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التأويل كتوجه معرفي المحاضرة 
االفتتاحية للدكتور سعيد توفيق

بعــد الكلمــــات الرســـمية التــي ألقاهــا 

ممثلــو املؤسســات الراعيــة للملتقــى، ألقــى 

د.ســعيد توفيــق محــارضة افتتاحيــة حملــت 

عنــوان »التأويــل كتوّجــه معــريف«، ملـّـح مــن 

خاللهــا إىل أهميــة التأويــل كتوجــه معــريف، 

أنســاقه  يف  التأويــل  تعرّجــات  ومتتبعــا 

الفلســفية؛ مــن اللَّحظــة اليونانيــة التــي 

ــة  ــغ املقاصــد اإللهي ــه كان منوطــا بتبلي برأي

أو املعــاين؛ حيــث إن آلهــة معبــد دلفــي 

تقرير الملتقى الدولي: »فلسفة التأويل: آفاقها واتجاهاتها«

تقرير: هيئة التحرير

- موضوع الملتقى: فلسفة التأويل: آفاقها واتجاهاتها.
- الجهة المنظمة: قسم الفلسفة جامعة القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، مرص. 

- تاريخ الملتقى: 13/12 أبريل/ نيسان 2017

انعقـد برحـاب جامعة القاهرة، واملجلس األعىل للثقافة مبرص، املؤمتر الدويل »فلسـفة التأويل: 

آفاقها واتجاهاتها«، وذلك بالتعاون بني قسم الفلسفة واملجلس األعىل للثقافة؛ عىل مدار يومني، 

ناقـش فيه األسـاتذة اإلشـكاالت الكربى يف فلسـفة التأويـل، ورصاع التأويـالت، ومناهج التأويل 

يف األنسـاق الثقافيـة املختلقـة، وأيضا مجـاالت التأويل، مـن النص الفلسـفي إىل الّنص الديني، 

فـإىل مجـال الفن واإلبداع عىل ضوء قراءات لفالسـفة فنانني، أو تحليـل إلبداعات فنية جاملية. 
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تلمــح وال تــرّصح؛ إىل اللَّحظــة الوســيطة، 

ــة  ــا مجموع ــل مبوجبه ــى التأوي ــي أضح الت

التــي تحكــم عمليــة  املنهجيــة  القواعــد 

ــة االنســجام  ــاب املقــدس، بغاي تفســر الكت

مرحلــة  لتبلــغ  اإلميانيــة،  العقائــد  مــع 

ــل  ــريب، لينتق ــن ع ــع اب ــا م ــتأويل نضجه الـ

بعدهــا، إىل العــرص الحديــث مع شــاليرماخر 

مشــكلة  معــه  التأويــل  أضحــى  الــذي   ،

عامــة يف الفهــم، ليختتــم مــع التأويــل عنــد 

غادامــر مبــا هــو كشــف عــن الحقيقــة، 

بالزمانيــة. التأويــل مــروط  أي  ومباهــر 

الجلسة األولى: »مقاربات نحو تأويل 
النص الفلسفي«

رئيس الجلسة: حسن حنفي

تــرأس الجلســة األوىل األســتاذ حســن حنفي، 

وأخــذ الكلمــة األوىل الدكتــور عبــد الحليــم 

ــك«،  ــل التّفكي ــوان »تأوي ــت عن ــة، تح عطي

حيــث املوعــد مــع األســئلة املتعــددة حــول 

طبيعــة التفكيــك: هــل هــو فلســفة؟ أم 

منهــج؟ أم طريقــة يف القــراءة؟ وتســهيال 

التفكيــك  بــني  األســتاذ  قــرّب  للفهــم، 

والتعويــض والهــدم والتريــح والتحليــل. 

ــدا  ــارس دري مسرتســال يف تســاؤالته: هــل م

يف أعاملــه التأويــل تحــت عنــوان التفكيــك؟ 

التفكيــك  بتأويليــة  اإلقــرار  إىل  منتهيــا 

عــن  »مــاذا  كتــاب  خــالل  مــن  نفســه، 

غــد؟« لجــاك دريــدا وإليزابيــث رودنيســكو.

وجــاءت املداخلــة الثانيــة، تحــت عنــوان » 

ــور  ــاس« للدكت ــد هابرم ــا ونق الهرمنيوطيق

نفــي  عــن  فيهــا  تكلــم  مغيــث،  أنــور 

ــة، مــن  ــة يف املعرف ــة الزهدي هابرمــاس صف

ــة  ــني املعرف ــط ب ــىل الرب خــالل التشــديد ع

واملصلحــة ضمــن علــوم ثالثــة: املعرفــة 

املاديــة،  املنفعــة  ومصلحتهــا  الوضعيــة 

ــا إدراك  ــة ومصلحته ــة الهرمنيوطيقي املعرف

ــا  ــة ومصلحته ــة االجتامعي ــى، واملعرف املعن

التحــرر. وقــد انتقــد كل مــن ميشــيل فوكــو 

وبــول ريكــور ربــط هابرمــاس الهرمنيوطيقا 

اكتشــف  ماركــس  ألن  املعنــى؛  مبعرفــة 

وريكــور  التفســر،  يف  جديــدة  طريقــة 

ــة.  ــع يوتوبي ــح إىل دواف ــذه املصال ــزى ه ع

ــن  ــن الســايف م ــور الدي ــة د. ن ــا مداخل تلته

تونــس، حــول »التأويــل وحــق االختــالف«، 

حــاول مــن خاللها تحديــد إشــكالية الحقيقة 

ــي، ســاهمت  ــالف مــن منظــور تأوي واالخت

يف إنشــائه عقــول فلســفية متعــددة، خصص 

حديثــه فيهــا عــن اإلمــام أبــو حامــد الغزايل، 

ومارتــن هيدجــر، وهــذا إلثبــات أمــر مهــم، 

ــالف وال  ــى رهــني االخت ــارئ يبق هــو أن الق

ــو الحــق. ــك نح ــاوز ذل ــىل تج ــه ع ــدرة ل ق

املغــرب،  مــن  بوعــزة  محمــد  د.  أمــا 
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فتمحــورت مداخلتــه حــول موضــوع »تأويل 

الّنــص يف الدراســات الثقافيــة«، حيــث مل 

ينطلــق مــن املحــددات األدبيــة للنــص، وإمنا 

ــة،  ــة دال ــص مامرس ــار الّن ــن اعتب ــق م انطل

تســتدعي اســتنطاق آثارهــا يف املامرســة 

د.  اهتــم  الســياق  هــذا  يف  االجتامعيــة، 

ــيخ  ــرصاع وترس ــاالت لل ــة مج ــد بثالث محم

القــوة يف الخطــاب: الجنوســة، والطبقــة، 

والعــرق. وعليه، ســعت املداخلــة إىل تحديد 

ــل  ــد يف تأوي ــايف الجدي ــامل النمــوذج الثق مع

ــة. ــات الثقافي ــه الدراس ــذي تقرتح ــص ال الّن

كـام ناقـش األسـتاذ فـارس مـن سـيلني، مـن 

الجزائـر، فكرة »رفض التأويل يف فكر سـوزان 

سـونتاغ«، حيـث أشـار األسـتاذ إىل ظاهـرة 

ديـة التأويـل التـي باتت تصبغ الفلسـفة  تعدُّ

األمريكيـة  نظـر  وجهـة  محلـال  املعـارصة؛ 

»سـونتاغ« التي تنادي برضورة تقنني العملية 

التأويليـة ضمـن قواعـد وضوابـط محـددة، 

اقرتحتهـا لهـذه العمليـة الفكرية الحساسـة.

للدكتــور  مبداخلــة  الجلســة  واختتمــــت 

ــن، مــن مــرص، حــول »  ــد املحسـ ماهــر عب

ــل تطبيقــي«، ملمحــا  ــا: مدخـ الهرمنيوطيق

للــدرس  الالفــت  الحضـــــور  أهميــة  إىل 

ــث إن  ــفة املعــارصة، حي ــي يف الفلسـ التأوي

الفلســفة انعطفــت مــن تأويــل األشــياء إىل 

تأويــل النصــوص، أو بعبــارة ماهــر عبــد 

ــوج«،  ــوج إىل املونول ــن »الديال ــن، م املحس

ــور  ــذا الحض ــىل ه ــاذج ع ــة من ــا أربع مقدم

القارئــة:  الفلســفية  للنُّصــوص  التأويــي 

ريكــور قارئــا فرويــد، )قــراءة فلســفية(، 

ودريــدا قارئــا نيتشــه، )قــراءة ســيكولوجية(، 

ــا هيدجــر، )قــراءة سياســية(،  ــو قارئ وبوردي

ــة(. ــراءة جاملي ــني )ق ــا راس ــارت قارئ وب

الجلسة الثانية: »التأويل في التراث 
اليهودي والمسيحي«،

رئيس الجلسة: مصطفى النشار 

ــن  ــباييك م ــي ش ــاول د.الجمع ــدء؛ تن يف الب

ــي  ــدور الهرمنيوطيق ــوع »ال ــر، موض الجزائ

ــىل أن  ــدا ع ــي«، مؤك ــص الدين ــراءة الّن يف ق

ــر  ــا صف ــص خاوي ــىل الن ــل ع ــارئ ال يُقب الق

معــريف  مبخــزون  محمــال  بــل  اليديــن، 

وقبليــات هــي مــن مســتلزمات القــراءة، 

ور الهرمنيوطيقــي األول  وهنــا يظهــر الــدَّ

ــر، وضمــن  ــارئ هــو املؤثّ ــث يكــون الق حي

و  القبليــات  »الّنــص،  هــام  عنرصيــن 

املصــادر«، ينتقــل القــارئ يف ذهــاب وعــودة 

خــالل عمليــة التأويــل مــن أجــل قــراءة 

ــب  ــني غصي ــت جاكل ــه. وتناول ــص وفهم الّن

ــات  ــراءة يف نظري ــوع »ق ــان، موض ــن لبن م

أوغســطني مــن خــالل كتابــه: مدينــة اللــه«.  
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ــاس مــن مــرص موضــوع  ــاول د.كــرم عب وتن

األحــكام«   مؤلفــات  يف  التأويــل  »تأويــل 

ــاردي  ــرس اللومب ــكام بط ــال أح ــا مث مقدم

ــم  ــذي ت ــكام«، ال ــة لألح ــب األربع أو »الكت

ــاب إىل  ــدف الكت ــنة 1150م، ويه ــه س تأليف

تجــاوز النقــاط الخالفيــة بــني تأويــالت آبــاء 

الكنيســة الســابقني، وقــد ســاعد اللومبــاردي 

بهــذا يف تأســيس التأويــل كســلطة ملتحمــة 

بغمــوض النــص ونقاطــه اإلشــكالية، ورغــم 

العديــد مــن املســائل  تــرك  ذلــك فقــد 

والنقــاط مفتوحــة، وهــذا مــا منــح األكويني 

الفرصــة  وســكوتس  وبونافنتــورا  وأوكام 

ــور. ــاب املذك ــىل الكت ــات ع ــم تعليق لتقدي

- اليوم الثاني بالمجلس األعلى 
للثقافة/ الجلسة األولى: التأويل في 

التراث اإلسالمي،
رئيس الجلسة: مراد وهبة 

ــر،  ــغال املؤمت ــاين أش ــوم الث ــت يف الي تواصل

ــذه  ــتهل ه ــة، واس ــوث متنوع ــم بح بتقدي

ــا  ــة عنوانه ــة مبداخل ــراد وهب ــة د. م الجلس

»التأويــل والرشــدية العربيــة«، تنــاول فيهــا 

مســائل متنوعــة، تبتغــي يف مجملهــا الرهــان 

عــىل تأســيس رشــدية عربيــة معــارصة؛ ذلــك 

أن رشط التأويــل هــو إعــامل العقــل، وعليــه 

فــإن التجديــد يقتــي تجــاوز التقليــد، ومــا 

يظهــر مــن تصــادم بــني املعقــول واملنقــول 

إن هــو إالَّ تصــادم يف أّول الّنظــر وظاهــر 

الفكــر، وحســب مــراد وهبــة، فــإن الحكمــة 

الريعــة  هــي  رشــد،  ابــن  منظــور  يف 

مؤّولــة. كــام لفــت وهبــة النظــر إىل أهميــة 

مركــز ابــن رشــد لإلصــالح الدينــي والتّنويــر. 

بعـــد هـــذه املداخلـــة، قـــدم د. فتحـــي 

ــزايل  ــام الغـ ــه: »دور اإلمـ ــي مداخلتـ الزغبـ

يف مواجهـــة التأويـــل الباطنـــي«، تنـــاول 

فيهـــا نقـــد الغـــزايل للتأويـــل الباطنـــي 

ـــّل نقـــد الغـــزايل، قـــول  وكيـــف واجهـــه، وحل

ـــة الظاهـــر والباطـــن، حيـــث  ـــة بثنائي الباطني

إن غرضهـــم األقـــى إبطـــال الرائـــع، ألنهـــم 

ـــد،  ـــن العقائ ـــر ع ـــب الظاه ـــم موج بانتزاعه

يكونـــون قـــد أوجبـــوا االنســـالخ عـــن قواعـــد 

الديـــن، ألن هـــذا مـــؤداه، ســـقوط الثقـــة 

ــى  ــال يبقـ ــة فـ ــاظ الرصيحـ ــب األلفـ مبوجـ

للـــرع عصـــام يرجـــــع إليـــه ويعـــول عليـــه. 

أمــا د.حســني صــربي، مــن جامعــة اإلمــارات، 

فقــد تنــاول قضيــة التأويــل بــني النــص 

الدينــي وواقــع املســلمني، مناقشــا إشــكالية 

ضبــط عمليــة تأويــل الّنصــوص وربطهــا 

بالواقــع أو ضبــط الّنــص عــىل الواقــع، حيث 

مأزقــا  تعــد  الكبــرة  مرتكــب  قضيــة  إن 

الســبب  هــي  وكانــت  وأخالقيــا،  إميانيــا 
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البعيــد خلــف نشــأة الفــرق الكــربى املكونــة 

املســلمني.  عنــد  الــكالم  لعلــم  الرئيســة 

وتعرضـــت مداخلـــة د.محمـــود حيـــدر 

مـــن لبنـــان إىل: »الهرمنيوطيقـــا وترجمـــة 

ـــر إىل مســـألة  ـــه التفك ـــث وج الوحـــي«، حي

مقتـــى التأويـــل يف تجـــاوز ثنائيـــة الحقيقـــة 

واملجـــاز يف لغـــة الوحـــي، وأهميـــة االقـــرتاب 

ـــدة  ـــاره وح ـــديس أوال. باعتب ـــص الق ـــن الن م

قوليـــة حقيقيـــة ذات منـــازل كثـــرة مـــن 

ـــح عـــىل  ـــص منفت ـــا. مبـــا هـــو ن ـــم. وثاني الفه

التأويـــل، وعـــىل قابليـــة املتـــأول وقدرتـــه 

عـــىل تـــأول اآليـــات مقصدهـــا اإللهـــي.

وغـــر بعيـــد عـــن هـــذا، جـــاءت مداخلـــة 

ــت  ــر، تحـ ــن الجزائـ ــل، مـ ــد وادفـ د محمـ

عنـــد  الفلســـفي  »التأويـــل  عنـــوان 

املتكلمـــني: مروعيـــة فلســـفة التأويـــل يف 

ــة  ــزايل«، حيـــث إن خصوصيـ الـــرتاث االعتـ

التأويـــل يف نســـقه االعتـــزايل ليســـت مســـألة 

الفلســـفي،  باملفهـــوم  خالصـــة  عقليـــة 

ــا  ــم عاملـ ــون املتكلـ ــي أن يكـ ــا ينبغـ وإمّنـ

ــكلت  ــذا تشـ ــا لهـ ــه. وتبعـ ــه وأصولـ بالفقـ

ـــة:  ـــذه املداخل ـــئلة يف ه ـــن األس ـــة م منظوم

هـــل للتأويـــل الكالمـــي عنـــد املعتزلـــة 

مرتبطـــة  ثقافيـــة  معرفيـــة  اعتبـــارات 

بعوامـــل داخليـــة أصيلـــة فقـــط أم أن 

ـــدة؟  ـــفية واف ـــة فلس ـــارات ثقافي ـــاك اعتب هن

الجلسة الثانية: التأويل في الفلسفة 
المعاصرة،

رئيس الجلسة: أحمد عبد الحليم عطية

بــدأت هــذه الجلســة ببحــث الدكتــورة 

ــوم بـــــ  ــرة، املوس ــن القاه ــة، م ــى طلب من

بــه  عنــت  الــذي  الرتميــزي«،  »التأويــل 

القــراءة التأويليــة للرمــوز األدبيــة الســابقة 

التأويــل  فــإن  االعتبــار،  وبهــذا  عليــه، 

التنــاص كــام عرفتــه  الرتميــزي ال يعنــي 

جــرار  بعدهــا  ومــن  كرســتيفا،  جوليــا 

ــل  ــو مهم ــص األديب ه ــف الن ــت، بوص جني

لتفاعــل عــدة خطابــات ســابقة عليــه، وإمنــا 

للرمــز  األديب  املبــدع  قــراءة  إعــادة  هــو 

ــي  ــا ي ــزه مب ــادة ترمي ــه وإع ــابق علي الس

بقــوى خافيــة مــن قــواه الدالليــة الكامنــة. 

ــروز،  ــرزاق بلعق ــد ال ــة د. عب ــا مداخل تلته

الجزائــر، املوســومة بــ »املنعرج االســتطيقي 

ــا  ــاول فيه ــه«، تن ــفة نيتش ــل يف فلس للتأوي

للتأويــل  االســتطيقي  الفهــم  خصوصيــة 

كــام صاغــه نيتشــه، حيــث إن الفلســفة 

اتخــذت مــن املنعطــف الفنــي »أورغانــون« 

ــم واملنطــق  ــا بعــد أن اتخــذت مــن العل له

أوروغانونــا لهــا أيضــا يف الســابق، كــام رصــد 

ــل الجــاميل  ــدادات هــذا التأوي ــور امت الدكت

للوجــود يف الفلســفة املعــارصة، مــن خــالل 
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املنعطفــني: الســيايس والثقــايف للجامليــة.

أمـــا مداخلـــة د. فريـــدة املـــوىل، الجزائـــر، 

بـــني  النصيـــة  »املقاصـــد  بـــــ  املوســـومة 

املفـــارق:  التأويـــل، املطالبـــة والتأويـــل 

بـــول ريكـــور«، فقـــد تناولـــت خصوصيـــة 

ـــل  ـــذي جع ـــور، ال ـــول ريك ـــد ب ـــل عن التأوي

مـــن مهمـــة الهرمنيوطيقـــا الكشـــف عـــن 

معنـــى الّنـــص غـــر املحـــّدد، وليـــس عـــن 

ــر  ــي غـ ــى الّنـ ــف، فاملعنـ ــية املؤلـ نفسـ

املحـــدود بالنســـبة إىل بنيتـــه ويف افرتاضـــه 

ـــى،  ـــة بالنســـبة إىل املعن ـــة املرجعي هـــو مبثاب

وبذلـــك يدخـــل ريكـــور يف جـــدل املقصديـــة: 

مـــن ذا الـــذي يحـــدد املعنـــى النـــي؟ 

هـــل هـــو املؤلـــف ومقصديتـــه النصيـــة؟

ـــة  ـــود بلعالي ـــة د. ميل ـــت مداخل ـــام ناقش ك

ـــة  ـــة التاريخي ـــر »التأويلي ـــن الجزائ ـــة م دوم

ــة  ــر«، قضيـ ــد جادامـ ــرتاث عنـ ــؤال الـ وسـ

تأويـــل الـــرتاث عنـــد جادامـــر، الـــذي 

تجـــاوز أفـــق التأويـــل عنـــد هيدجـــر، 

ــابكا  ــا وتشـ ــر إنتاجـ ــرتاث أكـ ــى الـ وأضحـ

هرمنيوطيقيـــا، حيـــث إن رهـــان التأويـــل 

عنـــد جادامـــر، هـــو إعـــادة االعتبـــار للـــرتاث، 

ــل  ــل كفعـ ــل، بـ ــض للعقـ ــيء مناقـ ال كـ

للعقـــل وللحريـــة، أي كفعـــل للتأويـــل، 

ـــا، ال كمنهـــج  ـــل هن رشيطـــة أن نفهـــم التأوي

ـــل كنمـــط للوجـــود  ـــرح، ب ـــج ال ـــل ملنه بدي

األصيـــل، أال وهـــو الوجـــود التاريخـــي.

واختتمـــت الجلســـة، مـــع د بثينـــة النصـــري، 

ــا  ــيميائية مبـ ــا »السـ ــالل مداخلتهـ ــن خـ مـ

هـــي فعـــل تأويـــي«، حيـــث اهتمـــت 

بتحديـــد قيمـــة هـــذا املجـــال التأويـــي يف 

كشـــف العالمـــات املكونـــة لألثـــر الفنـــي 

ـــي  ـــة الت ـــاده املختلف ـــل أبع ـــه وتحلي وتعريت

ــود  ــى الوجـ ــف معنـ ــا ينكشـ ــن خاللهـ مـ

املامرســـة  أن  ســـيام  ال  ككل،  اإلنســـاين 

اإلبداعيـــة تتحـــدد مبـــا هـــي مامرســـة 

مـــع  مبـــارشة  عالقـــة  يف  مخصوصـــة، 

ـــّذات النفســـية والســـيكولوجية.   ـــل ال دواخــ

الجلســة الثالثــة: التأويــل فــي األدب 
والفــن،

رئيس الجلسة: د. مصطفى بدر

ضمـــن هـــذه الجلســـة األخـــرة مـــن برنامـــج 

ـــوردي،  ـــور غنيمـــي ال امللتقـــى، تدخـــل الدكت

ـــص-  ـــا » الن ـــة عنوانه ـــر، مبداخل ـــن الجزائ م

القـــارئ وســـلطة التأويـــل«، الـــذي طـــرح 

اإلشـــكالية التاليـــة: مـــا حـــدود تأويـــل النـــص 

ـــاور  ـــق املح ـــة وف ـــادة اإلجاب األديب؟ ووزع م

ـــدارس  ـــل األديب يف امل ـــوم التأوي ـــة: مفه التالي

الحديثـــة - بـــني الّنـــص والنـــص األديب- النـــص 

األديب بـــني التلقـــي والتأويـــل- تأويـــل النـــص 

األديب ســـلطة القـــارئ أم ســـلطة الّنـــص. 
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ــن رشيف،  ــمس الدي ــور ش ــاول الدكت ــام تن ك

يف بحثــه املوســوم بــــ: »ظاهراتيــة الصــورة 

الســينامئية«، املشــكلة اإلبســتمولوجية التي 

ــال  ــل يف االنتق ــريئ، تتمث ــينيام امل ــه س تواج

مــن ذاتيــة الشــعور والحــس إىل موضوعيــة 

املعرفــة، وعليــه، فــإن فهــم الفعــل التأويــي 

فــك  عــىل  ينهــض  الســينيامئية  للصــورة 

شــفرة التعالــق املركــب بــني كل مــن أســنن 

اإلدراك وأســنن التعــرف واألســنن األيقونــة. 

تلتهـــا مداخلـــة د. وصـــال العـــش مـــن 

ـــع  ـــي م ـــل الفينومينولوج ـــس: »يف الوص تون

التجربـــة الفنيـــة وإشـــكالياته التأويليـــة عنـــد 

ـــه  ـــورسل مروع ـــدأ ه ـــث يب ـــورسل«، حي ه

ـــر  ـــة لألث ـــراءة تأويلي ـــوار ق ـــتطيقي ألط اإلس

الفنـــي، ببالغـــة منهجيـــة بنـــاءة، تعـــرّب 

ــة  ــذ البدايـ ــا منـ ــّوض بهـ ــة يقـ عـــن تجربـ

كل الجواهـــر املفهوميـــة وامليتافيزيقيـــة 

ـــة  ـــرتط دالالت فينومينولوجي ـــة، فيش املتوارث

تربطـــــنا بحيـــــاة األثـــــر وتشـــــكالته 

ـــي. ـــالية الفعـــل التأويــ ـــة يف إشــــكـ الحيّــ

كـــام تعرضـــت د.يـــرا زغـــدان مـــن تونـــس، 

إىل  تأويـــل الفـــن بـــني املقاربـــة اللغويـــة 

واملحـــاكاة البينيـــة، حيـــث تركـــز اهتـــامم 

ـــا  ـــا رق ـــكيلية بكونه ـــون التش ـــة يف الفن الورق

ممســـــوحا أو فنـــا مـــن الدرجـــة الثانيـــة. 

إن الـــرق املمســـوح كـــام يشـــر جـــرار 

ـــاس يف األدب أو  ـــن االقتب ـــة ع ـــت كناي جيني

األدب مـــن الدرجـــة الثانيـــة، يعنـــي الـــرق 

املمســـوح يف الفنـــون التشـــكيلية إحالـــة مـــن 

ــر. ــر أو تأويـــل أحدهـــام لآلخـ عمـــل آلخـ

ــر،  ــىل، الجزائ ــامرة الكحــ ــت د. ع وناقشــ

ــورات  ــومة بـــــ »التص ــا املوسـ يف مداخلته

املنشــورات  يف  للفــن  الفينومينولوجيــة 

الفلســفية العربيــة«. تلقــي الفينومينولوجيــا 

الفنيــة يف الكتابــات العربيــة، باملقارنــة مــع 

نصــوص فالســفة غربيــني منهــم غادامــر 

ــل  ــه أص ــر ونص ــن، هيدج ــم الف ــه فه ونص

ــارت  ــم... وقــد اخت ــي، وغره العمــل الفن

الدكتــورة نصــني مــن الفكــر العــريب، رمــت 

ــودة  ــات املوج ــراءة املمكن ــام ق ــن خالله م

بــني الحقــل الفنــي واإلدراك الجــاميل. وذلــك 

الجامليــة  الخــربة  مفهــوم  إىل  باالســتناد 

بوصفهــا مرتكــزا رئيســا يف قــراءة املقصديــة 

ودالالتهــا املحايثــة يف تأويــل العمــل الفنــي. 

وبعـــد هـــذه املداخـــالت العلميـــة، التـــي 

أثـــرت الفضـــاء املعـــريف التأويـــي، اختتـــم 

امللتقـــى بإقامـــة املعـــرض »الغرافيـــيك«: 

ـــا  ـــو هرمنيوطيق ـــاع: نح ـــال مت ـــافرون ب »املس

الصـــورة الصوفيـــة املجـــردة«. برحـــاب 

املجلـــــس األعـــــىل للثقافــــة. القاهــرة.




