عشرا. ق، قمىای قرآن کريم ساختار سوره(، ٕٜٖٔ) يفگر، زل ّ  و ام
 منشورات اإ تاا. یرةق، اجلز الفلسفة و قضايا اللغة، قراءة في التصور التحليلي ،(ٕٓٔٓ)  لفي، بشری
 .یرةق منشورات اخللیلي، اجلز ، مقاربة إبستيمولوجيةوالتأويلفلسفة اللغة  ،(ٕٛٓٓ)  لیفة، داود

مجلة ، « قوا يف الاراءة اذلرمینوطایة للارآن الکرمی  نيف عصر  اميف أيب زیيف» ،(ٕ٘ٔٓ)  ری اليفیا، فاح
 .ٗٙ-٘ٗ، صصٖٕ العيفدق بریوت، فتوحات

قمق  کالم اسالمی،  ی فصلنامو، «عايف مباعی ىرمینوتیکی شایر ما ر» ،(ٜٖٔٔسا يفي، ابوالفضل و زمائو )
 .ٓٙ-ٜٕ، صص ٔٛی  مشاره

 ، بریوتق دار التنویر. خطابات لمحتقريو من المثقفين، (ٕٚٔٓشایرما ر، فریيفریک )
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 دار الثاافة. ق ، بریوتتاريخ النقد العربي عند العرب ، (ٖٜٛٔ)  باس، إ سان
 اذلیئة ادلصریّة للعامل. رقمصمتافيزيقيا اللغة،  ،(ٜٜٚٔ بيفالبيفیا، ليفي )

اإعتشار  ق، اإسکنيفریةص  الدينيسلطة النص، قراءات في توظيف الن ،(ٖٕٓٓ)  بيف الرمحا،  بيف اذلادي
 العريب

مکتبة اسجنلو ق  بيف احل یيف اليفوا لي و زلّ يف الاصاص، الااىرة قترةةاللغة،  ،(ٜٓ٘ٔ) فنيفریس، ج.. 
 ادلصریة.

، ٗالسنة ،  امعة البحریا ،مجلة األبحاث ،« عظریّة التأویل يف الفکر العريب» ،(ٖٕٔٓ) فیيفوح،  بيفالاادر
  .ٜٕ-ٔصص  ، ٙٔالعيفد 

رانق هت ،روش و بينش در سياست )نگرش فلسفی، علمی و روانشناختی( ،(ٖٗٚٔ) کاظ ی،  لی اصغر
 دفرت ميالعات و حتایاات سیاسی و بنی ادلللی وزارت امور  ار و.

 مکتبة اآلداب. ق ، الااىرةقراءة النص مقدمة تاريخي ة ،(ٕٛٓٓ) لکردي،  بيف الر یما
دار  ق، اسصول، ادلبادئ واسىيفاا، ترةةق زلَ يف شوقي الزیا، مغربفلسفة التأويل(، ٕٙٓٓغادامری،  ورج )

 البیضاء، ادلرکز الثاايف العريب.
، عشر تأويلي ة فردريک شاليرماخر والبحث عن الحقايق المضمرة في النصوص(، ٕ٘ٔٓغریک،  سنی )

 التآ ي.
 اعتشارات گیل. قرانهتىادپور، مراد فر  ق ، ترةوی انتقادی حلقو ،(ٖٔٚٔ) کوزنوی، دیویيف

 توزیا.وال لنشروال دار الاباء لليبا ةق ، الکویتدراسات في فلسفة اللغة ،(ٜٜٛٔ) يف م ران، رشوانزل ّ 
، «ادور ىرمینوتیکی شایر ما ر، چیسيت، کاربردىا وعايفى»، (ٖٜٖٔ) مشکاذ سبزواری،  باسعلي وزمائو

 . ٖٗٔ-ٚٔٔ، صص ٕٙٓی  مشاره، ٖٕال قم، سی معرفت،  مجل و
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 ، الماّش7ٓ داس الشؤٗٔ. فهن الفهن: هدخل إلي الهزهنوطیقا (،9334هػغفٖ، ػادل )
 سشٍش. 7 شاىتْٕ ػلٖ اسذٕ،  ، تشجوِروش شناخت شناخت، (7067) هَسى، ادگاس

ٕ  ضواسُتْشاى، ، پیک نور ،«دسآهذٕ تش ّشهٌَ٘ت٘ه ٍ اًَاع آى» ،(7053) َسَٕ، سّ٘ذ هحوّذه

 .23-23، غع 1
 ،«دٍس ّشهٌَت٘ىٖ ٍ ًمص آى دس هغالؼات ادتٖ، فْن ٍ ًمذ هتَى» ،(7053) ً٘ىَٖٗ، ػل٘شضا

 .33-06غع ، 0ٕ  گ٘الى7 ضواسُ، ادب پضوهيی  فصلناهه
 ،«واسوشدّإ دٍس ّشهٌَت٘ىٖ ٍسغَح، هإلّفات » ،(7060ٍاػظٖ، اغغش ٍ اسواػ٘ل لائذٕ )

 . 792-734، غع 9ٕ  تْشاى7 ضواسُ، ی فلسفه نشزیّه
سٍضٌگشاى ٍ  ،شاىتْهشاد فشّادپَس، 7 ، تشجؤی انتقادی حلقه ،(7045) َّٕ، دَٗٗذ وَسً٘ض

 هغالؼات صًاى.

 ًطش ًٖ.  7ْشاىتحس٘ي تط٘شّٗٔ، 7، تشجؤی عووهي نقد حوسه ،(7042) َٗسگي، ّاتشهاس
Malcolm, Norman (1997), Wittgenstein: a Religious point or view, London: 
Routiadge.   

Rorty, Richard (2005), His Philosophy under discussion, Andreas vieth.  

Schleiermacher, Friedrich (1838), Hermeneutics and Criticism and Other Writings, 

Tr. Andrew Bowie, Cambridge. 
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 هحوّد ةچهار سور ةسباني آی فةتحلیل فلس

 دور هزهنوتیکي شالیز هاخز()بزاساط نظزیّة 
 3، کیویا فتحي 2، علي نجفي أیوکي 1*روح اهلل صیادی نضاد

 صتاى ٍ ادت٘ات ػشتٖ داًطگاُ واضاىگشٍُ .داًط٘اس 7

 صتاى ٍ ادت٘ات ػشتٖ داًطگاُ واضاى گشٍُ. داًط٘اس 9

 .داًطجَٕ دوتشٕ صتاى ٍ ادت٘ات ػشتٖ داًطگاُ واضاى0

 چکیده:
هؼاًٖ هَسد ًظش ّإ پٌْاى  دس ضٌاساٖٗ ٍوطف الِٗ ، گاهٖ ًَفلسفّٖإ ِ استفادُ اص ًظشّٗ

تا دس تشداضتي هفَْم دٍس ّإ تفس٘ش ػػش جذٗذ،  تِ ػٌَاى ٗىٖ اص ضاخِ است. ّشهٌَت٘ه

ٍ وطف هؼاًٖ پٌْاى  تِ اّذاف فلسفِ هتاف٘ضٗهتحمّك تخط٘ذى  دس هْوًّٖمص ّشهٌَت٘ىٖ، 

ضٌاسٖ  ضٌاختٖ دس صتاى تشإ حزف هَاًغ دسن صتاىِ اص اٗي ًظشّٗضالٗش هاخش . داسد هتي

تش . است هَسد ضثِْ ٍالغ تَدُ ،ذچْاسم سَسُ هحوّ ٔتِ خػَظ آٗ. لشآى وشٗن استفادُ وشد

 هٌافم٘ي، اثثات تشإ خذا ّإ ساُ ٗؼٌٖ اساس دٍس ّشهٌَت٘ىٖ، دٍس ولّٖ هستٌثظ اص دٍس جضئٖ،

دس استثاط تا ضٌاخت غاحة والم . است اسالم دس ٍ خطًَت تشٍسٗسن اٗذٓ تػَّس خالف

 وِ دّذ هٖ ًطاى آِٗ اٗي ٍ غٌّٖ دس ٍلٖ خػَغّ٘ات روش ٍٕ، هىاًٖ ٍ صهاًٖ ٍ فْن ٍحٖ

 تَجِّ تِ ػذم هؼٌا ًوَدى تا هٌافماى، تِ ًسثت ٍ سشسختٖ خطًَت ّشگًَِ اص رات هتؼال ّواًا

 ٍ ًحَٕ تفس٘ش عشٗك اص. ، تِ دٍس است«ضذّ الَثاق»ٍ« ضشب الشلاب»ولوات  ظاّشٕ

 احتوال ًت٘جٔ دس تاس اٍّل٘ي تشإ اٗي آِٗ آهذُ، جْادٕ گفتاس دس آى چِ آِٗ، اٗي ضٌاختٖ سٍاى

دس ػثاست  اهّا است، ًطذُ ت٘اى هٌافماى تِ اسالم تاصگطت ػذم احتوال دل٘ل تِ ٍ تخطص آهشصش

 ّوچٌ٘ي است؛ ضذُ آًْا، تِ غشاحت ت٘اى تِ فشغت دادى اص ، پس«ضذّ الَثاق»دٍم، 

 .است ًظن خَد تِ جضئّ٘اتٖ اص اٗي ًظشِّٗ دست ٗافتِ ًٔظشّٗ دس جشجاًٖ وِ ٗات٘ن دسهٖ
 

 دٍس ّشهٌَت٘ىٖ، ضالٗش هاخشه، ٗ، هتاف٘ضضٌاسٖصتاى  ٔذ، فلسفهحوّٓ سَس :ها کلید واصه
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