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Abstract   Keywords 

أو ماوراء مبحث المعرفة فى الفلسفة وذلك للوصول الى ماھیة األشیاء  Hermeneuticsیتبع التأویل  
طبیعتھا الظاھرة  حیث یسعى المفسر الي الفھم الكامل لجوانبھا، من خالل الوصول ألكبر قدر من المعرفة 

مسار مراحل جمع جوانب   عن تلك الماھیة. ذلك من خالل وسائل األدراك المتكامل الحسى منھ والذھنى  
عرفة الظاھرة  فى إدبیات مجال ظاھرة المعرفة المباشرة والظاھرة والضمنیة. یعتبر تحرى وتفسیر الم

ً حتى اآلن. ولم یتنبھ المؤلون  ً إلجراءات ممارسة التأویل، وظل ذلك سائدا التأویل ھو المرحلة األولى تمھیدا
ً آلیمكن تجاھلھ إذا ماأردنا المضى فى ممارسة التأویل، أال وھو تحضیر الذھن لتلك  ً مھما إلى أن ھناك مدخال

 موضوع البحثاذ القرار المبدئى بالمضى فى ممارسة التأویل أو النكوص عنھا. یدور المھمة الصعبة وإتخ
حول الوعي المباشر بقضیة التأویل الذى یعتبر منصة البدء للتقدم نحو ممارسة التفسیر ومن ثم التأویل. فى 

لحالة الذھنیة ھذا النطاق أفرزت الدراسات السیكولوجیة المعاصرة فى األلفیة الثالثة دراسات تتعلق با
المرتبطة بالشعور الضمنى الحدسى منھ والعاطفى لدى المؤل التى أطلقھا دونالد نورمان الذى درس تحت 

ً  -قیادة التى تشیر إلى اإلدراك الحسى وأحتمالیة فعل التصرف  ً أو سلبیا تجاة األشیاء بشكل عفوى  -إیجابیا
أطلق علیھا مصطلح (أفوردنس  لوعى المباشر یدعى البحث أن فلسفة اأدعاء البحث: للوھلة األولى. 
Affordanceلممارسة التأویل ً ً ضروریا حیث تبدأ عملیة التأویل بمرحلة الوعى المباشر عن  .) تعتبر مدخال

خالل عملیة التأویل التي یسعي من خاللھا  الشىء؛  وأنھا مرحلة مھمة في تكوین إدراك أولي یقود المؤل 
كشف جوانب ھدف البحث : حیح من ناحیة، وزیادة الفھم األقرب لحقیقة األشیاء . لتقلیل إفتقاد الفھم الص

منھجیة العالقة اإلیجابیة والدور الذى  یمكن أن یقوم بھ األفوردنس كمدخل ضرورى لممارسة التأویل . 
صول إلى تمثل المراحل التالیة األسلوب المتبع للوخطة البحث : یتبع البحث المنھج األستقرائى. البحث : 

 Patternsتكوین العالقات ومرحلة التصنیف  المرحلة:األدبیات  المرحلة األولى:تحقیق ھدف البحث: 
مرحلة صیاغة النظریة . وتوصلت الدراسة الى  لمرحلة الرابعة:مرحلة األستقراء ا المرحلة الثالثة:

لمعرفة الضمنیة) لألشیاء توضیح مراحل جمع جوانب المعرفة (المعرفة المباشرة والمعرفة الظاھرة وا
 وضیح مناھج التفكیر وعالقتھا بمراحل الفھم في عملیة التأویلوت  تالتأو التي تؤدي إلي إتمام عملیة

توضیح العالقة والدور الذي یقوم بیھ و أنواع التفكیر المتبعة في كل مرحلة من مراحل عملیة التأویلو
توضیح أھمیة وكذلك  فھم التي تؤدي إلي التأویل.الوعي المباشر (األفوردنس) في أكتمال مراحل ال

  الوعي المباشر (األفوردنس) في زیادة الفھم الصحصح الذي یسعي إلیھ التأویل.

 أفوردنس  
 Affordance  

 وعى المباشر 
Immediate Awareness 

 تفسیر
 Interpretation  

 تأویل 
Hermeneutics 

 أسالیب التفكیر
 Thinking Approaches   
 

  

Paper received 10th July 2019,  Accepted 15th September  2020,  Published 1st of October 2020 
  

Introduction  
مبحث المعرفة  Hermeneuticsیتبع التأویل 

Epistemology  فى الفلسفةPhilosophy  وذلك للوصول
رة  األشیاء أو ماوراء طبیعتھا الظاھ Ontologyالى ماھیة 

الي الفھم الكامل   interpreterحیث یسعى المفسر 
Complete Understanding  لجوانبھا، من خالل

عن تلك  Knowledgeالوصول ألكبر قدر من المعرفة 
. ذلك من خالل وسائل األدراك المتكامل Ontologyالماھیة 
على Recognition  منھ والذھنى   Perceptionالحسى 

  المعرفة التالیة:   مسار مراحل جمع جوانب
 ، Immediate Knowledgeالمعرفة المباشرة  •
 ، Explicit Knowledgeالمعرفة الظاھرة  •
 . Implicit Knowledgeالمعرفة الضمنیة  •

 Interpretationوتفسیر   Enquiryیعتبر تحرى   
فى إدبیات  – Explicit Knowledgeالمعرفة الظاھرة 

 Hermeneutics Phenomenonمجال ظاھرة التأویل  

ً إلجراءات ممارسة التأویل، وظل  ھو المرحلة األولى تمھیدا
ً حتى اآلن.   ذلك سائدا

إلى أن ھناك مدخًال  Exegetesولم یتنبھ المؤلون 
Approach  آلیمكن تجاھلھ إذا ماأردنا المضى فى ً مھما

ممارسة التأویل، أال وھو تحضیر الذھن لتلك المھمة الصعبة 
دئى بالمضى فى ممارسة التأویل أو وإتخاذ القرار المب

  النكوص عنھا.
Research Phenomenon 

 Immediateیدور موضوع البحث حول الوعي المباشر 
Awareness  بقضیة التأویل الذى یعتبر منصة البدء للتقدم

نحو ممارسة التفسیر ومن ثم التأویل. فى ھذا النطاق أفرزت 
 Psychological Studiesیة الدراسات السیكولوج

المعاصرة فى األلفیة الثالثة دراسات تتعلق بالحالة الذھنیة 
منھ  Intuitiveالمرتبطة بالشعور الضمنى الحدسى 

التى أطلقھا  Exegeteلدى المؤل  Emotionalوالعاطفى 
الذى درس تحت قیادة  Don Normanدونالد نورمان 
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Gibson أحتمالیة فعل التى تشیر إلى اإلدراك الحسى و
ً  -التصرف  ً أو سلبیا تجاة األشیاء بشكل عفوى للوھلة  -إیجابیا
  األولى.    
Research Assumption 

 Immediate یدعى البحث أن فلسفة الوعى المباشر 
Awareness التي أطلق علیھا مصطلح (أفوردنس
Affordanceلممارسة التأویل ً ً ضروریا  .) تعتبر مدخال

بدأ عملیة التأویل بمرحلة الوعى المباشر عن الشىء؛  حیث ت
 وأنھا مرحلة مھمة في تكوین إدراك أولي یقود المؤل 

Exegete   خالل عملیة التأویل التي یسعي من خاللھا لتقلیل
من ناحیة،  Miss Understandingإفتقاد الفھم الصحیح 
  ). 1لحقیقة األشیاء (شكل  Ultimateوزیادة الفھم األقرب 

  
  :إدعاء البحث1شكل 

Research Objective 
كشف جوانب العالقة اإلیجابیة والدور الذى  یمكن أن یقوم بھ 

كمدخل ضرورى لممارسة التأویل  affordanceاألفوردنس 
 Hermeneutics .  

Research Methodology 
  . Deductive Approachیتبع البحث المنھج األستقرائى 

Research Plan 
تمثل المراحل التالیة األسلوب المتبع للوصول إلى تحقیق 

  ھدف البحث:
 Reviewمراجعة األدبیات  :First Stageالمرحلة األولى 
of Literature  

تھدف دراسة  ظواھر أو أحداث معینة وجمع الحقائق 
والمعلومات عنھا ووصف الظروف الخاصة بھا وتقریر 

توجد علیھ في الواقع. وفي كثیر من الحاالت ال  حالتھا كما
تقف البحوث فى ھذا المجال عند حد الوصف أو التشخیص 
الوصفي، ولكن تھتم أساسا بتقریر ما ینبغي أن تكون علیھ 
الظواھر أو األحداث التي یتناولھا البحث. وذلك في ضوء قیم 

ن أو معاییر معینة، واقتراح الخطوات أو األسالیب التي یمك
أن تُتبع للوصول بھا إلى الصورة التي ینبغي أن تكون علیھ 
في ضوء ھذه المعاییر أو القیم. ویُستخدم لجمع البیانات 
والمعلومات أسالیب ووسائل متعددة مثل المالحظة، 

وسوف یتم مراجعة . والمقابلة، واألختبارات، واألستفتاءات
 أھمھا: األدبیات المرتبطة بقضیة البحث في عدة مجاالت من

  جوانب وطبیعة المعرفة المرتبطة بنظریة
 أفوردنس.

  أفوردنسAffordance   
 الوعى المباشر Immediate Awareness   
  التفسیرInterpretation  
  التأویلHermeneutics  
  منھجیات وأسالیب التفكیرThinking 

Approaches &Types  
مرحلة التصنیف  :Second Stageالمرحلة الثانیة

Clustering تكوین العالقات وPatterns 
في ھذه المرحلة یتم تصنیف المعلومات وتحدید أماكن 

  األرتباط والعالقات.
مرحلة األستقراء  : Third Stageالمرحلة الثالثة 

Induction  
ویتم فیھا صیاغة اإلدعاء واختباره من خالل تكوین العالقات 

Patterns العالقة  وقیاس جزیئاتھ أو كلیاتھ وإدراك أبعاد
  وجوانبھا.

مرحلة صیاغة النظریة  :Forth Stageلمرحلة الرابعة ا
  وعرض النتائِج.

یتم ذلك من خالل إقامة الدلیل المنطقي العقلي المجرد لصدق 
إمكانیة تعمیمھ Validation إدعاء البحث 

Generalization  وإمكانیة إعادة تطبیقھReplication ،
 Visualالتفكیر البصري وعرض النتاِئج من خالل أسالیب 

Thinking  والعرض المرئيVisual Presentation.  
ھو تناول  Interpretation لكل شىء ظاھر وباطن، والتفسیر

 Hermeneuticsالظاھر المادي لألشیاء (الفیزیقى) بینما التأویل 
ھوتناول باطن األشیاء الآلمادي (المیتافیزیقى). عند رؤیة األشیاء 

من الوھلة  یدرك اإلنسان وعي مباشر حیثیحدث نوع من ال
األولي وبصورة عامة موضوع الشىء بإدراك حسي/حدسي وذلك 
إلن اإلدراك الحسي یسبق اإلدراك الذھني والعاطفة تسبق الفكر، 
ویحدث ذلك دون تفكیر مقصود للوصول الى حقیقة األشیاء (شكل 

2.(  

  
  : إدراك حسى/ حدسى 2شكل 

  عملیة الفھمأوالً: مناھج التفكیر و
بناء على ذلك یتضح إن تحقق الفھم المنطقى المقصود یكمن في 

 Immediate عملیة التأویل التى تبدأ بالوعي المباشر 
Awarenessللتعرف السریع علي الظاھرة ثم التفسیر 

Interpretation  لھا ثم تنتھي بالتأویل .Hermeneutics  
امة للمعرفة النظریة الع Hermeneuticsیستخدم التأویل 

Knowledge Theory  للوصول إلى المعني الخفى العمیق
فیما  Implicit Knowledgeوالذي یتبلور في المعرفة الضمنیة 

 Explicitوراء األشیاء وتحویلھا إلى معرفة واضحة ظاھرة 
Knowledge  بقراءه ما بین السطور وفك األلغاز للوصول

  للحقیقة. 
تستخدم بمراحل التأویل لفھم  مناھج التفكیر األساسیة التى
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 الظواھر:
لكل مرحلة من مراحل التأویل منھج فكري یتبعھ المؤل ویستخدم 
فیھ العدید من أصناف التفكیر لكي یتمم كل مرحلة، وترتبط مراحل 

 Logical Reasoningالفھم في عملیة التأویل بالتعقل المنطقى 
  ): 3(شكل 

 

  
  المنطقى: مناھج التفكیر والتعقل  3شكل 

  
  ثانیاً: مناھج وأسالیب التفكیر في عملیة التأویل

 Ladderھناك ثالثة مناھج من مناھج التفكیر على سلم التجرید 

of Abstraction ھي المنھج األستداللي Abductive Logic  
ثم المنھج    Deductive Logic  ثم المنھج اإلستنباطي

  ).4(شكل  Inductive Logic اإلستقرائي

  
 Ladder of Abstraction على سلم التجرید : مناھج التفكیر 4شكل 

 المنھج األستداللي Abductive logic   
وھو منھج یعتمد على المالحظة الغیر كاملة والتى یكون مؤداھا 
ً أو خالف  ونتیجتھا أحسن تخمین أو إستنباط الذى قد یكون حقیقیا

  ن مراحل التأویل.ذلك. وھو المنھج المتبع فى المرحلة األولى م
 المنھج اإلستنباطي  Deductive logic   

 وھو منھج التفكیر والذي یستخدم فیھا أسالیب التفكیر التحلیلي
Analytical Thinking  والتفكیر الملموس Concrete 

Thinking للوصول للمعرفة الظاھریة والتي نحصل علیھا من
ثانیة من عملیة المتبع في المرحلة ال وھو. تحلیل جوانب الظاھرة

  . Interpretationالفھم وھي مرحلة التفسیر 

 المنھج اإلستقرائي Inductive logic   
وھو منھج التفكیر المتبع في المرحلة االخیرة من عملیة الفھم وھي 
مرحلة التأویل والذي یستخدم فیھا التفكیر التجریدي للوصول 

  للمعرفة الضمنیة والخفیة وراء األشیاء.
  Affordanceلوعي المباشر (أفوردنس) ثالثاً: ا

ظھر فى مجال علوم البیئة   affordanceمصطلح األفوردنس 
على ید عالم النفس الدكتور/ جیمس  Ecology)(إیكولوجى 

وھو عالم نفس  James Jerome Gibsonجیروم جیبسون 
حصل على الدكتوراة من  American psychologistأمریكى 

  Princeton جامعة برینسیتون 
 Universityقسم السیكولوجى Department of 
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Psychology  من أھم السیكولوجیین فى القرن ً ویعتبر واحدا
، فقد Visual Perceptionالعشرین فى مجال األدراك البصرى 

أراد مصطلح یجمع فیھ بین البیئة والحیوان لكى یدل على العالقة 
ى ظل المبادىء التي المتكاملة بینھم القائمة علي امكانیة الفعل ف

توفرھا البیئة كوسیط للمواقف المختلفة التى یتعرض لھا الحیوان 
وأحتماالت الفعل تجاھھا حسب قدرة وطبیعة وإمكانیات الحیوان 

فلكل حیوان طبیعة خاصة وقدرة محدودة للفعل، وھذه تسمي 
إي أنھا  Objective Affordanceاألفوردنس الموضوعى 

 Capabilitiesل الذاتیة الخاصة بكل كائن تعتمد علي قدرات الفع
of The Actor  وعلي السیاقContext  ولیست علي الموقف

  Perceived Situation . المدرك 

  
  Objective Affordance: األفوردنس الموضوعى لجیبسون  5شكل 

  
دونالد نورمان الذى درس  Donald Normanثم جاء 

 Objectiveفوردنس الذاتیة فحول مفھوم األ Gibsonتحت قیادة 
Affordance  إلى مفھوم  األفوردنس المدركperceived 

affordance حیث قال:  "إن مفھوم األفوردنس ،affordance 
ھو  Direct Perceptionیشیر إلى األدراك الحسى المباشر 

تقود الفعل  informationمعلومات  picking upعملیة إلتقاط 
guide action  6(شكل .(   

  
  Perceived Affordanceاألفوردنس المدركھ  - : األدراك المباشر ھو عملیة إلتقاط معلومات تقود الفعل 6شكل 

    
وأحتمالیة الفعل  Perceived Affordanceاألفوردنس المدركھ 

تجاة األشیاء بشكل أولى مباشر یتطلب مبادىء أساسیة ھى التى 
لتعبیر عن كیفیة عمل تحدد كیف تستخدم األشیاء یطلق علیھا "ا

أدلة  affordance، وأن یتاح لألفوردنس mapping“األشیاء 
قویة علي الكیفیة التى تعمل بھا االشیاء". وإذا لم تتاح تلك األدلة 
فإن أحتماالت الفعل السریع دون الحاجة إلي عملیات التفكیر قد 
ً أو حتى یجعل ذلك مستحیال دون حدوث  ً أو سلبیا یكون إیجابیا

طاء تسبب خطورة ما ألن ذلك یعتمد علي األدراك األولي من أخ
خالل الوعي المباشر للشخص من الوھلة األولي لرؤیة األشیاء، 
ومنھا یتحدد أحتماالت الفعل السریع دون الحاجة إلي عملیات 
التفكیر أو التعلم ألنھا تخاطب المعرفة الموجودة بالفعل لدي 

أدراك  لعاطفة لدي اإلنسان.الشخص ویتم ذلك من خالل الحدس وا
خبرات  -حسي/ حدسي (عاطفة)، ثم مخاطبة المعرفة الموجودة 

  ). 7وعلیھ یترتب رد فعل سریع (شكل  -سابقة 

        
  لدونالد نورمان mapping   :التعبیر عن كیفیة عمل األشیاء   7شكل

    
ن مفترس من الوھلة األولي یحدث أدراك حسي/حدسي حیواعند رؤیة  Perceived Affordance مثال لألفوردنس المدرك
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بالخطر ینتج عنھ مخاطبة سریعة للمعرفة الموجودة بالفعل لدي 
اإلنسان بسرعة الفعل تجاة الحدث سواء الھرب أو األستغاثة، فھي 

أحتماالت الفعل لدي اإلنسان بناء علي خبرتھ وادراكھ للموقف 
  ).8اجة للتفكیر (شكل بوعیھ المباشر للحدث ویحدث ذلك دون الح

  
      : ردود فعلنا تجاه خطر ما 8شكل

    
بتوسیع نھج نورمان  William W. Gaverقام ویلیام جافر 

لشرح ثالثة أنواع مختلفة من األفوردنس حیث وضع ولیام جافر 
Gaver األفوردنس  إطاًرا لعملAffordance Framework 
، األفوردنس Perceived. حیث األفوردنس المدركة (1991)
باآلضافة الى  False  األفوردنس الزائفة  ، وHiddenالخفیة 

  ) 9(شكل    Correct Rejectionاألفوردنس المرفوضة تماما 
  األفوردنس المدركة تكون صریحة وھي أن األشیاء تقدم

 ما یبدو أنھا یجب أن تكون قادرة على القیام بھ. 
 حة.األفوردنس الخفیة ھي أستخدامات غیر واض 
  األفوردنس الزائفة ھي تلك االستخدامات التي تبدو

األشیاء كما یجب أن تكون قادرة على القیام بھا ولكن ال 
 تقدم ذلك.

  األفورنس المرفوضة تماما حیث ال یتحقق منطقیة
 األدراك وال الفعل.

  

  
)Affordance Framework (1991  

   William W. Gaver: أطار عمل األفوردنس لویلیام جافر  9شكل
  

یوضح ھذا األطار العالقة بین األدراك وأحتماالت الفعل في مدي 
  تحقق األفوردنس في األربع حاالت على النحو التالى:

 " األفوردنس المدركةperceived affordance "
ویتحقق فیھا األدراك وأحتماالت الفعل "تفعل ما یبدو 

  ).10أنھا یجب أن تكون قادرة على القیام بھ" (شكل

     
  : األفوردنس المدركة10شكل
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  "األفوردنس الخطاءfalse affordance ویتحقق "
فیھا األدراك وال تحقق أحتماالت الفعل، "ھي تلك 

األستخدامات التي تبدو علیھ األشیاء كما یجب أن تكون 
 قادرة على القیام بھا ولكن ال تفعل ذلك".

     
  : االفوردنس الخطاء 11شكل     

 فوردنس المختفیة "األhidden affordance حیث ال "
یتحقق فیھا األدراك ویتحقق فیھا أحتماالت الفعل، "ھي 

 ) 12أستخدامات غیر واضحة" (شكل

     
  : األفوردنس المختفیة12شكل

 " الرفض الصریحcorrect rejection حیث ال "
  ).13یتحقق منطقیة األدراك وال الفعل (شكل

     

     
  : األفوردنس المرفوض تماما13شكل 

  
  رابعاً: مراحل الفھم في عملیھة التأویل

ھناك ثالث مراحل تمر بھا عملیة التأویل للظواھر على النحو 
  ):14التالى   (شكل

 :الوعي المباشر المرحلة األولىImmediate 

Awareness   أفوردنس)(Affordance  
 :التفسیر المرحلة الثانیة Interpretation  
 التأویل  حلة الثالثة:المر Hermeneutics 

  
  : أفوردنس یمثل األنطباع األول باألدراك الحسي/الحدسي14شكل 

  
 :الوعي المباشر المرحلة األولى Immediate 

Awareness أفوردنس)(Affordance  
یشیر إلى  affordanceیدعى البحث أن مفھوم  األفوردنس 
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تجاه األشیاء، بشكل  األدراك الحسى/ الحدسى وأحتمالیھ الفعل
 أولى حیث ھناك مبادىء أساسیة ھى التى تحدد كیف تستخدم

فى   Don Normanاألشیاء، وفى ھذا المجال قدم دونالد نورمان
" مجموعة من المبادىء Design of Everyday Things"كتابھ

 Productلمظھر المنتج  Design Principlesاألساسیھ 
Appearance وح تجعلھ یتمیز بالوضClarity  والتوافق
Consistency مع الوعى المباشرImmediate Awareness 

  كما یلى:

یتیح أدلھ قویة علي العملیة التى یتم بھا  affordanceاألفوردنس 
عمل األشیاء. أي أنھا تعتمد علي األدراك األولي من خالل الوعي 

د المباشر للشخص من الوھلة األولي لرؤیة األشیاء ومنھا یتحد
أحتماالت الفعل السریع دون الحاجة إلي عملیات التفكیر أو التعلم 
ألنھا تخاطب المعرفة الموجودة بالفعل لدي الشخص ویتم ذلك من 
خالل الحدس والعاطفة لدي اإلنسان. وعلى ھذا یمكن إعتباره أول 

لمناھج التفكیر  Ladder of Abstractionدرجات سلم التجرید 
 ألولي من عملیة الفھم والتأویل ویستخدم في المرحلة ا

Hermeneutics  وھي مرحلة الوعي المباشرImmediate 
Awareness  الذي یحصل علیھ اإلنسان من خالل األنطباع األول

باألدراك الحسي/الحدسي للوصول للمعرفة المباشرة ونحصل 
علیھا من الوھل األولي، وھي الوعي بالشكل والتكوین والمعني 

ض من األشیاء والقدرة علي الفھم وتناول األفكار والقیمة والغر
المرتبطة بتلك األشیاء، فھي تخاطب المعرفة الموجودة بالفعل دون 

 ).15أدراك حسي/ حدسي (شكل الحاجة الي التعلیم أو دراسة.
في  Abductive Logicویتبع ھنا اإلنسان المنھج األستداللي  

  التفكیر
 :التفسیر المرحلة الثانیة Interpretation  

 التفسیر وھي ثاني مراحل الفھم في عملیة التأویل، والتفسیر 

interpretation بشكل مباشر ً  یشرح شيء لیس واضحا
immediately obvious وبذلك یضع العدید من التفسیرات لھ  

many  interpretations .  وذلك من خالل تمثیل ذھنى للمعنى
ویستخدم فیھ  .يءعن الش Deduction أو مایمكن إستنباطھ

یقوم المفكرون التحلیلیون بفصل الكل إلى  أسالیب التفسیر التحلیلي
أجزاء أساسیة من أجل فحص ھذه األجزاء وعالقاتھم. ولدیھم 

 طریقة منظمة ومنھجیة من التعامل مع المھام.
ھذا النوع من المفكرین یسعوا إلى الحصول على إجابات  

ً من التفك ینظر المفكرون الذین   یر العاطفي.وأستخدام المنطق بدال
و التفكیر   Analytical Thinking یستخدموا التفكیر التحلیلي 

إلى ما ھو مرئي وموثوق. Concrete Thinking  الملموس 
التفكیر الملموس یأخذ بعین األعتبار المعنى الحرفي فقط ، یركز 

ً من العالم المجرد. ألنھ یتعلق  بالتفكیر في على العالم المادي ، بدال
ً من تمثیل نظري لفكرة  األشیاء أو األفكار كعناصر محددة ، بدال
أكثر عمومیة. یفضل مفكریھ األرقام واإلحصاءات، على سبیل 
المثال، ذلك النوع من التفكیر. على الجانب اآلخر لن تجد أي من 
الفالسفة من یفكرون بالتفكیر الملموس بینما یفكر العلماء بالتفكیر 

س ألنھ شكل أساسي من أشكال الفھم للحقائق الفیزیقیة الملمو
  المادیة.

  
  : مراحل ومنھجیات التفكیر لعملیة التأویل 15شكل 

 :التأویل  المرحلة الثالثة Hermeneutics  
 deals with principles of الشرح التأویل یھتم بأساسیات

exegesis للتفسیرات الحرجة  critical interpretation  
 شيء وذلك من خالل تمثیل ذھنى للمعنى أو مایمكن إستقرائھلل

Induction ویستخدم أسالیب التفكیر التجریدي، .عن الشيء 

التفكیر التجریدي یتجاوز كل األشیاء المرئیة والحاضرة للعثور 
على معاني خفیة والغرض األساسي. على سبیل المثال ، ینظر 

ط ألوانًا محددة أو عالمات المفكر العلمي في علم دولة ما ویرى فق
أو رموًزا تظھر على قطعة قماش بینما یري المفكر التجریدي 

    العلم كرمز لبلد أو مؤسسة أو رمًزا للحریة.
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 Abstractالمفكرون الذین یستخدمون التفكیر المجرد 
Thinking  قادرون على ربط األشیاء التي تبدو عشوائیة مع

ؤیة الصورة األشمل. وتكوین بعضھم البعض. ھذا ألنھ یمكنھم ر
ولدیھم القدرة  .الروابط المتصلة التي یصعب على اآلخرین رؤیتھا

على النظر وراء ما ھو واضح والبحث عن المعاني الخفیة 
   ویمكنھم قراءة مابین السطور واالستمتاع بحل األلغاز الغامضة.

حیث یأخذ التفكیر  Critical Thinking  وكذلك التفكیر النقدي
نقدي إلى المستوى التالي (األعمق) و یمارس المفكرون الناقدون ال

ًا لتحدید أصالة شيء ما أو دقتھ أوقیمتھ أو  ًا أو حكما دقیق تقییًما دقیق
ً من تفصیل المعلومات بدقة، یستكشف التفكیر  صحتھ . وبدال
النقدي العناصر األخرى التي یمكن أن یكون لھا تأثیر على 

  .األستنتاجات
غالبًا  Reflective Thinking  وب التفكیر العمیق الجاد أما إسل

ما یستخدم ھذا النوع من التفكیر بشكل مترادف مع التفكیر النقدى 
ویعتبر جزء من عملیة التفكیر النقدي التي تشیر بالتحدید إلى 
عملیات تحلیل القرارات وإصدار األحكام بشأن ما حدث. یقترح 

التفكیر بمثابة دراسة نشطة ) أن ھذا النوع من 1933دیوي (

ومستمرة وحذرة لمعتقد أو شكل مفترض من المعرفة لألسباب 
التي تدعم تلك المعرفة ، واألستنتاجات اإلضافیة التي تؤدي إلیھا 

  .تلك المعرفة
  

وعملیة  Affordanceخامساً: الوعي المباشر (أفوردنس) 
  التأویل

تصمیم وھي تستھدف عملیة التأویل جمع المعرفة الخاصة بال
المعرفة المباشرة من مرحلة الوعي المباشر "األفوردنس"،  ثم 
المعرفة الظاھرة من مرحلة التفسیر والمعرفة الضمنیة، ومن ثم 
مرحلة التأویل وذلك لتقلیل الفھم الخطاء وزیادة الفھم الصحیح 
 .والوصول ألكبر قدر ممكن من المعرفة للوصول لماھیة التصمیم

ن األفوردنس صحیًحا لكي ال یتم أدراك أخطاء لذلك یجب أن یكو
فیترتب علیھ فعل خاطيء. لذلك یجب األبتعاد عن التشویش 

Illusion  (الخداع البصري) الناتج عن تعدد ثبات الرؤیة البصریة
Multistability  وجعل التصمیم واضح صریح الیحتاج إلى

أن یعتمد على   Perceptionالتعلم؛ حیث أن األدرك الواضح  
  ).16الشكل وھیئة المنتج ینبع من ویعبر عن وظیفة المنتج (شكل

   
  الشكل وھیئة المنتج ینبع من ویعبر عن وظیفة المنتج :16شكل

عند رؤیة المستخدم للمنتج یحدث أدراك أولي ینتج عنھ أتصال 
عاطفي وتكوین شعور ما تجاة المنتج ینتج عنھ أحتمالیات للفعل، 

  (affordance) یعة ھذا األدراك للموقفویتوقف الفعل علي طب
سواء أدراك صحیح أو خطاء فینتج عنھ فعل صحیح أو فعل 
خاطيء وشعور مصاحب بالرغبة او النفور من المنتج وھذا 

حیث یحدث ھذا  .الشعور یؤثر علي أحتمالیات فعل المستخدم

 emotional)األنفعال السریع في الجزء العاطفي بمخ االنسان 
brain) تزداد العاطفة تدریجیا إلي أن یحدث أتخاذ فعل سریع،  ثم

ثم تبدأ العاطفة باألسترخاء بعد األنتھاء من أخذ قرار الفعل فى أحد 
أو التأكد  Uncertaintyأو عدم التأكد  Riskأشكالھ المخاطرة 

Certainty 17(شكل.(  

  
  : "دور العاطفة في األدراك حسي/حدسي للفعل السریع للحدث"17شكل 

 Userاألفوردنس الصحیح علیھ أن یتوافق مع حدس المستخدم 
Intuition  فیتكون شعور مریح وبالتالي أحتماالت فعل صحیح

  ). 18واألبتعاد عن الخطاء (شكل
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  : األفوردنس الصحیح یتوافق مع حدس المستخدم 18شكل

فإذا بدأت أولي   Intuitive Design، وھذا یسمى المنتج الحدسى
لفھم بشكل صحیح تستكمل عملیھ ة التأویل بشكل صحیح، مراحل ا

بذلك نرى أن األفوردنس یمكن إعتباره مدخًال لعملیة للتأویل حیث 
وبالتالى فھم صحیح  صحیح  أدراك صحیح  Affordance یعطى

لماھیة تصمیم المنتج ، ذلك باإلضافة إلى أنھ یعطى شعوًرا مریًحا  
   ).19وفعل صحیح (شكل

  " كمدخل لعملیة التأویلAffordanceأفوردنس "
Affordance as an Approach to Hermeneutics 

process  
  

  
صحیح = أدراك صحیح = شعور Affordance : 19شكل 

  مریح = فھم وفعل صحیح
Results 

  توضیح مراحل جمع جوانب المعرفة (المعرفة المباشرة
التي تؤدي والمعرفة الظاھرة والمعرفة الضمنیة) لألشیاء 

 إلي إتمام عملیة التأویل.
  توضیح مناھج التفكیر وعالقتھا بمراحل الفھم في عملیة

 التأویل.
  توضیح أنواع التفكیر المتبعة في كل مرحلة من مراحل

 عملیة التأویل.
  توضیح العالقة والدور الذي یقوم بیھ الوعي المباشر

(األفوردنس) في أكتمال مراحل الفھم التي تؤدي إلي 
 التأویل.

  توضیح أھمیة الوعي المباشر (األفوردنس) في زیادة الفھم
 الصحصح الذي یسعي إلیھ التأویل.

  األفوردنس الصحیح یؤدي إلي أدراك أولي صحیح یساعد
في أدراك ظاھري صحیح ثم ینتھي بأدراك عمیق یزید 

 الفھم الصحیح (تأویل صحیح).
Recommendations 

 مم بتوضیح األفوردنس المدركة في ضرورة أھتمام المص
 التصمیم مما یساعد المؤل في دوره ألتمام عملیة الفھم.

  ضرورة وعي المؤل بأھمیة دور األفوردنس في الوصول
للتأویل حیث إن األفوردنس الخطاء یؤدي إلي تأویل خطاء 

  بینما األفوردنس الصحیح یؤدي إلي تأویل صحیح. 
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