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 غري أنه ،اإلنساناجته التفكري البشري أول ما اجته إىل دراسة الطبيعة والكون دون االنتباه إىل     

 ومبا أنه شديد التفاعل معها .هذه األشياء وله عالقة وطيدة اتبين فيما بعد أن اإلنسان من مجلة 

 العلوم اليت يكون فال ميكن إغفاله، لذلك ظهر ما يسمى بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية وهي

   تارخيي من حيث له ماض يؤثر يف حاضره  واجتماعي وككائن نفساين :موضوعها اإلنسان

 على حد قول ديوي–أهم اكتشاف إنساين ونظرا ألمهية التاريخ باعتباره  . مستقبلهإىلويتطلع 

Dewey -والتفكري ، فقد كان والزال من املواضيع احليوية للتأمل الفلسفيوبوصفه ذاكرة الفرد 

ن أن قراءة األحداث الراهنة تتم بكثري من االبستمولوجي، خاصة وأن املالحظات املوضوعية تبي

   ؟  فكيف سيكون حال الرجوع إىل األحداث املاضية اليت هي باألساس غائبة.املفارقات والتباين

كل  تناولت التاريخ قد تعددت الرؤى واختلفت املقاربات االبستيمولوجية وامليثودولوجية اليتل    

 وألن فلسفة التاريخ التأملية فشلت يف حتقيق أهدافها .حبسب مرجعيتها الفلسفية واإليديولوجية

ومن مثة يف الوصول إىل فلسفة تاريخ تعرب بصدق عن حقائق التاريخ وقضاياه فقد ظهرت الفلسفة 

 اليت من شأا توفري الشروط هي تنطوي على إمكانيات هائلة من األسس املعرفية، والعلمية للتاريخ

يف ضوء هذه األرضية الفلسفية عمل البعض على إقامة جسور و املالئمة النطالقة جديدة للتاريخ

متينة بني مناهج البحث التارخيي ومناهج العلوم الطبيعية واحلقيقة أن هذا الترابط والتفاعل بني 

رن السابع عشر حينما اجته بعض املؤرخني إىل فلسفة العلم والفكر التارخيي قد بدأ يف أوربا منذ الق

  .تطبيق قواعد املنهج العلمي على البحث التارخيي

من آثار هذا التوجه ظهور معارضة قوية للتعامل مع التاريخ بوصفه علما مشاا لعلوم بيد أن     

يرشح التاريخ ال ميكن أن لذلك ف ،الطبيعة وذلك ألن عامل اإلنسان خيتلف عن عامل الطبيعة

للدراسة العلمية، ألن احلتمية اليت هي مبدأ أساسي يف علوم املادة واليت تقضي بأن نفس العلة 

يبدو أا ال تنطبق على التاريخ مادامت احلادثة التارخيية إذا مضت لن  تؤدي إىل نفس املعلول

د وجد البحث عن مقوالت فكرية ومنهجية جديدة خمالفة للمقوالت السابقة وقواستمر  .تعود

البعض يف أعمال األدباء جماال حيويا خصبا يستلهم منه املناهج يف دراسة التاريخ، ألن النشاط 

التارخيي يف جوهره ال ينفصل عن األحداث اللغوية واازية وفهم األحداث التارخيية يف بنيته هو 

ت يف اية لذاا وHeideggerهايدغرحسب تعبري  نمبا هي مأوى اإلنسامساءلة لظاهرة اللغة 

املطاف ليست إال هذا الفعل الذي متارسه من خالل اللغة وعلى اللغة، األداة األوىل بامتياز 
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وإذا كان التاريخ .للتواصل مع اآلخر الذي يشبهين وخيتلف عين، إا رؤية الذات يف مرآة اآلخر

 املعاصرين بنية الذي غدا يف عرف كثري من الفالسفة،يرتبط باللغة فهو بالضرورة يرتبط باآلخر

تتداخل فيه أو ختصصا تقترن اللغة باعتبارها مبحثا و. لغوية من حيث قابليتها للدرس والتحليل

عدة جوانب الفلسفية منها واألدبية بالسرد حيث أصبحت دراسة السرد أرضا تلتقي فوقها خمتلف 

  .الفروع واالختصاصات وما لبث السرد أن صار اختصاصا قائما بذاته

وجودنا ككائنات تارخيية متوقف على مشاركتنا هذا العامل من خالل رموز وعالمات جتد     إن 

موضوع  Paul Ricœur  عند بول ريكورسندها املرجعي يف نص سردي، هلذا كان السرد التارخيي

 إنه اختيار معريف قائم ، والتاريخالسردني عالقة بال باعتباره خري معرب عن إشكالية هذه الدراسة

ناعة مؤداها أننا حباجة ماسة إىل دراسة مفكرين من هذا املستوى وذلك نظرا للبعد اإلنساين على ق

العميق الذي اصطبغت به فلسفة ريكور، حيث اجته اجتاهات باعثة على تعميق وعي اإلنسان 

من جهة ومن جهة أخرى، فإن الطرق السردية اليت وصفها ميكن دة من تارخييته، بإنسانيته املستم

  .عاجل متزقات الوعي العريب املعاصر بني القدمي واجلديدأن ت

 اللغوية حباثالدراسات اهلرمنيوطيقية والتارخيية قد أصبحت اليوم يف طليعة األأن   فيهكمما الش    

 دارت أغلبها حول التأويل دراسات فكر ريكور جمموعة من الت وقد تناولوالفلسفية املعاصرة

فقلما أفرد كتاب يف هذا املضمار بل جاءت  سبة للتاريخ والسردأما بالن. والفينومينولوجيا

ومن الدراسات .  عامة سواء يف كتب أو جمالت تناولت فلسفة ريكورةمتفرقالدراسات 

" الوجود والزمان والسرد "David Woodد وود ياملتخصصة يف السرد والتاريخ نذكر كتاب ديف

  من إعداد الطالبة عواد جناة كرمية" ية عند بول ريكوراملعرفة التارخي"ورسالة ماجستري حتت عنوان 

أن أناقش إشكالية السرد التارخيي يف ضوء التصورات حاولت     انطالقا من هذه الدوافع 

  :بحث يتجلى يف االستفهامات التاليةالاملعاصرة للعلوم اإلنسانية، لذلك فالشكل العام إلشكالية 

؟ إذا كانت سردا كيف ميكننا اجلمع بني مبحثني  ي علم أم سرد؟ هل ه ما طبيعة املعرفة التارخيية

بني السردي التداخل ؟ مث ما جدوى هذا  ؟ ما مدى إمكانية املزاوجة بينهما قلبا وقالباخمتلفتني 

؟ إىل أي مدى ميكننا أن نكتشف يف مقاربة   التداخل؟ وما هي النتائج الفعلية هلذا ا والتارخيي

 ساعدنا على الفهم املوضوعي للتراث بعيدا عن سكونية يفكريا وفلسفيا ثراء السرد التارخيي 
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     أخريا هل تشكل آراء ريكور اليت صاغها حول السرد والتاريخ نظرية يف السرد ؟ التقليد

  ؟ التارخيي

إن اإلجابة عن هذه األسئلة تضعنا يف جلة إشكالية العلوم اإلنسانية وهي اإلشكالية اليت احتلت     

 وموقعا مميزا داخل خارطة التفكري الغريب بشكل خاص     ا يف منظومة الفكر املعاصر عامةحيزا معترب

اهج يعد مربرا وملعاجلة هذه اإلشكالية اعتمدنا منهجا مركبا من أكثر من منهج ألن اختالف املن

 فاملنهج التارخيي سبيلنا إىل االهتمام بالسرية الفكرية للمفكر .لتعددها ولكل ذلك مربراته املنهجية

واملنهج التحليلي سبيلنا إىل تفكيك املفاهيم واستخالص املعاين، إضافة إىل ذلك استعنا باملنهج 

  .املقارن الذي فرضته الضرورة من حني آلخر

 وثالثة  مدخل،مقدمة: مواد هذه القراءة ضمن هيكلة منهجية مقسمة إىل   هذا وقد توزعت 

  .ل، خامتة وملحق للفهارسوفص

 إذ ضمت عناصر منها . فهي ككل مقدمة وصف استطالعي حملتوى املذكرة،    أما املقدمة

  .تعريف باملوضوع ودوافع اختيار املوضوع واإلشكالية واملنهج املتبع يف حتليل هذه األخرية

 فقد خصص لطرح املهاد النظري للسرد التارخيي، فكان قراءة ملسرية ،   وأما فضاء املدخل 

     ريكور الفلسفية من الرمز وصوال إىل السرد والتاريخ، من إشكالية الرمز إىل إشكالية النص 

 ختتصر أهم اللحظات الفكرية اليتهي  إشكالية التاريخ، ا فإشكالية السرد وأخري،إىل إشكالية الفعل

ديث عن السرد واحل القنوات اليت من خالهلا تأتى للبحث التارخييوتبني مشروعه الفلسفي 

مفهوما كاحلديث عن غريه من املصطلحات واملفاهيم يقتضي السؤال عن التارخيي مصطلحا و

لداللة اللغوية واالصطالحية لكل لماهيته وكيفية اشتغاله وصريورته، لذلك ال مناص من التعرض 

   .همامن

؟   إىل أي مدى ينتمي التاريخ إىل احلقل السردي:    متحور الفصل األول حول سؤال أساسي هو

على طبيعة التاريخ ومن مثة الوقوف إن غرض هذا التساؤل هو ضبط العالقة بني التاريخ والسرد 

ما يتضح وهو فلما كان التاريخ أحداثا متتابعة فقد كانت له طبيعة سردية : وهي باألساس ثالثية

 بل أن التاريخ رواية، ال يعين هذا أن الرواية تاريخ و احلبكة واحملاكاة، التكرار السردي:من خالل

وإذا  ،هنا كانت الطبيعة الثانية للتاريخ وهي الطبيعة القصدية يظل لكل منهما كيان مستقل من

يال مقوم أساسي من ال يعين هذا أن التاريخ ال يعتمد اخليال بل اخلكان مرجع التاريخ الواقع 
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طبيعة ثالثة تعرب عن الطبيعة األوىل والثانية وهي الطبيعة الرمزية  يعكس  ماوهذامقومات التاريخ 

   .واخليالية

  البد من حتديد البنية األنطولوجية واالبستيمولوجية للسرد التارخيي وذلك،    يف الفصل الثاين

 األول تعلق :مبحثنيلى  واحتوى الفصل ع.لوقوف على مباحث ذات الصلة بالسرد التارخييل

 الزمان وعالقته بالسرد بأنطولوجيا السرد التارخيي وضم عناصر على صلة باألنطولوجيا منها

 وملا كان البحث عن احلقيقة هو ما مييز عمل املؤرخ، فإنه ال وجود حلقيقة واحدة مطلقة .والتاريخ

  .من املفاهيم األنطولوجية اليت متيز السرد التارخييشاملة يف التاريخ، اهلوية السردية أيضا واحدة 

وكيف ؟  كيف ينشئ املؤرخ عامله السردي: منها ابستيمولوجيةمبشكالت ين الثابحث املتعلق 

مما الشك فيه أن مثل هذا االستفهام ميثل إحدى أمهات القضايا اليت ؟  ينتقي األحداث اليت تشكله

 لكن .لية للمعرفة التارخيية ويف مقدمتها كتابة احلدث التارخيييف ممارسام العم حيتك ا املؤرخون

؟ وإذا كانت كتابة التاريخ تتم  ؟ هل وفق القواعد السردية أم وفق القواعد العلمية وفق أي قواعد

 الفصل ختتموا .ذه القواعد هي عالقة غري مباشرةقة التاريخ عال فإن ،وفق القواعد السردية

التارخيية مبا هي حوض الكائن الذي تتجمع فيه خمتلف الصور املاضية احلديث عن الذاكرة ب

  .واحلاضرة

إذ يرتبط السرد : على أبعاد السرد التارخيي واقتصر على ثالثة أبعاد الفصل الثالثركز     

التارخيي باإليديولوجيا اليت هي عبارة عن منظومة متكاملة من اآلراء واملعايري واملواقف اليت تعكس 

لحة اجلماعية، للسرد التارخيي أيضا خلفيات يوتوبية تفتح له عامل املمكن برفض الوضع الراهن املص

واملاضي وحىت يكون عمل اليوتوبيا بناء ال هداما جيب أن متر باملنعطف التطهريي للنقد الذي حيد 

الستعاري  بعيدا عن هذا وذاك تتمثل استطيقا السرد التارخيي يف اجلانب ا.من طموحاا الزائفة

  .والشعري وكالمها مينح السرد التارخيي صبغة فنية تروق املتلقي

كانت مجعا لشتات ما مت تفصيله يف هذه القراءة من جهة، حاملة آفاقا مستقبلية فامتة أما اخل    

  .لبحث من جهة أخرىقابلة ل

د ذكرهم يف جمموعة من الفهارس منها فهرس األعالم الذين وراحتوى البحث على     هذا وقد 

املذكرة وثبت بأهم املصطلحات املترمجة وفهرس للمصادر واملراجع املعتمدة، إذ استعنا مبجموعة 



  ا�����ـــــ�

 

 6 

 هذا وقد بشكل خاص،" الزمان والسرد"من املصادر باللغتني العربية والفرنسية بشكل عام وثالثية 

  .أو سطحيرجعنا إىل بعض املراجع املتنوعة اليت تناولت فكر ريكور سواء بشكل معمق 

وبالنظر إىل طبيعة البحث األكادميي الذي ال خيلو من العقبات اليت تتباين حبسب الفرع    

 لة القول، اإلقرار ببعض الصعوبات والعقبات الطفيفة اليت واجهتنا يف عملناففمن نا. واملوضوع

  من–ياولو نسب–ونأمل أننا وفقنا يف إعطاء املوضوع املطروق حقه واليت ال داعي لذكرها 

 .الفحص والدرس
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         هو حديث عن سفر طويل يف الفلسفة التأويلية، حديث *احلديث عن بول ريكورإن     
عن مسرية فكرية نيف عمرها عن اخلمسني سنة من التأمل والعطاء، لكن حماولة فهم املعىن العميق 

رية هلذه املسرية أو هلذا املشروع الذي شرع فيه ريكور وبقي يعمل على إجنازه حىت اللحظات األخ
 من هنا ،من حياته هو من الصعوبة مبكان، نظرا ملستوى العمق الذي بلغته أفكار هذا الفيلسوف

كانت أمهية هذا املدخل الذي سيكون عبارة عن قراءة ورصد ألهم اللحظات الفكرية اليت سبقت 
 على فلسفته ما قبل السردية واليت سامهت بشكل ذا املدخلقف هي باختصار س.مشروعه السردي

   فما هي هذه اخلطوات الفكرية اليت سبقت خطوة السرد ؟ .أو بآخر يف ميالد املشروع السردي

I       –إىل النص  من الرمز :  

 دون حجر الزاوية، فإنه جيب علينا ن    إذا كانت الفلسفة تعمري أفكار ومفاهيم والتعمري ال يكو
ف على مداخلها وخمارجها أن ندرك إذا كنا نريد أن نقف على أصول فلسفة من الفلسفات ونتعر

حجر زاويتها قبل كل شيء، فلسفة ريكور على غرار الفلسفات األخرى هلا كلمات مفتاحية 
                                                              :ختتصر الفلسفة الريكورية يف كلمتنيميكن أن  ، فكريةق منها ويعود إليها بعد كل جولةينطل
عىن أخذ مسافة بيننا وبني ثقافتنا اليت ننتمي إليها مب **distanciation أخذ مسافة :الكلمة األوىل -

       .                وهذا شرط ضروري لفهم أي جتربة إنسانية

 أي أنه ؛املنعرجات لذلك يلقب ريكور بفيلسوف نعطف أو املtournant املنعرج :الكلمة الثانية -
  . بالعالمات والنصوص والرموزطملوسو اخيتار الطريق الطويل غري املباشر

                                                 
، تأثر بالفلسفة الوجودية 2005 تويف سنة 1913 سنة   Valence بول ريكور فيلسوف فرنسي ولد مبدينة فالنس *

، كما درس Nanterreوالفينومينولوجية وأبدع يف الفلسفة التأويلية، تقلّد عدة مناصب جامعية منها رئيس جامعة نانتري 
  . يف جامعات فرنسية وأمريكية

  .152.، ص1991 املغرب،فيلسوف، دار اخلطايب، ) 100(، قاموس الفلسفة مجال هاشم -
 من كلمة ق واملصطلح مشت.بالتماسف" الذات عينها كآخر " يف كتاب distanciation يترجم جورج زينايت مصطلح **

distanceننا نستطيع أن نظل  ويعد بول ريكور أول من استعمل هذا املصطلح يف جمال التأويل، إذ يعين به أ مبعىن مسافة
 .ه مسافة بيننا وبني هذا االنتماءأوفياء النتمائنا الثقايف والتارخيي وأن نضع يف الوقت ذات
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باعتبار  - الذي خيضع هلاتني املقولتني"Le symbole donne à penser")1( انطالقا من شعاره    
 أخرى  جهة هو هذه املسافة اليت تفصلين عن املعىن املقصود من جهة ومنsymbole أن الرمز

إىل املعىن املقصود بعيدا عن ثقافيت يف الوقت لرمز هو هذا املنعرج الذي ينبغي عبوره للوصول ا
؟ ما هي  كيف مت هذا االنتقالف . ارحتل ريكور من تأويل الرمز إىل تأويل النص-نفسه نابع منها

  ؟  مث ما هي تداعياته؟ أسبابه

   : املنعرج الرمزي يف جتربة الشر-أوال

 بني اإلرادي  متأمال يف اإلرادة، باحثا يف العالقة املتبادلة*مساره الفكري وجوديا    بدأ ريكور 

volontaire والالإرادي involontaire وهو ما جسده اجلزء األول من   ويف إمكان حدوث الشر
 Le"" اإلرادي والالإرادي "واملوسوم بـ" Philosophie de la volonté ""فلسفة اإلرادة "كتابه

volontaire et l’involontaire"،اليت   يرجع البعض هذه البداية الوجودية إىل طفولة ريكور احلزينة
 األمل ، خاصة إشكالية املعاناة والفكرياحتفظ منها بأفكار الزمته منذ بداية مشروعه الفلسفي

 être ا بسيطابالفعل من خالل املؤلف املذكور آنفا جند أن اإلنسان عنده ليس كائن ،)2(واخلطيئة

simple، اإلرادي والالإرادي أو باألحرى كائن : مها متناقضنيكائن خاضع دائما لقطبنيهو  إمنا 
Un être limite qui ne consiste pas avec lui-mêmeحمدود ال يتطابق مع ذاته 

)3(.  

ا يتساءل ريكور عن سبب وقوع اإلنسان يف الشر ويهتدي إىل أن سبب ذلك هو الطبيعة هن
ة؛ أي عدم وجود تناسب بني طموح اإلنسان وإمكانات الواقع، فيعيش اإلنسان هشاشة اإلنساني

املشكل الذي يطرح ف ")4(هذا الوضع على الصعيد العاطفي والعملي وهو ما يدفعه للوقوع يف الشر
... حول الشر، هو أن الشر ظاهرة ضعف، جرح، أمل مفتوح لقلب أمنيته حياة وعيش أفضل

                                                 

Ricœur, Réflexion faite(autobiographie intellectuelle), Editions Esprit, Paris, 1995,P.31. Paul)1(  
   ريكور بدأ حياته الفكرية وجوديا وانتهى فينومينولوجيا هرمنيوطيقيا  خالفا ملا يعتقده نقاد ريكور وقراؤه ممن يرون أن *

فمن   الذات اإلنسانية حمور كل فلسفته، لكن الذي تغري هو املنهجت، إذ كانانتهى وجوديانرى أن ريكور بدأ وجوديا و
  .منهج تأملي إىل منهج فينومينولوجي إىل منهج هرمنيوطيقي

 )2(   Frédéric  Martel, Le voyage philosophique de Paul Ricœur, in, Magazine littéraire, Paris 

N° 359, 1997, P85. . 
  .92.، ص2004، 8الربيع ميمون، املسار الفلسفي لبول ريكور، ضمن جملة أوراق فلسفية، مركز النيل، القاهرة، عدد  )3(
املنظمة  مركز دراسات الوحدة العربية،  جورج زينايت،، ترمجة)من تقدمي جورج زينايت( عينها كآخر الذات  بول ريكور،)4(

  .14.ص. 2005،العربية للترمجة، بريوت
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إال أن هذا الشر ال ميكن التعبري عنه إال من  ،)1("شر هي اهلشاشة العاطفية مشكلة ال،باختصار
صادفت من جهيت هذا املشكل للرمز يف : " ريكوروهو األمر الذي نلمسه يف قولخالل رموز 

والحظت أنه ال وجود لقول مباشر عن االعتراف  الدراسة الداللية اليت خصصتها لالعتراف بالشر
تعبريات غري مباشرة مقتبسة من الدائرة اليومية ... العتراف بالشربل الحظت أن وسيلة ا

  .)2("للتجربة

 وإذ يشرح ريكور معىن .)3(يلنا على معىن خفيحتوالرمز بالنسبة له هو عالمة هلا معىن مزدوج      
   الرمز يف مواضع كثرية ختتلف باختالف استعماالته إال أن هذه التعاريف تلتقي يف نقطة واحدة 

 مباشر نلمسه من دمها جلي واضح أح: كان تعبريا أو عالمة فهو حيوي معنينيءالرمز سواهي أن و
 ىن احلريف نلمسه من القراءة التأويليةع واآلخر خفي غامض غري مباشر يدل عليه املالقراءة احلرفية

 expressions àأقصد ذا املصطلح العبارات ذات املعىن املزدوج" :يعرفه يف أحذ املواضع بقوله

double sens الرمز عالمة: " يف موضع آخر عنه يقول،)4(" اليت غرستها الثقافات التقليديةLe 

symbole est un signe  وهو مثل كل عالمة يصبو إىل شيء بعيد نوعا ما ويقدر بالنسبة هلذا  
 intentionnalité ألن الرمز يستهدف قصدية مضاعفة،الشيء ولكن ليست كل عالمة رمز

double ")5( ،بل من خالل تعبرياته يؤكد ريكور أن الشر ال ميكن إدراكه مباشرةعموما  
 التناهي ": املعنون بـ"رادةاإلفلسفة "هذا ما وقف عليه يف اجلزء الثاين من كتابه  ،)6(رموزهو

           "La symbolique du mal ""رمزية الشر ":جبزأيه "Finitude et culpabilité"" واإلمث
  ." L’homme faillible"" اإلنسان اخلطاء"و

                                                 

 )1(   Paul Ricœur, De la morale à l’éthique et aux éthiques, in, Un siècle de philosophie 1900-

2000, Editions Gallimard/centre Pompibou, Paris, 2000, P.P.  112 .113.   
، ترمجة وجيه أسعد، أطلس للنشر والتوزيع، اجلمهورية العربية السورية )حماولة حول فرويد(ول ريكور، يف التفسري ب )2(

  .21.، ص2003دمشق، 
  .237.ص، 1999بيتر كونزمان وآخرون، أطلس الفلسفة، ترمجة جورج كتورة، املكتبة الشرقية، بريوت، الطبعة الثامنة،  )3(

 )4( Paul Ricœur, Du texte à l’action (Essais d’herméneutique), Editions du Seuil, Paris, 1986, P. 
29. 
 )5( Paul Ricœur, Le conflit des interprétations (Essais d’herméneutique), Editions du Seuil 

Paris, 1969, P.285. 
 /الدار العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر/ االختالفدافيد جاسرب، مقدمة يف اهلرمينوطيقا، ترمجة وجيه قانصو، منشورات )6(

  .152.، ص2007بريوت، 
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     يف العامل هانبثاث ظهور الشر وذا حاول ريكور أن يقيم رؤية لإلرادة حيدد مبقتضاها كيفية   
 ال تتكلم عن الدنس"الرمزية ف )1(غري أن معرفة الشر كواقع يسبقين ال ميكن أن يتم دون وسائط

  .)2("رة وخاصة بل مبصطلحات غري مباشرة وجمازيةعن اخلطيئة أو عن الذنب مبصطلحات مباش

  : أو ثالث مناطقيرجع ريكور الرمز إىل ثالث مصادر

ل الظواهر ك منطقة الكوين والديين، فقد ننظر إىل السماء بوصفها وجه من وجوه العايل و-والأ
  .)3(الكونية هي دالئل ورموز على وجود اخلالق

ال نبلغه إال بسرد املستيقظ وملا كان  ره مشهدا ليليا جمهول لدينا منطقة احللم، إن احللم باعتبا-ثانيا
 فاهتمام ريكور بالتحليل ، ألنه ميكن أن يروى وحيلل ويؤول،احللم كذلك فهو قريب من اللغة

ذ أن التأمل حول اخلطيئة يتطلب التأمل يف إ ، أوال مبشكلة الشرالهتمامهالنفسي هو نتيجة طبيعية 
 فالتحليل النفسي يرتبط مبشكالت ،ة وثانيا الهتمامه مبشكلة اللغةسي للخطيئتأويل التحليل النف

   .)4(فمثال احللم هو نوع من اللغة الرمزيةاللغة بسبب استخدامه للبىن الرمزية، 

 منطقة اخليال الشعري، إن اخليال ليس هو القدرة على تكوين الصور فقط بل هو الصورة -لثاثا
الكلمة اليت  - وهذه الصور Bachelardيم املتكلم كما يذهب باشالرالشعرية اليت تضعنا يف صم

  .)5( هي الرمز، التمثيل- تتجاوز الصورة

 فالكون والرغبة ، تشترك يف نقطة واحدة هي اللغة اليت ينبع منها الرمزعلى أن املناطق الثالث     
ن طريق نيب، كذلك احلامل يف واملتخيل ترجع إىل اللغة، السماء اليت تروي جمد اهللا ال تتكلم إال ع

الشاعر هو الذي على أن حلمه منغلق على ذاته وال نطلع على ما جرى له إال إذا قص لنا حلمه، 
يبين لنا والدة الكلمة من ظلمات الكون والنفس، وقوة الشاعر تكمن يف توضيح الرمز وذلك 

                                                 
  .25.، ص2003حسن بن حسن، النظرية التأويلية عند بول ريكور، منشورات االختالف، اجلزائر،  )1(
  2003 ،لدار البيضاءا / العريب، بريوتبول ريكور، فلسفة اإلرادة اإلنسان اخلطاء، ترمجة عدنان جنيب الدين، املركز الثقايف )2(

  .15.ص
  .22.، صور، يف التفسري حماولة حول فرويدبول ريك )3(

)4(  Paul Ricœur, from existentialism to the philosophy of language, in, Philosophy today 

Proquest, N°1973, 2002, P.  9 . 
  .23.، صبول ريكور، يف التفسري حماولة حول فرويد )5(
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 ثالث طبقات يف التكوين الرمزي هذا وميكن التمييز بني .)1(حني يضع الشعر اللغة يف حالة انبعاث
  :للشر

الدنس : من الرموز التاليةالشر فعلى سبيل املثال ينشأ وتتمثل يف منابت املعاين،  : الطبقة األوىل-
souillure السقوط ،chute االحنراف ،déviation .  

 من  تتمثل يف األساطري الكربى باعتبارها طبقة رمزية وهي عبارة عن نوع: الطبقة الثانية-
من اخلطاب اإلرادي إىل  ريكور ينتقلنالحظ كيف  هنا ،)2(القصص تتخذ كأمثلة عن أصل الشر

وهذا ما نلمسه  فيدرس األساطري اليت حتكي كيفية وقوع اإلنسان يف الشر ،اخلطاب األسطوري
 املوجودة يف  oeuvresورحت أدافع عن ضرورة القيام مبنعرج عرب العالمات، واآلثار" :من قوله

 حشد من إىل volonté mauvaise وذلك حني أسندت اعتراف اإلرادة الشريرة... امل الثقافةع
وجدت نفسي أمام " :هقول عن هذه األساطري ب أمثلة ريكور يعطينا،)3("اطري املفككةالرموز واألس

  .)4("التراجيديا اليونانية، أسطورة آدم يف التوراة: رؤى كثرية للعامل متعلقة بفهم الشر

تتمثل يف املوعظة الدينية باعتبارها طبقة رمزية، لذلك حرص ريكور دائما على : لطبقة الثالثة ا-
أال يقرأ لغة اإلجنيل قراءة حرفية تقلصه إىل معىن واحد، لكن قراءة رمزية ختتزن رؤى ومعاين 

  .)6(" تتوقفالدالالت ال تنضب وإحاالت " :علي حربحسب  وذلك ألن الرموز )5(متعددة

 أجل حتليل هذه الرموز، وبلوغ معناها الباطين جلأ ريكور إىل منهجية جديدة هي من   
 ، التأويل مبثابة يتطلب تأويال مزدوج املعىن، فالرمز الذي هو تعبري لساين interprétationالتأويل

جهد لفك الرموز من أجل   فالتأويل عبارة عن نشاط أو،*عمل للفهم يهدف إىل فك الرموز
                                                 

  .24.، صكور، يف التفسري حماولة حول فرويدبول ري  )1(
  .11.، ص8 هنري دوالكروا، فيلسوف املعىن بول ريكور، ترمجة حيي هويدي، ضمن جملة أوراق فلسفية، عدد  )2(

)3(  Paul Ricœur, Réflexion faite, P.34. 
)4( Paul Ricœur, Un parcours philosophique, Propos recueillis par François Ewald, in Magazine 

littéraire, Paris, N° 390, 2000, P. 20. 
  .153. دافيد جاسرب، مقدمة يف اهلرمينوطيقا، ص )5(
  .69.، ص1991 علي حرب، لعبة املعىن، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  )6(
  : يشرح ريكور هذه العالقة بني التأويل والرمز بقوله*

 "Le symbole est une expression linguistique à double sens qui requiert une interprétation 

l’interprétation un travail compréhension qui vise à déchiffrer des symboles ".  
-  Paul Ricœur, De l’interprétation (Essai sur Freud), Editions du Seuil, Paris, 1965, P. 18. 
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يه يرتبط الرمز الذي هو الوسيلة املثلى للتعبري عن جتربة الشر بالتأويل الذي هو الطريقة وعل .الفهم
 بوجود اأكثر من هذا جعل وجود الرمز مرتبط .النموذجية لفهم الرمز، فالعالقة إذن تكاملية

 من ، فيكون هناك رمز كلما انسجم مع نشاط التأويل وباملقابل وجد التأويل ألجل الرمز،التأويل
  :خالل املخطط التايل نالحظ العالقة بني الرمز والتأويل والشر

 

 

 

  

  

  

  

من منطلق أحباثه حول مشكلة  herméneutique  * فإن ريكور وجل باب اهلرمنيوطيقا،وبالفعل
الشر، اليت تعرب عن الضالل املبهم لإلرادة واليت ال ميكن إخضاعها ملوضعه مباشرة إال انطالقا من 

يف العمل الذي قمت به عن اإلرادي والالإرادي كنت أراهن " :يوضح ذلك قائال ،)1(تأويل الرموز
ي هولكن بقيت آنذاك أمامي مشكلة عسرية ال أجد حال هلا و.. .ومقروءةعلى وجود بىن واضحة 

 أي ينبغي تأويل ؛اإلرادة السيئة أو الشر وتبدى يل وقتها أنه جيب علي أن أغري املنهجية املتبعة

                                                 
ويعين يفسر أو يشرح أو يترجم، ويبدو أن هذا الفعل يتعلق                   hermeneuein نيوطيقا من الفعل اليوناين تأيت كلمة هرم*

لغة أهل البقاء من بين اآلهلة إىل أهل  رسول آهلة األوملب، وظيفته ترمجة وتوضيح ونقلHermes لغويا باإلله هرمس 
ن اهلرمسية لتشابه الوظيفة، فكالمها يؤدي دور توسطي، هرمس يتوسط بني الفناء من بين البشر واشتقت اهلرمنيوطيقا م

  . اآلهلة وبني البشر، واهلرمنيوطيقا تتوسط بني معىن جلي ومعىن خفي
  2003، دار النهضة العربية، )نظرية التأويل من أفالطون إىل غادمري( عادل مصطفى، فهم الفهم مدخل إىل اهلرمنيوطيقا -

                                                                                                     .         17.ص
 للعلوم ناشرون الدار العربية / جان غرندان، املنعرج اهلرمنيوطيقي للفينومينولوجيا، ترمجة عمر مهيبل، منشورات االختالف )1(

  .142.، ص2007بريوت،  / اجلزائر

 التأويل
 

 الرمز

 الشر
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وبواسطة هذا املنعطف الرمزي دخلت أول مرة إىل ساحة التأويل ومشاكل علم ... األساطري
  .)1("التأويل

 فإن  إىل داللة أخرى سكت عنها اخلطاب فإذا كان الرمز يشري،هكذا يرتبط التأويل بالرمز     
       )3("موزبأا طريقة لفك الر" : اهلرمنيوطيقا ريكورهلذا يعرف ،)2(التأويل يشتغل على هذه الداللة

عرفت الرمزية والتأويلية الواحدة مبصطلحات األخرى، فمن ناحية تستدعي الرمزية " :أوكما يقول
ومن ناحية عكسية هناك مشكلة تأويلية ألن هناك لغة ... تأويال ما ألا تقوم على بنية داللية معينة

لكن هذا التعريف  .)4("املباشرةهلذا حددت التأويلية بفن الكشف عن املعاين غري  غري مباشرة و
إن تعريف اهلرمنيوطيقا " : خبصوصه يقول وهو ماسيوسع فيما بعد، ألنه بنظر ريكور ضيق وحمدود

  . لذلك سينقلها إىل ميدان أوسع هو الذات والنص،)5("بتأويل الرموز تعريف ضيق

 . النص ننتقل إىلمث نتوقف عند الذات، بداية

  :ة البحث عن املعىن سؤال الذات يف جترب-ثانيا

 De Lacroix اسافر ريكور فوق أرضيات معرفية كثرية حبثا عن املعىن، لذلك يرى دوالكرو     

أن مشروع ريكور ينحصر يف إجياد حقيقة املعىن عن طريق جمهود يبذل إلزالة احلجب اليت خيتفي 
     صلة بإمكانية فهم الذاتولعل من أكثر املعضالت اجلذرية يف املعىن تلك املت، )6(وراءها املعىن

  ؟ على نفسه" األنا أفكر"؟ كيف يتعرف  كيف تعي الذات ذاا: ومن األسئلة اليت تراودنا هنا

هنا بالضبط متثل تأويلية ريكور حتوال جذريا لربنامج الفلسفة التأملية خاصة الكوجيطو      
  . Husserlالديكاريت وفينومينولوجيا هوسرل

                                                 
)1(  Paul Ricœur, J’attends la renaissance, Propos recueillis par Joël Roman/Etienne Tessin, in 

www.fondsRicoeur.fr/23/02/2009/9:00 . 
الدار العربية للعلوم / منشورات االختالف،)صفائح نقدية يف الفلسفة الغربية (واالحتمالحممد شوقي الزين، اإلزاحة  )2(

  .120.، ص2008بريوت، /ناشرون، اجلزائر
)3(  Paul Ricœur, Réflexion faite, P.31. 

، ترمجة سعيد )فلسفة بول ريكور(بول ريكور، من الوجودية إىل فلسفة اللغة، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد  )4(
   .272.، ص1999ت، الغامني، املركز الثقايف العريب، بريو

)5(  Paul Ricœur, Du texte à l’action, P.30. 
  .6.هنري دوالكروا، فيلسوف املعىن بول ريكور، ص )6(
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والذي  كما هو متجذر يف الفلسفة التأملية ساس احلدسي للكوجيطو الديكاريت،ينتقد ريكور األإذ 
يتأسس على عالقة بديهية مباشرة بني الذات العارفة وذاا، مستمدا هنا كل أنواع النقد املوجهة 

  . Freud وفرويد Nietzsche، نيتشه Marxللكوجيطو، كنقد ماركس

ي رؤية دلقد كانت ل: "النفسي يف كشف املخفي بقولهفمثال يشيد ريكور باستفادته من التحليل 
   مل تعد موجودة اآلن، حيث يعمل التحليل النفسي وفقها بالعودة إىل الطفولة، بالعودة إىل كل 

أما  ،ما هو بدائي أو الوحشي، فهي تعين إذن رؤية فرويد يف تبديد األوهام وتعرية ما يراد إخفاؤه
  .)1("اها أمام ما هو مهيكل يف املمنوعاتاليوم فأريد أن أكون أكثر انتب

    مما الشك فيه أن عمل فرويد يوضع على قدم املساواة مع عمل كل من ماركس ونيتشه  
 هاجم ثالثتهم وعي الذات لذاا إذفالقرابة بني هؤالء أصبحت واضحة كنقاد للوعي املزيف، 

خالل بوادر مودعة يف " ذاا إال منوبعدما أدرك ريكور أن الذات ال تعرف  )2(املباشر والشفاف
الذاكرة واخليال املغروسة يف الثقافات، نتج عن ذلك التخلي عن افتراض الشفافية والفورية اليت 

   .)3("جيطوويتسم ا الك

 هذا ريكور يصف ،cogito blesse    هكذا حتول الكوجيطو املفكر إىل كوجيطو جمروح 
لديكاريت يتصف باملباشرة الشفافية والوضوح، فإن الكوجيطو إذا كان الكوجيطو ا" :التحول بقوله

 ميكن أن نوضح ذلك من خالل املخطط ،)4("التأويلي ميتاز باللفة الطويلة حول الرموز واألساطري
  :التايل

   

      

  

  

                                                 

 )1( Paul Ricœur, Un parcours philosophique, P.20.  

 )2( Paul Ricœur, Le conflit des interprétations, P.148. 

 )3( Glenda Ballantyne, Creativity and critique (Subjectivity and agency in Touraine and         
Ricœur), Editions Brill, Leiden\Boston, 2007, P.15. 
 )4( Paul Ricœur, Auto compréhension et histoire, in, www.fondsRicoeur.fr/23/02/2009/9:00.   

جيطو اروح والك
اللمجروح اروح 

L’attestation الشهادة  
  

L’opacité       الضبابية 
  

La médiation الوساطة 

L’apodictite      الوضوح
  

La transparence    الشفافية 
     

 L’immédiateté املباشرة   

 الكوجيطو املفكر
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 هكذا كان االقتناع التام بأنه مل يعد هناك جمال لوجود الذات مبا هي وعي كمركز للخطاب    
 فلم تعد الذات مقياسا ملعرفة الوجود، بل مل يعد وجود اإلنسان حقيقة مباشرة لعامل،أو كمرآة ل

، لذلك يعترب ريكور أن ممارسة   Des cartes تنكشف يف ضوء الفكر كما كان عند ديكارت
الذات لوجودها يربز من خالل حقل رمزي داليل وبالتايل يسطع فهم الذات عرب فهم وتأويل 

 وألن حقيقة األشياء )1()نيتشه(الثقافية  و)ماركس( اإليديولوجية ،)فرويد (رموزها الالشعورية
 الذي كالذات ال تعطى لنا على حنو مباشر بل بطريقة غري مباشرة، فنحن يف حاجة ملحة للتأويل

   .خيوض مغامرة الطرق امللتوية

 طبيعية آنية أنه ال توجد عالقة" : حسب ريكور يكشف عن معطيات أساسية أمههاتأويلفال    
 ذا الوسيط هوه، )2("ومباشرة بني اإلنسان والعامل وال بني اإلنسان واإلنسان وهنا البد من وسيط

  لكن بطريقة، الواقع لذلك يصف وظيفة الرمز بأا وساطة شاملة للفكر بيننا وبني،اجلهاز الرمزي

ل عرب الرموز، فإن من إذا كان من مقتضيات اإلرادة الشريرة االنعطاف الطوي ف.*مباشرة غري
مقتضيات هذا االنعطاف انتقاد شفافية الكوجيطو، فالذات ال تدرك نفسها مباشرة بل عن طريق 

  .)3(**العالمات املوجودة يف مذكرا وخميلتها

يف إطار تبنيه للطريق الطويل غري املباشر الذي يقود إىل تأويلية منهجية، ينتقد ريكور أيضا     
سرل يف بعض جوانبها، خاصة التفسري املثايل املعتمد على احلدسية واملباشرية كما فينومينولوجيا هو

ن فهم املعاناة البشرية اليت حتدث عنها ل يف تأسيس فينومينولوجيا ذاتية، أليرفض زعم هوسر
دون سلوك طريق ملتوية، وهي منعطف تأويل "هوسرل ال ميكن حسب ريكور أن متضي قدما 

                                                 
 الناشرون ،، ضمن جملة كتابات معاصرة)صراع التأويالت فوكو وريكور منوذجا(جراد، أركيولوجيا علوم اإلنسان نوفل  )1(

  .73.، ص1999، 38لتوزيع املطبوعات والصحف، لبنان، عدد 
 دار ، ضمن جملة دفاتر فلسفية،بد العايل عبد السالم بنع/ فلسفة اللغة، ترمجة حممد سبيالبول ريكور، من علم اللسانيات إىل )2(

  .92.، ص2005، 5توبقال للنشر، املغرب، جملد 
:هوهذا ما وقف عليه ريكور يف قول *  

 "Le symbolique c’est l’universelle médiation de l’esprit entre nous et le riel, le symbolique 

veut exprimer avant toute chose la non immédiateté de notre appréhension de la réalité ."  
- Paul Ricœur, De l’interprétation, P.20. 

  ."يف التأويل حماولة حول فرويد"و" صراع التأويالت: " يف هذه املرحلة وضع كتابني مهمني** 
)3(  Paul Ricœur, Réflexion faite, P.30.  
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ف فينومينولوجيا هوسرل اليت حيركها حلم الفلسفة التأملية يف تأسيس ذايت  خبال)1("هذه الرموز
لك بإخراجها من ضيق فلسفة ذإعادة النظر يف هذه الفينومينولوجيا وعليه جذري للوعي، يتوجب 

  . التأويليالتعايل إىل سعة اخلطاب الفلسفي

لهرمنيوطيقا، فكالمها منهج تأملي  فإن الفينومينولوجيا تظل امتدادا ل،وأما ماعدا هذا اجلانب     
 على ضرورة غرس  ويف مواضع كثريةمكرس لفهم النفس، لذلك يؤكد يف أكثر من كتاب

لن أتردد يف القول " : وهو الذي يقولالفينومينولوجيا أو تطعيمها بالفينومينولوجيا  يف اهلرمنيوطيقا
 الوقت الذي حتدث فيه عن زرع  يف، لكن)2("إذن جيب على اهلرمنيوطيقا أن تتطعم بالظاهرتية

 وما هدمته )3(اهلرمنيوطيقا يف الفينومينولوجيا حتدث أيضا عن دمي اهلرمنيوطيقا للفينومينولوجيا
 اهلرمنيوطيقا هو الفينومينولوجيا يف زيها اهلوسريل، إذ يسلط عليها تأويلية تتجاوز عثراا

لتوسط بني اهلرمنيوطيقا والفينومينولوجيا جنده  ويف حماولة منه ل)4(، خاصة مبدأ التعايلونقائصها
إنه يندرج ضمن فلسفة : أحب أن أميز التقليد الفلسفي الذي أنتمي إليه خبصائص ثالث" :يقول
  .)5("لفينومينولوجياا ينتمي إىل فينومينولوجيا هوسرل يود أن يكون بديال هرمنيوطيقيا هلذهو تأملية

إمنا اهلوسرلية  للكوجيطو الديكاريت أو الظاهرية  نقده أن ريكور سواء يف،خالصة القول    
غري املباشر، فلم خيتر السبل املوسوط بالرموز و الطريق الطويل  متبنيا يف ذلك،عن املعىن بحثي

املباشرة يف صياغة أفكاره، إمنا اختار الطرق امللتوية واملتعرجة، حىت لقب بفيلسوف املنعرجات 

                                                 
  .271.بول ريكور، من الوجودية إىل فلسفة اللغة، ص )1(
  2005، ، ترمجة منذر عياشي، دار الكتاب اجلديد املتحدة، طرابلس)دراسات هرمنيوطيقية(بول ريكور، صراع التأويالت  )2(

  .48.ص
)3(  Pascal Dupond et Laurent Cournarie, Phénoménologie (Un siècle de philosophie), Editions 

Marketing, Paris, P.56.  
الدار العربية للعلوم ناشرون /، منشورات االختالف)حنو مشروع عقل تأويلي(وطيقا والفلسفة نيرمعبد الغين بارة، اهل )4(

  .346.، ص2008بريوت،  /اجلزائر
)5(  Paul Ricœur, Du texte à l’action, P.25. 



�را������� ��اءة ��-م� ا���و	��� إ� ا���د	�                                                                ا������   م���ة ر	

 

 18 

وذلك سعيا لبلوغ تأويلية تثمن لعبة الدالالت وتغلب املعىن على  )1(افوتأويليته بتأويلية االنعط
  .)2(املبىن، ألن حقيقة الذات يف املعىن

II       -من النص إىل الفعل : 

بعد تأمالته حول اإلرادة والشر من خالل الرمز، شرع ريكور يف رحلة فلسفية طويلة حول      
لة بنية اإلرادة  وهكذا تغري اهتمامه من مشك1970سنة  وذلك بدءا من أواسط texte اللغة والنص

  : عوامل قادت ريكور إىل هذا التغري هيةوهناك أربع .إىل مشكلة اللغة

  .التأمل يف بنية التحليل النفسي -

 .تغري املشهد الفلسفي حيث بدأت البنيوية حتل حمل الوجودية والفينومينولوجيا -

  )3(للغة الدينيةاالهتمام باملشكلة اليت تطرحها ا -

      وفلسفة اللغة  بصفة عامةاغتراب ريكور عن فرنسا أتاح له معايشة جناح آخر للفلسفة الغربية -

  .)4(  بصفة خاصةالعادية

  :ويف هذه املرحلة وقف على مشكالت لغوية منها

 : اللغة يف أفق اهلرمنيوطيقا-أوال

ت معها بنية اإلرادة، لكن مشكلة الشر جرريكور يف أعماله األوىل توضيح بعد الشر يف     أراد 
 بصفتها  باستعمال اللغة الرمزيةارتبطتت اللغوية شكالذه املهو مشكالت أخرى لغوية باألساس

مقاربة غري مباشرة ملشكلة اخلطيئة، فإذا كانت لدينا لغة مباشرة نستعملها يف خمتلف األغراض فإننا 
 هذه الرموز وغريها تروي قصة ، قبيل االغتراب، الضاللنستعمل لغة اازات للتعبري عن اإلمث من

 انتقل ريكور من االهتمام برموز الشر إىل االهتمام هنا نالحظ كيف. )5(بدء الشر القابلة للتأويل
                                                 

بريوت /دار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ال)فصول يف الفكر الغريب املعاصر(حممد شوقي الزين، تأويالت وتفكيكات  )1(
  .65.، ص 2002

  .163.، ص2001، منشورات االختالف، اجلزائر، )قراءة يف الفكر الغريب املعاصر(عمر مهيبل، من النسق إىل الذات  )2(
  .26.، ص8أمحد عبد احلليم عطية، اهلرمنيوطيقا الظاهرتية عند بول ريكور، ضمن جملة أوراق فلسفية، عدد  )3(
 104/105باريس، عدد /مركز اإلمناء القومي، بريوت ضمن جملة الفكر العريب املعاصر، ول ريكور أخريا،مطاع الصفدي، ب )4(

  .141.، ص1998
)5(  Paul Ricœur, from existentialism to the philosophy of language, P.  90 .  
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، هذا األخري الذي بعلم التأويل الذي يفسر الرموز ومن التأويل إىل االهتمام باملنعطف اللساين
  .)1( ذلك ألن التفكري باألساطري يعين البقاء داخل هم اللغة،التأويل بعلم ه داخل اهتمامله حصل

 تقف اء نقده لالجتاه اللساين البنيوي، إذومن أجل الوصول إىل هرمنيوطيقا موضوعية، ج    
التأويلية على النقيض من البنيوية بسبب إقصائها للذات يف عملية الفهم وذلك حتقيقا للموضوعية 

 التأويل البنيوي تأويال اختزاليا للتجربة اإلنسانية احلية يف بنيات رمزية ولغوية املنطقية ومنه يكون
ليس يف اهلرمنيوطيقا " :يف هذا اإلطار قدم ريكور متييزا دقيقا بني البنيوية واهلرمنيوطيقا، )2(مغلقة

تقي إال انغالقا على عامل العالمات، بينما جتد األلسنة تتحرك يف نطاق عامل مكثف بذاته وال تل
وهذا االنفتاح يعين أنه يف  )3("بعالقات تبادل الداللة، أما اهلرمنيوطيقا فتتميز بفتح عامل العالمات

كل حقل مسة ألسنية ومسة غري ألسنية هي مسة التجربة املعيشة وهو ما جيعل اهلرمنيوطيقا خمتلفة عن 
ر يرفض الفهم البنيوي للغة على فريكو ،)4(البنيوية اليت حتكم على نفسها بالبقاء داخل االنغالق

تشري كل وحدة فيه إىل وحدات  ،أساس أا نظام مغلق من العالقات ال يدل على شيء خارجه
لذلك مل يتردد ريكور ، )5(أخرى داخل نفس النظام، حىت صارت نظاما قائما على االكتفاء الذايت

Transcendantalisme sans sujetيف وصف البنيوية بأا نزعة تعايل دون ذات
)6(.  

 تقصي دور التأويلية يف الوصول إىل تإن الفكرة القائلة بأن اللغة نظام مغلق من العالما    
أي -النص مبؤلفه وبقارئه وذلك بوصفهااإلحالة أو إىل ما يقوله النص عن العامل، إذ تنكر رابطة 

ى ذات االنفصال عندما ، لكن سنالحظ فيما بعد أن ريكور يدافع عل)7( نوعا من الذات-الرابطة
    .يتحدث عن استقالل النص

                                                 
)1(  Paul Ricœur, J’attends la renaissance, propos recueillis par Joël Roman/Etienne Tessin, in 

, www.fondsRicoeur.fr/23/02/2009/9:00. 
   .42. 41.ص.، ص8، التأويلية بني التأسيس املعريف والفهم األنطولوجي، ضمن جملة أوراق فلسفية، عدد ي منري اد )2(
ية املعىن، ترمجة فريال جبوري غزول، ضمن جملة ألف، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البيضاء  بول ريكور، إشكالية ثنائ )3(

  .140.، ص1988، 8عدد 
  .67.، ص2003، ، املركز الثقايف العريب، املغرب)يري عادتنا يف قراءة النص األديبتغ(توليد الداللة حممد احلمداين، القراءة و )4(
  10،2006مركز النيل، القاهرة، عدد النص، ضمن جملة أوراق فلسفية، معضلة تفسريرمنيوطيقا و اهلنصر حامد أبو زيد، )5(

  .34.ص
)6(  Paul Ricœur, Réflexion faite, P.32. 
)7(  Paul Ricœur, from existentialism to the philosophy of language, P.  93 . 
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 ملكة كامنة يف اإلنسان فهو يسعى بواسطتها إىل فهم ما حوله وذلك كما  باعتبارهااللغةإن     
، لكن هذه اللغة هلا بنية )1( فاإلنسان كائن لغوي يف سعي إىل فهم العاملGadamerيرى غادمري 

بل  ، أي بنية الوحدات املنفصلة املعزولة عن بعضها البعضليست هي بنية التحليل البنيوي: "خاصة
يوضح هذا النص اختالف اهلرمنيوطيقا والبنيوية ، )2("بنية التحليل التأليفي أي التواشج والتفاعل

 فمنهج البنيوية منهج حتليلي مغلق يقوم على جتزئة الكل إىل عناصر وعزهلا :على مستوى املنهج
  ما فإن، عموما.نفتح يقوم على التأليف والتفاعلنيوطيقا فمنهج تركييب ملدراستها، أما منهج اهلرم

  .ينتقده ريكور يف البنيوية هو إقصاؤها الذات وانغالقها داخل البنيات

مل يكتف ريكور مبحاورة البنيوية بل اجته أيضا إىل الفلسفة التحليلية اليت استفاد منها من     
  :ناحيتني

  .للغة العادية خمتلفة عن منوذج اللغات املثالية والبنيويةا: فمن الناحية األوىل -

  .)3( كانت اللغة العادية مبثابة مستودع للتجارب اإلنسانية:الثانيةومن الناحية  -

هكذا انتقل ريكور من مشكالت وجودية إىل مشكالت لغوية، متوقفا مع البنيوية والتحليلية من 
  .يها االنفتاح على كل هذه الفلسفاتأجل الوصول إىل تأويلية منهجية، جيب عل

 :القراءةالكتابة وجدل :  النص-ثانيا

، فإنه شكالت وجودية متركز فيها الرمزمب  قد اهتم يف بداية مشواره الفكريريكورإذا كان      
نص هو الوحدة الثالثة من  وال.*وية حيتل واسطة العقد فيها النص إىل مشكالت لغفيما بعد انتقل

  .)4(الكلمة، اجلملة، النص:  املعلوم أن ريكور يقسم اخلطاب إىل ثالث وحداتفمناخلطاب، 

                                                 
)1( Hans George Gadamer, Vérité et méthode (les grandes lignes d’une herméneutique 

philosophique), Traduit de l'allemand par Pierre Furchon et autres, Editions du Seuil, Paris 
1996, P.515.               

  .37. ص،2003، ترمجة سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، بريوت، )اخلطاب وفائض املعىن(بول ريكور، نظرية التأويل  )2(
  .278.بول ريكور، من الوجودية إىل فلسفة اللغة، ص )3(

 ومركزية النص ، يتحدث حسن حنفي عما يسميه مركزية النص سواء يف الفكر العريب املعاصر أو الفكر العريب اإلسالمي *
  .           لتناص ، ا، لذة النص، تأويل النصم النص، قراءة النصعل: هي اليت قربت الفلسفة من اآلداب وذلك يف 

  .69.، ص2004، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ) إشكاالت احلاضر ( حسن حنفي، حصار الزمن - 
)4(  Paul Ricœur, On translation, Translated by Eileen Brennan, Editions Routledge, London\ 

New York, 2006, P.27.                
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   لق كلمة نص على كل خطاب مت تثبيته بواسطة طلن" :؟ يسأل ريكور وجييب ما هو النص
نفهم من هذا أن النص هو تثبيت الكالم بالكتابة أو هو الغيابات الرمزية اليت تنتشر  ،)1("الكتابة

لذات ويتم رصدها بواسطة الكتابة وهكذا يتحول النص إىل كائن يقول ويعرب بشكل خمتلف يف ا
عن كينونته اخلاصة بواسطة اجلدل املثمر بني الكتابة والقراءة، فالكتابة تثبت متثالت العامل عرب 

هو أو كور هو خطاب مثبت بواسطة الكتابة فالنص عند ري، )2(الرمز والقراءة تفك هذه الرموز
لقوة حتول بفعل الكتابة إىل شيء ثابت يقرأ وال يسمع يرمي من خالله الكاتب إىل خطاب كائن با

ألن النص بالنسبة لريكور يبدأ ، )3(قارئ يعمل على تفكيكها وتأويلها/توجيه رسالة إىل متلق
 واكتفاءه بذاته  باإلنعتاق عن خالقه فينفصل الكاتب عن املكتوب وحينها يعلن النص استقالله

 النص قادر على أن حياور من موقعه ذاك نصوصا أخرى وقراء كثريين، فيصري غياب وهنا يصبح
   وذلك باعتباره فسحة كالمية متجددة )4(املبدع برهانا ناصعا على قوة حضور النص وفاعليته

وعندما يستقل النص  )5(واحتماال ال يتوقف عن التأويل إذ يصعب إفراغه يف نسق منطقي صارم
يف البحث عمن يبدعه ومينحه قدرة ا حييا ويتجدد هذا املبدع هو القارئ املؤول عن مبدعه، يبدأ 

 وذلك ألن القارئ شريك ور حتصيل املعىن دون فعل القراءةللنص، لذلك ال نستطيع يف نظر ريك
يف إنتاج الفهم، فالقراءة هي الفعل املماثل للكتابة والقارئ يواجه عقبات إستراتيجية الكاتب يف 

  .أن تقرأ يعين أن تنتج نصا جديداف*.  )6(نصهحترير 
                                                 

ويل، ترمجة منصف عبد احلق، ضمن جملة العرب والفكر العاملي، مركز اإلمناء القومي، بريوت عدد بول ريكور، النص والتأ )1(
  .37.، ص1988، 3
  .51.، ص8عمارة الناصر، اهلرمنيوطيقا والفكر املعاصر، ضمن جملة أوراق فلسفية، عدد  )2(
مؤسسة  /، مركز النشر اجلامعي) املرجعياتحبث يف(جليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث  )3(

  .51.، ص2004، تونسسعيدان للنشر، 
  .53.، صجليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث )4(
  2008باعة والنشر والتوزيع، بريوت، ، دار التنوير للط)قراءات تأويلية يف الثقافة العربية(علي حرب، التأويل واحلقيقة  )5(

  .12.ص
  .118.، ص2005الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة، دار الطليعة، بريوت،  )6(
  :يف قولهAndré Laks  وهذا ما ذهب إليه أندري الكس*

   " C est que le lecteur, associé à la productions des toute refait librement le chemin déjà 

parcouru, non moins librement, par l auteur".                                                          

  - André Laks, La naissance de paradigme herméneutique, Presses Universitaires de Lille, 

Paris  1990, P. 171.   
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    علما أن النص بالنسبة لريكور هو فضاء مستقل للمعىن مل يعد قصد مؤلفه يبعث فيه احلياة 
ولكن عن طريق النص يصل املؤلف إىل القارئ، كما يصل  )1(فاملؤلف قد انقطعت صلته بالنص

احبه خيضع كالم الكاتب وداللة النص ملصائر وألن النص ال يصادف نية ص .)2(القارئ إىل املؤلف
 يظل النص يتيما بتعبري أفالطون وفاقدا ألبيه الذي كان يدافع عنه، مواجها بذلك وحده ، إذمتباينة

عن  يتمتع باستقاللية مطلقة وهي استقاللية ريكورفالنص بالنسبة ل، )3(مغامرة التلقي والقراءة
وأنا أفهم االستقالل على أنه استقالل النص " :هقوله يف  وهذا ما يوضحالكاتب وعن القارئ أيضا

وهلذا شبه القراءة بأداء قطعة موسيقية  )4("بالنسبة لقصد املؤلف وموقف العمل والقارئ األصيل
أما النص فإنه فضاء مستقل مل يعد حيا يقصد مؤلفه بل سلم ، ة املكتوبة للقطعةتمؤلفة من النو

حر طليق ال ميلكه ال مؤلفه وال قارئه، هنا حيور ريكور مفهوم   ذا املعىنالنص، )5(للقارئ
 :أاب ويستقر عند تعريفها - النص - إىل جماهلا الواسع -الرمز - اهلرمنيوطيقا من جماهلا الضيق 

احلاجة إىل التأويل تنشأ من حقيقة إن ، )6("نظرية عمليات الفهم يف صلتها مع تفسري النصوص"
لنصوص كلها يف نظره او وبة صارت متحررة من مؤلفيها ومن متلقيهامفادها أن النصوص املكت

 لكن أليس استقالل النص عن الكاتب هو شكل .)7(تعد قابلة للكثري من التأويالت كثرة قرائها
من أشكال إقصاء املبدع الذي هو يف اية املطاف ذات وبالتايل تأكيد املبدأ البنيوي الذي نفاه من 

  .نا واقع يف دور يثبت من حيث أراد أن ينفي؟ لكأن ريكور ه قبل

 يتعلق ال صراع تأويالته وتنافر دالالته أن النص يتبدى يف ": إىل نتيجة مفادها ريكورخيلص    
... األمر بتفاضل وتدافع أو نفي أو إلغاء، بقدر ما يتعلق بصراع مؤسس وممأسس، يتبدى يف

                                                 
. م صاحل، املركز الثقايف العريبعلي حاك /هيوسلفرمان، نصيات بني اهلرمنيوطيقا والتفكيكية، ترمجة حسن ناظم.  ج)1(

  .54.، ص2002بريوت، 
)2(  Paul Ricœur, Sur la traduction, Editions Bayard, Paris, 2004, p.  17 . 

بول ريكور، البالغة الشعرية واهلرمنيوطيقا، ترمجة مصطفى النحال، ضمن جملة فكر ونقد، دار النشر املغربية، الدار  )3(
  .112. ص،1999، 16البيضاء، عدد 

 1999، 60، عددلبول ريكور، االستعارة واملشكل املركزي للهرمنيوطيقا، ترمجة طارق النعمان، ضمن جملة الكرم )4(
  .169.ص

  .178.صبول ريكور، االستعارة واملشكل املركزي للهرمنيوطيقا،   )5(
 )6( Paul Ricœur, Du texte à l’action, P. 75 . 

  .81.ص، 2000، 5/6راءة، ترمجة خالدة حامد، ضمن جملة امللتقى، دار امللتقى، مراكش، عدد إيان ماكلني، التأويل والق )7(
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   قراءة مت تصور العامل على شكل كتاب كبري وبفضل هذا التنوع يف ال)1("القراءات املتنوعة
عالماته ورموزه األشياء والظواهر، مما جعل مفهوم النص ال يصدق نظريا على النص اللغوي 

ذا عمل ، )2(املكتوب، بل يتعداه إىل اعتبار العامل واقعا نصيا يدخل هو اآلخر يف اهتمام التأويل
 فالنص ال يبقى حبيس ذاته بل ينفتح على عوامل ريكور على مد فكرة النص إىل جماالت كثرية،

 ؟فكيف يكون الفعل نصا قابال للتأويل .  ومنها الفعلعديدة

III       –إىل السرد  من الفعل :  

 وقد مثل هذه املرحلة األخرية action     سار ريكور من الرمز إىل النص ومن النص إىل الفعل
وفيه يربر أسباب حتوله من النص إىل الفعل " Du texte à l’action ""النص إىل الفعل من "كتابه

  .وأمهها أن الفعل ال خيتلف عن النص فهو نص مقروء

 :ل الفعل نص مؤو-أوال

 الذات من عالمات ورموز ونصوص           معىناهتم ريكور كثريا بالوسائط املساعدة على فهم    
     ط األخرى وهي الفعل وفلسفة الفعل ولكن اهتدى أيضا إىل واسطة ال تقل أمهية عن الوسائ
 ألا يف األساس حوارا تنظيميا جتسد ،ال ميكن تصورها على أا جمموعة من الدعاوي الفردية

  . )3( لكن من املمارسات نفسها،املعاين اليت تشكل العمل ليس فقط من العقول الفاعلة

لعمل، فمثلما هو كائن ناطق          الفكر وا:لذلك ينطلق ريكور من الطبيعة املزدوجة لإلنسان
العمل يسقطها ريكور على كل / إن هذه الثنائية الفكر،ومفكر فهو كذلك كائن فاعل و متحرك

 بعد نظري يدور حول قضايا التوزيع العادل :شيء، فالعدالة على سبيل املثال ال احلصر هلا بعدين
     .)4( احملاكم وكل ما له صلة بالتنفيذتابعد عملي يتعلق باإلجراءات القانونية والقضائية وقرار

جتدر اإلشارة إىل أن ريكور ال يفصل فصال ثنائيا بني الفكر والعمل بل هو فصل منهجي     
للتوضيح فقط، فالفعل اإلنساين خمتلط يف صميمه بالتخيل والتمثل إىل درجة أنه ال ميكن فهم احلياة 

                                                 
  .66.حممد شوقي الزين، تأويالت وتفكيكات، ص )1(
  .38.، ص5/6عبد السالم حيمر، حول مفهومة التأويل، ضمن جملة ملتقى، عدد  )2(

 )3( Glenda Ballantyne, Creativity and critique, P.149. 

 )4( Fred Dallmary, In Search of good (A pedagogy for troubled times), The University Press 

Kentucky, American, 2007, P.221.   
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 رمزيا يتحدد من خالله وجودنا بوعينا ا وسيطاإلنسانية ما مل نفترض يف بنية الفعل ذاته
 انطالقا من ،فالفعل خاصية مميزة لإلنسان إىل جانب التفكري حيدث تغيريا يف العامل، )1(االجتماعي

     يعين القيام بشيء معني من أجل أن حيدث تغيريا يف" :هذا التغيري يعرف ريكور الفعل بأنه
 أنه يشدين إىل مهمة مدققة وهنا أبين من أكون ببيان ما أنا إن خاصية الفعل تتمثل يف، )2("العامل

 وأبين ما أنا قادر على فعله بقيامي بشيء حمدد وإن املنجز من عملي هو الذي .قادر على فعله
 لكن أن تكون إنسانا ليس معناه أن تعمل عمال حمددا فقط وإمنا أن ،يكشفين لآلخرين ولنفسي

، هكذا جتنح إىل أفق كلية الوجود اإلنساين الذي األعمال األخرى أيضا أي جمموع تدرك اموع
  .)3(يسميه ريكور العامل

هذه العالقة تمثل ت، ال ةصلل    إن العالقة بني القول والفعل أو بني النص واملمارسة عالقة وثيقة ا
 جيب تفكيكها يف أن أفعالنا ميكن قراءا على منوال نصوص " بلمعرفة أن أقوالنا تقرن بأفعالنايف 

   )5("حقيقية تارخيية وجتربة إنسانية يتبدى يف صراع التأويالت"فالفعل مثل النص ، )4("وتأويلها
فمن جهة نظرية النص منوذج جيد للفعل ومن جهة أخرى الفعل البشري مرجع : وذلك العتبارين
  .جيد لنظرية النص

 : دالالت الفعل النص-ثانيا

ما هي دالالت هذا التقارب بني الفعل  .ص قابل للقراءة والتأويل    بعد أن عرفنا أن الفعل ن
 ؟ والنص

ت النص بالكتابة من طرف لفعل بأدائه من طرف الفاعل كما يثبت ايثب :تيةي الداللة التثب-1
 فاعتبار الفعل مبثابة نص يعين أن جند فيه من اخلصائص املقومة للخطاب كظاهرة نصية .الكاتب

  .)6( تثبيتهوأهم هذه اخلصائص

                                                 
  .24.حسن بن حسن، النظرية التأويلية عند بول ريكور، ص )1(

 )2( Paul Ricœur, Du texte à l’action, P.174. 

 )3( Paul Ricœur, Histoire et vérité, Editions Cérès, Tunis, troisième édition, 1995, P.253. 
  .76.، ص1988نبيهة قارة، الفلسفة والتأويل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت،  )4(
  .29.حممد شوقي الزين، اإلزاحة واالحتمال، ص )5(
  .76.نبيهة قارة، الفلسفة والتأويل، ص )6(
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 .إن استقاللية الفعل عن الفاعل مضارعة الستقاللية النص عن الكاتب : الداللة االستقاللية-2
فمثلما توجد مسافة فاصلة بني مقصد املؤلف وداللة النص، هناك مسافة أيضا بني الفعل 

   .)1(والفاعل

 فمثلما ينبض النص .ة والتأويليترك الفعل مثل النص أثرا مفتوحا قابال للقراء :الداللة التأويلية-3
باحلياة من كل قراءة وكل تأويل ينتج نصا، فكذلك الفعل ال ينتهي بل إن كل تأويل للفعل يولد 

هكذا أوىل ريكور عناية خاصة بتأويل الفعل والنص، ألن من خصائص ، )2(براكسيسا جديدا
ألن الفعل أيضا مثل النص يؤول النص متتعه باستقاللية داللية وانفصاله عن الكاتب وعن املتلقي و

  .)3(نص باعتباره شبه

    بعد تأويلية الفعل سريحتل ريكور بذاك الزاد التأسيسي الذي أثراه بشىت حماصيل التيارات 
الكربى إىل السرد واحلبكة باعتبارمها حماكاة للفعل والعالقة بني نظرية الفعل ونظرية السرد هي 

فمن جهة يسلم كل سرد بوجود ألفة مع مصطلحات : يم وحتويلأكثر من حماكاة، إا عالقة تسل
من مثل الفاعل، اهلدف، الوسيلة من لدن راويه وسامعه، ذا املعىن فإن أصغر مجلة سردية هي 

ا يصبح الفعل موضوع السرد ومن جهة أخرى حيول السرد الفعل  وهن)4("قام"مجلة فعلية بصيغة 
  .)5( توليد طرق تأليف منط اخلطاب الذي هو باألساس مرويبإضافة مسات تركيبية حنوية وظيفتها

    إن فهم السرد يعين السيطرة على القوانني اليت حتكم نسقه التتابعي ومن مثة يتحدد الفهم 
السردي بالتسليم بوجود ألفة مع الشبكة املفهومية املكونة لدالليات الفعل، مث إنه يتطلب ألفة مع 

 واحلبكة بوصفها تنظيم لألحداث خيالية كانت أو .النسق التعاقيب للقصةقواعد التأليف اليت حتكم 
                                                           إىل هنا نكون .)6( مسرودة أو رواية هي تنظيم جلمل الفعل يف فعل كلي مكون لقصة،تارخيية

                                                 
  .76.، صأويلنبيهة قارة، الفلسفة والت )1(
  .76.، صاملرجع نفسه )2(
  .237.بيتر كونزمان وآخرون، أطلس الفلسفة، ص )3(
فالح رحيم، دار الكتاب اجلديد  /ول، ترمجة سعيد الغامنياألزء اجل، )احلبكة والسرد التارخيي(بول ريكور، الزمان والسرد  )4(

  .100.، ص2006طرابلس،  / دار أويا، بريوت / املتحدة
  .101.ر نفسه، صاملصد )5(
  .102.املصدر نفسه، ص )6(
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 وكذا اخللفيات  ورافقتهواملالبسات اليت سبقته وذلك برصد الظروف قد مهدنا للمشروع السردي
  .واألبعاد اليت أحاطت به

IV      - من السرد إىل التاريخ:  

 حلظة الرمز، حلظة النص، حلظة الفعل :    ميكننا أن منيز أربع حلظات يف مسرية ريكور الفلسفية
   تطيع الكالم أس": "أنا أستطيع" إذ يلخص ريكور رحلته الفكرية يف مصطلح .فلحظة السرد

وذلك يعين مراجعة ملف اللغة الضخم، أستطيع الفعل وبذلك راجعت ملف اإلرادي والفعل 
في ترتيب هرمي لقدرات اإلنسان املتعلقة ف، )1("أستطيع القص وبذلك استعدت الزمن والقص

               لكلمات حتتل القدرة على الكالم املرتبة األوىل والكالم هو فعل األشياء با والقدرةباالستطاعة
ومن القدرة على الكالم نتحرك جتاه القدرة على العمل والفعل هو القدرة على جعل حدث 

  والسرد هو القدرة على قول شيء لثة تأيت القدرة على القص والسردحيدث، يف املرتبة الثا
حيتويهما معا، فهو ، هنا نالحظ أن السرد جاء يف املرتبة الثالثة بعد الكالم والفعل ألنه )2(حدث

  . كالم حول فعل ما

 يف كوا ملتقى اللحظات األخرى، فإذا كانت نظرية -السرد- أمهية اللحظة األخرية  إذا    تأيت
ل مرتلة الوسيط بني نظرية النص ونظرية التاريخ، فإن السرد يشكل ذا الصدد نقطة تالفعل حت

التركيب " :يشرح لنا ريكور ؟  كيف ذلك.ريخاللقاء بني نظرية النص نظرية الفعل ونظرية التا
السردي يعمل على األفق النصي والفعل اإلنساين هو ما حياكيه السرد وأخريا فالسرد يروي 

  :يرجع ريكور سر اهتمامه بالسرد إىل األسباب التالية .)3("تارخيا

 .البنية اللغوية للسرد -

إزاء  ه للمدارس البنيوية احترازا شديدا مناقشته مع البنيوية، فقد أظهر ريكور رغم معاصرت-
 إذ نشأ بني ىل حد كبري يف وصف اخلطاب األديب،املسلمات واملبادئ اللسانية اليت حتكمت إ

                                                 
ات فلسفية، دار احلوار للطباعة سارمبول ريكور، املسرية الفلسفية، حوار فرنسوا إزوالد، ترمجة حممد ميالد، ضمن كتاب  )1(
  .183.، ص2004النشر والتوزيع، سوريا، و

 )2( Paul Ricœur, Capabilies and rights, in, Transforming unjust structures (the capability 

approach), Editions Springer, Netherlands, 2006, P.P.19. 20. 
 )3( Paul Ricœur, Réflexion faite, P.71. 
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 بل هي للسردية، فالسردية ليست هي السرد وريكور سوء فهم يف تصورمها  Greimasغرمياص
بداية من كتاب ريكور اخلاص اخلاصية اليت من خالهلا يتم تصور احلياة وجتلى هذا اخلالف 

 واشتد اخلالف أكثر 1980املنشور سنة " La grammaire narrative de Greimas"بغرمياص 
وهو األساس الذي   مبناسبة الندوة املخصصة ألعمال غرمياص1983يف مناظرة جرت بينهما سنة 

  .)1(تجلي اللساين فال ميكن يف رأيه احلديث عن مستوى مسيائي سابق على ال،عابه عليه ريكور

 االستفادة من الفلسفة التحليلية اليت اقترحت بديال للتحليل الصوري خمتلف عن التحليل - 
  .)2(البنيوي

إن السرد حىت عندما حيدد نفسه بدراسة النصوص األدبية، فإنه يدرس اخلطاب من خالل     
 فالسرد ، ال عالقة انتماءاطعوالشعرية هي عالقة اقتراب وتقأدبيته، فعالقته بالدراسات األدبية 

 لك تنجلي فيه لذذييعطي لنفسه موضوعا ليس النصوص يف ذاا، لكن منوذجا من العالقات ال
  .)3(هو غري مبال للتمييز بني نص أديب ونص غري أديب، فكلها متساوية

أسطوري وسرد - سرد قصصي خيايل:من هذا املنطلق يقسم ريكور السرد إىل قسمني كبريين
  .ي ويعد القصص والتواريخ من أهم الوسائل الفلسفية لفهم الوجودتارخي

 : سرد خيايل-أوال

أنا :" يعرفه ريكور بقوله)4(    وهو الذي يعيد تشكيل جتربة القارئ بواسطة وسائل ال واقعية
أحصر مصطلح قصص خيايل بتلك اإلبداعات األدبية اليت ليس هلا طموح السرد التارخيي يف إنشاء 

  . على أن الذي يهمنا هو النوع الثاين،)5("قيسرد حقي

 : سرد تارخيي-ثانيا
                                                 

 بريوت /البيضاء، املركز الثقايف العريب، الدار )سري ب. س. شئياتمدخل لسميا( والتأويل ئيات سعيد بنكراد، السميا)1(
  .165.، ص2005

  .36.يلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص جل )2(
  ديكرو وجان ماري سشايفر، القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان، ترمجة منذر عياشي، املركز الثقايف العريبإزوالد )3(

  .210 .209.ص.، ص2007بريوت، الطبعة الثانية،  /الدار البيضاء
 )4( Paul Ricœur, Réflexion faite, P.74.  

 /، دار الكتاب اجلديد املتحدةثاين، ترمجة فالح رحيمالزء اجل، )صيالتصوير يف السرد القص(بول ريكور، الزمان والسرد  )5(
  .22.، ص2006طرابلس،  /دار أويا، بريوت
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عبارة عن تركيب لفظي مكون من السرد والتاريخ، ملعرفة فحوى هذا إنه     وهو لب موضوعنا، 
  . كل مصطلح على حدىضبطالتركيب جيب تفكيكه و

 :الداللة اللغوية واالصطالحية للسرد-1

  :السرد لغة-أ

درالسرد مجعه سرود من الفعل س    .  

درد فيثقب كل طرف : والسا، ألنه يسردراسم جامع للذروع وحنوها من عمل احللق ويسمى س
داٍتأَ(: يقول تعاىل، )1(حلقة مبسمار فذلك احللق املسراِبغلْ سمِن اع ِدورِفي الس قَدِّر لُوا وماع

  . املسمار غليظا والثقب دقيقا فينفصم وال جتعله واسعا فينخلعأي ال جتعل، )2()صاِلحا

  . وتأيت به متسقا بعضه يف أثر بعض متتابعا تقدمة شيء على شيء:والسرد يف اللغة

  .تابع قراءته يف حذر: سرد القرآن : تقول

  .)3(واله وتابعه: سرد الصوم

  .تتابع: تسرد الشيء أو الذر أو الدمع

  .تابع خطاه: تسرد املاشي

  .)4( تابعه يف سياق جيد:سرد احلديث

  .)5(     فالسرد هو املتتابع واِملسرد هو اللسان

                                                 
 بريوت ،مكتبة لبنان ناشرون، حتقيق داود سلوم وآخرون، )معجم لغوي تراثي(اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني  )1(

  .360.، ص2004
  .11سورة سبأ، اآلية )2(
  2005 ، حيدر، دار الكتب العلمية، بريوتمجال الدين أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، الد الثاين، حتقيق عامر أمحد )3(

  .604.ص
  .426.، ص1972ة، تركيا، الطبعة الثانية، إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، اجلزء األول، املكتبة اإلسالمي )4(
  .604.، ص2.مجال الدين أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، ج )5(
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 وهذا التتابع زماين باألساس  أن السرد يف معناه اللغوي حييل على كل ما هو متتابع،    نستنتج
ة مثال هو أن تأيت ، فأن تسرد أحداثا تارخييولكن قد يكون أيضا تتابع مكاين أو حىت تتابع فكري

  .ا متتالية أي حدث بعد آخر

 علم السرد أو السرديات كما يترمجها البعض وهو املصطلح الذي اقترحه narratologieكلمة أما 
هو   كان علم السردوإذا علم احلكي  la science du récitتودوروف لتسمية علم جديد هو
 ن مصطلح السرديةإأو شكال تعبرييا، ف خطابا من حيث كونه دراسة السرد، أي يدرس السرد

narrativité  1(على خالف ذلك يدرس حتليل احلكاية بصفتها منط متثيل القصص(.  

  : السرد اصطالحا-ب

  .    إن الداللة االصطالحية للسرد ال تنأى كثريا عن الداللة اللغوية اليت تعين التتابع

لغوي شفهي أو كتايب، من قبل شخصية أو يتمثل السرد يف نقل الوقائع وتقدميها يف قالب إذ 
جيب معرفة  la notion du récit ومن أجل توضيح موضوعة السردجمموعة من الشخصيات 

النمط الوصفي، النمط اإلنشائي، النمط الربهاين، النمط :  للخطاب وهي األساسيةاألمناط الكربى
  :من خلطاب السردييتكون اهذا و، )2(السردي

  .وهو الذي ميثل صوت الرواية :le narrateur السارد -

السارد بل مالزم للرواية  وهو متلقي اخلطاب السردي ال يقل أمهية عن:  narrataireاملسرود له -
  .)3(نتأل ل موجهمادام حديث األنا يف العمق خطاب

ذا ميكننا القول أن السرد كالم يرنو إىل ربط الصلة بني باث حيمل يف جعبته مقوال يتوق إىل 
مباشرة  "Emile Benveniste: يستنيقول إميل بنف ،)4(إبالغه ومتقبل يستقبل ذات الكالم

                                                 
، شركة دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع  يوسف وغليسي، السردية والسرديات قراءة اصطالحية، ضمن جملة السرديات)1(

  .10 .9.، ص2004، 1عني مليلة، عدد
 )2( Jean-Michel Adam, Le récit, Editions P.U.F. Paris, 2 eme  édition,  1984 , P.  9 .  

عبد العايل بوطيب، مفهوم الرؤية السردية يف اخلطاب الروائي بني االئتالف واالختالف، ضمن جملة الفكر العريب املعاصر  )3(
  .98.، ص1992، 98/99مركز اإلمناء القومي، بريوت، عدد 

سردي والشعري يف حدود التمفصل والتمازج، ضمن جملة الفكر العريب املعاصر، مركز اإلمناء صدوق نور الدين، ال )4(
  .56.، ص1986، 38القومي، بريوت، عدد 
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ومبجرد ما يعلن املتحدث عن نفسه وتسلم مفاتيح اللغة، فإنه يغرس اآلخر أمامه مهما كانت 
درجة حضوره، فإن كل حديث صراحة أو ضمنا يستوجب ما لهاطَخميكننا ، وبناء عليه)1("ب 

  .فاء صيغة سردية على نص ما إمنا تستوجب توافر سارد ومسرود له إضإنالقول 

    سريورة اختالف (تنظيم االختالف والالإنسجام ":  عنده هو*    إذا عدنا إىل ريكور جند أن السرد
(processus de différentiation،،العواطف األفعال،  فهو توزيع ووضع منظم لألحداث 

   processus d'intégration)سريورة إدماج(التصويري أو التركييب  وهو أيضا التوافق )املشاعر(
إن السرد ليس جمرد وسيلة للداللة أو جمرد إظهار أو تعبري عن رأي ... للوقائع، األفعال، املشاعر،

ينحصر يف معنيني  أن مفهوم السرد عند ريكور ، نستنتج من هذا النص.)2("ولكن هو الداللة عينها
 هو إدماج هذه املتفرقات يف وحدة موحدة :و اجلمع بني املتفرقات واملعىن الثاينه :املعىن األول

إضافة إىل ذلك السرد ليس جمرد والسرد يف كل هذا ليس وسيلة للداللة بل هو يف حد ذاته داللة، 
      .  )3( نفسهاثاألحداتربط بني أحداث متفرقة ولكنه  عالقة

فإذا ، مييز ريكور بني اخلطاب الشعري واخلطاب السردي إىل جانب هذه الدالالت واملعاين    
       كان اخلطاب الشعري يتناول اللغة بوصفها أفكارا جمردة عن الزمان وهو ما طرحه يف كتابه

                                                 

 )1( Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Tome II, Editions Gallimard, Paris 

1974, P.82. 
   . والرواية، حبيث أن السرد هو املتتابع احلكاية القصةات مثللسرد ومصطلحإذا كان البعض يفرق بني مصطلح ا  *
 مبعىن أخرب والقاص هو الذي يروي القصة والقصة حكاية نثرية تستمد من اخليال أو الواقع أما القصة فهي من الفعل قص   

   .وتبىن على قواعد معينة من الفن الكتايب
واحلكاية حلكاية على مجع من الناس ىن أتى مبثله، أي شاه واحلكّاء هو الذي حيكي امبعأما احلكاية فهي من الفعل حكى    

   .أو خياال ما حيكى ويقص واقعا كان يه
   . والرواية هي القصة الطويلةبالنسبة للرواية فهي من الفعل روى ويعين تزود باملاء والراوي ناقل احلديث   
ة احلكي واإلخبار، وجد مند القدم يف اللغة قفالسرد هو طريص والراوي واحلكّاء، االقنالحظ هنا أن السرد  تقنية يستعملها    

الشفوية ويف اللغة املكتوبة ومنه احندرت األجناس السردية املذكورة آنفا كاحلكايات والقصص والروايات واألساطري 
ات بل يستعمل السرد مبعىن القص والروي عند ريكور األمر خيتلف فهو ال يفرق بني هذه املصطلحأما . واخلرافات وغريها

                                              ."الزمان والقص"ب " الزمان والسرد"واحلكي، لذلك جند البعض يترجم كتابه 
    .740-374-190.ص، 1/2.ج  مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط،إبراهيم -

 )2( Andrée Parente, Cinéma et narrativité, Editions L'harmattan, France, 2005, P.40. 

 )3( Ibid, P.42. 
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، فإن اخلطاب السردي يتناول اللغة بوصفها أفعاال "La métaphore vive"" االستعارة احلية"
  .)Temps et récit")1"" الزمان والسرد "الثيتهمتتابعة يف الزمان وهو ما وضحه يف ث

    السرد بالنسبة لريكور هو تلك الوحدة اليت جتمع التبعثر وتنسق التناقض وتعيد تشكيل 
 وذلك ألن احلبكة وهي من أهم عناصر السرد تشتغل دائما باجتاه خلق خط تأليفي )2(األحداث

 وموحدا غري قابل للتجزئة اها، لتغدو كال واحدميتص كل العناصر الالمتجانسة واملتعايشة يف سياق
 فوظيفة السرد هي تنظيم األحداث واملزج بينها ،)3(والفصل وإال تفرق عقد املعىن وتداعت حباته

 ؟  فما معىن التاريخ.معىن السردهذا هو كان ذا  إ.حبيث تكون يف اية األمر متكاملة

  :الداللة اللغوية واالصطالحية للتاريخ-2

  :تاريخ لغة ال-أ

    التاريخ يف اللغة العربية مأخوذ من أَرخ، علما أن كلمة تاريخ مل ترد يف القرآن الكرمي وأغلب 
  .الظن أن املصطلح فارسي األصل

  .أرخ املكان مبعىن حن واشتاق إليه: تقول العرب

  .               أرخ الكتاب مبعىن حدد وقته

  .)4(ه وزمانه               أرخ احلادث فصل وقت

  ما حيدث الولدمثلنه ألنه شيء حيدث واإلرخ هو ولد البقرة الوحشية وقيل إن التأريخ مأخوذ م
  .)5(والتاريخ مأخوذ من التأريخ ألنه حديث

 واليت Iσιοpια historia يف اللغات األجنبية فمأخوذ من الكلمة اليونانية  histoire    أما التاريخ
  .)6(، التحري، بيان، استقصاء rechercheحتيل على البحث

                                                 
  .13 . 12.ص. سعيد الغامني، الفلسفة التأويلية عند بول ريكور، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، ص )1(
  .80. حممد شوقي الزين، تأويالت وتفكيكات، ص )2(
  .47.يب احلديث، ص جليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العر )3(
  .13.، ص2. إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج )4(
  .410.، ص2. مجال الدين أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، ج )5(

 )6( Noëlle Baraquin et autres, Dictionnaire philosophie, Editions Armand Colin, Paris 

troisième édition, 2007, P.163. 
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  .)1( هو العلم الذي يبحث يف حياة األمم واتمعات لغة التاريخنستنتج أن

  : التاريخ اصطالحا-ب

       على  Socrate    مل يكن لكلمة تاريخ يف املاضي معىن واحدا فقد دلت عند سقراط
 بل عد )3(ق مقابل عمل تفسريي على جمرد ركام من الوثائ Aristoteووعند أرسط )2(املعرفة

  .التاريخ أحيانا من العلوم العملية يف مقابل العلوم النظرية

 حيصرها يف ثالثة تأيت حبسب قوانا املدركة جندهعلوم  لل Bacon بيكونإذا رجعنا إىل تصنيف    
علوم هذه ال  الشعر وهو علم املخيلة، الفلسفة وهي علم العقل،، التاريخ وهو علم الذاكرة:هي

مراحل متتالية جيتازها العقل يف تكوين العلوم، فالتاريخ هو جتميع العلوم هي عبارة عن الثالثة 
والشعر هو تنظيم هلا والفلسفة هي العملية العقلية التركيبية، ففي نطاق التفكري يف علم الطبيعة يأيت 

والطبيعي ويندرج حتت هذا  هالتاريخ مث الشعر مث الفلسفة، إىل الذاكرة يرجع التاريخ املدين من
 يتعارض مع الشعر ألن علما أن التاريخ عجائب املخلوقات وتاريخ الفنون والصنائع، خاألخري تاري
 وموضوع الشعر الومهي وآلته اخليال، كما يتعارض مع الفلسفة ألن التاريخ الواقعيموضوع 

  .)4(موضوعه اجلزئي وموضوعها الكلي، آلته اخليال وآلتها العقل

خرب ":   ومن املسلمني يعرفه ابن خلدون وهو تعريف معارض لتعريف بيكون قلبا وقالبا يقول  
عن االجتماع اإلنساين الذي هو عمران العامل وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من األحوال، مثل 

وحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من تال
     الدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعماهلم ومساعيهم من الكسب واملعاش والعلوم امللك و

 فحقيقة التاريخ عند ابن ،)5("والصنائع وسائر ما حيدث يف ذلك العمران بطبيعته من األحوال

                                                 
  .176.، ص2000، مدبويل، القاهرة، الطبعة الثالثة املنعم احلفين، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، مكتبة عبد )1(
، الشركة العاملية للكتاب  ، اجلزء الثاين)باأللفاظ العربية والفرنسية واإلجنليزية والالتينية(مجيل صليبا، املعجم الفلسفي  )2(

  .228.، ص1994، لبنان
باريس   /، ترمجة خليل أمحد خليل، منشورات عويدات، بريوت H-Qند، موسوعة الالند الفلسفية، الد الثاينأندريه الال )3(

  .558.، ص2001الطبعة الثانية، 
  .137 .، ص2006 أمل مربوك، الفلسفة احلديثة، الدار املصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )4(
املسمى ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي (، مقدمة ابن خلدون عبد الرمحن ابن خلدون )5(

  .47.، ص2004، ار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، د)الشأن األكرب



�را������� ��اءة ��-م� ا���و	��� إ� ا���د	�                                                                ا������   م���ة ر	

 

 33 

لكائن البشري يف صيغته االجتماعية والعمرانية وما يطرأ على هذه عن ا وإخبارخلدون أنه خرب 
 فموضوع التاريخ عند ابن خلدون هو اإلنسان بصفته ،ة االجتماعية من حتوالت وتغرياتالبني

  .افردبصفته مجاعة ليس كما كان عند بيكون 

  :    على منوال تعريف ابن خلدون ينسج عبد اهللا العروي تعريفه للتاريخ الذي يقسمه إىل نوعني

 .ن ومرت عليه حىت اللحظة الراهنةوهو جمموع األحوال اليت عرفها الكو: التاريخ العام -

  .وهو جممل ما يعرفه املؤرخ واملؤرخ هنا هو املمثل النظري للحرفة كلها: التاريخ احملفوظ -

البشري   ال مذكور سوىهيف مقارنة يعقدها بني النوعني ينتهي إىل أنه ال تاريخ سوى املذكور وأن
  .)1(وعليه فالتاريخ تاريخ البشر بالبشر وللبشر

 على  هذامما سبق نستنتج أن التاريخ مجلة من األحوال واألحداث اليت مير ا كائن ما، يصدق    
معرفة األحوال " :التأريخ هو تسجيل هذه األحوال أو هوف ،خمتلف الظواهر سواء طبيعية أو إنسانية

  .)2(..." مؤسسة، جنس، علم، لغة،شعب: املتحققة بالتتايل يف املاضي بواسطة أي موضوع معريف

 إن فكرة املاضي واتصاهلا بالتاريخ والذاكرة والسرد تعد إحدى التساؤالت األساسية لدى    
    ؟   جنده يستفهم متأسفا ما معىن كائن مضى وانقضىهإذا رجعنا إىل معىن التاريخ عند فريكور

 جوهره ؟ باعتباره من أهم املوضوعات املهجورة، علما أن السؤال يف ما معىن املاضي والتاريخ
  .)3(فلسفي ال علمي ألن املاضي غري قابل للتجربة

جييبنا ريكور عن هذه التساؤالت من خالل مفهومه للحدث التارخيي والذي من بني خاصياته إىل 
 هو احلي الكائنواقعيته، ارتباطه من الناحية املفهومية مبا حيدثه أو يتأثر به اإلنسان وباعتبار  جانب

ي، الذي عادة ما يعرف بأنه املعرفة بأفعال البشر الذين عاشوا يف املاضي موضوع التاريخ األساس
وألن املاضي هو قبلة املؤرخ، فإن التواصل معه وحماولة فهمه يتم عرب الشعور باختالفه عن احلاضر 

  :ويترتب عن هذا ثالث فرضيات إبستيمولوجية
                                                 

 ،لدار البيضاءا /، املركز الثقايف العريب، بريوت)املفاهيم واألصول.2األلفاظ واملذاهب، .1(عبد اهللا العروي، مفهوم التاريخ  )1(
  .34.، ص2005الطبعة الرابعة، 

  .560.، ص2.أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، ج )2(
 /64بول ريكور، انتظر النهضة، ترمجة هاشم صاحل، ضمن جملة الفكر العريب املعاصر، مركز اإلمناء القومي، بريوت، عدد  )3(
  .50.، ص1999، 65
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  .انونحلدث التارخيي ال يتكرر وهو ما جيعله مناقض لكونية الق ا-

 .ال ميكن التكهن به -

  .)1(غريية املاضي تفترض أن كل أمنوذج يؤتى به لوصف املاضي هو مبدئيا مغاير له -

    يف ضوء ما تقدم من تعاريف حول التاريخ نالحظ أن التاريخ مقصور على دراسة املاضي فقط 
؟               للماضي فقط؟ هل التاريخ مرادف لكن هل معىن هذا أن التاريخ يقصي احلاضر واملستقبل

ؤكد الدراسات احلالية أن توسع العلوم يف شىت مناحي احلياة فتح أمام املؤرخني آفاقا جديدة ت
للمعرفة التارخيية ال تقتصر على املاضي فقط بل الدراسات التارخيية أخذت تتوسع ومتتد باجتاه 

يه بالتاريخ املعاصر أو تاريخ اليوم  احلاضر حىت أدخلته يف حيز ختصصها، أكثر من هذا ظهر ما نسم
  بل أصبح لزاما على املؤرخ أن يستبق احلاضر ويتطلع إىل املستقبل وحياول اكتشاف آفاقه وهذا 

 لذلك مل يعد التاريخ هو العلم بأخبار املاضي فقط بل أصبح ،)2(ما يسمى بالتاريخ االستطالعي
اريخ هو العلم مبا تعاقب على الشيء يف املاضي إذا كان معىن الت .أيضاواملستقبل يهتم باحلاضر 

                                                                                                                                     ؟  فما هو معىن السرد التارخيي.وتأثريها على املستقبل واحلاضر من األحوال املختلفة

 يصبح السرد التارخيي هو ذلك االختصاص الذي يدور الكالم - السرد والتاريخ - جبمع اللفظني 
    مبا هو سردقع من جهة يف دائرة منطقة لسانيةفهو وا ،فيه عن العامل، موضوعه األم هو اإلنسان

وواقع يف حقل العلوم اإلنسانية مبا هو سرد عن اإلنسان ومها مستان من شأما أن تباعدا ما بينه 
وبني أصناف أخرى من املعرفة، إن املعرفة التارخيية يف جوهرها صياغة سردية تطمح إىل إعادة 

نا تتوطد صلة امللفوظ التارخيي مبقومات امللفوظ السردي والشك تشكيل عامل اإلنسان الغابر، ه
  .)3(أن صياغة احلدث التارخيي يف إطار مفهومي سردي يضفي عليه مساته العامة واخلاصة

  composants    علما أن السرد مل يبدع يف التاريخ فحسب، إمنا أبدع يف اختصاصات مكونة
رد ليس هو نتيجة فعل التعبري، كما أنه ليس سرد مواضيع الصور، الشخصيات والس  التعبري،:مثل

                                                 
  .197 .196.ص.ة الذاتية يف األدب العريب احلديث، صجليلة الطريطر، مقومات السري )1(
بريوت  ،، دار الكتب العلمية)دراسة حتليلية يف فلسفة التاريخ التأملية والنقدية(هاشم حيي املالح، املفصل يف فلسفة التاريخ  )2(

  .   37.، ص2007
  .193.ذاتية يف األدب العريب احلديث، ص جليلة الطريطر، مقومات السرية ال)3(
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 أن السرد التارخيي هو ،مجلة القول. )1(حول الشخصيات أو األشياء بل هو الشخصيات واألشياء
إعادة تشكيل جتربة القارئ واقعيا بفضل إعادة بناء املاضي على أساس اآلثار الباقية ولكن يف قالب 

  .)2(سردي

 يسرد أفعال الناس ، من امللفوظات السرديةا من أنواع السرد أو ملفوظانوعذا يغدو التاريخ 
إن التاريخ الذي هو نوع من أنواع السرود، سرد واقعي " : يف هذا الصدد ريكورملاضية يقولا

 .)3("مقارنة مع سرود أسطورية ختيلية حييل على أفعال الناس يف املاضي

 تركيب لفظي اختصاصه إعادة بناء املاضي من خالل حتليل     مما تقدم نستنتج أن السرد التارخيي
؟ ومن مثة املربر  مضامينه وحمتوياته، كل هذا جيعلنا نستفهم عن فحوى العالقة بني السرد والتاريخ

  اليت يقوم ا السرد التارخيي جتاه املاضي  وهل إعادة الوصف؟ االصطالحي هلذه التسمية املركبة
  ؟ هي إعادة البناء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                 

 )1( Andrée Parente, Cinéma et narrativité, P.44. 
)2(  Paul Ricœur, Réflexion faite, P.75.  
)3(  Paul Ricœur, Du texte à l’action, P.176. 
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I      -الطبيعة السردية للتاريخ 

   التكرار السردي وعالقته بالتاريخ-أوال 

   دور احلبكة واحملاكاة يف تفعيل عالقة التاريخ بالسرد-ثانيا 

 دور احلبكة-1   

  احلبكة واحلياة-     أ

  احلبكة والتاريخ-     ب

  دور احملاكاة-2   

II      -الطبيعة القصدية للتاريخ 

   تارخيية التاريخ-أوال 

   مستويات التاريخ-ثانيا 

 التاريخ الوثائقي-1   

  التاريخ التفسريي-2   

  التاريخ الشعري-3   

III      -الطبيعة الرمزية واخليالية للتاريخ 

   الرمز-أوال 

   اخليال-ثانيا 
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 مدى تداخل املفاهيم - القرن احلادي والعشرين-املتأمل يف املشهد الثقايف هلذا القرن  يدرك    
وتشعب النظريات، بل وإلغاء احلدود بني حقول معرفية خمتلفة، حبيث أصبحت ختصصات 
كثرية رغم الفارق الكبري بينها تلتقي ليس على مستوى املناهج فحسب بل على مستوى 

 لكن السؤال الذي .التقاء التاريخ بالسرد هو منوذج من مناذج ال حصر هلا .املوضوعات أيضا
ىل إ؟ هنا يتوجب الرجوع  يطرح نفسه هنا ما هي حدود إمكانية التالقي بني التاريخ والسرد

  . طبيعة التاريخ واليت هي باألساس ثالثية

I      -الطبيعة السردية للتاريخ: 

 من بني هذه .عناصر مشتركة بني السرد والتاريخخ يف وجود تتمثل الطبيعة السردية للتاري    
 :العناصر جند

  :لتكرار السردي وعالقته بالتاريخ ا-أوال 

الذي يتم من خالله تفعيل املاضي باسم التكرار السردي الذي يصفه      يسمي ريكور الطريق
 ملفهوم التكرار هي املهمة األساسية: " إذ يقول،)1(بأنه فعل تأسيس جديد ملا دشن من قبل

 أن التكرار السردي ،، نفهم من هذا القول)2("إعادة تأسيس التوازن إىل فكرة التراث املتداول
  .هو إعادة حدث ماضي يف قالب جديد هو السرد

    يأيت نقاش ريكور للتاريخ والتكرار بعد أن يبني كيف يتطابق حتليل السردية مع التحليل 
، حيث يوضح أنّ حتليل السرد ميكن أن يفضي إىل حتليل هايدغر *رالوجودي للزمان عند هايدغ

 عند هذا احلد يكون التكرار السردي حتويال للجريان الزمين إىل تارخيانية وحتصل ،)3(للتارخيانية
هذه التارخيانية حني يكون التكرار أكثر من جمرد صورة لفهم السرد؛ أي حني يندمج التكرار 

                                                 
  .33.سعيد الغامني، الفلسفة التأويلية عند بول ريكور، ص )1(
رمجة سعيد الغامني، مراجعة جورج زينايت، دار الكتاب ، اجلزء الثالث، ت) الزمان املروي ( بول ريكور، الزمان والسرد )2(

  . 113.، ص2006اجلديد املتحدة، بريوت، 
يوجد له مقابل يف   الذي الg ألنه األقرب نطقا إىل حرف، أفضل أن أكتب هايدغر حبرف الغني بدال من حرف اجليم*

هيغل  غادمري، األنغلوساكسوين، : من مثل واألمر ال يقتصر على هذا االسم فقط، بل على أمساء أخرىاللغة العربية
  .وغريهاغرمياص 

  .150. 149.ص.ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، ص برينشتاين، املرويات الكربى،  )3(
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رجم التكرار إىل قص يبدو التكرار السردي والتارخيانية مفهومني بفعل القص نفسه وحني يت
متداخلي احلدود، بل أكثر من هذا يتساءل ريكور ما إذا كنا نستطيع أن نعد التكرار عنصرا 

  )1(؟ جوهريا يف التارخيانية

    هنا بالذات خيالف ريكور هايدغر يف أسبقية القدر الشخصي على املصري اجلماعي، ألنه يف 
حكايات اهلوية السردية تتعلق مهمة السرد بتبيان املصري الفردي؛ أي االنتقال يكون من الفرد 
إىل الفرد، أما يف املرويات الكربى ذات البىن االجتماعية الضخمة، فاالنتقال يكون من املصري 

 الذاتية الفردي إىل املصري اجلماعي، هلذا ينتقد ريكور املشروع اهلايدغري الذي ظل وفيا لدائرة
ينبغي االنغالق على الذات، ألن طرق بناء السرد وتأويله تعتمد على  املغلقة وحسب ريكور ال

  . مصادر مجاعية

    لذلك فالتاريخ عنده ليس سؤاال يقع داخل ختوم الوجود الفردي، بل هو حصيلة تراث ممتد 
التراث يتم تداوله لكن هل من الصحيح أن : "قبل وجود الذات وبعدها وذلك بناء على قوله

لسبب آخر و، هلذا السبب )2("؟ أال يتم تلقيه دائما من شخص آخر من النفس إىل النفس عينها
يرفض ريكور أسبقية القدر الشخصي على املصري اجلماعي وهو أن األشكال السردية تعتمد 

ة إال من على موارد مجاعية لتحقيق اكتماهلا، فال ميكن مثال سرد حاالت مثل املوت والسعاد
  .)3(خالل الفهم اجلماعي لكوا غاية

      

  

  

  

                                                 
  .152.، صبرينشتاين، املرويات الكربى )1(
  .111.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )2(
  .152.برينشتاين، املرويات الكربى، ص )3(
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هي خطابات *ذا يصبح التكرار ذو طابع مجاعي وليس فردي وملا كانت املرويات الكربى    
من الدرجة الثانية تنتقد تصف وتبدد خطابات الدرجة األوىل، فهي تريد أن تصوغ سرديا 

         ، املرويات الكربى  والثقافيةياة االجتماعيةبعض ممارسات الدرجة األوىل اليت تشكل نسيج احل
     ِجدتمع واليت تكرر ما ون مؤسسة اأو الشارحة كما تسمى أحيانا هي التأويالت اليت تكو

فهي تريد أن تصوغ التجربة التارخيية عن طريق  ويوجد لكي نكون ما كنا أو ما سنكون،
 تأويل ريكور للتكرار السردي بوصفه تأويال للمرويات لذلك ميكننا ترمجة، )1(التكرار السردي

  .الكربى

، أال جيب أن نقرأ وصف ريكور للتكرار السردي Bernstein    وهنا يتساءل برينشتاين 
؟ جييب أنه ال خيار لنا إال ذلك، فاملرويات الكربى  اجلمعي باعتباره وصفا للمرويات الكربى
وجودا من قبل وهي كربى ألا تعيد تفعيل األصول هي تكرار سردي ألا تكرر ما كان م

املفقودة وإن منع املرويات الكربى هي منعنا التكرار السردي ومنع التكرار السردي يعين منعنا 
  يف حني أن ،أن نعيش تارخييا وخطأ هايدغر هو اختزاله سؤال التارخيانية داخل الوجود الفردي

  .)2(ى شبكة املمارسات التارخييةالتارخيانية هي االستحواذ اجلماعي عل

    هنا تظهر فكرتا القدر والتكرار، فالتكرار هو الرجوع الصريح إىل إمكانيات الوجود أو هو 
أن يرجع املرء إىل تراثه وميسكه وينتقي منه وال حيصل التراث على بساطة القدر إال من خالل 

اصة بالفهم التصويري نقرأ اية التكرار، لذلك يف عرضه إلحدى خصائص التكرار السردي اخل

                                                 
 ويرفضها، فعلى ا، البعض يؤمن ا والبعض اآلخر ينتقده وجزرما أن املواقف من املرويات الكربى قد كانت بني مد عل*

 بل يصور موت املرويات الكربى بوصفها مصادر ، ينتقدها بشدةLyotard العكس من ريكور جند ليوتار
تعارض احلداثة، فعلى سبيل املثال ال احلصر للمشروعية ويسحب هذا التصور على كل املوضوعات بوصفها ميتافيزيقا 

تغديه املرويات الكربى، بل يغديه االستفهام املتواصل عن طبيعته اخلاصة ومن مثة  ع الالفن احلديث عند ليوتار مشرو
ا كانت احلداثة هي فرار من السرد ذإ لكن . تصبح باطلة وزائدةفإن فكرة املشروعية نفسها من خالل املرويات الكربى

ن حلول ما بعد احلداثة سيحمل عودة قوية لطرق السرد اليت من شأا أن حتد من سلطان العقل املغرور وسيتبني أن إف
  .غىن هلا عنه يف نقل أسطورة العقل احلداثة ذاا اليت تنفي السرد ال

- Jonathan Rée, Narrative and philosophical experience, in, On Paul Ricœur narrative and 
interpretation, Editions Routledge, London\New York, 1991, P.77.      

  .143.، صبرينشتاين، املرويات الكربى )1(
  .154.، صاملرجع نفسه )2(



� ا���� ��� ا����ب ا���دي وا����ب ا���ر��
                                                      ا	ول    ا��������                            إ�

 

 40 

 إا قراءة تراجعية للزمن ذه ، باختصار.السرد رجوعا إىل بدايته وبدايته تطلعا إىل ايته
الطريقة تؤسس احلبكة السردية الفعل اإلنساين يف الزمان ويف الذاكرة ألن الذاكرة تكرر جمرى 

اد أكثر إمكانياتنا املوروثة عن ماضينا األحداث، إذ يرى ريكور أن مفهوم التكرار يعين استرد
  .من خالل القدر الشخصي واملصري اجلماعي

    هكذا ينطوي التكرار السردي على تعميق للزمان من خالل استرداد أحداث املاضي ليدل 
 ما إن يقرأ القدر ،)1(على احلركة الزمنية للسرد، ذلك النوع من الضرورة الذي ندعوه بالقدر

  .ىت تقلب األسبقية املمنوحة للقدر الشخصي على املصري اجلماعيكتكرار سردي ح

يلتقي السرد بالتاريخ من خالل فعل التكرار السردي، الذي هو باألساس يندرج يف خانة ذا 
املسرودات وال ميكننا احلديث عن تاريخ معاد أو حدث ماضي إال من خالل التكرار السردي 

  .لتاريخالذي يصبح أيضا عنصرا جوهريا يف ا

 :ة يف تفعيل عالقة التاريخ بالسردثانيا ـ دور احلبكة واحملاكا

 :دور احلبكة-1

ل بني التاريخ والسرد وقبل أن نبني ذلك جيذر بنا أن داخ    احلبكة أيضا وجه من أوجه الت
ينطلق ريكور من املفهوم األرسطي للحبكة وحيدد أرسطو هذا  إذ .نقف قليال مع مفهوم احلبكة

 ويعين intrigue الذي ميكن ترمجته باألسطورة أو احلبكة mythosب اللفظي مبصطلح التركي
بامليتوس جتميع ووصل األفعال املنجزة وهي االنتقاء وترتيب األحداث املسرودة اليت جتعل منها 

  .)2(*حكاية تامة

كتمال يؤكد ريكور أن احلبكة بوصفها تنظيما لألحداث تقوم على التوافق الذي يتسم باال    
  :الطولوالكلية و

                                                 
  .151.، ص برينشتاين، املرويات الكربى)1(

 واية ،ت والتغريات املفاجئة املقصود من احلكاية التامة أن تتوفر على بداية أي انطالق احلكاية، ووسط وهي التحوال*
  .وهي حل العقدة

(2) Paul Ricœur, Du Texte à l’action, P.13. 
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 يكون الشيء كال حني يكون ذا بداية ووسط واية ويكون الشيء ذا بداية ووسط واية -
  .بفضل التأليف الشعري

 . البداية حتدد بالضرورة-

  . إما كنتيجة حتمية أو احتمالية، النهاية هي ما يأيت بعد حدوث شيء ما-

 آخر، له منطق التحول واالنقالب، كاالنقالب  الوسط هو ما يعقب شيئا آخر ويتبعه شيء-
  . من السعادة إىل الشقاء أو العكس

  .ولذلك فكرة الكل تدل على غياب املصادفة وحضور الضرورة أو االحتمال

 الشيء نفسه ينطبق على الطول الذي هو احلد الصحيح والدقيق للحبكة، فاحلبكة هي الطول -
الشقاء إىل حال السعادة أو من حال السعادة إىل حال الذي يسمح للبطل بأن يتغري من حال 

فما جيعل احلكاية ذات بداية ، )1(الشقاء مرورا بأحداث متتالية قد تكون حتمية أو حمتملة
                                           : ووسط واية، آليتان مها التحول والتعرف

 وهو ذو طبيعة ضرورية أو   ابلة هلاحالة أخرى مق التحول هو االنتقال من حالة أشياء إىل -
.                                                                                                                            احتمالية

ة يف السردية أساسي  وهذه املفاهيم من حالة اجلهل إىل حالة املعرفة أما التعرف فهو االنتقال-
املعاصرة، فقد عرفت القصة بأا انتقال من حالة إىل حالة أخرى، سواء من اإلجياب إىل السلب 

                                                                                                                    .  )2(أو من السلب إىل اإلجياب

يظهر أن احلبكة عند أرسطو حسب ريكور هي منطقية أكثر منها زمنية، لذلك سنرى     
 مستلهما منه مفهوم الزمان الذي يكمل  Augustin ريكور فيما بعد يلجأ إىل أوغسطني

  .احلبكة األرسطية

                                                 
  .75.، ص1.، جالزمان والسرد  بول ريكور، )1(
 .، ص2000بريوت،  / ز الثقايف العريب، الدار البيضاء املرك،)النقد املعريف واملثاقفة(مشكاة املفاهيم  حممد مفتاح، )2(

  .65. 64.ص
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ريكور      لكن التوافق الذي حتدث عنه أرسطو هو توافق متنافر، على هذا األساس يعرف
1(" وظيفتها إجياد قضية واحدة من أحداث متعددة،تركيب بني عناصر متنافرة" :ااحلبكة بأ(  .

واحلبكة كما يصفها يف موضع آخر هي جمموع التنسيقات اليت تتحول من خالل األحداث إىل 
حكاية أو هي احلكاية املستخرجة من األحداث، أي تركيب مقومات الفعل البشري واليت تبقى 

.                                                                                                                                                                      )2(رة، إا الوسيط بني احلدث واحلكايةغري متجانسة ومتناف

  :                 التارخيي يف عدة نقاط أمههاالسردي يتميز عن اخلطاب  /    علما أن اخلطاب الروائي

ن الزمن التارخيي  األحداث يف التاريخ ال حيكمها منطق خاص كالذي جنده يف الرواية، بل إ-
 وهذا ما مييز اخلطاب التارخيي عن اخلطاب الروائي، فالذي يهم األول هو هو الذي حيددها

خلطاب السردي، فإن احلدث يرتبط ارتباطا األحداث اليت ينبغي تسجيلها أو نقلها، أما يف ا
 إذا كان الزمان يف اخلطاب التارخيي تسلسلي، فإنه ، باختصار.)3(وثيقا بغريه وفق منطق خاص
.                                                                                                              يف اخلطاب السردي دائري

 طبيعة هذه األحداث خمتلفة بني اخلطابني، فاحلدث يف اخلطاب التارخيي واقعي، أما احلدث -
يف اخلطاب السردي فهو خيايل من إبداع الراوي ومن مثة فالراوي أكثر حرية من املؤرخ كما 

 بني التاريخ والقصص ؟ هل ابكة وسطلكن كيف تكون احل .أن املؤرخ أكثر واقعية من الراوي
؟ وإىل أي مدى  واخلطاب التارخيي من خالل كفاءة احلبكة ميكن اجلمع بني اخلطاب السردي

                                                                        ؟ ميكننا ذلك

فيسقط ذات العالقة على ، ةقبل أن يعاجل ريكور عالقة التاريخ بالسرد يعاجل عالقته باحليا
 .التاريخ الذي هو جزء من احلياة

  

  

  

                                                 
  .66.، ص1.الزمان والسرد، ج  بول ريكور،)1(

(2) Paul Ricœur, Du Texte à l’action, P.14. 
  . 264.، ص2005بريوت، الطبعة الرابعة،  /سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء )3(
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 :احلبكة واحلياة-أ

إن كون احلياة ذات صلة بالسرد أمرا كان معروفا دائما وقد تكرر قوله : "    يقول ريكور
إن هذه العالقة ، )1("كثريا، فنحن نتحدث عن قصة حياة لنصف التواشج بني امليالد واملوت

 مية ولكن رغم ذلك فهي حباجة إىل إعادة التفكري فيها لضبطها ويف سبيلحسبه بديهية وقد
            عاش واحلياة ت،عاشال توروى القصص ت" :ذلك يضع املقولة التالية كفرضية للبحث

 وينتهي مبطال هلا مثبتا لوجود تداخل بني السرد واحلياة وحىت يؤكد على عالقة )2("روىال تو
وهذا الركن الثاين من احلبكة : "تمد على احلبكة هذا ما نستشفه من خالل قولهاحلياة بالسرد يع

هو الذي أجعله دليال وأرجو أن استخرج من هذا املفهوم عن احلبكة ] مجع بني عناصر متنافرة[
  .)3("مجيع العناصر اليت ميكن أن تساعدين فيما بعد على إعادة صياغة العالقة بني احلياة والسرد

 بول ريكور يف تصوره للحياة على التشابه بني بناء احلبكة من خالل األحداث     يرتكز
       هنا يتحدث ،)4( واحلياة نفسهاdiscordantواملتضاربة concordant  املتوافقة :املتشعبة

دون مغادرة التجربة اليومية ألسنا منيل : "عن اخلاصية ما قبل السردية للتجربة اليومية يف ما نصه
   ؤية متوالية من األحداث املتتالية وحياتنا بوصفها قصصا مل ترو بعد هي قصص حتتاج إىل ر

 يضرب لنا ريكور على هذا النوع من القصص ،)5("أن تروى، قصص توفر نقاط رسو للسرد
 أن مريضا يقدم للمحلل النفسي قطعا من قصص معاشة وأحالم ومشاهد :اليومية مثاال فحواه

 احمللل هو استخالص سرد من هذه القطع يكون أكثر متاسكا وأحداث متعارضة وهدف
      فكالمها حيبك األحداث لتكوين ،ومعقولية، هنا يكون عمل احمللل مشابه لعمل املؤرخ

  .)6(قصة

                                                 
  .39.مان والسرد، ص بول ريكور، احلياة  حبثا عن السرد،  ضمن كتاب الوجود والز )1(
  .39. املصدر نفسه، ص )2(
  .40.املصدر نفسه، ص  )3(
  .43.منري ادي، التأويلية بني التأسيس املعريف والفهم األنطولوجي عند ريكور، ص  )4(
  .  128 .127.ص.، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )5(
  .128.املصدر نفسه، ص  )6(
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ويثبت أن القصص " عاشروى وال تالقصص ت "    وحىت يؤكد بطالن اجلزء األول من املقولة 
تالتأليف ال تتوقف على النص وحده، بل على القارئ أيضا روى، يرى أن عملية عاش كما ت

هكذا تصري القراءة حلظة "وألن معىن السرد ينبثق من التفاعل بني عامل القارئ وعامل النص 
  .     )1("حامسة ترتكز عليها قدرة السرد يف صياغة جتربة  القارئ

       وي على األفعالخالل القراءة، يعين نشر أفق عامل ضمين حيت    فامتالك عمل من 
 ينتمي القارئ دفعة واحدة إىل جتربة العمل اخليايل وإىل فعله الواقعي وهو ،والشخصيات وعليه

*ما يقصده غادمري حبديثه عن انصهار اآلفاق
Fusion des horizons إنه)2( يف فعل فهم النص ، 

ليست هناك آفاق ": ، يف هذا يقول غادمري)3(انصهار بني ماض ينادينا وحاضر ينصت إليه
منفصلة للحاضر يف ذاته أكثر مما هناك آفاق تارخيية جيب اكتساا والفهم هو دائما انصهار 

 على هذا األساس ال ميكن ألفق احلاضر أن ،)4("تلك اآلفاق اليت يفترض أا موجودة بذاا
 يندمج )5(اآلفاق بل التاريخ سلسلة متصلة من ،يتشكل دون أفق املاضي، فليس مثة آفاقا منفصلة

لماضي يصلها باملاضي ومتنح لأفق احلاضر بأفق املاضي فيعطي للحاضر بعدا يتجاوز اآلنية و
  .)6(قيمة راهنية جتعله قابال للفهم

تبقى القراءة إذن طريقة للعيش يف عامل العمل اخليايل، خاصة وأن للنص معىن خمتلف عن     
 بل هو يتوسط بني اإلنسان والعامل من جهة وبني ،املعىن البنيوي، أي ليس منغلقا على ذاته

 من هذه الناحية يكون بناء ،اإلنسان واإلنسان من جهة ثانية وبني اإلنسان ونفسه من جهة ثالثة

                                                 
  .74.السرد، صبول ريكور، احلياة  حبثا عن  )1(

علي حاكم صاحل، دار أويا  /ترمجه حسن ناظم ،"احلقيقة واملنهج" يتحدث غادمري عن انصهار اآلفاق، يف كتابه *
    .731-521-498-497-418-417:  ضمن الصفحات التالية.2007طرابلس، 

  .47.، صبول ريكور، احلياة حبثا عن السرد )2(
(3) Jean Grondin, L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine, Editions librairie 

philosophique, Paris, 1993, P.216. 
 دار ،علي حاكم صاحل /، ترمجة حسن ناظم)ويلية الفلسفةاخلطوط األساسية لتأ( هانز جورج غادمري، احلقيقة واملنهج )4(

  .418. 417.ص.، ص2007أويا، طرابلس، 
  .49.، ص 2000، 14لتأويل لدى غادمري، ضمن جملة عالمات، مكناس، املغرب، عدد سيدي عمر عيود، مفهوم ا )5(
  .39.، ص2001بريوت،  /، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء)وتطبيقات...أصول ( بشرى موسى صاحل، نظرية التلقي )6(
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احلبكة هو العمل املشترك لكل من النص والقارئ وإذا كان القارئ يعيش جتربة النص خياليا 
  .ا يكون ريكور قد أبطل اجلزء األول من املقولة إىل هن.فإن القصص تعاش ولو بطريقة خيالية

    عاش ت إن احلياة" :وانطالقا من مفهوم الفلسفة يبطل بذات الطريقة اجلزء الثاين القائل    
فإذا كانت الفلسفة إعطاء معىن للحياة وإذا كانت احلياة باملفهوم السقراطي فعل "روىوال ت ،

، فإن هذا األخري ميكن روايته )1(ذات يف جانبها العمليوعناء أي معادلة بني ذات ومعىن، وال
      قابل ألن يروى رمزيا، ذه الطريقة تعطي الرمزية مقروئية أولية للفعل جتعل منه شبه نص

إذا صح أن اخليال ال يكتمل إال باحلياة وأن احلياة ال تفهم : "وحول هذا يقول ريكور ما نصه
عنها، فاحلياة املبتالة بالعناء باملعىن الذي استعرناه من سقراط إال من خالل القصص اليت نرويها 

  .)2("هي حياة تروى

    علما أن احلياة دون تأويل تظل ظاهرة بيولوجية ال غري والتأويل هو الذي مينحها الروح 
ل والعناء  أي بني الفع،واملعىن وألنه ال تأويل دون خيال، فإن اخليال يؤدي دور الوسيط هنا

 وهنا يضع ريكور على عاتقه مهمة البحث عن نقاط اإلسناد يف يكون نسيج احلياةالذي 
  :التجربة احلية للفعل والعناء ويهتدي إىل النقاط التالية 

تتعلق ببنية الفعل اإلنساين والعناء، حيث البون الشاسع بني احلياة اإلنسانية : النقطة األوىل -
  انا اللغة العادية الطبيعية شبكة من التعبريات اليت متنحها إيواحلياة احليوانية، جيعل الفعل والعناء

وهذا ما يشكل دالليات الفعل حيث تكون ألفتنا بالشبكة املفهومية للفعل اإلنساين من نفس 
  .مرتبة األلفة اليت لدينا عن حبكات القصص

كان رواية الفعل فذلك  تتعلق باملنابع الرمزية للميدان العملي، فإذا كان باإلم:النقطة الثانية -
ألنه ذو بنية رمزية، أي مكون من ألفاظ وإشارات وقوانني والرموز توفر للفعل الداللة اليت 
ميكن من خالهلا تأويل تصرف معني، مثل أن يرفع املرء يده وهذه اإلشارة ميكن أن تفهم 

                                                 
  .minbar/FR.lycos,membres://http/10-10-3011/2008: جورج زينايت، بول ريكور فيلسوف احلوار، ضمن املوقع،  )1(
  .52.53.ص.بول ريكور، احلياة  حبثا عن السرد، ص  )2(
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 حسب استنادا إىل السياق بوصفها إشارة ترحيب أو إيقاف سيارة أو تصويت، أي تؤول
  .)1(السياق الواردة فيه

 تتعلق باحلديث عن احلياة بوصفها قصة يف طور الوالدة والتكون من جهة :النقطة الثالثة -
  .وبوصفها نشاطا وعناء حبثا عن سرد من جهة أخرى

    إذ ال ينحصر استيعاب الفعل بألفة شبكة األفعال وبالوساطة الرمزية، بل الفعل أيضا ميتد 
ف على مالمح الفعل الزمانية اليت تستلزم السرد ولتوضيح ذلك يعطينا ريكور بقدر ما يتعر

مثاال مشاا للمثال السابق اخلاص بعمل احمللل النفسي وهو مثال احلاكم الذي حياول أن يتفهم 
عمل املدعى عليه املشتبك يف جمموعة من القصص حدثت له قبل أن تروى أية قصة، إن هذا 

ا قبل تاريخ القصة املروية والنتيجة أن السرد عملية مطعمة بكوننا واقعني التورط يبدو وكأنه م
هكذا  .)2(يف شراك القصص وسرد القصص وفهمها هو استمرار هلذه القصص غري املنطوقة

يعترب ريكور الفرضية السابقة جمرد مغالطة ألن عملية بناء السرد شيء ممكن من حيث هو 
  .)3(رئتفاعل بني عامل النص وعامل القا

    ذا املعىن يتالشى الفرق بني رواية قصة وعيش احلياة عن طريق احلبكة وهي النتيجة اليت 
أفال تصري حياة الناس أكثر معقولية حني يتم تأويلها يف ضوء " :اهتدى إليها من خالل قوله

قصص، أفال تصبح قصص احلياة نفسها أكثر معقولية حني يطبق عليها اإلنسان النماذج 
إن احلياة اليت تروى هي احلياة اليت جند فيها مجيع البىن األساسية . )4("سردية أو احلبكاتال

  .للسرد من تضارب وتوافق وتشتت وجتمع

 :احلبكة والتاريخ-أ

    مثلما ترتبط احلياة بالقصة من خالل احلبكة، يرتبط التاريخ بالقصة من خالل احلبكة، فإذا 
إال من خالل طريقتها يف سرد ذاا، كذلك التاريخ         كانت احلياة ال تكتسب وجودها 

حنن نروي : "حسب ريكورفال يكتسب كينونته إال من خالل طريقته يف سرد أحداث ماضيه، 
                                                 

  .50. 49.ص.صبول ريكور، احلياة  حبثا عن السرد،   )1(
  .52. 51.ص.املصدر نفسه، ص  )2(
  .43. التأسيس املعريف والفهم األنطولوجي عند ريكور، ص منري ادي، التأويلية بني )3(
  .251. بول ريكور،  اهلوية السردية، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، ص )4(
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القصص ألن احلياة البشرية تستحق أن تكون مروية وتتخذ هذه املالحظة كامل قوا حني نشري 
ني، فتاريخ املعاناة بأسره ينادي بطلب الثأر ويدعو إىل ضرورة إنقاذ تاريخ املهزومني والضائع

 أكثر من هذا ،، نفهم من هذا النص أنه كما تروى احلياة جيب أن يروى التاريخ)1("إىل السرد
ألحياء جيب تأديته جتاه جيب أن نثأر لضحايا النسيان بسرد حيام، ألن هذا دين على ا

ل نظريته يف السرد وهو ما نقف عليه من خال واحلبكة هي نقطة االنطالق بالنسبة لاألموات
أعود مباشرة حنو نظرية احلبكة لكي أميز فيها نقطة االنطالق لنظرييت : " يقول فيهالنص الذي

 سواء كان هذا التأليف السردي تارخييا أو أدبيا وهذا ما ذهب إليه يف )2("يف التأليف السردي
تاريخ املؤرخني للبحث سواء تعلق األمر بنظام موضع أخر إذ يؤكد أنه اختذ من احلبكة برهانا 

  .*أو بنظام التخييل

ويعين بناء حبكة يف احلدث التارخيي حسب ريكور أن حتول األحداث التارخيية إىل حكاية 
ط يفاحلبكة هي الوس ،**باعتبار احلبكة مجلة الترتيبات اليت تتيح استخراج حكاية من األحداث

 بل هو مكون سردي ، أن احلدث التارخيي ليس جمرد شيء يقعبني التاريخ واحلدث، مبا يعين
  .***باألساس

                                                 
  .129.، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(
  .74 . املصدر نفسه، ص )2(

  :يف هذا املضمار ريكور ول يق *
 " C’est cette notion [mythos] que je prends comme fil conducteur de la recherche, aussi 

bien dans l’ordre de l’histoire des historiens… que dans l’ordre de la fiction    "  

- Paul Ricœur, Du Texte à l ‘action, P.14. 

:حيث جنده يقول                                                                                                            **  

 " L’intrigue est l’ensemble des combinaisons par lesquelles des événements sont transformés en 

histoire ou…une histoire est tirée d’événements". 
- Ibidem. 

 : وهو ما وقف عليه ريكور يف هذا النص  ***   
  " Elargissant encore le champ de l’intrigue, je dirai que l’intrigue est l’unité intelligible qui 

compose des circonstances, des buts et des moyens, des initiatives, des conséquences non 
voulues". 
- Ibidem  
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 يطبق هذا املفهوم على و أرسط كان، لكن إذاوعلما أن مفهومه للحبكة إمنا يستمده من أرسط
 فإن ريكور ميد سهام هذه النظرية لتشمل أنواع أخرى وميادين -وهو املأساة-نوع واحد 

ريكور إعادة تنظيم احلقل السردي من حيث املفهوم، فإذا  رح،  لذلك يقتخومنها التاري أخرى
 أي كالمها جيعل السرد حبكا، فإنه خيالفه على ،كان يوافق أرسطو على مستوى الطريقة

 إذ أن ريكور مييز السرد مبعناه الواسع من حيث هو موضوع فعالية حماكاة عن ،مستوى آخر
إذ تشكلت النظرية اآلرسطية يف : "ا ذلكيقول موضح لسرد مبعناه الضيق من حيث هو قصةا

احلبكة من خالل عصر مل يعترف فيه إال باملأساة وامللهاة وامللحمة كأجناس تستدعي التأمل  
، إال أن الذي حدث هو ظهور أنواع جديدة كالرواية ومنها الرواية التارخيية وذا )1("الفلسفي

  . جامعة لعدة أنواعيصبح السرد من حيث هو موضوع فعالية حماكاة مقولة

أمريكيني يف نظرم إىل كفاءة الشكل -    إضافة إىل ذلك يوافق ريكور املفكرين األنغلو
، فليست القصة شكال مشروعا لتفسري األحداث        ةالقصصي على متثيل األحداث التارخيي

لة من القصص والعمليات التارخيية فحسب، بل إا الطريقة األمثل وذلك ألن التاريخ نفسه كت
  .)2(املعيشة اليت ال تنتظر سوى املؤرخ الذي حيوهلا إىل قصة

    فلما كانت األحداث التارخيية متلك البنية نفسها اليت ميتلكها اخلطاب السردي، فللمؤرخ 
احلق يف اعتبار القصص متثيالت صادقة هلا، لذلك تتصف األحداث اليت يعدها ريكور يف خانة 

 يعين ،إن بناء حبكة ملتوالية من األحداث لقصة ما و.بانطوائها على احلبكاتالتواريخ السردية 
إحداث وساطة بينها يف الزمانية ويصح هذا على السواء للقصص اخليالية والتارخيية، ألن معىن 

وببناء احلبكة يتم تصور  ؛القصة مهما كان نوعها تتوقف على بناء احلبكات فيها
configureيس هناك سرد من دون حبكة أول هث، لذلك يرى ريكور أنمتوالية من األحدا 

 ذا يكون معىن احلياة ، أو تصوير تنطلق من التنافر واملبهم وهي يف جوهرها صياغةplot عقدة 
اإلنسانية سواء كانت حياة فرد أو حياة مجاعة هو معىن احلبكات اليت متنح األحداث تلك احلياة 

                                                 
  التاريخ عند ريكور، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة)1(

  .191.ص
  .191.املرجع نفسه، ص )2(
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لتمثيل ما حدث فعال ضرورية  فأمهية السرد ، من مثة.)1(ايةووسطا و مظهر قصص متتلك بداية
  : يف جمال اريات التارخيية بواسطة احلبكات وهلذا يفرق أرسطو بني نوعني من احلبكة

  .*وتعين تتايل األحداث عن طريق رابط سبيب: احلبكة البسيطة -

épisodiqueاحلبكة اإلبسودية -
 يكون هناك رابط  تعين التتايل يف األحداث دون أن:**

  .***)2(سبيب

  :واحلبكة فعل توسط وضم بثالث معاين

  .بني األحداث والوقائع:  األوىل-

 .النتائجو ضم عناصر متنافرة على مستوى الفاعلني، األهداف، الوسائل :الثانية -

  .)3(ضم عناصر زمنية متنافرة:  الثالثة-

تعالق السبيب بني األحداث املاضية، لكن     فوظيفة السرد يف التاريخ هي التأسيس لنوع من ال
مفهوم السببية هذه والذي يتجلى يف امللفوظات السردية ذات الطابع التارخيي ليس مفهوما 
متأتيا من طبائع األشياء ذاا أو القوانني املتحكمة فيها وإمنا هو فعل تنتجه ذات قادرة مباهلا من 

زمنة وتعيد تنظيم العامل وإخراجه من صمته  طاقات فكرية رابطة، فتصل بنية األفعال واأل
هنا يبدو متأثرا بالتعريف األرسطي للحكاية عندما يركز على . )4(وعشوائيته، مبعىن متنحه املعىن

قيمة تتابع األحداث وفق قاعدة التسلسل الزمين يف إرساء معىن امللفوظ السردي الظاهر ويف 

                                                 
  .92.هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند ريكور، ص )1(

  . مات الولد فماتت األم حزنا عليه: مثال ذلك أن نقول *
** اللة على احلبكة اليت تتراكم فيها األحداث العرضية املتتابعة دون أن يكون اإلبيسودي مصطلح استعمله أرسطو للد  

 .   حببكة األحداث املتتاليةرحيم ،فالح سعيد الغامني و" الزمان والسرد" كتاب  لذلك يترمجها مترمجا،بينها رابط سبيب

  .78.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج - 
  .78. ص،1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )2(

***   .مات الولد مث ماتت األم:  مثل 
  .226.ديفيد كار، ريكور والسرد، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، ص )3(
  .44.جليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العرب احلديث، ص )4(



� ا���� ��� ا����ب ا���دي وا����ب ا���ر��
                                                      ا	ول    ا��������                            إ�

 

 50 

ع البنيوية اليت تقيم املفهوم النسقي على حتليل تتبع أطوار منائه املختلفة وهو ما يتعارض م
  .)1(وظائفي منطقي

       إن التاريخ سواء تعامل مع توحيد إمرباطورية ما أو تفككها، مع صعود وتدهور طبقة 
حركة اجتماعية أو طائفة دينية، يف اية املطاف كلها مرويات سردية وحىت عندما يتعامل ، ما

هات خمتلفة، فإن فعل متابعة السرد هو الذي يضفي عليها وحدة التاريخ مع تيارات أو توج
  .)2(عضوية

     ذا تكون احلبكة القصصية طريقة يف إعطاء الشكل أو الصورة املالئمة للتجربة البشرية
ي ميكننا من جمموعة من التارخيية اليت هي مفككة باستمرار أو أا بتعبري آخر رسم ختيل

  )3( النجاحات واإلخفاقاتذلككوافع والنتائج غري املرغوب فيها ووالقصود والداملالبسات 
 والسردي من خالل احلبكة، فإذا كان للحبكة دور توسطي يف ييلتقي اخلطابان التارخيعليه 

بناء قصة من خالل مجع املتشتت واملتفرق، فإا تقوم بنفس الدور يف التاريخ أي جتمع 
  .ب قصةاألحداث التارخيية املتفرقة يف قال

    إن السرد التارخيي يعد إذن مشروعا تأويليا مفتوحا، كما أن وظيفة امللفوظ التارخيي هي 
إعادة بناء املاضي من جديد ولكن بناء عميقا يتغلغل يف تفسري الظواهر التارخيية ويربطها 

اما كما بأصوهلا الدفينة، لذلك وجب متابعة البناء التسلسلي لألحداث يف امللفوظ التارخيي مت
هو الشأن بالنسبة للقصة، فإذا غضضنا النظر عن الفوارق بني السرد القصصي والتارخيي  

  .)4(لوجدنا أن كليهما يستند إىل مفهوم احلبكة وكيفية متابعتها

 بل احملاكاة ، العنصر الوحيد الذي يتشابه فيه اخلطاب التارخيي باخلطاب السردي ليستاحلبكة
  .أيضا

  

                                                 
  .47.، صجليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العرب احلديث  )1(
  .239.، ص 1.ول ريكور، الزمان والسرد، ج ب )2(
  .25. حسن بن حسن، النظرية التأويلية عند بول ريكور، ص )3(
  .201 .200.ص. جليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص )4(
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 :ور احملاكاةد-1

 باعتبارها  فإا تضفي على التاريخ سردا أيضا،إذا كانت احلبكة تضفي على القصص سردا    
 واحملاكاة أيضا تلعب دورا . باعتبار التاريخ مجلة قصصقاسم مشترك بني القصة والتاريخ أو
  .مهما يف تعزيز عالقة التاريخ بالسرد

بل بنوع من الفعل أو املمارسة تصلح ، imitation    عند ريكور احملاكاة ال تتصل بالتقليد 
مصطلح [وسواء أترمجناه " : ويف هذا الصدد يقول)1(ألن تكون موضوعا مناسبا للتاريخ

 أو العملية الفعالة يف تقليد شيء *فما ينبغي فهمه هو فعالية احملاكاة...تقليدا أو متثيال] احملاكاة
) فن الشعر(حيتوي كتاب " :اكاة قائاليعلق ريكور على تعريف أرسطو للمح، )2("ما أو متثيله

 يعرف هذا املفهوم إال تعريفا ملألرسطو على مفهوم مشويل واحد فقط هو مفهوم احملاكاة و
ومن خالل أحد االستعماالت وهو االستعمال الذي يعنينا هنا أعين التقليد أو متثيل الفعل  سياقيا

هذا النص أن احملاكاة عند أرسطو متثيل ن نفهم م، )3("ومبزيد من الدقة تقليد الفعل أو متثيله
 مفضال الثاين وأرسط هلذا يفرق ريكور بني حماكاة أفالطون وحماكاةالفعل يف قالب درامي، 

 مرة ثايلامل النموذج فإذا كانت احملاكاة عند األول تفصل العمل الفين مرتني عن ،على األول
  .**كاراألفاألشياء  عندما حتاكي

                                                 
  .200. هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند ريكور، ص )1(

وذلك إلعطائها طابعا ديناميا شأن مجيع املصطلحات املنتهية " العملية احملاكاتية"بـ mimesis  لذلك تترجم كلمة *
  .                                   ومن جهة أخرى للتفريق بينها وبني احملاكاة مبعىن التقليد من جهةsisبـ 
  .116.رمنيوطيقا، ص البالغة والشعرية واهل،فريال جبوري غزول -   

  .66.، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )2(
  .67. املصدر نفسه، ص )3(

 إمنا يقلدها ، يعطينا مثاال بصانع األسرة واملناضد فالنجار ال يصنع الفكرة اليت لدينا عن السرير، مبعىن آخر ماهية السرير**
                                                                    .        إمنا شيء يشاه،وبالتايل ما صنعه ليس حقيقيا

  .506.، ص2005 أفالطون، اجلمهورية، ترمجة فؤاد زكريا، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، -
  



� ا���� ��� ا����ب ا���دي وا����ب ا���ر��
                                                      ا	ول    ا��������                            إ�

 

 52 

احملاكاة عند الثاين هلا فضاء واحد تنتشر فيه هو  فإن، *ألشياءااألعمال الفنية ومرة عندما حتاكي 
  .)1(التأليف

    ومع ذلك يعترض ريكور على التمييز األرسطي بني احملاكاة بوصفها تقليد الفعل يف خطاب 
ما وبني القص باعتباره وصفا لألحداث وإذا كان هذا التمييز مفيدا الستخالص مسات وأنواع 

م التحليل لنمط اخلطاب السردي  خيفي حقيقة أن التمثيالت اليت جندها يف الدراما، فإن استخدا
 بل حياكي أيضا ألن السرد يصف نتائج األفعال اليت تنتج األحداث واليت ،السرد ال يصف فقط

  .)2(حكم عليها بأن تسرد يف تاريخ ما

احملاكاة أو التمثيل هي فعالية " :    لذلك يرى ريكور أن احملاكاة مكملة للحبكة إذ يقول
، فمن مسات احملاكاة أا )3("حماكاة بقدر ما تنتج شيئا ما، هو تنظيم األحداث عن طريق احلبك

 mimesisتتجه حنو متاسك احلبكة ويرى يف موضع آخر أن أرسطو قد ربط بني احملاكاة 
ء يتذكر كيف ربط أرسطو املر" باعتبارها حبكة من خالل فن املأساة فـ mythosواألسطورة 

عندئذ أال ينبغي ... التراجيديةpoesiesبني احملاكاة واألسطورة من خالل مفهومه عن الشعرية 
 .)4("أن نفهم العالقة بني األسطورة واحملاكاة يف الشعرية اإلغريقية على أا عالقة ختيلية

ور النظر يف احملاكاة  يعيد ريك-اعتراضه على التمييز األرسطي-    ولذات السبب السابق 
األرسطية لكي جيعلها على ثالث مراحل وهو تقسيم يقوم على العالقة بني السرد وعامل 

  :الفعاليات اليومية

نشأت السرود يف احلياة اليومية وهي تعتمد على  يكشف كيف" 1"حتت عنوان احملاكاة رقم  -
  :ثالث جوانب من احلياة وهي

  .تراث واستجابته للحاضر واملستقبلأي اخنراطه يف ال: البنيائية -أ

                                                 
   .مثال ذلك الرسام الذي حياكي األشياء كما تظهر *
  .508.  ص أفالطون، اجلمهورية،-

  .68.، ص1.لزمان والسرد، ج بول ريكور، ا )1(
  .200. هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند ريكور، ص )2(
  .68.، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )3(

(4) Paul Ricœur, La Métaphore vive, Editions du Seuil, Paris, 1975,  P.65. 
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  .أي الفعل مشكلة مفهومية حتكمه معايري ثقافية: الرمزية - ب

 .أن يعرب الفعل عن فكرة حاضر احلاضر: نيةاالزم - ج

فهي وساطة بني األحداث اليت تتكون منها القصة وبني القصة نفسها " 2"أما احملاكاة رقم  -
  .كةأي حتول حبكة األحداث إىل قصة متماس

  .فهي تشري إىل تقاطع عامل النص مع عامل القارئ" 3"وأما احملاكاة رقم  -

 ينفتح ملكوت كأن وكان ينبغي أن أقول 2مع احملاكاة  "ألن" 2"ما يهمنا هنا هو احملاكاة رقم 
  .)1("ملكوت القص

 واليت تشكل جوهر أدبية األدبconfiguration     يدعو ريكور القوة اإلبداعية للتصوير 
 واليت متثل وضعا وسطا بني العامل اخلارجي احمليط بنا وتقدمي هذا "2"وشعرية الشعر باحملاكاة

 إذ يتمثل دور ،وهو ما ينطبق على األحداث التارخيية أيضا )2(العامل آلخر غريي بصيغة جديدة
 -ةباختصار تقليد القص -يف تقدمي األحداث التارخيية بصيغة جديدة وهي القصة  "2"احملاكاة

رها موضوعه ألن السرد التارخيي الذي يأخذ األحداث اليت ختلقها األفعال األساسية باعتبا
أي يقوم بنفس األفعال اخلالقة   بل حياكيها أيضا، ال يكتفي مبجرد وصف هذه األحداثاملباشر

  . اليت يؤديها الفاعلون اإلنسانيون

 وتستمر هذه املعاين على مدى أجيال زمانية     وللتاريخ معىن ألن األفعال اإلنسانية تنتج املعىن
 حاضر ،ماضي(متعاقبة وبالتايل يتم الشعور ذا االستمرار يف جتربة اإلنسان للزمن منظما 

أكثر مما هو جمرد تتابع متسلسل وحماكاة الزمان منظما ال االكتفاء بوصفه آفاقا ذات ) مستقبلو
ثيلها يف اخلطاب السردي وهو نفسه اخلطاب  وأخريا مت)3(يةانحجم واحد يعين جتريب التارخي

 وسط واية، أي نتيجة احملاكاة واحلبكة واحدة ،الذي صادفناه يف قص األحداث التارخيية بداية
 علما أن احملاكاة السردية عند ريكور ليست إعادة إنتاج، بل هي ،وهي متثيل التاريخ يف السرد

                                                 
  .113.، ص1.، ج بول ريكور، الزمان والسرد )1(
  .27. بول ريكور، الذات عينها كآخر، ص )2(
  .201. هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند ريكور، ص )3(
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ملطاف هو جعل األفعال اإلنسانية تبدو أفضل وأمسى وهدف احملاكاة يف اية ا )1(إنتاج وابتكار
ال يتعلق األمر حسبه بأن تقوم الرواية بدور تارخيي مضاف إىل ، )2(وأنبل ما هي عليه يف الواقع

  .دورها اجلمايل وإمنا بدور واقعي أيضا وهذه هي مهمة احملاكاة

 األوىل ألجل إعادة تشكيل     فمفهوم احملاكاة الذي تنهض به القصة التارخيية يوظف بالدرجة
الواقع وفق صورة جديدة قادرة على أن تعيد وصفه وأن تظهره للمستقبل يف ثوب مغاير يرى 

  .من خالله املؤرخ ما مل يكن بقادر على أن يراه وال أن يدركه فيه

  :مييز ريكور ثالثة أنواع من احملاكاة يف اخلطاب السردي

  .ائية وترتيبها التارخيي الزمين الذي ينتج التواريخ الزمنيةيتعلق باألحداث العشو: النوع األول -

يتعلق بتمثيالت هذه التواريخ الزمنية لألحداث والتاريخ الذي يبلوره بناء : النوع الثاين-
 .احلبكة

 مع أشكال الزمانية العميقة - املبلورة من طرف احلبكة -مزيج من األحداث : النوع الثالث -
 .)3( أخري للحكايات احلديثة عن الزمناليت تؤدي وظيفة مرجع

  : إذ منثل هلذه األنواع بروايات

  . Woolf Virginia وولفلفرجينياMrs Dallaway ←   السيدة داالواي -

 بروست لملارسي A la Recherche du temps perdu ← البحث عن الزمن الضائع -
Marcel Proust .  

  . Thomas manاس مانلتوم The Magic Mountain ← يسحراجلبل ال -

    هكذا فإن السرد يعمل على جتميع التبعثر وتنسيق التناقض وإعادة تشكيل األحداث املعاشة 
  .يف وحدة التاريخ ومنحها الصرامة من خالل عمل احلبكة واحملاكاة

                                                 
  .226. ديفيد كار، ريكور والسرد، ص )1(
  .183. للهرمنيوطيقا، صي بول ريكور، االستعارة واملشكل املركز )2(
  .197.يتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند ريكور، ص هيدن وايت، م )3(
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    فضال عن هذا وذاك يقترح ريكور منطية أخرية إلضفاء السرد على التاريخ، الذي بدال من 
ل قصد املؤرخ يف التمثيل يعطي هذا القصد حتققا كان يفتقر إليه، خاصة وأن اجلماعة أن يبط

تلح على اعتبار األحداث التارخيية الكربى ذات داللة، ألا تراها أصال لبدايتها، إذ تستمد هذه 
األحداث معناها من قدرا على تأسيس أو تعزيز شعور اجلماعة ويتها وتولد هذه األحداث 

 لكن .هذا ما يقدمه السرد جتاه التاريخ .)1( وعقدية واضحة*سات ذات كثافة إيديولوجيةاحسا
  ؟  السؤال الذي يطرح نفسه ما دور التاريخ جتاه السرد

ريكور حياكي السرد القصصي بطريقة ما السرد التارخيي، فرواية شيء ما تعين ل    بالنسبة 
تكون األحداث املروية يف السرد "الفتراض  واستنادا إىل هذا اايته كما لو كان ماضيارو

القصصي وقائع ماضية، ألن الصوت السردي الذي نستطيع أن نعده هنا متماهيا مع املؤلف 
 يتحدث الصوت راويا ما حدث له والدخول ،الضمين هو جمرد قناع قصصي للمؤلف الواقعي

ن األحداث اليت يرويها الصوت يف القراءة يعين تضمني امليثاق بني القارئ واملؤلف واالعتقاد بأ
  . )2("السردي تنتمي ملاضي هذا الصوت

قصة، يكون هذا األخري - تاريخ، كما أن التاريخ شبه - أن القصة شبه،    ذا يصح القول
قصة، عندما يضع حضور األحداث أمام عيون القارئ عن طريق إضافات سردية وتكون - شبه

 للصوت السردي ري الواقعية وقائع ماضية، بالنسبةتاريخ عندما تكون األحداث غ-القصة شبه
دائرية، فالقصة بصفتها عالقة وخيتم ريكور حتليله بأن العالقة بينهما  .الذي خياطب القارئ

على . )3( جتعل من كتاب يف التاريخ حتفة أدبية،تارخيية تضفي على املاضي صبغة حيوية- شبه
؟  املطروح هنا إىل أي مدى يكون التاريخ سرديا فإن السؤال .افتراض أن للتاريخ طبيعة سردية

؟ إذا كان هذا صحيحا هل يعين أن التاريخ  هل التاريخ فعال ذو طبيعة واحدة هي السرد
 منصهر يف السرد؟ 

 

                                                 
  . وهذا ما سنقف عنده يف الفصل الثالث بشيء من التفصيل *
  .281.، ص3. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(
  .286. املصدر نفسه، ص )2(
  .287. املصدر نفسه، ص )3(
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II       -الطبيعة القصدية للتاريخ: 

ن     ينتمي التاريخ إىل احلقل السردي هذا ما أكده ريكور بسبب طبيعته السردية، لكن كو
 .التاريخ ذو طبيعة سردية ال يلغي طبيعته التارخيية، فيبقى التاريخ تارخييا مهما كان سرديا

  :أوالـ تارخيية التاريخ

 أي ؛    مهما كانت عالقة التاريخ بالسرد قوية، فهذا ال يعين أن التاريخ سرد وأن السرد تاريخ
ما هي عالقة تداخل بق تام، بقدر  فهي ليست عالقة هوية وتطا متينة بينهمامهما كانت العالقة
تبقى هناك فجوة بني التفسري السردي والتفسري التارخيي : "حسب ريكورفوتبادل وظيفي، 

على *فجوة هي البحث بوصفه كذلك، هذه الفجوة متنعنا من النظر إىل التاريخ كما يفعل غايل
رف تباعد ما مهما أنه بني أن نعيش وبني أن حنكي ينص" ذلك ،)1("أنه نوع من جنس القصة

 . وهذا التباعد هو الذي حيافظ على كينونة التاريخ بوصفه تاريخ)2("كان ضئيال

مع ذلك فإن التقاطع الذي أكد عليه ريكور يف حركة النموذج التفسريي باجتاه السرد وحركة 
  .البنية السردية باجتاه التفسري التارخيي يشهد على أمهية وواقعية املشكلة

 الذي طبقه بصدد العلم الغاليلي Husserl املشكلة يقترح ريكور منهج هوسرل     وحلل هذه
للعناية " :"ريكور والسرد" على شرفه محل عنوان ديف مؤمتر عق ريكور والنيوتوين وعنه يقول

وحني عرضت نفسي على منهج " ةماألز" ذه املشكلة عدت إىل منهج هوسرل يف كتابه 
 أن أبين أن هناك منطقة انتقالية فيما بني املستوى التفسريي حاولت... التساؤل االسترجاعي

      )3("وبني السرد... للتاريخ

                                                 
 والتفسريات أن الفهم إىل، يذهب غايل "الفلسفة والفهم التارخيي" مؤلفاته  من،يل واحد من رواد املدرسة السردويةاغ  *

، نفهم من هذا أن التفسري التارخيي ال ينطلق اليت يتضمنها عمل تارخيي ما البد من تقييمها وفق عالقتها مع شكل سردي
  .طوير الشكل السرديمن عدم، بل من خطاب له شكل سردي هذا من جهة ومن جهة أخرى يعمل هذا التفسري على ت

     .236 .، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج-
  .282.، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(

(2) Paul Ricœur, Du Texte à l’action, P.15. 
  .241.ريكور والسرد، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، ص  بول ريكور، )3(
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؟  التارخيية  القصدية ما معىن.ال التاريخ ويعيد ذات السؤالهذا املنهج ينقله ريكور إىل جم
مينعها ا أشري إىل معىن تعقل القصد اخلالص الذي يشكل الطبيعة التارخيية للتاريخ و" :فيجيب

  .)1("من الذوبان يف أنواع املعرفة األخرى اليت يقترن التاريخ ا قران مصاحل

  -كما رأينا سابقا-  أمريكيني-    إذا كان ريكور يضم صوته إىل صوت الفالسفة األنغلو
عندما يلحون على ضرورة الشكل السردي لتمثيل احلدث التارخيي، فإنه خيتلف معهم يف تعليل 

 أخضع لإلغراء الذي فنت بعض مل" :ن يف هذا الشأاألثر التفسريي للسرد التارخيي حيث يقول
د إقليم من املهارة منظري اللغة اإلجنليزية السرديني وأقصد بذلك اعتبار التفسري التارخيي جمر

  .)2(" كما لو كان التاريخ نوعا من جنس القصةintelligence  narrativeالسردية

    فليس من السهل رواية ما حدث يف املاضي، كما يروي مثال الصحايف الرياضي متوالية من 
األحداث أدت إىل نزاع بني فريقني وحينها ميكننا أن نتابع هذه القصص متابعة مثلى وأن 
نصدقها بوصفها طرقا ممكنة إلضفاء معىن على األحداث املروية، لكننا لن حنس بأننا حصلنا 

  .)3(على رواية تارخيية

فإن  ،    أهم ما يفرق التاريخ عن القصة هو مرجعية كل منهما، فإذا كان مرجع القصة اخليال
 فعال وقع أن حدث مامرجع التاريخ الواقع، ممثال يف الوثائق واآلثار وخمتلف الشهادات على 

ومهما قيل حول اجلانب االنتقايل يف مجع الوثائق وحول مضامينها اإليديولوجية ذات االنعكاس 
الذايت، فإن جمرد اللجوء إىل الوثائق يرسم خطا فاصال بني ما هو تارخيي وما هو قصصي، ألنه 

  .)4(من خالل الوثائق يتعرض املؤرخ ملا كان موجودا من قبل

ؤرخ على غرار الشاعر الذي ميلك حسا شعريا واملوسيقي الذي ميلك حسا فنيا        إن امل
 غادمري عن احلس  يتحدث، ميلك حسا تارخييا يتميز عن باقي االحساسات األخرى،وغريمها

     ويعرفه بأنه املوهبة اليت يتمتع  ا املؤرخ ودون هذا احلس ال يعد مؤرخا التارخيي الفريد

                                                 
  .282.، ص1.ج بول ريكور، الزمان والسرد،  )1(
  2006، بنان ل/ املركز الثقايف العريب، اجلزائر/ بول ريكور، بعد طول تأمل، ترمجة فؤاد مليت، منشورات االختالف )2(

  .99.ص
  .189. هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند بول ريكور، ص )3(
  .212.، ص3. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )4(
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 تارخييا هو أن نقهر السذاجة الطبيعية اليت جتعلنا حناكم املاضي تبعا ملقاييس أن منلك حسا"فـ 
، أن منلك حسا تارخييا معناه أن نفكر صراحة يف األفق التارخيي الذي ...بديهية حلياتنا الراهنة

 فاحلس التارخيي هو حس واقعي .)1("ميتد متالزما مع احلياة اليت حنياها واليت عشناها من قبل
 إنه انصهار املاضي يف احلاضر وهو االنصهار ،ه من قبل يف املاضي ونعيشه يف احلاضرعشنا

الذي حيقق لإلنسان كينونته بإحداثه نوع من التفاعل بني أفق الذات يف املاضي وأفقها يف 
  .الوضع الراهن

ا هكذا يظل التاريخ تارخيا رغم ارتباطه بالسرد، من جهة أخرى ال تعين هذه الفجوة كم    
رى أن يقطع كل عالقة مع أفالتاريخ ال يستطيع كما "يسميها ريكور القطيعة التامة بينهما 

السرد دون أن يفقد طبيعته التارخيية والعكس ال ميكن هلذه الرابطة أن تكون مباشرة إىل احلد 
ن وهنا تظهر احلاجة إىل نوع م... الذي ميكنه معه اعتبار التاريخ ببساطة نوعا من جنس القصة

فهناك إذن تبادل ضروري وحيوي مييز ، )2("اجلدلية بني البحث التارخيي والكفاءة السردية
         التاريخ والرواية، فالرواية هي تاريخ يف حاجة إىل معامل ومعايري تارخيية والتاريخ بدوره 

  .)3(ال يستغين عن الرواية أو السرد يف جتميع أحداثه وإثبات علة حدوثه

 إىل جانب الطبيعة السردية للتاريخ توجد طبيعة أخرى جوهرية هي الطبيعة ،أنه    نستنتج 
القصدية أي التارخيية، فكون التاريخ سردا ال يعين أنه أصبح أدبا أو قصة وباملثل فالتاريخ إذا 

   .قطع كل روابطه مبلكة متابعة قصة، فهو سيفقد عندئذ طابعه املميز وخيتزل إىل علم

        .ريخ مييز ريكور بني عدة مستوياتويف هذا التا    

   

  

  

  : مستويات التاريخـثانيا 

                                                 
  .148.149.ص. غادمري، الفلسفة التأويلية، ص )1(
  .279.، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )2(
  .80. حممد شوقي الزين، تأويالت وتفكيكات، ص )3(
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 :التاريخ الوثائقي-1

وهو الذي ميكننا أن حندد فيه بدقة طبيعة إجابتنا، فيما يتعلق بعرض األحداث أي أن نقول     
كم كان : ، إضافة إىل ذلك فإنه يتم يف هذا املستوى تسوية أسئلة من نوع"صواب أو خطأ"
1789دد السجناء يف معتقل الباستيل ليلة الرابع عشر من يوليو ع

)1(. 

 :التاريخ التفسريي-2

وهو الذي يشمل نقاش األدوار املتوالية للقوى االجتماعية واالقتصادية يف عالقتها مع     
 .)2(القوى السياسية، مث يف عالقتها مع العنصر احلكائي املرتبط باحلدث

 : التاريخ الشعري-3

وهو املستوى الذي تتشكل فيه األصناف الكربى كالنهضة والثورة وهناك يأخذ مفهوم     
لتاريخ الشعري ينتج حسبه أمرين عن ا .)3(التارخيية معناه األشد قوة بوصفه مفهوم مجاعي

    إىل السرد والثاين هو اللقاء بني األدب والفلسفة األول هو انتماء كل من التاريخ والقصة 
اض املسبق األول لشعرية خطاب تارخيي هو أن القصص والتاريخ ينتميان إىل الفئة االفتر"فـ 

نفسها بقدر ما تعلق األمر ببنائهما السردي، االفتراض املسبق الثاين أن هذا اجلمع بني التاريخ 
 هلذا السبب يرى ،)4("معا والقصص يترتب عليه مجع آخر وهو هذه املرة مجع التاريخ واألدب

أهم األسفار اليت ألفت يف القرن العشرين ميالدي وهذه " Temps et récit"كتابه البعض أن 
أهم " يعترب ااألمهية نابعة من مجعه بني ختصصني األدب والفلسفة، حيث أن مؤلفه املذكور آنف

  .)5("عملية تأليف بني النظرية األدبية والنظرية التارخيية أنتجت يف قرننا هذا

هناك إذا ثالث مستويات ابتداء : " يقول ريكورا مستويات كمةيخ ثالث للتار،على العموم    
من التاريخ الوثائقي الذي يهتم مبعايري الفحص، مث التاريخ التفسريي املنفتح على التناظر  

                                                 
مارك دولوين، ترمجة عبد الرحيم  /يف بول ريكور، من التحليل النفسي إىل مسألة الذات، ضمن حوار فرانسوا أزو)1(

  .minbar/FR.lycos,membres://http/10-10-3011/2008:. :الزحويت، ضمن موقع
  . املوقع نفسه )2(
  .  املوقع نفسه )3(
  .254.، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )4(
  .189.تاريخ عند بول ريكور، ص هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة ال )5(
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فالتاريخ الذي ميكن أن نسميه بالشعري ألنه تاريخ حبك الفهم الذايت ألمة عرب حكايتها 
  .)1("املؤسسة

III      - طبيعة الرمزية واخليالية للتاريخال: 

 . إىل جانب سردية وقصدية التاريخ، يتميز أيضا بالرمزية واخليالية    

  : الرمزـأوال 

 سابقا  مر ليس يف جتربة الشر كما ،احتل الرمز يف املنظومة الفكرية لريكور موقعا مميزا    
  ؟ رمزيا فكيف يكون التاريخ . بل يف كل التجارب ومنها التاريخ،فقط

ريكور صياغة مفهوم احملاكاة األرسطية ويوسعها حىت يبين كيف ميكن خلطاب مسبوك يعيد    
بالشكل  الشكل السردي مطعمذلك ألن سبكا سرديا، أن يكون رمزيا وواقعيا من غري تناقض، 

  اخلطاب السردي ف ، La forme narrative ainsi greffée sur le symbolique.)2(الرمزي
هكذا املعطاة ليخلق منها إبداعا جديدا، عكس فقط عاملا مصنوعا سلفا بل يطوع املادة ال ي

جيب أن نفهم السرد التارخيي، صحيح هو ينطلق من حدث واقعي هذا األخري يعترب مادة خام 
جيب تشكيلها من جديد، وإذا فهمنا السرد التارخيي على هذا النحو، فلن يكون جمرد 

لنوع األفعال اليت تنتج أنواع  index  املاضية، بل سيكون أيضا مؤشرالألحداث  icôneأيقونة
أخرى، تسمى أفعال تارخيية وإن هذه الطبيعة املؤشرية يف التاريخ هي اليت تضمن مالءمة متثيالته 

إن هذه الصياغات الرمزية " :، يشري ريكور إىل ذلك بقوله)3(الرمزية مع األحداث الواقعية
  .)4("اصر زمنية أكثر دقة، تنبع منها مباشرة قابلية الفعل ألن يكون مروياللفعل هي حوامل لعن

إضافة إىل أن هذه الرمزية هي اليت جتعل الفعل مرويا، فإا تضفي عليه أيضا قابلية القراءة 
هكذا ميد النسق الرمزي الفعل بسياق وصفي وقبل أن تكون الرموز عرضة للتأويل "والتأويل 

                                                 
   .minbar/FR.lycos,membres://http/10-10-3011/2008: : بول ريكور، من التحليل النفسي إىل مسألة الذات، ضمن موقع)1(

(2) Paul Ricœur, Réflexion faite, P.31. 
  .201. 200.ص.ت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند ريكور، ص هيدن واي )3(
  .99.، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )4(
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رتبط ارتباطا داخليا بفعل ما، ذه الطريقة تضفي الرمزية مقروئية أولية فهي متثل مؤوالت ت
  :، علما أن الرموز عنده  نوعان)1("على الفعل

  .مسها من املعىنونل:  رموز ضمنية-

  .ونلمسها مباشرة من القراءة احلرفية: رموز صرحية -

اطة الرمزية، فذلك إذا كنت أحتدث مبزيد من الدقة عن الوس: "هقولوضح هذين النوعني بي
 وذا املعىن نستطيع ... الرموز اليت تكمن وراء الفعلللتمييز يف الرموز ذات الطبيعة الثقافية بني

  .)2("أن نتحدث عن رمزية ضمنية أو كامنة، يف مقابل رمزية صرحية أو مستقلة

، تنفرد ذه الطبيعة الرمزية اليت تصبغ الفعل التارخيي سواء كانت صرحية أو ضمنية    
األحداث التارخيية عن غريها يف كوا نتاج أفعال أناس، يريدون أن حييطوا العامل الذي يعيشون 
فيه باملعىن الرمزي، لذلك ميكن متثيل احلدث التارخيي واقعيا يف خطاب رمزي، ألنه حدث 

ي إىل  فإن الصياغة السردية لألحداث التارخيية يف رواية قصصية تفضعليه. )3(رمزي بطبيعته
  .متثيل رمزي للعمليات اليت حتاط فيها احلياة اإلنسانية مبعىن رمزي

 أن متثيل التجربة التارخيية رمزيا يكون يف اخلطاب السردي، ألنه ميتاز بالرمزية أكثر ،    نستنتج
مما ميتاز باملنطقية وإن اخلطاب الرمزي عنده يقول دائما أكثر مما يقوله اخلطاب احلريف ملنطوق 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو هذا األكثر الذي يقوله اخلطاب الرمزي عن التاريخ  .ما
  ؟ أكثر مما يقوله اخلطاب احلريف

 مما . مكاا وزماا فقط، بل يقول معىن تلك احلادثة والعربة منهاةإنه ال يقول الواقعة التارخيي
 باختصار . متنكرا للقول بواقعيته برمزية التاريخ ال يتضمن تناقضا، أن القولنستنتج سبق

  .التاريخ عملة لوجهني أحدمها واقعي واآلخر رمزي والرمزي يعرب عن الواقعي

    : اخليال-ثانيا

                                                 
  .104.ص، 1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج)1(
  .103. املصدر نفسه، ص )2(
  .201.ند بول ريكور، ص هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ ع )3(
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إذا كان الراوي يبتكر األحداث اليت تنطوي عليها قصصه استجابة ملقتضيات احلبكة     
ل عليه أن يعثر عليها، ألا باالعتماد على آلة اخليال، فإن املؤرخ ال يبتكر أحداث قصصه، ب

سبق وأن ابتكرت من طرف فاعلني إنسانيني، مبعىن آخر املرجع املباشر للخطاب القصصي هو 
  .اخليال واملرجع املباشر للخطاب التارخيي هو الواقع

إذ يبدو أن التاريخ وحده هو الذي يرجع إىل الواقع حىت ولو كان ذلك الواقع واقعا ماضيا 
يزعم بأنه يتحدث عن حقائق وقعت بالفعل، أما الروائي فيجهل الدليل املادي والتاريخ وحده 

 )1(املتمثل يف الوثائق واألرشيف وهو ما جيعل الفرق كبري بني الواقع التارخيي وال واقع التخييل
  ؟  هل واقعية احلدث املاضي متنع املؤرخ من اللجوء إىل اخليال.وإذا كان األمر كذلك

 لذلك يطرح ريكور الطابع ،اقض الرمز مع الواقع، فاخليال ال يتناقض مع الواقع    مثلما ال يتن
 وإىل ألجناس السردية حتيل إىل التاريخاخليايل، إذ يعترب ا-ياملزدوج للحقيقة التارخيية الواقع

التخييل للداللة على وظيفة مزدوجة ترتبط بواقع آفل وبالسرد الذي هو اإلمكان الذي يسمح 
  .)2(هورللفعل بالظ

 مقوما أساسيا من مقومات السرد التارخيي إىل جانب الواقع والرمز إذ  إذن    يشكل اخليال
قله فعال ولذلك فإن األعمال اخليالية ن بل إا ت،يصر ريكور على أن األخيلة ال تشري إىل الواقع

  ؟ لكن كيف ذلك. ال تقل واقعية عن األشياء اليت متثلها

 املمارسة الواقعية، إىل حد أن النص  ومتثيلقلنن للخيال القدرة على يؤكد ريكور على أ    
 األخيلة الواقع اإلنساين باختراعها عاملا ممكنا اخليايل يستهدف واقعا نسميه عاملا، هكذا تنقل

عليه اخليال الذي يفرق السرد عن التاريخ على مستوى املرجع يعود  .)3(يتقاطع مع عامل القارئ
 تعين استغناء املؤرخ عن ا على مستوى األسلوب وكون مرجعية التاريخ واقعية، الفيجمعهم
فبفضل ،  بل هو يف حاجة أكثر من غريه إىل آلة اخليال إلثبات واقعية احلدث التارخيياخليال،

ولروالن  صيغته السردية يشبه اخلطاب التارخيي تلك اخلياالت األدبية، مثل املالحم والروايات

                                                 

  
) 1( Paul Ricœur, Du Texte à l’action, P.17. 

  .82. حممد شوقي الزين، تأويالت وتفكيكات، ص )2(
  .81. كيفن فاوزر، أسالف فلسفة ريكور يف الزمان والسرد، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد، ص )3(
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ولكن بدال  *، ومدرسة احلوليات احلق يف التأكيد على هذه املشاات Roland Barthesبارت
ولذلك يرى أن مشكلة ، )1(من اعتبار هذا عالمة على ضعف التاريخ، يؤوله ريكور قوة له

التقاطع بني التاريخ واخليال ما كانت لتناقش لو مل يكن بني رواية التاريخ ورواية اخليال تبادل 
   .)2(وظيفي

asymétrieاثلريكور ال جيب إنكار الالمتإىل بالنسبة     
بل جيب االعتماد عليه إلدراك ، **

بني مرجعية التاريخ ومرجعية  املوجود Le croisement ou le chiasmeالتقاطع أو القلب 
اخليال، إذ ال ينبغي القول بأن اخليال ال مرجع له، مثلما ال ينبغي القول بأن التاريخ يرجع إىل 

اضي بنفس الطريقة اليت ترجع ا العلوم التجريبية للواقع، ألن القول بأن اخليال ال مرجع له امل
 واحلال أن عامل التخييل هو خمترب لألشكال حناول داخله حيصر التخييل يف دور انفعايل فقطإمنا 

ي هو أنه معلق والفعل احملاككإجناز تشخيصات ممكنة للفعل ويف هذا املستوى يكون املرجع و
ى وعامل التخييل يف هذه املرحلة من التعليق ما هو إال عامل النصحاكَفعل مLe monde du 

texteوعرض النص ،.  

    وملا كان التاريخ أيضا ال يرجع إىل املاضي الواقعي كما ترجع العلوم التجريبية إىل الواقع 
لتاريخ قريب من مرجع  يف ذلك املرجع الواقعي ومن مثة فمرجع ادور فإن للخيال ،احلاضر
  ؟  لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما وظيفة اخليال يف التاريخ أو يف سرد التاريخ.اخليال

    يرى ريكور أن اخليال يؤدي دورا تكميليا للتاريخ، فالثغرات اليت تغفل عنها الذاكرة 
رى املرء كيف يأيت فكل ما يف التاريخ كان مكبوتا ومذبوحا، هنا ي"التارخيية يسدها اخليال، 

وميكن ... اخليال ليمد يد العون للتاريخ، فالتاريخ هو الذي حيرر هذه اإلمكانيات املكبوتة
 هو وحده جمهضة واخليال بأن أي حدث يتحقق يكون قد اغتصب مكان إمكانيات ،القول

                                                 
  . وهو ما سنقف عنده بشيء من التفصيل يف الفصل الثاين *
  .196. هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند بول ريكور، ص )1(
  .99. بول ريكور، بعد طول تأمل، ص )2(

**   .وميكن ترمجتها أيضا بالالتناسق أو الالتناظر  
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 بناء املاضي ذا فإن إعادة. )1("الذي ينقذ هذه اإلمكانيات ويعيدها يف الوقت نفسه إىل التاريخ
   : أو بني مرجعنياوج بني عمل املخيلة وعمل املؤرخهو جهد متز

  .شر هو احلدث املاضيمرجع مبا -

  .*يف قالب جديديشكالن ما مضى و معا  مرجع منتج وهو اخليال -

    لذلك يرى ريكور أن املؤرخني جيب أن ال يشعروا باإلحراج لوجود تشابه بني قصص 
لكن رغم إن اختلفتا يف املرجع،  واخليالية متشاة، وة فالقصص التارخييقصص تارخيية،خيالية و

       أي بني مرجع التاريخ - إىل أن القرب بني املرجعني وارد  ريكور يذهب االختالفهذا
  وأن اخلالف بينهما خالف يف الشكل ال يف املضمون-)اخليال(ومرجع القصص ) الواقع(

ع املاضي ال ميكن  بل ألن الواق، ألن املاضي أصبح ال واقعينستعني باخليال ليس فنحن حسبه
  ** ؟  يلجأ التاريخ إىل اخليال وهنا أال.إعادته كما حدث

    بصرف النظر عن كون السرد اخليايل نقيضا مقابال للسرد التارخيي، فإنه مكمله وحليفه يف 
مح اخليال للمؤرخني أن يدركوا اهود اإلنساين الشامل للتأمل يف سر الزمانية ويف احلقيقة يس

إدراكا واضحا االهتمام امليتافيزيقي الذي يطبع جهدهم التقليدي يف رواية املاضي يف قالب 
  .)2(قصة

                                                 
  .247. 246.ص. بول ريكور، ريكور والسرد، ص )1(
  :خيلة واملؤرخ بقولهيوضح ريكور التبادل الوظيفي بني امل *

"C’est à la faveur de ce jeu complexe entre la référence indirecte au passé et la référence 

productrice de la fiction que l’expérience humaine, dans sa dimension temporelle profonde  
ne cesse d’être refigurée". 
- Paul Ricœur, Du Texte à l’action, P.18. 

  : التاريخ ال غىن له عن اخليال وهو ما يوضحه يف هذا النص**
"Non que le passé soit irréel: mais le réel passé est, au sens propre du mot, invérifiable en 

tant qu’il n’est plus, il n’est visé qu’indirectement par le discours de l’histoire. C’est ici 

que la parenté avec la fiction s’impose".  
- Ibid, P.18. 
 
 

  .203. هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند بول ريكور، ص )2(
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على أن اخليال الذي يقصده هنا ليس أي خيال، بل هو خيال منتج، لذلك يرى أن بناء     
بة اخليال اليت يتمتع ا كاتب املؤرخ حلبكة األحداث التارخيية ال ميكن أن يكون نتاج جتر

القصص اخليالية وهنا يكمن الفرق بني خيال التاريخ وخيال القصص، فاخليال اإلبداعي مييز 
احلبكة يظل يف أساسه بناء ختيليا جديدا حلقل الفعل /إن ابتكار احلكاية" :التاريخ يقول

ناء بواسطة اخليال وإن احملاكاة بالفعل ليست نسخة، بقدر ما هي إعادة ب ...اإلنساين
إذ يفترض نسق البناء املعريف يف حقل التاريخ نوعا من الكفاءة الذهنية املميزة دوا . )1("اخلالق

ال ميكن النفاذ إىل املاضي واملقصود ا املخيلة املنتجة اليت هي حسب ريكور ملكة تأليفية 
  .هو حدسيقوامها اجلمع يف رؤية سردية مؤتلفة بني ما هو عقالين حمض وما 

    طبقا هلذا التصور، فإن احلقيقة اليت يفرزها اخلطاب التارخيي هي حقيقة مبنية على اإلدراك 
املزدوج للواقع والذي ال يتناقض فيه التخمني مع العقل واخليال مع الواقع وفيه تترجم املخيلة 

رخيية يف حاجة ماسة املنتجة الواقع التارخيي إىل واقع سردي، لذلك يرى البعض أن املعرفة التا
إىل التخييل إلدراك املادة التارخيية اليت يشتغل عليها املؤرخ، فكل الوثائق جبميع أنواعها ال تغنيه 

  .)2(عن اعتماد هذه امللكة

 ال يسعنا إىل أن نسلم بالدور األساسي للخيال املبدع يف املعرفة التارخيية ،    بناء على ما تقدم
واخليال ذا املفهوم أخذه ريكور من كانط  قد حدث فعالمن أجل خلق وكشف ما كان 

Kantما مدينا لكانط إذ سأظل دائ" :، إذ ما فتئ يردد عبارة مشهورة يف حواراته ومقاالته
  بل وأيضا كانطي ما بعد،ما بعد كانطي ميكنين القول،مل أتوقف أبدا عن اعتبار نفسي

   .)3("هيغلي

  

                                                 
 الدار ربية،ة فكر ونقد، دار النشر املغ بول ريكور، البالغة والشعرية واهلرمنيوطيقا، ترمجة مصطفى النحال، ضمن جمل)1(

  .111.، ص1999، 16البيضاء، عدد 
  .205 .204.ص.، مقومات السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث، صرطريطالجليلة  )2(
   minbar/FR.lycos,mbresme://http/10-10-3011/2008: :ضمن املوقعي إىل مسألة الذات، نفسبول ريكور، من التحليل ال )3(
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أويل نظرية السرد بصفة عامة عند ريكور بوصفها حماولة ، إذ ميكن ت*هناك التقاء بينهماف
وحول هذه املسألة  . صياغة أدبيةschématisme **لصياغة فكرة كانط عن الرسوم التخطيطية

هو البدء باخليال ... إن الطريق الوحيد لصياغة مشكلة اخليال من زاوية نظرية داللية" :يقول
  .)1("اإلبداعي باملعىن الكانطي

لسرد عند ريكور هو شكل من أشكال التخطيطية واليت هي ناجتة عن اخليال اإلبداعي     إن ا
وإذا كان اخليال املنتج يف األساس  )2(اليت تشكل الزمن اإلنساين سواء يف الروايات أو التواريخ

وظيفة تأليفية، فهو قادر على خلق الوحدة من اختالف العناصر وإن البعد التصوري الذي 
 بل وحدة ،ور من كانط جيعل السرد التارخيي ليس جمرد متوالية من األحداثاستوحاه ريك

 : ذا اخلصوص يقول،تصويرية، باختصار احلبكة مثلها مثل التخطيطية تقوم على اخليال املنتج

                                                 
   : يوازن كيفن فاوزر بني ثالثية كانط يف النقد وثالثية ريكور يف اإلرادة *

  ".نقد العقل اخلالص "← الفهم عند كانط  -  فاجلزء األول عند كليهما تأمل خالص -
  ".اإلرادي والالإرادي "←ور  االختيار عن ريك-                                                

  ".ينقد العقل العمل "←  العقل واألخالق عند كانط -  اجلزء الثاين عند كليهما خاص بالعمل -
  ".التناهي واإلمث "← السقوط والدنس عند ريكور-                                                

  ".نقد ملكة احلكم "←واحلرية واخليال عند كانط   الطبيعة -                اجلزء الثالث عند كليهما  -
 ".احلرية والطبيعة "← التوفيق بني احلرية والطبيعة عند ريكور -                                                

  . 61. 60.ص. كيفن فاوزر، أسالف ريكور يف الزمان والسرد، ص-
ا للمفاهيم غري التجريبية أي القبلية أن تنطبق على ما هو جترييب ، يقول هي الكيفية اليت ميكن :  الرسوم التخطيطية**

لكنه من الواضح أن يكون مثة ثالث جيانس من جهة املقولة ومن أخرى الظاهر وجيعل تطبيق األوىل على  " :كانط
يا من جهة وحسيا الثانية ممكنا وهذا التصور الوسيط جيب أن يكون حمضا لكن دون أي إمربيقي ويكون مع ذلك ذهن

                                                                                  ."من جهة أخرى ومثل هذا التصور يدعى الشيم الترنسدنثايل
وليس الشيم حبد : " اإلبداعي يقول وهي ناجتة عن اخليالذه الواسطة بني اخليال واحلساسيةفالصورة التخطيطية هي ه
وباختصار هي عملية خيالية خللق أشكال زمانية للمقوالت، فمثال الصورة، صورا  ."ةذاته سوى نتاج للمخيل

  .التخطيطية الوجود يف كل األزمنة
  .119. 118.ص.، ص1989 اميانويل كانط، نقد العقل احملض، ترمجة موسى وهبة، مركز اإلمناء القومي، لبنان، -

(1) Paul Ricœur, La Métaphore vive, P.167. 
  .64.كيفن فاوزر، أسالف فلسفة ريكور يف الزمان والسرد، ص )2(
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عن طريق توليد تأليفات عقلية وحدسية وكذلك احلبك ] الشيم[الذي يربط الفهم واحلدس "
  .)1("، فكرة القصة والتقدمي احلدسي للظروف والشخصيات واملشاهدفهو يولد معقولية خملوطة

إمهاله األبعاد التارخيية واالجتماعية للخيال اإلبداعي   يف كانط ريكورنتقدلكن مع ذلك ي    
الجتماعي ا ال يستطيع االتصال باآلخرين مامل يأخذ من املتجر  وحدهفخيال الفنان اإلبداعي

   ض أن ريكور بتصنيفه السرد شكال من أشكال اخليال اإلبداعي  لذلك يرى البع،املوروثات
 بل قدم أساسا حتليليا عميقا لفكرة كانط عن اخليال اإلبداعي أي ، يقدم مادة أدبية فقطمل

  .)2(كساه حلما أدبيا ودما لغويا بعد أن كان هيكال عظميا عند كانط

ج هي الوحدة احلميمية كما يدعوها     واحدة من أهم نتائج استعمال التاريخ للخيال املنت
ريكور بني اخليال التارخيي وإعادة التفعيل، فإعادة التفعيل هي غاية اخليال التارخيي واخليال 
التارخيي يف املقابل هو آلة إعادة التفعيل وبواسطة هذا التعاطف بني اخليال التارخيي وإعادة 

  .)3(التفعيل يقترب مين األخر الذي هو غريب عين

ما ميكن الوقوف عليه يف األخري، هو أن التاريخ يتمفصل مع السرد يف عدة نقاط، مما يعطي     
 - رمزي-ككيان مستقل له جانب تارخييللتاريخ طبيعة سردية، هذه األخرية ال تنفي التاريخ 

خل خيايل مما يعين أن إمكانية التنافذ بينهما واردة، على أن هذه اإلمكانية ال تتعدى سياج التدا
 لكن ما هي أمهية هذا التنافذ بني السرد والتاريخ ؟ مث ما هي .التشابك إىل االنصهار والذوبان

  املشكالت اليت تعترض هذا التخصص ؟

  

  

  

    

  
                                                 

  .119.، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(
  .69 كيفن فاوزر، أسالف فلسفة ريكور يف الزمان والسرد، ص )2(
  .278. 277.ص.، ص3. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )3(



  ا�
	� ا�����
��� ا��������� وا����������� ����د ا���ر����  ا�

I      -أنطولوجيا السرد التارخيي 

   التجربة الزمنية لإلنسان يف السرد التارخيي-أوال 

  التاريخ وتعدد دوائر احلقيقة-ثانيا 

   من اهلوية الشخصية إىل اهلوية السردية-ثالثا 

 اهلوية الشخصية-1     

 وية السرديةاهل-2     

II-ابستمولوجيا السرد التارخيي 

   كتابة التاريخ-أوال 

 من النموذج العلمي إىل النموذج السردي-1     

 من التاريخ السردي إىل السرد التارخيي-2     

   جدلية الفهم السردي والتفسري التارخيي-ثانيا 

   الذاكرة التارخيية-ثالثا 

 مفهوم الذاكرة التارخيية-1   

مقوالت الذاكرة التارخيية-2    
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واخليال   السرد، القصد:تناولنا يف الفصل األول طبيعة املعرفة التارخيية بأبعادها الثالث    
ا التفاعل ظهور ختصص ذوالرمز وهي تتفاعل لتقدم تصورات متنوعة للتاريخ وكان من مثار ه

 من جديد يف إطار ما أمساه ريكور بالسرد التارخيي وقد استهدف هذا احلقل املعريف وضع عدد

 .                       والقواعد اليت تساعد يف الوصول إىل معرفة تارخيية متميزة بادئامل

خاصة بعد أن أصبح التزاوج بينهما  لعل أول ما يتبادر إىل ذهن املتأمل يف قضايا السرد التارخيي
ممكنا بل وأكيدا، هو مساءلة هذا املفهوم من منظور أنطولوجي وابستمولوجي وذلك للوقوف 

  .على املفاهيم األنطولوجية واملشكالت االبستمولوجية اليت تواجه السرد التارخيي

 I      -أنطولوجيا السرد التارخيي: 

  : من بينها جند.نظرية السرد التارخيي تقوم على عدة مفاهيم أنطولوجية    

  : التجربة الزمنية لإلنسان يف السرد التارخيي-أوال

شأنه بو ل يشكل الزمن مقوما أساسيا من مقومات السرد التارخييإضافة إىل الرمز واخليا    
ومن هذه التبادالت احلميمية بني إضفاء الصفة التارخيية على السرد القصصي  " :يقول ريكور

واحلقيقة أن  )1("وإضفاء الصفة اخليالية على السرد التارخيي، يتولد ما نسميه بالزمان اإلنساين
طول حتليله وشرحه ولذا سنتوقف على ما ميس بشكل مباشر موضوع الزمان عند ريكور ي

  .موضوع حبثنا وحتديدا اجلانب املتعلق بالسرد

كتابه [سيتكرر القول مرارا يف سياق هذه الدراسة " :    يبدأ ريكور حتليله للزمان بالقول
 وأن السرد إن الزمن يصري زمنا إنسانيا مادام ينتظم وفقا النتظام منط السرد] "دالزمان والسر"

فكيف يرتبط الزمن بالسرد  .)2("بدوره يكون ذا معىن مادام يصور مالمح التجربة الزمانية
     ؟ وهل فعال الزمان  ؟ مث كيف يضفي السرد على الزمان خاصية اإلنسانية والسرد بالزمن

ن الكون ؟ مث كيف يكون املرور باحملكي هو ارتقاء بزم ال يصري إنسانيا إال عندما يصري حمكيا
أمتسك بشكل ثابت بوجود قراءتني اثنتني  " :؟ وذلك انطالقا من مقولته إىل زمن اإلنسان

                                                 
  .149.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(
  .20. 19.ص.املصدر نفسه، ص )2(
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قبل أن جنيب عن  .)1("للزمن قراءة كومسولوجية وقراءة سيكولوجية، زمن الكون وزمن النفس
  . نبحث يف اجلذور التارخيية للزمان عند ريكور أن من احلري بنا،تساؤالتهذه ال

      أوغسطني  الزمان عند وقفة مطولة لتحليل "Temps et récit"يف كتابه  ورريك     يقف
 بل انتقائيا وذلك ألن الزمان عند أوغسطني يف ، يكن عشوائيااألخري ملهلذا  اختياره على أن

      وهي النقطة اليت اهتدى إليها ريكور بنوع من اإلهلام رأيه مكمل للحبكة عند أرسطو 
ليس يف مقدوري أن أحدد بالضبط اللحظة اليت " : من خالل هذا القولوهو ما ذهب إليه

حصل يل فيها نوع من اإلهلام، يعين حدس بوجود عالقة تواز مقلوب بني النظرية األوغسطينية 
 ]أي يف شكل بنية [نينبيف البويطيقا، كون الزمن م... عن الزمن  ومفهوم امليثوس عند أرسطو

  .)2("لعبتها  ليتيف حكاية هي الورقة ا

إضافة إىل هذا السبب هناك سبب آخر، فإذا كان أرسطو قد حتدث عن الزمان الكوين 
ور ، كذلك فإن اختيار ريك)اإلنساين( حتدث عن الزمان النفسي أوغسطني إن ف،)الطبيعي(

  بني جتربة زمنية عند أوغسطني وجتربة لغوية عند أرسطوألوغسطني إمنا كان لبحث نقاط التقاء
 فإن ذلك يدفعنا لنتساءل عن .ومادمنا قد توقفنا عند التجربة اللغوية من خالل احلبكة األرسطية

  ؟ يف يكمل مفهوم احلبكة عند أرسطو وك؟ ماهية الزمان عند أوغسطني

وعليه فإننا كما  ":    يتحدث أوغسطني بشيء من الشك عن وجود الزمن وال وجوده يف قوله
      من قياسنا ألننا : (؟ ألجبت مروره ولو سئلت من أين لك هذاقلت نقيس الزمن يف أثناء 

ولكن كيف نستطيع أن نقيس ) نقيس إال املوجود واملستقبل كاملاضي ال وجود هلما اآلن ال
احلاضر طاملا ال امتداد له، ال يقاس إال أثناء مروره وحني مير يستحيل قياسه ألنه ال يعود قابال 

 أن أوغسطني بتساؤالته عن الزمن وقياسه، إمنا أضفى التباسا عليه يقرر ريكور .)3("للوجود
وأن هذه اخلاصية امللتبسة للزمن تتمثل يف وجود الزمن وال وجوده وهذا ما يذكرنا به ريكور 

                                                 
 .minbar/fr.lycos.membres://httpبول ريكور، من التحليل النفسي إىل مسألة الذات، ضمن موقع  )1(
  .املوقع نفسه )2(
  .252.، ص1986أوغسطني، اعترافات أوغسطينوس، ترمجة اخلوري يوحنا احللو، دار املشرق، بريوت، الطبعة الثالثة،  )3(
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ما إن يطرح هذا ... ظاهراتية الزمن تنبثق من سؤال أنطولوجي ما الزمن إذن؟" :يف نصه القائل
  .)1("عب القدمية خبصوص وجود الزمن وال وجودهالسؤال حىت تتدافع املصا

أمهها على اإلطالق paradoxes     إن هذا االلتباس حسب ريكور يطرح عدة مفارقات 
 فكيف ينتفخ ويتمدد وهو .مفارقة النفس، فإذا كان الزمان عند أوغسطني هو انتفاخ الروح

اس هي نتيجة مباشرة لوجود القي"مفارقة ف؟  ؟ كيف نقيس ما ال يوجد مبا يوجد غري موجود
من جهة :  ريكور عن طابع معضلي للزمن يظهر يف مظهرين،ذا حتدث .)2("الزمن وال وجوده

د وحلل هذا االلتباس الب. )3(معضلة وجود أو عدم وجود الزمان ومن جهة أخرى معضلة قياسه
النسق الوسيط " : وعلى هذا األساس يعرف ريكور الزمان بأنهمن العودة إىل احلبكة األرسطية

  .)4("املتجانس يف الوقت نفسه مع احملسوس الذي فيه يكون أسلوب التبعثر والتمدد

    ترتبط خربة الزمن بالسرد ارتباطا وثيقا، فكل سرد هو زماين يف جوهره سواء كان هذا 
ون السرد تارخيي أو خيايل والزمن يصبح زمنا إنسانيا بقدر ما ينتظم يف روايات والروايات تك

فمبتغى الزمان هو اقتناص االرتباط الداليل بني ، )5(ذات معىن بقدر ما متثل وجوديا يف الزمن
  الوظيفة السردية والتجربة اإلنسانية للزمن الذي يتبدى يف احلبكة بوصفها إعادة تشكيل 

لذلك  ومن خالل اإلحالة، temporality بالعامل عرب الزمانية اإلنسانصلة عليه تتم ، )6(العامل
عندما يطرح سؤال السرد إمنا يف سياق التصور عرب الصياغة التصورية اليت تقول بوجود بنية 

  . )7(رب إعادة التصور اليت هي حركة زمنيةعسردية 

 فمن جهة يكشف املضامني ،    لذلك فاملسؤولية اليت يضعها ريكور على عاتقه مزدوجة
كشف القالب السردي لنموذج أوغسطني  ومن جهة أخرى ي- احلبكة-الزمنية لنموذج أرسطو

                                                 
  .26.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(
  .27.املصدر نفسه، ص )2(
  .126.، ص2005 باريس، /مناء القومي، بريوتفتحي املسكيين، نقد العقل التأويلي أو فلسفة اإلله األخري، مركز اإل )3(
  .78.بول ريكور، اإلنسان اخلطاء، ص )4(
  .333.فهم الفهم مدخل إىل اهلرمنيوطيقا، ص عادل مصطفى، )5(
  .80.حممد شوقي الزين، تأويالت وتفكيكات، ص )6(

(7) Don Ihde, Text and the new hermeneutics, in, On Paul Ricœur narrative and 
interpretation, P.  127 . 
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يصري الزمن إنسانيا بقدر ما يتم التعبري عنه من خالل طريقة سردية ويتوفر :"  يقول- الزمن-
  .)1("السرد على معناه الكامل حني يصري شرطا للوجود الزمين

     فكل ما حنكيه حيدث يف الزمن ويستغرق زمنا وجيري زمنيا وكل سريورة زمنية غري معترف
 الذي يربط بني القصة Todorovذهب إليه تودوروف ما ا إال بقدر ما هي قابلة للسرد وهو 

 Gerardنيت  جريارذهب إليه ج وهو ما )2("نص ذو انتشار زمين" :والزمن فيعرف القصة بأا

Genette أيضا الذي أكد على ضرورة وأولية اللحظات الزمنية على اللحظات املكانية يف 
 فإنه يستحيل عدم ،ا كان ميكنين أن أروي حكاية بكيفية جيدة دون حتديد املكانالسرد، فإذ

املاضي، : باستعمال أحد األزمنة الثالثحتديد زمان فعل الروي الذي أقوم به، ألين ملزم 
  .   )3(املستقبل وعليه فعل سرد رواية هو متثيل للزمان واحلاضر

        اع املتواصل بني ثالثة مظاهر للحاضر وهذا علما أن الزمن عند أوغسطني وليد االنقط    
  املاضي واحلاضر واملستقبل: خطأ أن نقول بوجود ثالثة أزمنة" :ما نستشفه يف قول أوغسطني
 وحاضر احلاضر وحاضر  الكون أزمنة ثالثة حاضر املاضييف: وقد يكون األصح أن نقول

     األشياء احلاضرة هو الرؤية املباشرة  فحاضر األشياء املاضية هو الذاكرة وحاضر،املستقبل
 أنه من أجل فهم أفضل لطرق ،م نستنتج مما تقد.)4("وحاضر األشياء املستقبلية هو الترقب

وأساليب السرد جيب بيان صلة السرد بالزمان، فالسرد احلقيقي هو القادر على خلق وإبداع 
حلاضر، على العكس من ذلك يعمل حلظة زمنية حاضرة، أما السرد اآلخر فهو ال يظهر حلظة ا

  .     )5(على دميها

 فكذلك السرد التارخيي يرتبط بالزمن، إذ ينشط املؤرخ ،    ومبا أن السرد وثيق الصلة بالزمن
ليعيد تعريف األبعاد الثالثة للزمن يف عالقتها باحلاضر القصصي، فالسرد التارخيي هو الشكل 

هو حارس الزمن ووجود السرد وذا املعىن   املناسبالذي تعرف به الذات ذاا يف الوقت
                                                 

    .95.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(
)2(

 الدار /تزفيثان تودوروف، النص، ضمن كتاب العالماتية وعلم النص، ترمجة منذر عياشي، املركز الثقايف العريب، بريوت 
  .113.، ص 2004البيضاء، 

    .24.صحممد ساري، نظرية السرد احلديثة، ضمن جملة السرديات،  )3(
  .254.أوغسطني، اعترافات أوغسطينوس، ص )4(

(5) André Parente, Cinéma et narrativité, P.50. 
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نفصل عن يفهم الذاتية ال إن و الذات باعتبارها موجودة يف الزمن هي كيان يتخذ شكل رواية
  .)1(الطريقة اليت يتم ا رواية قصص ذوات أخرى

ة     ويف هذا اإلطار ال يتبىن ريكور مشروع أوغسطني فقط، بل مشروع هايدغر أيضا، فنظري
  .ريكور هي استمرار ملشروع هايدغر يف الوجود اإلنساين بوصفه زمانيا

 تمسات املروياتتجلى يف ربطه بني  "الزمان والسرد "فاإلستراتيجية اليت يتبعها ريكور يف كتابه
 حيلل ،...)التارخيية، الزمن،(مبا يقابلها من مسات الزمانية عند هايدغر ) بداية، وسط، اية(

  :ات للتارخيية عند هايدغرريكور ثالث مس

  .ظهور الزمن ممتدا بني امليالد واملوت -

 . حنو املستقبل*اجتاه اهلم -

  .)2(اآلنية كاهلم تتوسط  امليالد واملوت -

    لكن ريكور ال يواصل مشروع هايدغر وحسب، بل يصوب بعض املوضوعات تصويبا 
 ويقترح مسرية طويلة غري مباشرة عن  إذ يرفض مسرية هايدغر القصرية إىل األنطولوجيا،سرديا

 ا وهو األمر الذي يهمن)3(طريق الوساطة الداللية مثل العالمات والرموز والنصوص واملرويات
فإذا كان هايدغر يصف الزمانية مباشرة بعون من الظاهراتية، فإن ريكور يفضل االقتراب هنا، 

  .زاد من النظرية السرديةبمن مشكالت الزمان 

نظرية ريكور السردية لوجودية هايدغر الزمانية بعدا اجتماعيا، إذ خيطئ هايدغر تضيف أيضا 
 الذين عاشوا قبلنا حسب ريكور عندما جيرد الوجود من بعده االجتماعي، أي عامل اآلخرين

  .)4( وسيعيشون بعدنا وينقلون لنا جتارم بواسطة السردويعيشون معنا

  :ني    إن الزمان السردي عند ريكور مبعني

                                                 
(1) Couze Venn, Occidentalism (modernity and subjectivity), Editions Sage, London, 2000 
P.24. 

  .قف عليه يف جل كتب هايدغراصطالح هايدغريي للداللة على الغري وهو املعىن الذي ميكن أن ن:  اهلم*
  .150.، املرويات الكربى، صنبرينشتاي )2(
  .76.كيفن فاورز، أسالف فلسفة ريكور يف الزمان والسرد، ص )3(
  .29.سعيد الغامني، الفلسفة التأويلية عند بول ريكور، ص )4(
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  . زمن التفاعل بني خمتلف الشخصيات والظروف-

  .)1( زمن مجهور القصة ومستمعيها-

ية هي استدعاء الزمانية للتفكري بالوجود، ليس الوجود الفردي بل الوجود ان فالتارخي،    وعليه
 هايدغر إىل ثالوث تأويلي، يفكر لدىاالجتماعي، هكذا يترجم ريكور األنثربولوجيا الثنائية 

نية هايدغر نظرية ريكور السردية أحلقت بزما ف.)2(جود والزمان من خالل وساطة السردبالو
 يف يستند  ريكورغض النظر عن هذا، فإن ب، بل بعدا اجتماعيا أيضاليس فقط تطبيقا لغويا

الزمن إىل نظرية أوغسطني ونظرية هايدغر، ويعتقد أن قراءة هذه النظريات حتت جمهر السرد 
وهايدغر من ... مل تظهر يل إعادة قراءة القديس أوغسطني" :نلمس ذلك يف قولههو تقوية هلا، 

زاوية احلكائي مبثابة طعن يف فلسفام، ولكن كتقوية ملواقفهم املتوالية يف مواجهة الزمن 
  .)3("أجعل هكذا من احلكي املعيار الذي مييز بني الزمن النفسي والزمن الكوين... الكوين

ر بأن اإلنسان من خالل اخلطاب السردي يعيد بناء جتربته الزمانية كي هكذا يؤكد ريكو   
سواء كانت هذه  )4(يسيطر عليها ويعيشها، لذلك خيطئ من يعتقد أن هناك رواية ال زمنية

 وهنا يكمن اريخ الزمين ليس جمرد أحداث حدثتالرواية تارخيية أو غري تارخيية، فما يقوله الت
 بوصفه جمرد تسلسل وبني جتربة الزمانية اليت تكتسي فيها األحداث االختالف بني جتربة الزمن

  .مظهر قصص ذات بداية، وسط واية

     ني    ما نستنتجه أخريا، أن ريكور يستعرض مفاهيم عديدة للزمن، غري أنه يركز على اثن
       وهو ينطلق بداية من جتربة أوغسطني والذي حتدث عن زمن النفس يف جتربتها الداخلية 
وتوقف عند أرسطو الذي حتدث عن زمان فزيائي والسبيل إىل ردم اهلوة بينهما هو أن يعيد 

من هنا  ،املرء صياغة عامله يف حكاية يرويها وجوهر هذه احلكاية حبكة وجوهر احلبكة تصوير
شها فإن كل عامل سردي هو عامل الطابع الزمين للتجربة اإلنسانية، فالتجربة اإلنسانية كما يعي

 ت لكن إذا كان ريكور دائما حياول أن يقنعنا بأن الراويا.املرء يف تارخيه هي جتربة زمنية

                                                 
  .77.كيفن فاورز، أسالف فلسفة ريكور يف الزمان والسرد، ص )1(
   .31. 30.ص.ي، الفلسفة التأويلية عند بول ريكور، صسعيد الغامن )2(
  .minbar/fr.lycos.membres://httpبول ريكور، من التحليل النفسي إىل مسألة الذات، ضمن املوقع،  )3(
  .159.، ص1993 بريوت، جورج زينايت، رحالت داخل الفلسفة الغربية، دار املنتخب العريب، )4(
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أن نعمم  هل ميكن .التارخيية واخليالية جيب أن تفهم على أساس سردي، جوهر السرد هو الزمن
  ؟   "الزمان والسرد "هذه القراءة على خمتلف األعمال الفلسفية، وبالتحديد عمله 

  :التاريخ وتعدد دوائر احلقيقة -ثانيا

    انطالقا من أن التاريخ هو لون من ألوان املعرفة البشرية، فإن عالقة الذات الباحثة مبوضوع 
. البحث تأسس على صلة تفاعلية وثيقة قلما تضاهيها عالقات أخرى يف ميادين معرفية مغايرة

      فإن املؤرخ وهو كائن بشري وملا كان التاريخ مفهوما حركيا قائما على صريورة زمنية، 
  .)1(ال ميكنه أن يؤسس إال ملعرفة تارخيية حمددة يف الزمان واملكان

    إن وجود حقيقة واحدة عند ريكور ليست إال إغراء ماكرا، بل إن مستوياا متعددة ويف 
وح كل هذا اإلطار يشن محلة واسعة على املنظور االنتقائي لفلسفات التاريخ الذي مبوجبه تب

  .)2( ختترق التاريخ كله غاية واحدة وهي احلقيقة املطلقةحبيثفلسفات التاريخ بالشيء ذاته، 

ومن مثة يتبخر احللم يف وجود موضوعية علمية للتاريخ وكما يرى غادمري أول شرط إلمكانية 
وملا كانت الذات الدارسة  *قيام علم تارخيي هو أن موضوع الدراسة والدارس ال يتمايزان

للتاريخ منصهرة مع موضوع هذا التاريخ، فإن وجود حقيقة واحدة يف التاريخ هو ضرب من 
  .املستحيل

 critique de la" "نقد العقل احملض" الذي سار على خطى Dilthey ي    وحسب ديلتا

raison pure "لكانط يف تأسيس مشروعه نقد العقل التارخييcritique de la raison 

historique  ا العقل ، فإن ا اليت يربرالعقل التارخيي يف حاجة إىل تربير علمي بالطريقة ذا
احملض الذي فوض امليتافيزيقا كمعرفة عقلية للعامل والروح واإلله ومن مثة يصري دليال على 

                                                 
  .202.جليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص )1(
  .17.حسن بن حسن، النظرية التأويلية عند بول ريكور، ص )2(
  :يقول غادمري يف هذا الصدد ما نصه*

 "  La première condition de possibilité de la Science historique est que je sois moi - même 

un être historique, celui qui explore l’histoire étant le même que lui qui la fait". 
- Hans Georg Gadamer, Vérité et Méthode, P.242.  
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وجود مساحة داخل العقل تربر استخدام املفاهيم املاقبلية، فكذلك جيب أن يكون العقل 
                      .)1(لتاريخ ال ميكنه أن يكون معرفة جتريبية حمضة من هنا فا،التارخيي

التناظر  لالنظام، الالخطية، الالتنبئية و    أهم املفاهيم املستعملة يف هذا املنعطف هي الدينامية، ا
كما أن هناك مفاهيم لسانية أسهمت يف هذا االجتاه ومن أشهر الذين استجابوا هلذه املفاهيم 

الذي قرر أنه ليس هناك اجتاه ضروري للتأريخ أو لنظام التاريخ، بالنسبة له Derrida دريدا 
        التاريخ ليس له بداية وأصل وبالتايل ال اية له ومادام األمر كذلك ليس هناك حتمية 

 ومن مثة فاحلقيقة ليست موجودة سلفا، لذلك يرى البعض أن املوضوعية .وال اجتاه وال تنبؤ
ية مشوبة مبواقف املؤرخ وانفعاالته، ليس معىن هذا أن هذه الذاتية مطلقة وإمنا هي متأثرة التارخي

.                                             )2( ليس معطا سلفاا احلقيقة مشروعفإنوعليه  باجلماعات االجتماعية

احلتمية إىل املصادفة ومن اخلطية لقد تأثرت األحباث التارخيية ذه النقلة االبستمولوجية من      
علما أن هذه املفاهيم  ،ةإىل الالخطية ومن احلقيقة املطلقة والواحدة إىل احلقيقة النسبية واملتعدد

إذ صار املؤرخون يبحثون  بل على مستوى املوضوع أيضا، مل تؤثر على مستوى املنهج فقط،
  .يف األقليات، بدال من االهتمام بالنماذج البطولية

اليت حاولت أن تكون Hegel يوجه ريكور نقدا الذعا لفلسفة هيغل ويف ذات السياق      
ليس املقصود منه جمموعة من التأمالت حول " :هيغل  فالتاريخ الفلسفي للعامل كما يقول،شاملة

 ومثل هذا اللون من التاريخ )3(" بل املقصود تاريخ العامل نفسه،...التاريخ أملتها دراسة وثائقه 
 غامضة يف ا ألا ليست إال صور،جيب أن يبتعد عن األساطري وكل ما له صلة بالقصة والشعر

  .فهم التاريخ

 فكرة التاريخ " :واحلقيقة أن أول من أطلق فكرة تاريخ مشويل هو كانط وذلك يف حبثه    
 فهو ،ؤرخوفيه يسمي الذي يقوم ذه املهمة بالفيلسوف امل" الشامل من زاوية السياسة الكونية

فيلسوف لتمييزه بني ما هو مهم يف  القضايا اإلنسانية وهو مؤرخ ألنه قادر على استيعاب 

                                                 

  )1( Hans Georg Gadamer, Vérité et méthode, P.239.   
  .114.115.ص.،ص1999بريوت، /املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، )حنو تأويل واقعي(حممد مفتاح، املفاهيم معامل  )2(
اجلزء األول، ترمجة إمام عبد الفتاح  )العقل يف التاريخ(هيغل، حماضرات يف فلسفة التاريخ   جورج ويلهلم فريدريك)3(

  .67.، ص2005إمام دار التنوير، بريوت، الطبعة الثانية، 
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 هيو )1(تاريخ كل العصور، إن هذا املشروع الكانطي لكتابة تاريخ شامل انتقل إىل هيغل
  يعتربها ريكور مستحيلة، إذ كيف نستطيع أن جنمع ونوحد بني أرواح أمم خمتلفة اليتالشمولية

يف روح واحدة كلية، بالنسبة لريكور حىت لو أسأنا فهم ما يقصده هيغل بالروح فهذا ال يربر 
ومهما كان نقدنا جائرا، فإن ما ختلينا عنه " :التشميل الذي ناشده، يف هذا اإلطار يقول ريكور

خ هو موقع هيغل نفسه، فنحن مل نعد نبحث عن األساس الذي ميكن استنادا إليه التفكري بتاري
املعرفة املطلقة غري ممكنة ومشولية فهم التاريخ مستحيلة ف ،عليه .)2("العامل بوصفه كال مكتمال

وومهية، لذلك وجب التخلي عن هيغل، هذا الذي حاول إقامة تاريخ شامل للروح جيمع 
ريكور بفكرة التجميع عنها يستعيض هي الوحدة اليت و املاضي مع احلاضر مع املستقبل

totalisation  اليت تستطيع أن تلعب دور الوسيط بني حلظات الزمن كحاضر أبدي وذلك
   .باستعادة تراث املاضي يف احلاضر وفتح أفق املستقبل على إمكانات احلاضر

ميشال ب التخلي عن موقف  كذلك جي،ومثلما جيب التخلي عن موقف هيغل من التاريخ    
 كلما حاول أن يكون مشوليا على الرغم  الذي يذهب إىل أن التاريخMichel Foucaultفوكو 

من نسبيته ظهرت بوضوح بوادر والدته التارخيية وعلى العكس كلما رضخ التاريخ لنسبيته 
وقَِبلَ أن يكون حمكيا كلما اقترب من رهافة الرواية وتبدد مضمونه الوضعي الذي جيب أن 

ا حقيقة مطلقة، ألا حقيقة ال ميكن أن نفهم احلقيقة التارخيية على أف. )3(يسعى لتحقيقه
خاضعة ملعطيات زمنية موجهة إيديولوجيا ومتأثرة بكفاءات عقلية متصلة بشخصية املؤرخ 

إن هذا التاريخ ليس منطق تصورات ومهية لنتاج وأعمال " :وهذا ما يوضحه ريكور يف قوله
ستقالل مطلق ال ميكن احلديث عن اإذ ، )4("فلسفية ولكن خمطط فلسفي من الذات إىل الذات

للموضوع التارخيي عن الذات املؤرخة، ألن هذا التصور جيعل من املؤرخ ذاتا متعالية، على 
العكس من ذلك جيب أن ينخرط املؤرخ بطاقاته النظرية وأدواته التأويلية يف حقل املوضوع 

ملرء ال التارخيي قصد قراءة الظواهر وفهمها، ألن جتربة التأريخ تنطوي دائما على جتربة أن ا

                                                 
 1993ريخ واإلنسان األخري، ترمجة فؤاد شاهني وآخرون، مركز اإلمناء القومي، بريوت،  فرانسيس فوكوياما، اية التا)1(

   .84. 83.ص.ص
  .309.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )2(

(3) Paul Ricœur, Histoire et vérité, P.61. 
(4) Ibid, P.61.  
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يستطيع أن ينتزع نفسه من هذا التأريخ، إذ هو يف اية املطاف تارخيه اخلاص، فوجوده قد 
املوضوعية التارخيية ال تعين احلقيقة املطلقة وإال انقلبت إىل نستنتج، أن .)1(وسم فعال مبا سبق

 .ضرب من التأريخ للتأريخ ال طائل منه، بل املوضوعية التارخيية يف تعدد احلقائق

  : من اهلوية الشخصية إىل اهلوية السردية-ثالثا

  .هوية شخصية وهوية سردية: يفرق ريكور بني نوعني من اهلوية    

 :اهلوية الشخصية-1

 ريكور بني نوعني من اهلوية الشخصية، هوية مطابقة أو عينية وهوية ذاتية ويرى أن مييز    
إن الذاتية " : ذا اخلصوصذين النوعني يقولأكثر املصاعب نامجة عن اإلخفاق يف التمييز بني ه

وألن هذا التمييز جمهول، فإن احللول ... ليست العينية كما أكدت على ذلك مرات عديدة
 وإن هذه الصعوبة من زاوية )2("املتعلقة باهلوية الشخصية اليت جتاهلت البعد السردي قد فشلت

  :أخرى دليل قاطع على أن هذين النوعني متداخلني

  :طابقةاملهوية  - أ

مالئمة للخصائص املوضوعية ] طابقةاملهوية [تبدو يل " :    يعرف ريكور هوية املطابقة بقوله
      : وعن هذا النوع تنشأ عدة عالقات أو عدة معاين للهوية منها)3("للذات املتكلمة والفاعلة

 :هوية باملعىن العددي -1

  الوحدانية والعكس هو الكثرة " : حسب ريكور    وهي نقيض التعدد، فاهلوية العددية تعين

الفرادة واالستمرار غري املنقطع  : باملعىن العددي تعين، باختصار.)4("ليس واحدا بل اثنان أو عدة
كأن نقول عن شجرة بلوط أا الشيء نفسه منذ أن كانت بذرة حىت صارت شجرة أو كأن 

  .)5(ار شيخانقول عن اإلنسان أنه نفسه منذ أن كان جنينا حىت ص

                                                 
  .39. بشرى موسى صاحل، نظرية التلقي، ص )1(
  .253. عينها كآخر، ص بول ريكور، الذات )2(
  .105. بول ريكور، بعد طول تأمل، ص )3(
  .254. بول ريكور، الذات عينها كآخر، ص )4(
  .253. بول ريكور، اهلوية السردية، ص )5(
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 duréeإذن تتميز اهلوية العددية باالستمرار ال االنقطاع وهنا يلتقي ريكور بفيلسوف الدميومة 
   املاضي واحلاضر :ة الذي يؤكد على وجود اتصال بني أبعاد الزمان الثالثBergsonبرغسون 

يشرح  وأنه ال وجود هلوة أو عدم أو أي نوع من أنواع االنقطاع واالنفصال املستقبلو
املالحظة املباشرة تبني لنا أن يف أعماق وجودنا توجد ذاكرة هي امتداد " :برغسون ذلك بقوله

  .)1("املاضي يف احلاضر، يعين أخريا دميومة

  : هوية مبعىن الدوام يف الزمن-2

 )2( اهلوية الكيفية أو بتعبري آخر التشابه األقصى: ريكور    وهي نقيض التنوع أو كما يعرب عنها
ن املصاعب احلقيقية تظهر على مستوى هذا النوع، ألنه من الصعب أن ال نعزو هذا النوع وإ

  .إىل جوهر ال يتغري

 : اهلوية الذاتية-ب

بدت يل تتميز بصورة " :    وهو النوع الثاين من أنواع اهلوية الشخصية، يقول عنها ريكور
أي مسؤولة عما يصدر عنها ... اهلاأفضل بذات قادرة أن تعني ذاا بوصفها صاحبة أقواهلا وأفع

  .)3("من قول وفعل

    يعتقد ريكور أنه يتوجب علينا لفهم الذاتية أن نتأمل طبيعة السؤال الذي تشكل الذات 
 بحث عن نية فعل الفاعلي ؟ حيث ؟ املختلف عن سؤال الـ ماذا إجابة له، إنه سؤال الـ من

يت تتبعها النسبة على مستوى الضمائر             كامل نطاق اإلمكانات ال" :لذلك تعين الذاتية
 ومبا أن الفعل ملكه الشخصي فهو مسؤول عنه أخالقيا والفكرة يف أساسها )4("الشخصية

 يف مسؤولية الفاعل على فعله أخالقيا أن يكون الفعل ملكه وحىت  هيغلهيغلية، إذ يشترط
وعندئذ يكون ": ا األمر يقول هيغليكون الفعل ملكه البد أن يكون عارفا بنتائجه وحول هذ

                                                 
(1) Henri Bergson, L’évolution créatrice, Editions Presses Universitaires de France, Paris 

1959, P.22. 
  .255.الذات عينها كآخر، ص بول ريكور،  )2(
  .105. بول ريكور، بعد طول تأمل، ص )3(
  .255. بول ريكور، اهلوية السردية، ص )4(
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حق اإلرادة هو اعترافها بأن ما هو من فعلها وما تتحمل مسؤوليته هو فقط تلك االفتراضات 
  .)1("املسبقة اليت كانت تعيها يف هدفها

الذات  "    هنا بالذات يكمن البعد األخالقي للهوية كما طرحه ريكور بدقة وبتوسع يف كتابه 
 وما يهمنا هنا هو البعد التارخيي وقبل ذلك ."Soi-même comme un autre" "عينها كآخر

رغم أنه مييز بينهما، فإذا كانت األوىل تعين أن  هناك التقاء بني هوية املطابقة واهلوية الذاتية
الشيء يظل مطابقا لنفسه مع مرور الوقت، فإن الثانية تعين أن الشيء يعترب نفسه على ما هو 

، رغم هذا الفارق نالحظ أما )2(لرغم من التغريات اليت قد يأيت ا الزمنعليه حاليا على ا
تتقاطعان يف نقطة مهمة وهي البقاء يف الزمان ولذلك فإن مفارقات اهلوية الشخصية لن حتل إال 

استطعنا أن نطرح يف أساس التشابه واالستمرارية غري املتقطعة للتغري مبدأ الدميومة يف "إذا 
وهنا ال حتل مفارقات اهلوية الشخصية فحسب، بل أكثر من هذا تتحول اهلوية  )3("الزمان

  . الشخصية إىل هوية سردية بدخول عنصر الزمان

         :ايلتميكن أن نوضح وخنتصر يف الوقت نفسه عناصر اهلوية وأنواعها من خالل املخطط ال

 
                                                 

، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام، دار الثقافة والطباعة والنشر 1.جورج وهللم فريدريك هيغل، أصول فلسفة احلق، ج )1(
  .234.، ص1981القاهرة، 

(2) Couze Venn, Occidentalism, P.97. 
  .256. بول ريكور، الذات عينها كآخر، ص )3(
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 : اهلوية السردية-2

 وهنا يتقاطع اخليال والتاريخ فيما  أن اخليال حليف التاريخ ومكملهنا يف الفصل األول   رأي
طرحت بعد رحلة طويلة خالل السرد التارخيي " :يعرف باهلوية السردية اليت يشري إليها بقوله

... السؤال عما إذا كانت هناك أي جتربة أساسية ميكن أن تدمج هذين النوعني والسرد اخليايل
أن تكوين اهلوية السردية سواء أكان لشخص أم جلماعة تارخيية : صلت إىل فرضية مؤداهامث تو

أليس هذا الذي ندعوه باهلوية " :ويف موضع آخر يقول. )1("كان املوقع املنشود هلذا االنصهار
السردية سواء كانت لألفراد، أم للجماعات التارخيية، هو النتاج الالمستقر للتقاطع بني التاريخ  

  .)2("واخليال

 فالذات ، أنطولوجيا ريكور ختتلف عن أنطولوجيا هايدغر بدخول عنصر السرد كانتوإذا   
عند األول هي شبكة متقاطعة مع اآلخرين الذين يتبادلون التجارب بواسطة السرد هذا من 

 بل ،جهة ومن جهة أخرى يتفق مع هايدغر حول هوية اآلنية ويرى أن اهلوية ليست شيئا ثابتا
 أي هوية الدوام اليت حيفظها الزمان من التغري، إذ كيف أظل أنا نفسي ،هي ما يتحقق بالزمان

عرب التغري مبا يعين أين أحتفظ بشيء معني من املاضي كي أستطيع البناء وهنا ال ميكن فصل 
الريب أن إشكالية التماسك والبقاء يف " : موضحا ذلكيقول ريكور، )3(املاضي عن املستقبل

، إذ يؤلف السرد اخلواص ]...السرد[أو بعبارة وجرية إشكالية اهلوية توجد هناك يف  ان الزم
الدائمة لشخصية ما هي ما ميكن أن يسميه املرء هويته السردية ببناء نوع من اهلوية الدينامية 

  .)4("املتحركة

اصر، السرد مما سبق نستنتج أن اهلوية السردية هي هذه النقطة اليت تتقاطع فيها عدة عن   
فاهلوية السردية هي كل ما يكتسبه املرء ،  هوية ذاتية وهوية مطابقة/ التاريخ واخليال/والزمان

عرب توسط الوظيفة السردية، أي عرب إنتاجه ملختلف ضروب القص، علما أن كل ثقافة تتكون 

                                                 
  .251. بول ريكور، اهلوية السردية، ص )1(
  .103. بول ريكور، بعد طول تأمل، ص )2(
  .18 6. بول ريكور، بول ريكور املسرية الفلسفية، ص )3(
  .260. بول ريكور، اهلوية السردية، ص )4(



��� ا��������� وا����������� ����د ا��	ر���                                                             
	��ا���� ا� �                                                                  ا�

 

 82 

ويتها ضرورة من أساليب وطرق للسرد، فضال عن أن لكل مجاعة تارخيية أحداثها املؤسسة هل
  .اجلماعية

  :اهلوية السردية على املستوى التارخيي تتكون من ثالثة أفكارعلما أن 

  .امتداد اإلنسان بني احلياة واملوت -

 . أي أن يرتبط اإلنسان مباضيه وحاضره،الوفاء للذات -

هم االنفتاح على الغريية ، فاهلوية ليست انغالقا وانطواء على الذات، إمنا باألحرى انفتاح وف -
  .)1(اليةعوتواصل وف

  : السردية ذات البعد التارخيياهلويةواملخطط التايل يوضح اخلصائص اليت تتميز ا 

 .هذه هي جممل املفاهيم األنطولوجية للسرد التارخيي

II      -ابستمولوجيا السرد التارخيي: 

لى وجه اخلصوص املشكالت االبستمولوجية تواجه السرد التارخيي عدة مشكالت منها ع    
اليت  هلا تأثري مباشر على السرد التارخيي ولعل أهم العراقيل اليت تعترض السرد التارخيي مسألة 

 . حفظ التاريخ وتدوينه

  : كتابة التاريخ-أوال

     بعيدا عن املشاحنات واادالت املؤيدة والرافضة ملشروعية كتابة التاريخ، تبقى ضرورة    
:        ال مناص منها للحفاظ على هوية أمة ما، يشرح ريكور األسباب اليت تدعو إىل التأريخ بقوله

                                                 
  .72.، ص8لغريية، ضمن جملة أوراق فلسفية، عدد  فتحي التريكي، بول ريكور فيلسوف ا )1(
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يأتلف بواسطة التاريخ جممع يلتقي فيه األحياء واألموات، فإذا مل نستطع أن نتخيل األموات "
ة مل يعد هلم فال بد أن نعيد إليهم كوم كانوا وال سبيل إال بعقد ميثاق بسيط معهم يف حضر

 فإن أهم خاصيات كتابة التاريخ هي ،فضال عن هذا .)1("وهذا هو جوهر دين املؤرخ... وجود
ترسيخ احلدث واحلفاظ عليه من التحريف سواء بالزيادة أو النقصان، لذلك فكل كتابة هي 

 فالتاريخ عندما حيل يف جسد الكتابة ،صياغة وشاهد على أصالة حدث تارخيي مر بالفعل
ول إىل ذاكرة احلاضر لتنظيم تبعثرات املاضي وما التأريخ يف جوهره سوى خطاب فلسفي يتح

 أي اجلدل ؟ ؟ إىل كيف نكتب سؤال من ملاذا نكتبحتول الهلذا ما لبث أن اآلخر، حول 
هو من أعقد وأشكل األسئلة كتابة التاريخ اليوم يدور حول الطريقة واملنهج، ليس ألن منهج 

  . احلادة حول هذا املنهج لالختالفاتبل وأيضا ،طية فقوالتارخيالفلسفية 

ريكور هو أيضا من الذين أسهموا يف النقاش الذي دار حول كتابة التاريخ وواحد من الذين 
  ؟  فكيف عاجل ريكور مسألة كتابة التاريخ.دلوا بدلوهم يف هذه املشكلة

  :    عرفت الساحة الثقافية يف مضمار كتابة التاريخ طريقني

 وأصحاب النموذج الشامل وهو أن  Annalesالطريق األول الذي اختارته مدرسة احلوليات -
  .  ما مل يرض ريكورذايظل التاريخ علما وه

الطريق الثاين هو الذي يقترحه السردويون يف أن حيول التاريخ إىل جمموعة قصص ال عالقة  -
  .هلا بالعلم وهذا ما رفضه أيضا ريكور

 على مدرستني بإمهال األوىل للسرد وافتتان الثانية به، كما أنه مل يرض باحلل عليه فريكور يرد
بأن يكون للتاريخ             وأتباعه  Michel De Certeauالوسط الذي يقترحه ميشال دوسارتو 

 لكنه سرد من نوع ،وجهني أحدمها علمي واآلخر سردي، فالتاريخ عنده عبارة عن سرد
  تلغي وظيفته املزدوجة، فهو معرفة علمية ألنه ينتج حقائق حول واقع خاص وسردية التاريخ ال

                                                 
  .245.بول ريكور، ريكور والسرد، ص )1(
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  *oxymoreوخيال سردي ألنه نتاج وظائف معقدة وهكذا فحسب النسق األوكسيموري ما
  :الصدد يوضح ريكور موقفه قائال ويف هذا )1(الذي ينسق األضداد يكون التاريخ علم وسرد

إىل احلل السهل الذي يتشبث بالقول أن التاريخ مبحث حلل هذه املشكلة ال أود االستسالم "
 التاريخ ال تستطيع إال أن تسجل هذه اغامض، نصفه أدب ونصفه اآلخر علم وأن ابستمولوجي

 لكن فيما بعد سنالحظ أن .)2("هذه االنتقائية السهلة ال تتوافق مع طموحي... احلالة آسفة
  .بطريقة خمتلفة نوعا ماريكور ال حل له إال هذا احلل الوسط وإن كان 

بعيدا عن هذا احلل الوسط البد من الوقوف على االنتقادات اليت وجهها ريكور للمدرستني 
 .السابقتني

 :من النموذج العلمي إىل النموذج السردي -1

يعد اكتشاف املنهج العلمي يف حقل العلوم الطبيعية أحد األسباب األساسية لتقدم هذه     
 يقتصر على علوم ملتائج اليت أمثرها يف ذات احلقل، فإن تأثري هذه املنهجية األخرية ونظرا للن

 وكان  أخرى ومنها التاريختالطبيعة وحدها كما كان متوقعا، بل امتدت لتشمل اختصاصا
من نتيجة هذا االجتاه كتابة التاريخ بأسلوب جديد نستطيع أن نسميه كتابة التاريخ استنادا إىل 

ل هذا النموذج من الكتابة التارخيية مدرسة احلوليات اليت نشأت وأخذت املذهب الوضعي، مثّ
                                 "Annales de l histoire économique et sociales"امسها من جملة 

 Lucien Fabertرب ولوسيان فيMarc Blochاهتمت مدرسة احلوليات بزعامة مارك بلوخ     
 وآخرون بتحويل الكتابة التارخيية إىل علم وإن حتويل حقل Braudel Fernandفرنان بروديل و

دراسي ما إىل علم يشترط االبتعاد عما هو قصصي واستنادا إىل هذه النظرية، فإن العناية 

                                                 
 أوكسيمور هو مصطلح استعمله ميشال دو سارتو للداللة على تزاوج األضداد، يستعمله خاصة يف اخلطاب الصويف *

 أما على مستوى التاريخ  فهو حيدد للجمع بني ما يقوله الصويف وليس له أثر يف الواقع وبني ما يفعله وهو غري مألوف،
  .         وظيفة التاريخ بوصفها ممارسة اجتماعية هلا نطاقها الواقعي والعلمي وكذا اخليايل والسردي

  .268 . حممد شوقي الزين، اإلزاحة واالحتمال، ص- 
  .268. حممد شوقي الزين، اإلزاحة واالحتمال، ص )1(
  .148.، ص1. بول ريكور، الزمان والسرد، ج )2(
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بالسرد داخل أي حقل يطمح لدرجة الدقة العلمية هو دليل قاطع على طبيعته األسطورية 
  .)1(وة األوىل يف حتويله إىل علم هو فرزه عن القصةوالتاريخ مثله مثل أي علم، اخلط

لذلك يلح ميشال فوكو على ضرورة ابتعاد التاريخ عن األسطورة وعن كل ما هو قصصي     
أو روائي أو خيايل وااللتفات إىل العلم وبناء على ذلك فهو كما يرى قد حارب اجلانب 

إنين مغتبط فعال لكوين قتلت أسطورة " : يف هذا الصدد يقول*األسطوري يف التاريخ ال التاريخ
التاريخ تلك األسطورة اليت يتهمونين بقتلها، فهذا بالضبط ما كنت أريد قتله ال التاريخ بشكل 

  .)2("عام، لكن قتل التاريخ كما يفهمه الفالسفة هو ما أسعى إىل فعله

 :ب بروديل املوسوم بـكتا:     يعطينا ريكور منوذجا عن الكتابة التارخيية العلمية ممثال يف

"La méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II  "*. 

 يف كتابه هذا اختذ بروديل من العامل املتوسطي مدى زمنيا ومساحة جغرافية ومفهوما تارخييا 
اريخ أن التفحسب هؤالء على ، )3(لووحدة اقتصادية، ميكن دراسته عرب الزمن الطويل املتبد

 وينفتح على مكتشفات وطرق العلوم األخرى، كاالقتصاد وعلم حيرر نفسه من الوثائق
االجتماع واجلغرافيا وغريها وعليه يف الوقت نفسه أن يبتعد عن تقسيم نفسه إىل ختصصات بل 

إن ضبط هذا املفهوم الشمويل للتاريخ وحتديده يتطلب حتديد ، ينبغي أن حيافظ على كليته
 )4(لزماين واملكاين الذي يشتغل عليه املؤرخ وإال حتول عمله إىل عمل مشويل بغري حدوداملقطع ا

                                                 
  .185. هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية، الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند بول ريكور، ص )1(
 التاريخ عند فوكو ليس تأريخ للمعارك وامللوك والسلوكيات، بل هو تأريخ للحقيقة خاصة وأننا نعيش يف جمتمع ينتج *

".                                                                                                                      حقيقةجيب الشروع يف التأريخ لل: "خطابا مهه احلقيقة يقول 
) خمتارات( ميشال فوكو، ال لسيطرة اجلنس، حوار برنار هنري ليفي، ترمجة مصطفى كامل، ضمن كتاب هم احلقيقة -

    .42.41.ص.، ص2006منشورات االختالف، اجلزائر، 
  .34. املعركة، ترمجة حممد كمال، ضمن كتاب هم احلقيقة، ص- ميشال فوكو، احلوار )2(
طبع هذا الكتاب ست مرات، وترجم إىل اإلجنليزية واإليطالية " املتوسط والعامل املتوسطي إبان حكم فيليب الثاين "*

  . والرومانية والتركيةواإلسبانية والبولونية والربتغالية واألملانية واليونانية
. 43 مسعود ضاهر، بروديل والنظرية املتوسطية، ضمن جملة الفكر العريب املعاصر، مركز اإلمناء القومي، بريوت، عدد )3(

  .32.، ص1987
  .481. هاشم حيي املالح، املفصل يف فلسفة التاريخ، ص)4(



��� ا��������� وا����������� ����د ا��	ر���                                                             
	��ا���� ا� �                                                                  ا�

 

 86 

 جعل بروديل من كتابه منوذجا تطبيقيا لكتابة التاريخ وهو كتاب شامل يدرس  هذايف ضوء
ملتوسط بني األتراك االبحر األبيض املتوسط يف عصر الصراع الضخم حول سيادة البحر األبيض 

                                                                                                                                                     .وروباسبان وأإالو

    علوم االجتماعية عامة فمدرسة احلوليات بزعامة بروديل تعارض الرتعة الفردية يف ال    
 وبالتايل فموضوع التاريخ ليس الفرد، بل الواقعة الكلية مبختلف أبعادها والتارخيية خاصة

 لذلك طغى على الدراسات التارخيية يف ،االقتصادية، االجتماعية، السياسية والثقافية، اإلنسانية
وهكذا " :ماعية، يقول ريكورفرنسا انطواؤها على تأكيد قوي على الظروف االقتصادية واالجت

 تصري ذيفإن أروع أعمال هذه املدرسة وأكثرها غزارة دون شك مكرس للتاريخ االجتماعي ال
فيه اجلماعات واألصناف والطبقات االجتماعية أبطال التاريخ، فيتحول التاريخ عند بروديل إىل 

 :روديل قد أتاح لهويف موضع آخر يرى أن كتاب ب )1("تاريخ جغرايف بطله البحر املتوسط
فرصة إبراز أن األمر يتعلق يف اية املطاف حبكاية بطلها البحر األبيض املتوسط وبالتايل فإن "

موت فيليب الثاين ليس هو الذي حيدد ايتها وإمنا اختفاء البحر األبيض املتوسط كبطل 
ين باألفراد وهو ما ربوديل هو التاريخ املعلوهكذا فإن التاريخ السطحي بالنسبة  )2("أسطوري

ينتمي إىل احلقبة الزمنية القصرية، أما التاريخ احلقيقي فهو التاريخ االجتماعي تاريخ احلقبة 
  .الزمنية الطويلة

 وليس التاريخ هو الذي يصنع لذي يرى أن اإلنسان صانع التاريخاوخالفا ملاركس     
       لذلك ، )3( الذي يصنعهم يصنعون التاريخ، بل هوال يؤكد بروديل أن الناس اإلنسان،

على أن بروديل ال يتحدث نفعلني ذا التاريخ، من املفروض التأريخ هلذا التاريخ ال ألولئك امل
عن فروق كمية، أي زمن طويل وزمن قصري، تاريخ فردي وتاريخ اجتماعي فقط وإمنا أيضا 

 تتغري ببطء فلدينا متسع مبا أن االقتصاديات" : يف هذا الصددعن زمن بطيء وزمن سريع يقول
هكذا أدرك ، )4("فهي بتحوهلا البطيء ترسم تارخيا عميقا للعامل... من الوقت كاف لدراستها

                                                 
  .165.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(
  .minbar/fr.lycos.membres://http التحليل النفسي إىل مسألة الذات، ضمن املوقع، بول ريكور، من )2(
  .32.مسعود ضاهر، بروديل والنظرية املتوسطية، ص )3(
ركز اإلمناء القومي، بريوت  فرنان بروديل، الزمن العاملي، ترمجة فارس غضوب، ضمن جملة الفكر العريب املعاصر، م )4(

  .48.، ص1986 / 1985، 37عدد 
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  عالقته اجلدلية باملدى اجلغرايفبروديل من البداية أنه ال وجود لتاريخ يف ذاته وبذاته، بل يف
  .وواجب املؤرخ إدراك تلك العالقة

لتاريخ وكتابته، عمل بروديل واملؤمنون بنظريته على إطالق سراح     ودف التجديد يف فهم ا
التاريخ من أسر السرد إىل رحاب العلم وذا تراجع احلدث والسرد لصاحل تاريخ ال يأخذ بعني 
االعتبار إال القوى ذات التطور البطيء وبالتايل املدى الطويل وهي يف أساسها قوى اجتماعية 

تارخيي حىت صار تمية االقتصادية والدميغرافية مضموا للبحث الواقتصادية وما إن أعطت احل
  .)1( هو الذي يتصدى أكثر من السرد لتنظيم املعطيات التارخييةاألسلوب التحليلي

بته، فإن ريكور يركز على     وإذا كانت مدرسة احلوليات قد أدارت ظهرها للحدث وغي
الذين ادعوا حتررهم من النص السردي، مركزين احلدث يف كتابة التاريخ، رادا على املؤرخني 

ويف سبيل إبطال هذه اإلدعاءات اتبع ريكور إستراتيجية  .باسم العلم على التاريخ الكمي
  :متميزة وهي تعتمد على منطق افيت مزدوج

  .افت داخلي، من خالل البحث عن تناقض أطروحات املدرسة الواحدة -

  .ألخرىافت خارجي، كل مدرسة تبطل ا -

 ولكن أليست الظاهرة .فمثال تركز مدرسة احلوليات على ضرورة التأريخ للظاهرة وليس للفرد
؟ وأن التأريخ للظاهرة االجتماعية يف اية املطاف هو تأريخ  مهما كان نوعها من فعل فاعلني

ها  فحىت بروديل البد أن يروي القصص وذلك عندما ميثل فاعلون تلك القوى اليت وصف،للفرد
، يفند ريكور أيضا منوذج )2(كميا وإحصائيا وهذا ما يتناقض مع إنكاره للتاريخ الفردي

االنطواء حتت فئة أكرب، فعندما يتأمل املرء البىن اجلغرافية اليت عىن ا بروديل ومدرسته يالحظ 
دى من  فإن اللحظات الثقافية قصرية امل، فضال عن هذا.أن املدة الزمنية الطويلة تتخطى احلدث

ميكننا  فكيف .)3( خاصة وأن التاريخ ال غىن له عن هذه اللحظاتجهة ومتغرية من جهة أخرى
     درج ما هو جزئي حتت ما هو كلي؟نأن 

                                                 
  .65.، ص43لورانس ستون، العودة إىل السرد، ترمجة فاضل اخلوري، ضمن جملة الفكر العريب املعاصر، عدد  )1(
  .194.هيدن وايت، ميتافيزيقا السردية الرمز والزمان يف فلسفة التاريخ عند بول ريكور، ص )2(

(3) Charles Taylor, Ricœur on narrative, in On Paul Ricœur narrative and interpretations 
P.P.  177 .  197 . 
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    اعتمادا على ذات املنطق يطيح ريكور بنموذج القانون الشامل أيضا، الذي اعتمدته 
تم فيه امتصاص الظاهرة املراد تفسريها  من التفسري يالوضعية املنطقية اجلديدة وهو يعين شكال

من قبل قانون أو بنية وإن هذا القانون حسب الوضعية املنطقية يوضع على قدم املساواة مع 
         الدافع الصريح حملاججتهم " : على هذا القانون بقولهريكوريعلق  ،املوضوعية يف التاريخ

الشكية وتربير صراعهم من أجل املوضوعية هو حتصني التاريخ ضد الرتعة ] الوضعية املنطقية[
مييالن إىل االلتقاء حبيث ... وهذا هو السبب يف كون التماس املوضوعية ومنوذج القانون الشامل

  .)1("ال ميكن التمييز بينهما

 فإن التأريخ للحوادث ال يتطلب سكبها يف - *وخالفا ملدرسة احلوليات-     وحسب هؤالء 
فالتفسري يف التاريخ ال خيتلف عليه  .د شكل بدائي من اخلطابقالب سردي وذلك ألن السر

واحلقيقة أن السرد بالنسبة للمدافعني عن منوذج ": عن التفسري يف بقية العلم هلذا يقول ريكور
  .)2("القانون الشامل أكثر بدائية وفقرا

اع عن التأويل     وهنا يبطل ريكور رأي هؤالء مبنطق افيت ودليل هذا التهافت هو أن أول دف
السردي للتاريخ كان من داخل إطار مدرسة القانون الشامل، يعطينا ريكور عدة مناذج مدافعة 

" التاريخ كتبنكيف "  Paul Veyneعن الكتابة السردية يف التاريخ، أمهها عمل بول فني
"Comment on écrit l’histoire " ع بني ه من اجلمبوالذي ميثل حسبه منوذجا فريدا ملا انفرد

ميكن أن يقرأ كتابه " :حط العلم من قيمة التاريخ املسرود وبني دفاع عن احلبكة حيث يقول
التقليل من شأن ... على أساس أنه عرض متخصص تتضافر فيه فكرتان أساسيتان] بول فني[

ال يرد بول فني على . )3(" يف الوقت ذاته اإلعالء من شأن القدرة السردية،اإلدعاء التفسريي
أصحاب منوذج القانون الشامل فحسب، بل أيضا على مدرسة احلوليات وعلى الكتابة العلمية 

 بشيء من القطع املطلق  جييبنا؟  يتساءل فني هل ميكن أن يصبح التاريخ علما.للتاريخ عموما
ولكن من ... ، هي حلم قدمي...]الفيزياء[إن إجياد منظومة وقائع من هذا النوع " :فيقول

                                                 
  .191.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(

 الفرق بني مبادئ مدرسة احلوليات والوضعية يكمن يف أن مدرسة احلوليات ال تؤرخ للحوادث بل للظواهر، أما  *
  .ظواهرالوضعية فتؤرخ للحوادث وال

  .226.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )2(
  .266.املصدر نفسه، ص )3(
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املعروف مع األسف، أن هذا احللم ليس أكثر من حلم، فليس هناك منظومة وقائع ثابتة باقية 
  .)1("هي نفسها، تتحكم دائما بوقائع أخرى

    هكذا حسب فني ال ميكن أن يصري التاريخ علما وذلك خلصائصه املختلفة عن خصائص 
     ميكننا أن نقوم بأكثر من رواية التاريخ ة ويف غياب هذه اخلصائص العلمية التبحالعلوم ال

حيرم " :يوضح هذا األمر من خالل ما نصهوكل ما نستطيعه هو أن جنعل منه علم اجتماع عام 
      فاملؤرخ يعرف بالتجربة أنه إذا حاول أن يعمم صورة تفسريية بسيطة ،التاريخ من العلمية

فسري التارخيي ال يسري على دروب مرسومة  الت، باختصار.وجيعل منها نظرية فالصورة تنهار
  .)2("مسبقا وميكن تعميمها

وصارت كتابة التاريخ حتاكي الكتابة  ذه الطريقة تراجع منوذج القانون الشامل وضعف    
القصصية يف األسلوب، علما أن كتابة التاريخ هي أمر جوهري يف التاريخ وملا كانت كذلك 

من اخلارج إىل  أقررنا أن كتابة التاريخ ليست شيئا يضاف فبمجرد أن"فهي تنحو حنو السرد 
، بل هي شيء من داخلها، فال شيء مينعنا من اإلقرار أيضا أن التاريخ حياكي يف املعرفة التارخيية

  .)3("األديباحلبك اليت يتداوهلا تراثنا كتابته اخلاصة أمناط 

ية للقصة يتداخل تداخال جليا التارخي-     لذلك فالتأويل الذي يقترحه ريكور للصفة شبه
القصصية للتاريخ، ألن من وظائف السرد ذات العالقة -بالتأويل الذي يقترحه للصفة شبه

بالتاريخ حترير اإلمكانيات اليت مل تتحقق يف املاضي واليت ظلت مكبوتة وجمهضة والقصة قادرة 
املاضي يف -وذا يصبح شبهعلى أداء هذه املهمة التحررية وذلك بسبب طبيعتها شبه التارخيية 

  . *القصة وسيلة استكشاف اإلمكانيات املكبوتة يف التاريخ إذ يتضمن ما كان ميكن أن حيدث

 يؤكد ريكور أن عالقة التاريخ بالقصة تستند إىل التداخل املتبادل، فتتبادل ،    يف اخلتام
صورة حسنة، بعيدا عن اللحظة التارخيية مع اللحظة القصصية، دف نقل املاضي التارخيي ب

  .حلم تاريخ علمي موضوعي كما ذهب إىل ذلك أصحاب النموذج الشامل ومدرسة احلوليات

                                                 
  .77.، ص43بول فني، التاريخ، السوسيولوجيا، التاريخ الكامل، ترمجة حممد طي، ضمن جملة الفكر العريب، عدد  )1(
  .79. املرجع نفسه، ص)2(
  .279.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )3(

  .لتحرري سنتطرق له يف الفصل الثالث هذا البعد ا *
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على أن ريكور وهو يفتح حوارات سجالية مع فالسفة أو مدارس، ال يقيم اجلانب السليب 
 :يقول لذلك جنده ،فقط، إمنا حيتفظ باجلانب اإلجيايب، سواء يف هذا املوضع أو يف مواضع أخرى

باملقابل إذا كان منوذج القانون الشامل قد أخضع حبزم إىل نقد قوي بالفعل أوال من "
فإن هذا النقد املزدوج مل يكن سلبيا على حنو حمض، بل استبقيت ... مث من اخلارج... الداخل

بإدراك هذه القطيعة تنبه ، )1("من اختبار منوذج القانون الشامل فكرة قطيعة ابستمولوجية
 .لوسكسونيةواجه مدرسة أخرى هي املدرسة األنغكور إىل أن التاريخ ليس قصة وهنا ري

 :من التاريخ السردي إىل السرد التارخيي -2

إذا كانت املدارس الفرنسية البنيوية يف تنظريها للمقولة السردية اقتصرت على دراسة      
لوساكسونية اجتهت وجهة نغيخ بصفته علما، فإن املدارس األاملتخيل األديب وأبعدت التار

إذ حاولت أن تبحث يف الصالت اخلفية الكائنة بني امللفوظات السردية واحلقيقة  ،مناقضة متاما
إىل التحليل الرمزي املنطقي وإمنا يأخذون أمثلتهم من  هم يف ذلك ال يلجؤون و)2(التارخيية

  .)3(لقاصالرواة والقصاص ويركزون على منطق السرد املشترك بني املؤرخ وا

لذلك مل حياور ريكور أصحاب احلوليات ودعاة تاريخ علمي فقط، بل حاور وجادل أيضا      
املفكرين األنغلوساكسونيني املدافعني عن التاريخ السردي وهو دفاع يقوم أساسا على املماثلة 

الساذج مل يتردد ريكور يف وصفه ب التامة بني كتابة التاريخ وكتابة القصة وهو األسلوب الذي
بإعادة دمج التاريخ الالحدثي يف احلقل ... أتاح لنا مفهوم أكثر صقال للحبكة التارخيية" :قائال

  .)4("السردي، لكن كان من الضروري أوال اطراح القراءة السردية الساذجة للتاريخ

    إن خطأ هؤالء بالنسبة لريكور يتمثل يف إقامة عالقة مباشرة بني التاريخ والقصة، حىت 
فاإلحالة حسبه جيب أن ، انصهر التاريخ يف طيات السرد ومل يعد له وجود إال من خالل السرد

إثبات عالقة " ولذلك كما يقول أطروحته تقوم علىري مباشر غتكون على حنو أمثويل و

                                                 
  .256.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(
  .238.جليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص )2(
  .240.عبد اهللا العروي، مفهوم التاريخ، ص )3(
  .356.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )4(
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وتعين رابطة غري مباشرة للتاريخ بالسرد إلقاء الضوء على قصدية فكر  )1("استمداد غري مباشرة
ذي يقصد ا التاريخ، ذه القصدية تصري كتابة التاريخ متجذرة يف النموذج السردي املؤرخ ال

وهكذا يرتبط التاريخ بالسرد عن طريق خط من االشتقاق وأن هذا االشتقاق  دون الذوبان فيه
 :ويف هذا اإلطار يقول ريكور مباشر من داللة التصورات السرديةيستمد وجوده على حنو غري 

 بدا يل ضروريا النظر إىل املهارة السردية من حيث هي فهم احلبكات على أا على حنو ماو"
رحم التفسري التارخيي، فكذلك بدا يل ضروريا اعتبار اخلصائص اليت حتدد التاريخ من السردية 

  .)2("البسيطة بفضل قطيعة ابستمولوجية حقيقية

  :روحتني    إن ما نستنتجه وراء كل هذا اجلدل أن ريكور قد واجه أط

  . األوىل تنفي االرتباط بني السرد والتاريخ-

  . الثانية تؤسس بني التاريخ والسرد عالقة مباشرة-

    حاول ريكور أن يبني أن العلم التارخيي ال ميكن أن يفهم على طريقة العلوم االجتماعية 
ى أولئك الذين يفهم على أساس املعقولية املرتبطة بالسرد، هلذا يرد ريكور علبل الالزمنية، 

 للتاريخ من جهة ومن يتعصبون ملوقفهم السردوي من nomologicallyحيلمون بعلم هرمسي 
 ذلك ألن معقولية كتابة التاريخ ليست هي معقولية السرد، بل تظل الكتابة ؛جهة أخرى

  . )3(التارخيية سردا حموال

 كثريا عن الصيغة السردية يف أن التاريخ الذي أبعد:     وخالفا لألطروحتني تتمثل أطروحته
يواصل االرتباط بفهمنا السردي عن طريق خط من االشتقاق، ميكن حسبه أن نعيد بناءه 
خطوة خطوة ودرجة درجة مبنهج مناسب، ال ينبع من منهجية العلوم التارخيية، بل من تأمل 

دية وإا الشروط العميقة اليت تستمد وجودها على حنو غري مباشر من داللة التصورات السر
من هنا تنأى " : يقول الفعل حيثبعاملتتجذر عن طريق هذه الدالالت يف الزمانية اخلاصة 

األطروحة اليت ترى يف انسحاب السرد التارخيي نفيا ألي : أطروحيت عن أطروحتني على السواء
     دي  جاعلة من الزمن التارخيي بناء ال دعامة له من الزمن السر،ارتباط بني السرد والتاريخ

                                                 
  .149.السرد، صبول ريكور، الزمان و )1(
  .100.بول ريكور، بعد طول تأمل، ص )2(

(3) Charles Taylor, Ricœur on narrative, P. 174 . 
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 ختتلف عن العالقة بني واألطروحة األخرى اليت تؤسس بني التاريخ والسرد عالقة مباشرة ال
 ينبع فيها التاريخ من ،ا فإن أطروحته ترتكز على عالقة اشتقاق غري مباشرةذ. )1("وجنسنوع 

مسطورة  التاريخ ةتصري كتابفهمنا السردي دون أن يفقد شيئا من طموحه العلمي، ذا املنهج 
  . داخل دائرة السرد ولكن بطريقة غري مباشرة

وإذ يؤكد ريكور على النموذج السردي يف الكتابة التارخيية فهو ال ينحاز ألي طرف، بل     
العلمي يف التاريخ وكذا ع دراسة التاريخ ملقتضيات عصره، فاستوعب إجنازات االجتاه طوإنه 

دراك أعمق بآليات التاريخ دون أن ينقاد هلذه االجتاه السردي واستفاد منها إلإجنازات 
أليس هذا كما  لكن . بل كشف أوجه قصورها يف إضاءة حقل السرد التارخيي،االجتاهات

؟ وهو احلل الوسط الذي نادى به ميشال  ذكرنا سابقا نوع من الوسطية بني موقفني متطرفني
سلوب أكثر من اهتم باأل أن ريكور  أيضااملالحظ، دو سارتو ورفضه ريكور وتأسف عليه

هل هذا يعين أن مشكلة الكتابة التارخيية هي مشكلة أسلوب ال مضمون؟ ف .املضمون يف التاريخ
  ؟ مبىن ال معىن

  : جدلية الفهم السردي والتفسري التارخيي-ثانيا

 من وجهة نظر -الفهم والتفسري-     خصص بول ريكور فضاء ال يستهان به هلذه اإلشكالية 
 .ية ملعاجلة املعضالت اليت تركتها هذه الثنائية مع دلتايابستمولوج

شكالت املعرفية مبساءلة وكعادته يفضل ريكور قطع املسافات الطويلة غري املباشرة يف معاجلة امل
ومناقشتها قصد متحيصها وتوظيفها، إذ انكب على دراسة املناهج االبستمولوجية املناهج 

والشيء املالحظ أيضا أن هذه اإلشكالية  )2(لوم اإلنسانية هذه اإلشكالية يف حقل العةملعاجل
 تالزم جل كتابات ريكور، إذ تظل إشكالية الفهم تراود ريكور حىت يف تطرقه لقضايا التاريخ

 هذه اللعبة عن فوال ختتل التفسري املتناوبة يف التاريخهذه هي لعبة الفهم و" : يف قولهنلمس هذا
؟  فكيف عاجل ريكور هذه اإلشكالية. )3("نظرية الفعل سابقالنص وك اليت عرفناها يف نظرية اتل

                                                 
  .148.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(
  .69.حممد شوقي الزين، تأويالت وتفكيكات، ص )2(

(3) Paul Ricœur, Du texte à l’action, P.180. 
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باألحرى كيف حتولت إشكالية الفهم والتفسري على مستوى التاريخ من ثنائية متنافرة إىل 
  ؟ جدلية متكاملة

    إذا كان دلتاي قد اعترب أن التفسري هو منوذج العلوم الطبيعية الذي استعارته املناهج الوضعية 
ظيفه يف حقل العلوم التارخيية، أما الفهم فهو يتعلق بالعلوم اإلنسانية، فإن ريكور يرى قصد تو

 يعد رهني العلوم الطبيعية، إمنا أصبح آلية جامعة تنطبق على النماذج األلسنية أن التفسري مل
للمناهج فاللسانيات واالقتصاد أؤكد على التقاطع املستمر " :ذلك موضحا  يقول ريكور،أيضا

فالطبيعة واإلنسان ال يشكالن على هذا ... تتداخل فيها صيغتا الفهم والتفسري... لسياسةاو
  .)1("وطيقاني خيضع أحدمها للعلم واآلخر للهرم،األساس حقلني متمايزين

تفسري أكثر ألجل  :    وعليه يأخذ ريكور هذه الثنائية يف طابعها اجلديل وفق القاعدة القائلة
)2( أحسنفهم

Expliqué plus pour comprendre mieux  . هذه القاعدة التبادلية على
مبا ، )3("أن تفسر أكثر هو أن تروي أفضل" :مستوى النص تتحول على مستوى التاريخ بصيغة

 والتفسري هنا هو * كلما كانت رواية هذا التاريخ أفضل،يعين أنه كلما زاد التفسري التارخيي
  .)4(يالقدرة على إعادة هيكلة النص التارخي

 يتعارض مع النبوءة، فاملؤرخ ال ميكنه وهو يتعاطى مهنته إال أن ذا املنظورالفهم علما أن     
يبين مجال سردية تكون ملفوظا سرديا وظيفته تفسري املاضي وتأويليه ال غري وذلك انطالقا من 

ذا يتكامل عمل ، )5( فعملية الفهم هي دائما عملية ارجتاعية مهمتها التفسري،أحداث معروفة
مثلما جيب على التأويلية أن تتجاوز الثنائية املوروثة عن دلتاي بني . الفهم مع عمل التفسري

  ريكورإليهيدعو الفهم والتفسري على التاريخ أيضا أن يتجاوز ذات الثنائية إىل تكامل وهذا ما 
                                                 

  .minbar/fr.lycos.membres://http النفسي إىل مسألة الذات، ضمن املوقع، بول ريكور، من التحليل )1(
  .15.بول ريكور، صراع التأويالت، ص )2(
  .270.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )3(
  : يقول ريكور*

"De telle sorte qu’en expliquant plus on raconte mieux " . 

- Paul Ricœur, Du texte à l’action, P.15. 
(4)Domenico Jervolino, Paul Ricœur une herméneutique de la condition humaine, (avec un 
inédit de Paul Ricœur), Editions Ellipses, Paris, 2002, P.34. 

  .45.ريب احلديث، صجليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب الع )5(
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ابة يدعو إىل عالقة جدلية وقد بدا يل أن إضفاء الطابع النصي املتمادي مع ظاهرة الكت" :يف قوله
ومع إضفاء الطابع اجلديل على ثنائية التفسري التارخيي والفهم  .)1("بني منط التفسري وحلظة الفهم

السردي ال تصبح قراءة النص التارخيي جمرد لعبة لغوية وإمنا القدرة على تشكيل عامل النص 
 ال تنتمي إىل مؤلفها وال إىل الذي ميكننا من التواصل فيما بعد هو مادة النص اليت" :ألن

  .)2("قارئها

    على أن هذه اجلدلية جيب أن تشتق بطريقة غري مباشرة وقد رأينا يف الفصل األول أن 
 وذلك ألن هذا املنهج حسبه يهدف إىل -منهج السؤال رجوعا- ريكور يتبىن منهج هوسرل 

 وكذلك ألن اخلاصية )3(الفهم السرديإظهار الطبيعة غري املباشرة للقرابة بني التفسري التارخيي و
التارخيية للتاريخ ال ميكن احلفاظ عليها إال عرب هذه العالقات غري املباشرة، ألنه لو كانت هذه 

  .العالقة مباشرة، فلن يكون هناك أي فرق بني التفسري التارخيي والفهم السردي

واية ما حدث ذات يوم وهو ما يصفه     ذه العالقة غري املباشرة يتناغم الفهم مع التفسري يف ر
وضوعي وليست الذاتية سجنا ليس الفهم هو اجلانب الذايت والتفسري هو اجلانب امل ":بقوله

واملوضوعية حتررا من هذا السجن، بل تعزز الذاتية واملوضوعية إحدامها األخرى بدال من 
يف  من هذا، فهو يسهم  بعدا أكثرحيمل  عنده الفهم فإنغادمري وإذا عدنا إىل )4("الصراع

  .)5(هو أيضا صريورة ناجتة عن الوظيفة الفعلية للتاريختشكيل الوعي بنشاط التاريخ و

 يف احملصلة إىل عقد تكامل بني ثنائية الفهم ر فقد أفضى منطق اجلدل بريكو،    بصورة عامة
 ، على أن ريكور السردي والتفسري التارخيي، يف اية املطاف هو تكامل بني الذايت واملوضوعي

                                                 
  .76.بول ريكور، بعد طول تأمل، ص )1(
  .82.، ص2001، 452بول ريكور، مهمة اهلرمنيوطيقا، ترمجة خالدة حامد، ضمن جملة املعرفة، دمشق، عدد  )2(
  .357.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )3(
  .158.املصدر نفسه، ص )4(
، ترمجة حممد شوقي الزين، منشورات االختالف )األصول املبادئ واألهداف( هانز جورج غادمري، الفلسفة التأويلية )5(

  .131.، ص2006 بريوت، /املركز الثقايف العريب، اجلزائر
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  *يسحب هذا اجلدل التكاملي على كل ثنائية مثل الذات واآلخر، فما يسميه بإيتيقا السعادة
تتحقق يف حالة واحدة وهي أن متارس الذات حوارا مع اآلخر، مبعىن العيش مع اآلخرين  

  .)1(وألجل الكل تطلب السعادة اإلنسانية

 هو ،اآلخر، نعثر على وجه آخر للتفكري باآلخرغري بعيد عن هذا ودون أن نربح احلديث عن 
  .الذاكرة التارخيية فحوى العنصر املوايل

  : الذاكرة التارخيية-ثالثا

 :مفهوم الذاكرة التارخيية -1

 وحىت يضبط مفهوم الذاكرة التارخيية حفظ التاريخ وتدوينه عمل الذاكرة    يتطلب عمل 
  الكلمةأما ذي ذكرى، تعين ل**mnémé يرجع ريكور إىل جذورها اليونانية، فالكلمة

mnamnesis  فما هي العالقة بني الذكرى وممارسة البحث .عن الذكرى تعين إين أحبثف   
  ؟  ؟ وما هي الذاكرة  ما معىن يتذكر: ما العالقة بني السؤالني؟ عنها

 حنن نواجه تذكر مبعىن أن الذاكرة تتبادر إىل الذهن، يف هذه احلالةأيف الواقع لذي ذكرى أو 
، أما البحث عن الذكرى فهو اجلانب العملي، أي إمكانية استخدام اجلانب املعريف للذاكرة

   .)2(الذاكرة

                                                 
  : ال تكون الفلسفة أخالقية إال بقدر ما تؤدي من االستالب إىل السعادة يقول  *

" La philosophie est éthique pour autant qu’elle conduit de l’aliénation à la béatitude"        

  - Paul Ricœur, De l’interprétation, P.  53 . 
(1) Paul Ricœur, L’universel et l’histoire, in magazine littéraire, N°390, P.  38 . 
 

ميس تيا، ريا، تي:  هي مشتقة من الكلمة منيموسني إحدى الشقيقات اليت أمثرها مجاع الفضاء مع األرض وهن**
أوقيانوس، كويووس، كريوس، هيربيون، جابت، كرونوس ويف حني : منيموسني، فويبيه، تيتيس ويقابلهن اجلبابرة وهم

ارتبط كل أخ بأخته حافظت تيميس ومنيموسني على وحدما فلم ترتبطا، بل حجزتا لزوس كبري اآلهلة، األوىل هي قوة 
، من املالحظ أن القوة اليت تكون فيها mnéméة، من هنا أخذت كلمة النظام والقانون والثانية هي قوة الفكر والذاكر

                                                                                                  .  الفكر ذات طبيعة أنثوية
  .25-23.ص.،ص1982باريس، /بريوت بيار غرميال، امليثولوجيا اليونانية، ترمجة هنري زغيب، منشورات عويدات، -

(2) Domenico Jervolino, Paul Ricœur une herméneutique de la condition humaine, P.  52 . 
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 ليس حلقة أحداث  فالتاريخدخل التاريخ ألنه حمرك البحث،إن استخدام الذاكرة يتطلب ت    
 الذي هو كائن زمين اإلنسان لرؤية احلقائق التارخيية ولكن هو تفسري حلالة إمجاالماضية أو 

وشبكة من الذاكرة التارخيية والنسيان، فليس من قبيل الصدفة أن تكون هناك عالقة بني 
 فإن مهمة التاريخ بناء ما حفظته ،إذا كانت مهمة الذاكرة حفظ املاضيو )1(الذاكرة والتاريخ

ة املعربة عنها ملا كانت الذاكرة عبارة عن صور، فإن التاريخ هو الصيغة اللفظي و)2(الذاكرة
املاضية ووعليه فالذاكرة نوعا ما هي حوض الكائن الذي تتجمع فيه كل الصور العقلية والفعلية 

 ال ميكن حتديد غادمري  حسبلكن .)3( فهي عصب التاريخ الذي حيضر فيه الغياب،واحلاضرة
 خرباتنا، هي إن الذاكرة اليت متثل طريقة توضيح": بدايتها وهذا بالضبط ما وقف عليه حني قال

عملية قائمة يف الرحم سلفا وبطبيعة احلال أنا لست على يقني من هذا، ألنين ال أمحل ذكريات 
  .)4("عن األيام اليت كنت فيها جنينا

      الذاكرة التارخيية عند ريكور ليست ذاكرة فردية، بل هي ذاكرة مجاعية باألساس إن     
 يعطينا ريكور مثال على هذه ،)5("ضا كذاكرة مشتركةالذاكرة مين أي" :ردد دائماأو كما ي

 وأن هذه اخلمسينيات 1995-1994الذاكرة املشتركة باخلمسينيات اليت أحيتها فرنسا يف عامي 
االحتفال باخلمسينيات ... تعود بنا على زمن أمسيه احتكاك الذاكرة والتاريخ: "كما يقول عنها

 اخلمسينيات مكان آخر، مواجهة بني ذاكرة ،كرةهو آخر حلظة يتقاطع فيها التاريخ بالذا
 فما هو دور التاريخ جتاه . هذا ما تؤديه الذاكرة من دور يف التاريخ)6("الناجني وعمل املؤرخني

  ؟ الذاكرة

هناك امتياز للتاريخ ال ميكن نكرانه هو امتياز توسيع الذاكرة اجلماعية  " :    جييبنا ريكور
يف طريق النقد ...  على ذاا وأغلقت أبواا لتعيش داخل آالمهاها وتفنيدها إذا انطوتدونق

                                                 
(1) Domenico Jervolino, Paul Ricœur une herméneutique de la condition humaine,  P.94. 

  .18.بول ريكور، بول ريكور مسرية فلسفية، ص )2(
  .128.وقي الزين، اإلزاحة واالحتمال، صحممد ش )3(
لبنان  / حسن ناظم، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ليبيا /  هانز جورج غادمري، بداية الفلسفة، ترمجة علي حاكم صاحل)4(

  .37 .36.ص.، ص2002
  .minbar/fr.lycos.membres://httpبول ريكور، من التحليل النفسي إىل مسألة الذات، ضمن املوقع،  )5(
  .املوقع نفسه )6(
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التارخيي تلتقي الذاكرة مبعىن العدالة، إذ كيف تكون الذاكرة سعيدة، إذا مل تكن يف ذات الوقت 
 ال يقل أمهية عن دورها جتاه التاريخ     ، يعين أن دور التاريخ جتاه الذاكرة أساسي، مما)1("؟ عادلة

و الذي حيلل هذه الذاكرة ويوسعها وهو أيضا يفحصها وينتقدها ومع اعتراف فالتاريخ ه
ريكور بأمهية الذاكرة رمحا للتاريخ، حيتج على ما أمساه تودوروف قبله جتاوزات التذكر ويرى 

تنغلق على ب ذاكرة طائفة معينة حني تنطوي وأن التاريخ مدعوا إىل أن يصحح، بل ويكذ
  .)2(صام عن معاناة مجاعات أخرى التعامي والتمعاناا اخلاصة إىل درجة

 واجب املساومة يف العدالة بني Le devais de mémoire    هكذا أصبح واجب الذاكرة 
الذات واآلخر وهذه الذات ال ميكن أن تصبح حقيقية، إال من خالل املرور اإلجباري باآلخر 

     وألن إعادة اكتشاف األنا )3(ات لهألن حقيقة الذات ال تنجلي إال بااللتقاء باآلخر واإلنص
  .ال تتم إال يف األنت

 قد طرح قضية الزمان من "الزمان والسرد "    وإذا كان ريكور كما رأينا سابقا يف كتابه 
يعيد طرح قضية الزمان، لكن  "الذاكرة، التاريخ، النسيان " جهة عالقته بالسرد، فإنه يف كتابه

ال أن تتضاد معه، على أن هلذه  ة اليت ينبغي أن تتكامل مع التاريخهذه املرة يف عالقته بالذاكر
  .الذاكرة مقوالت تارخيية

 : مقوالت الذاكرة التارخيية -2

 :التراثية -أ

  innovation واإلبداع sédimentationدل بني الترسب من اجلانوع  بالتراثيةريكورقصد     ي
  .)4(داع جديدأو بني االلتزام بالقوانني واخلروج عنها إلب

، فإنه يف اجلزء 2يف حني كان هذا الوصف يرتبط بدور التراثية يف السرد اخليايل أي احملاكاة رقم
 يوسع من هذا املفهوم ويرى أن التراثية ينبغي أن تفهم باملعىن "الزمان والسرد "الثالث من 

ديد التراثية  املاضي، يف هذا السياق يتم حتتاألعم لألسلوب التصوري الذي حيول تراثيا
                                                 

(1) Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Editions du Seuil, Paris,  2000 , P.  650 . 
  .13.، ص2005، 1931جاك األسود، بول ريكور قواعد قراءة، ضمن جملة املستقبل، دار النهضة، بريوت، عدد  )2(
  .97.، ص8جورج زينايت، بول ريكور ينصت للعامل، ضمن جملة أوراق فلسفية، عدد  )3(
  .33.سعيد الغامني، الفلسفة التأويلية عند بول ريكور، ص )4(
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 )1(بوصفها إضفاء الزمانية على التاريخ، بواسطة جدل بني آثار املاضي فينا واستجابتنا للتاريخ
  .أي بني دورنا االنفعايل والفعال يف التاريخ

 أي التكامل بني السرد 3 إىل احملاكاة رقم 2     وهذا يعين توسيع النقاش من احملاكاة رقم
 التراثية بعبارة أخرى هي الشرط املسبق لتحويل املعىن التارخيي ،عناءالزمن التارخيي للفعل والو

  :الفعلي وحسب ريكور جتنبنا التراثية بعض املواقف اخلاطئة فهي

 أو النسيان  املبالغةترفض اإلقرار بأن املاضي ميكن أن يلغى ائيا بتأثري من الرتعة اليوتوبية -
وجوهر . قف اخلاطئة اخلاصة باملاضي بنظر ريكورالنسيان النيتشوي هو من املواو النيتشوي

الفكرة أن هناك ثغرة بني اآلفاق وهو ما تقاومه التراثية عن طريق املزامنة بني املاضي واحلاضر 
  . باحلاضراليوتوبية عن طريق ربط توقعاتنا املستقبلية كما تقاوم الرتعة

  عن طريقواحدةيخ إىل هوية مطلقة تزال تعدد التاراهليغلي الذي خيتقاوم اإلغراء املثايل  -
 املزامنة بني املاضي واحلاضر

إنه انصهار اآلفاق الذي ،  وهو غادمريي يف األساسني املوقفينتضع التراثية البديل عن هذ     
التاريخ، دون أن تفرض فهمنا احلاضر على املاضي وذا ينفتح املاضي  التراثية بفضله تتخطى

 فالتراثية هي ، عليه.)2(فسهنأفق حاضرنا منطويا ضمنه يف الوقت أفقا تارخييا منفصال عن 
 بل فصال ينبض باحلياة واإلبداع وهو ما يقصده ،املسافة الفاصلة عن املاضي، ليس فصال سلبيا

إذ يدل على أن املسافة الزمنية اليت ... يشكل التراث مفهوما فهما صوريا، مبعىن التراثية" :بقوله
وقبل أن يكون التراث  يست فصال ميتا، بل هي انتقالة مولدة للمعىنتفصلنا عن املاضي ل

مستودعا هامدا، فإنه عملية ال تكتسب معناها إال جدليا من خالل التبادل بني املاضي املؤول 
 .)3("واحلاضر املؤول

 : التقاليد-ب

                                                 
 ريتشارد كريين، بني التراث واليوتوبيا، مشكلة التأويل النقدي لألسطورة، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد       )1(

  .94.ص
  .94 .رجع نفسه، صامل)2(
  .334.، ص3. بول ريكور، الزمان والسرد، ج)3(
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ات التراث، على أن     إذا كانت التراثية مفهوم شكلي، فإن التقاليد هي املفهوم املادي حملتوي
 )1(التراث لغوي يف األساس، هلذا ال ينبغي فصله عن حتويل املعاين الفعلية اليت سبقتنا زمنيا

فكرة التراث مأخوذا مبعىن التقاليد تدل على أننا لسنا منثل موقع مبدعي هذا التراث بإطالق ف"
طريق اللغة فاالنتقال من  ونرثه عن )2("بل حنن باألحرى دائما يف احملل األول جمرد ورثة له

ي يكشف أن التراث لغوي باألساس واللغة ذالشكل إىل املادة، إمنا هو وظيفته التأويل ال
 بل ،النظام اللغوي يف اللغة الطبيعية االجتماعية" :كمؤسسة كربى ال ينبغي أن نفهمها على أا

  . وانتقل عرب التأويل لذلك نفهم من التراث ما قيل،)3("األشياء اليت قيلت من قبل وفهمت

    إن التوازي بني تأويلية التاريخ وتأويلية النصوص يزداد قوة حني يؤكد ريكور أن الكتابة 
التارخيية يف جوهرها تعتمد أساسا على النصوص اليت تعطي للماضي شرعية الشهادة التوثيقية 

لذلك فإن اللجوء . )4(لناألن إدراك املاضي يتم من خالل أدوات تنطق املعىن واليت تستدعي تأوي
إىل البنية اللغوية له ما يربره، خاصة وأن الرمز ليس بغريب عن ميدان الفعل والعناء وهلذا فإن 

 بالفعل املرتبطة باحلبكة 2 وعالقة احملاكاة رقم بالفعل تكون بواسطة رمزية1عالقة احملاكاة رقم
إىل حد بعيد مع فاعلية النصوص تنظر للعقل بوصفه نصا ولذلك فإن التراث الشفوي يتوافق 

املستقاة من املاضي، يف اية املطاف فإن املساواة بني تأويل النصوص  وتأويل املاضي التارخيي 
جتد تعزيزا هلا يف كون كتابة التاريخ من حيث هي معرفة باآلثار تعتمد على نصوص تضفي 

 إن يتناول املرء التقاليد ليشري إىل ما" :وهذا ما نلمسه يف قوله )5(على املاضي مكانته التوثيقية
تلك األشياء اليت قيلت ونقلت لنا من خالل سلسلة التأويل وإعادة التأويل حىت جيب أن نضيف 

  .)6("جدال ماديا للمحتويات إىل اجلدل الصوري للمسافة الزمنية

    يف السؤال واالستجابة يربط Collingwood كولنغوود/    واستنادا إىل منوذج غادمري
 ريكور جوهر التقاليد مبنطق السؤال واجلواب، إذ يستجوبنا املاضي ويسائلنا بقدر ما نستجوبه

                                                 
  .95.ريتشارد كريين، بني التراث واليوتوبيا، مشكلة التأويل النقدي لألسطورة، ص )1(
  .335.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )2(
  .335.، ص3.املصدر نفسه، ج )3(
  .96. التأويل النقدي لألسطورة، صريتشارد كريين، بني التراث واليوتوبيا مشكلة )4(
  .335.، ص3. بول ريكور، الزمان والسرد، ج)5(
  .336. املصدر نفسه، ص)6(
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ونسائله، وإدراك املاضي من خالل التقاليد يعين إدراكه من خالل طرق استنطاق املعىن، الذي 
  .)1(يستدعي بدوره استجابتنا التأويلية

  :التراث -ج

ن االنقطاعات واالتصاالت واهلزائم واألزمات وهنا جيدر  سلسلة مtradition  التراث    ميثل
يصف ريكور التراث بكونه نقال حيا إلبداع ميكن تنشيطه بالعودة إذ  ؛بنا أخذ مسافة تأويلية

 أن أي مالحظة؛دعمها توهذه النقلة من التقاليد إىل التراث، . )2(إىل أكثر اللحظات ابتكارا
ند هذه النقطة ينضم ريكور إىل احلوار الشهري بني غادمري اقتراح للمعىن هو دعوى باحلقيقة وع

 خصما للعقل النقدي وخيلص ريكور إىل أن التضاد Habermas مدافعا عن التراث وهابرماس
بينهما ميكن أن حيل، ألننا ما إن نعترف بأن التراث جدل متواصل من االستمرار واالنقطاع 

 قلب التراث بعدا جوهريا للمسافة اليت تدعو يتكون من تقاليد متنافسة حىت نكتشف بأن يف
  .)3(باستمرار للتأويل النقدي

  :مما تقدم نستنتج ما يلي    

ومن  التراثية هي اجلانب الصوري من التراث الذي يضمن استمرارية تلقي املاضي من جهة -
  .جهة أخرى تدل على تبادل األثر والتأثر بني وجودنا وماضينا

ىل األخالف يف نص هي احملتوى املادي من التراث، تنقل من األسالف إالعادات والتقاليد  -
 . أو مكتوبلغوي  شفوي كان

  .التراث بوصفه هيئة شرعية يدل على احلقيقة، لكن يف إطار مناقشة عامة -

 أن السرد التارخيي يتكون من بنية أنطولوجية تكملها بنية ،    جممل القول من كل ما مضى
أم املشكالت - من املنظور األنطولوجي يطرح مشكلة ارتباطه بالزمان  فهو ،ابستمولوجية

أما املنظور .وباهلوية السردية -الفالسفة قدميا وحديثا الفلسفية واملعرفية اليت أرقت

                                                 
  .96.ريشارد كريين، بني التراث واليوتوبيا، مشكلة التأويل النقدي لألسطورة، ص )1(
  .33.سعيد الغامني، الفلسفة التأويلية عند بول ريكور، ص )2(
  .97.لتراث واليوتوبيا، مشكلة التأويل النقدي لألسطورة، صريشارد كريين، بني ا )3(
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االبستمولوجي فيطرح مشكالت معرفية هامة من مثل مشكلة الكتابة التارخيية ومشكلة العالقة 
  .ارخيي وكذا مشكلة الذاكرة وعالقتها بالتأريخبني الفهم السردي والتفسري الت
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ت أثبت وملا . إمكانية اجلمع بني حقل تارخيي وحقل سردي:فحواهاانطلقنا من فرضية     
 االفرضية وجود عالقة بينهما هي اليت تسمح بصب احلدث التارخيي يف قالب سردي وغد
 هياحلديث عن حقل يسمى سرد تارخيي ممكنا، حبثنا يف املشكالت اليت تعترض هذا احلقل و

لوجيا وابستمولوجيا السرد ولوجية وابستمولوجية، فضال عن أنطونطأ :تنقسم إىل نوعني
ما هي هذه  ف.التارخيي يتميز أيضا بأبعاد أخرى متمايزة هلا تأثري كبري على السرد التارخيي

  ؟ األبعاد

I      -البعد اإليديولوجي :   

 مجاعة كوينسرد التارخيي جانب إيديولوجي عميق، يعمل على مستوى البنية التحتية لت لل
 رغم رياح التغري اليت تعصف من حني إىل آخر وتبعا ملفهوم اإليديولوجيا تارخيية دائمة البقاء

  أي مبعرفة ما هي اإليديولوجيا يتضح مضموا الوظيفي وإن كان املفهوم؛تتحدد وظيفتها
 هلا  ينظر اآلخر أغلب األحيان بني مد وجزر، البعض ينظر هلا من زاوية سلبية والبعضيتراوح

   بني هذا وذاك كيف ينظر هلا ريكور؟.من زاوية  إجيابية

  :  اإليديولوجيا مقاربة حول مفهوم-أوال

يف ضوء التحوالت والتغريات التارخيية الكربى اليت عرفها الفكر اإلنساين عامة والغريب     
اء على  من أكثر املفاهيم التباسا سواواحد -  idéologieخاصة، حيتل مفهوم اإليديولوجيا

 ه تأيت التباسيت، موقعا مميزا داخل املنظومة الفكرية-مستوى الداللة أو على مستوى املمارسة
ليس فقط ألن هناك بونا شاسعا بني املعىن القاموسي واملعىن االصطالحي ورمبا أيضا املعىن 

على  املصادقات ن أي بالبحث ع؛الصعوبة تتجلى أيضا يف التطبيق بعد التحديد اإلجرائي بل
      املستوى العملي وسبب ذلك أن هذا املفهوم بالذات حيدد أشياء حية ومتحركة يف ثقافة 

  .حىت حني ينتجه اإلنسان إمنا ينتجه بتأثري من ظروفه املتبدلة واملتحولةفما وزمن ما، 

يف  Destutte de Tracy سييتري د من ابتكار دستوت  هي كمصطلحيديولوجيااإلو     
من أجل تعريف األهداف األساسية للعلم  الذي وضعه " رة حول ملكة التفسريمذك " كتابه

 الذي يقوم بتفسري وفهم األفكار، مث عالقة هذه األفكار بالرموز اليت تتخذها يف اتمعات
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إا منهج يف التفكري  ،)2("علم األفكار أو علم حاالت الوعي" :فاإليديولوجيا هي  )1(املختلفة
. )3(قد يكون حمتواها دينيا أو اقتصاديا، سياسيا أو فلسفيا تراضات واملعتقداتينبين على االف

املرء الذي يعتنق إيديولوجيا ما، يعثر فيها على مرتكزات تزوده باملعرفة واليقني ومتنحه طمأنينة ف
وسكينة حلياته، هنا يقع مغزى اإليديولوجيا بالنسبة للحياة العملية، لكنها تنفذ أيضا للتفكري 

  .)4(العلمي وعن طريق تنظيماا تقوم بتعزيز نفوذها على العلوم

 هيمن طويال، إذ وصفها بأا خياالت كاذبة ا سلبي    اختذت اإليديولوجيا عند ماركس معىن
 الذي يعرفها Althusserسري ولكن شدة هذه السلبية قلت مع ألت .)5(يرمسها الناس عن أنفسهم

 منطقه ودقته اخلاصتني من التمثالت وملا كانت اإليديولوجيا  بأا نسق له:بطريقة تقريبية
كذلك، فهي تتميز عن العلم من جهة الوظيفة، إذ تفوق وظيفتها من حيث األمهية وظيفة العلم 

 هي جمتمعات بشرية معينة حتت تأثري تصورات يل أن الذوات العاملة يف التاريخالنظرية، بدل
  .)6(وأفكار

 تتخذ اإليديولوجيا معىن أوسع ضمن العلوم االجتماعية، مث يزداد Mannheim    مع ماامي 
الفكرية و قف االجتماعية والسياسيةامعناها اتساعا لتشمل كل األعمال الثقافية واملذاهب واملو

  :آخر كليديولوجيا يف معنيني واحد جزئي وواألحوال واألفعال النفسية، لذلك حيصر اإلي

 حبيث نعتربها تزويرا  أفكار اخلصمإزاءتشري إىل ارتيابنا :  اجلزئياإليديولوجيا يف معناها -
  .وتشويها

                                                 
  ،ثار مفهوم اإليديولوجيا عند ريكور، ترمجة هشام امليلوي، ضمن املوقعآمارتيلو فيليكس تورا، مصادر و) 1(

http:// www. Kwtanwcer. Com/ articles php? Article TD= 1355/27-01-2009/ 13:00. 
دار الفارايب  /سيد البحراوي، دار التنوير /، ترمجة أمينة رشيد)وثائق من األصول الفلسفية (اميشال فادي، اإليديولوجي)  2(

  .19.، ص2006 ،بريوت
  .107. 106.ص.، ص2009مصطفى حسيبة، املعجم الفلسفي، دار أسامة، األردن، )  3(
  .124.، ص1971 ترمجة أسعد رزق الدار العلمية، بريوت،  ؟ا باركون، ما هي اإليديولوجيبياكو)  4(
، ضمن جملة دفاتر  عبد السالم بنعبد العايل/غروفيتش، املعاين املتعددة لإليديولوجيا املاركسية، ترمجة حممد سبيالجورج ) 5(

  .41.، ص2006بعة الثانية، ، الط8 دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، عدد فلسفية،
  .8.، ص8 ضمن جملة دفاتر فلسفية، عدد  ؟اسري، ما هي اإليديولوجيولويس ألت)  6(
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 .)1(تشري إىل أن لكل مجاعة تارخيية مميزات توحدها: ويف معناها الكلي -

وكال املفهومني يرجع إىل الذات، لكن األمر خمتلف بالنسبة للمعىن الثاين، فعندما ننسب عاملا 
ن مضمون أفكار العصر املعين فإننا ال نرجع حلاالت جزئية لنبيذهنيا لعصر ما وآخر لعصرنا، 

  .)2(ةوالتجارب واألحوال اجلماعي نساق وأمناط التفكريأبل نرجع إىل 

 مييز - على سبيل املثال ال احلصركنموذج- جند عبد اهللا العروي  العريبفكر    إذا عدنا إىل ال
  : معاينةيف اإليديولوجيا بني ثالث

  .كل ما ينعكس يف الذهن من أحوال الواقع انعكاسا حمرفاهي : أوال -

 .نسق فكري يستهدف حجب واقع يستعصي حتليله: ثانيا -

نظرية مستعارة جتسدت جزئيا يف جمتمع ما ولكنها تتغلغل فيه كل يوم، إا مبثابة : ثالثا -
 ).3(أمنوذج ذهين يتجسد داخل اجلماعة

هابرماس  وWeberسري وماامي وفيرب و مرورا بألت Geertz    انطالقا من ماركس إىل غريتز
 إىل عدم اإليديولوجيا، ليخلص أخرياقابل بداية بني العلم و، ييناقش ريكور مفهوم اإليديولوجيا

وجود أساس علمي حمايد ملناقشة مفهوم اإليديولوجيا، حياول ريكور إجياد طريقة أخرى ملعاجلة 
طريقة إلخفاء الواقع االجتماعي وأا حتاول تقدمي عامل ظاهرة اإليديولوجيا، ألن اعتبارها 

عادة مزيف ومغشوش فقط، هو منظور ضيق يقتصر على اجلانب السليب، لذلك يقترح علينا إ
 إلجياد معىن مزدوج ووجهة نظر أوسع وهو ما يدعو له يف كتابه التفكري يف اإلشكالية نفسها

"L idéologie et l'utopie""   واليوتوبيايديولوجيااإل "  

 والتمثالت اليت تبدو يف نظر     إذا كان البعض ينظر لإليديولوجيا على أا تركيبة من األفكار
 به تربر نفسها الذات تفسريا للعامل وهذا التفسري ميثل هلا احلقيقة املطلقة، لكن على شكل وهم

                                                 
جملة دفاتر  ضمن  عبد السالم بنعبد العايل،/ ترمجة حممد سبيال،اكارل ماامي، املفهوم اجلزئي والكلي لإليديولوجي) 1(

  .10.، ص8فلسفية، عدد 
  .11.املرجع نفسه، ص  )2(
    ،1999بريوت، الطبعة الثانية،  / عبد اهللا العروي، اإليديولوجيا العربية املعاصرة، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء)3(

   .       29.ص
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 هي العملية العامة اليت اهكذا تصبح اإليديولوجي، )1( ورا بشكل أو بآخر لصاحلهاأو ختفيها
 كور ريفإن، يتم فيها تشويه وحتريف احلياة الواقعية بواسطة التمثالت اليت يكوا الناس عنها

إذ تعمل بطريقة   ، معىن سليب ومعىن إجيايب:إليديولوجيا معنينيإعطاء اخيتلف عن هؤالء مجيعا ب
        سواء سلبيتها -كيفية تأثريها  وما يهمنا هنا هو .مزدوجة سلبية وإجيابية، بناءة وهدامة

  ؟ إيديولوجيا  وإىل أي مدى يكون هذا األخري؟ على السرد التارخيي- أو إجيابيتها

  :  التاريخ ووظائف اإليديولوجيا-ثانيا

    لإليديولوجيا تبعا ملفهومها اإلزدواجي السليب واإلجيايب، وظائف سلبية وأخرى إجيابية      
  : هذه الوظائف هي.جيا بثالث وظائف تقابلها ثالث مستويات أو درجاتإذ تتميز اإليديولو

  ):املستوى السطحي(الوظيفة التحريفية  -1

    إذا كان البعض ينظر لإليديولوجيا باعتبارها التواء وإخفاء للواقع، فإن أوىل وظائفها إذن 
اع عرب كتابات  وهو االستعمال الذي ش distorsionهي الوظيفة اإلخفائية أو التحريفية

 حاول فهم وظيفة اإليديولوجيا  الفكرية إذ من الالفت لالنتباه أن ماركس يف بدايته،ماركس
 عن طريق استعمال استعارة قلب الصورة داخل غرفة مظلمة ومنذ ذلك الوقت صارت وظيفة

تعارة اس" : هذه املسألة ما نصهل ريكور حويقول،)2(اإليديولوجيا هي إنتاج صور مقلوبة للواقع
من التجربة الفيزيائية أو الفسيولوجية، جتربة الصورة املقلوبة اليت تظهر يف ] ماركس[استلفها 

الكامريا أو على شبكة العني، تقدم لنا هذه االستعارة املتمثلة يف الصورة املقلوبة والتجربة 
 .)3("اعتباره قلباالفيزيائية اليت تكمن خلف االستعارة املثال أو األمنوذج الذي يطرح التشويه ب

                                                 
  .19.ميشال فادي، اإليديولوجية، ص) 1(
 عني للدراسات والبحوث حسان بورقية، /، ترمجة حممد برادة)أحباث يف التأويل(بول ريكور، من النص إىل الفعل ) 2(

  .300.، ص2001اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 
 /طرابلسدار أويا،  /لكتاب اجلديد املتحدةبول ريكور، حماضرات يف اإليديولوجيا واليوتوبيا، ترمجة فالح رحيم، دار ا) 3(

  .50.، ص2002بريوت، 
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 يديولوجيا استمدها ماركس من مفهوم فيورباخويف احلقيقة هذه الوظيفة التحريفية لإل    

Feuerbach لقد " :وهذا ما نفهمه من قول ريكور للدين الذي يعتربه مبثابة إخفاء للواقع
  .)1(" فيورباخ للدينداستفاد ماركس من نق

هو ذلك الربط الذي يقيمه بني التمثالت الفكرية   ،  الذي أضافه على فيورباخلكن الشيء    
 من هنا ينتقل ماركس من اإليديولوجيا مبعناها الضيق إىل .ني واقع احلياة أو الرباكسيسوب

وهكذا تصبح اإليديولوجيا هي "معناها الواسع حيث تصبح انعكاسا حلياة اإلنسان وممارساته 
ت اخليالية لإلنسان على تشويه حياته الواقعية   العملية العامة اليت بواسطتها تعمل التمثال

 حاول ماركس أن يفهم اآلخرين وظيفة اإليديولوجياه الطريقة ذ ،)2("وممارساته الفعلية
إليديولوجيا امستعمال يف ذلك استعارة انعكاس الصورة داخل الغرفة السوداء وهكذا أصبحت 

 production d'une image inversée de la صورة معكوسة للواقع إنتاج" :معنية بـ

réalité")3(.  

 يرى ريكور أنه من العبث أن نسعى إىل توليد الصور من شيء امسه ه ملاركسد    ويف نق
الواقع مبا أن الصور اليت تكوا مجاعة ما عن نفسها ليست سوى تأويالت داخلة يف تكوين 

    يتعقل عملييت القلب اإليديولوجيهنا بالذات يرى أن ماركس مل، جتماعية ذاااال تاالعالق
 وذلك عرب مجلة من التشبيهات لنقد املاركسي عن طريق االستعارةوقلب القلب الذي يقوم به ا

  .)4(مثل انعكاس الصورة على شبكية العني

احلالة املرضية أو اجلانب السليب يف  واصفا إياها بلص ريكور من حتليله هلذه الوظيفةخي    
 لذلك ينتقل بنا إىل املستوى ،ال يعين هذا أن اإليديولوجيا كلها حالة مرضيةاإليديولوجيا، 

الثاين املتوسط لإليديولوجيا، حيث تقل وطأة املرض وتغدو اإليديولوجيا ليست هي من يغرس 
  : إمنا املرض موجود يف الواقع وهي حتاول تربيره، لذلك فالوظيفة الثانية هي،املرض

                                                 
 توبيا، ترمجة منصف عبد احلق، ضمن جملة الفكر العريب بول ريكور، اخليال االجتماعي ومسألة اإليديولوجيا واليو)1(

  .91.، ص1989، 67 / 66باريس، عدد  / مركز اإلمناء القومي، بريوت،املعاصر
  .91.املصدر نفسه، ص)  2(

(3) Paul Ricœur, l'idéologie et l'utopie, Traduit de l'anglais par Myriam Revault D'Allonnes/ 

Joël Roman, Editions du Seuil, Paris, 1997, P.21. 
  .54.حسن بن حسن، النظرية التأويلية عند بول ريكور، ص  )4(
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 ):ملستوى املتوسطا(  الوظيفة التربيرية-2

ذهب ماركس إىل هذا املعىن أيضا عندما أوضح بأن أفكار الطبقة السائدة تتحول إىل أفكار      
 املصاحل اخلاصة بفئة ما مصاحل كونية ول أي حت؛مسيطرة حينما تضفي على نفسها صفة الكونية

األخري الذي يتحول على أن جناح هذه السيطرة، يتوقف على إتقان فن اخلطابة هذا  .)1(إنسانية
 إىل إيديولوجيا وذلك حينما يتم تسخري تلك اخلطابة لتربير السلطة السياسية وخدمة أغراضها

فأينما وجدت سلطة ما يوجد تربير هلا وطلب دائم لذلك " : ريكور ذا الشأن يقولحيث
  .)2("اع والتأثريالتربير وأينما وجدت مثل ذلك التربير يتزايد اللجوء إىل فن اخلطابة ألجل اإلقن

تربير، موجودة حسب ريكور منذ القدم، إذ كان  -  خطابة -  سلطة:    والعالقة بني الثالثي
أول من أبرز أن االستبداد السياسي حيتاج إىل رجل يتقن فن اخلطابة وهنا يتحول   أفالطون

  .)3("راضهالتربير السلطة السياسية وخدمة أغ" اخلطاب السياسي إىل إيديولوجيا عندما يسخر

 كورقة راحبة يف يد السياسي وإن هذه العالقة فرضت     هكذا تستعمل السياسة فن اخلطابة
نفسها حسب ماكس فيرب عندما وصلت اجلماعة التارخيية يف تطورها إىل مرحلة متيز فيها 
 احلاكم عن احملكوم وهي املرحلة اليت تطلبت خطابا بالغيا كوسيلة لإلقناع بدال من استخدام

وقد سبق ملاكس فيرب أن " : ريكور موضحا رأي ماكس فيربالقوة يف فرض نظام معني يقول
بني أن كل فئة اجتماعية متطورة تصل ضرورة إىل مرحلة يظهر فيها التمايز بني حاكمني 

مسِريينوحمكومني م سِريواليت تعمل فيها هذه العالقة غري املتكافئة بالضرورة على صناعة ين ،
الغة خطابية خاصة باإلقناع والتأثري ال لشيء إال للحد من استعمال القوة املادية يف فرض ب

هذه الوظيفة أيضا تدرج ضمن األمراض اليت تصيب اإليديولوجيا، لكن كون . )4("النظام
اإليديولوجيا وسيلة تربير هو مرض أقل سلبية من كوا وسيلة إخفاء، ألا هنا ترافق املرض 

  .ال ختفيهاملوجود 

                                                 
  .302.بول ريكور، من النص إىل الفعل، ص) 1(
  .91.وبيا، صتبول ريكور، اخليال االجتماعي ومسألة اإليديولوجيا واليو) 2(
  .92.املصدر نفسه، ص) 3(
       .92.ص، املصدر نفسه) 4(
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 وسط ت    من التمويه واإلخفاء إىل التربير والتعليل ومن املستوى السطحي إىل املستوى امل
اليت تؤدي دورا إجيابيا اجتاه  نكون قد انتقلنا تدرجييا اجتاه الوظيفة الثالثة ذات املستوى العميق

  .الوظيفة اإلدماجيةلجماعة، إا لالسرد التارخيي أو باألحرى تساعد على تكوين هوية سردية 

  ):املستوى العميق( الوظيفة اإلدماجية -3

    اإلدماج هو الوظيفة اإلجيابية والعميقة لإليديولوجيا وهي الوظيفة اليت تكون يف عالقة 
 ريكور هذه الوظيفة أساسية وأكثر أمهيةإىل مباشرة مع التاريخ واجلماعة التارخيية، بالنسبة 

      يبدو يل أن الوظيفة اخلاصة باإليديولوجيا" : يف هذا يقول،قتنيمقارنة مع الوظيفتني الساب
 هي وظيفة اإلدماج وهي أساسية جدا وأكثر أمهية من وظيفة التربير - اخل هذا املستوىد -

  .)1("ووظيفة التشويه

    وحىت يفسر لنا اإلدماج كوظيفة إيديولوجية خاصة بالسرد التارخيي، يعطينا أمثلة عن 
االحتفالية التخليدية اليت متكن مجاعة تارخيية من إحياء وختليد األحداث املؤسسة الطقوس 

هلويتها، مثل حدث إعالن استقالل أمريكا الشمالية، حدث االستيالء على سجن الباستيل أثناء 
 ببنية رمزية للذاكرة االجتماعية         الثورة الفرنسية وغريها ويتعلق األمر كما يرى ريكور

 لكن . )2(جود جلماعة بشرية ال عالقة هلا بأحداث تدشينية اليت هي من املفروض أصلهاال وو
  ؟ ما دور اإليديولوجيا هنا

    إن كل مجاعة تارخيية حتتاج إىل تكوين صورة عن نفسها ويف تكوينها هلذه الصورة تكون 
تكوين هذه يف عالقة مباشرة بوجودها وذلك بواسطة التمثالت اليت تكوا عن هويتها و

نشر االقتناع بأن " : هولذلك فدور اإليديولوجيا األساسي، )3(التمثالت هو وظيفة اإليديولوجيا
  .)4("تلك األحداث املؤسسة هي عناصر مكونة للذاكرة االجتماعية ومن خالهلا للهوية نفسها

ك صورة عن     إن الظاهرة اإليديولوجية يف وظيفتها مرتبطة حباجة مجاعة تارخيية إىل امتال
نفسها وإىل متثل وجودها على الطريقة املسرحية والسردية، هنا يربط ريكور بني اإليديولوجيا 

                                                 
   .93.، صل ريكور، اخليال االجتماعي ومسألة اإليديولوجيا واليوتوبيا بو)  1(
  .304.بول ريكور، من النص إىل الفعل، ص)  2(
  .54.حسن بن حسن، النظرية التأويلية عند بول ريكور، ص) 3(
  .304. بول ريكور، من النص إىل الفعل، ص)4(
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 ودور اإليديولوجيا هو إعادة التأويل .واحلدث التارخيي املؤسس هلوية اجلماعة التارخيية
سرده عن  مع التاريخ الذي يفإذا كان كل واحد منا يتماهى، )1(االرجتاعي هلذا احلدث املؤسس

 وهو ما ذهب إليه ريكور من نفسه، فكذلك اجلماعة تتماهى مع أحداث تارخيية مرت ا
إن هذا املثال املميز عن العالقة بني التخليد االحتفايل وبني احلدث التدشيين " :صخالل هذا الن

من خالل متثيل إيديولوجي يسهل تعميمه ألن كل مجاعة يستمر متاسكها بفضل الصورة اليت 
 هي العمل  وظيفة اإليديولوجيا فإن، وبالتايل.)2("عطيها عن نفسها وتغرسها يف نفوس أفرادهات

على تقوية الذاكرة اجلماعية، حىت تتحول القيمة التأسيسية لألحداث املؤسسة موضوعا العتقاد 
 وهكذا تصبح األحداث اليت تسردها اجلماعة عن نفسها عقيدة .كل فرد من أفراد اجلماعة

  .ل يف نفوس أبنائهاتتغلغ

السرد التارخيي، فأمهية ستوى اإليديولوجيا بطريقة اشتغال     واضح أن ريكور أحلق م
 إذا كان  أخرىةاإليديولوجيا آتية من كوا ما يوحد اجلماعة التارخيية يف هوية واحدة وبصيغ

  لغة أو التاريخيف الدين أو الهذا التشرذم قد يكون التشرذم هو ما يفرق أي مجاعة تارخيية، 
فليست  ،ما هذه املعتقدات إال إيديولوجياأفرادها وبه فإن ما يوحدها هو مجلة ما يعتقده 

نسبة  بنية جوهرية أساسية بالإا بل  أو شيئا زائدا عرضيا يف التاريخاإليديولوجيا إذن شذوذا
لها وسيلة واعية  وإن وجودها واالعتراف بضرورا هو الذي جيعللحياة التارخيية للمجتمعات

  . )3(فعالة يف التاريخ

فضال عن هذا وذاك، اإليديولوجيا هي وظيفة ردم املسافة اليت تفصل الذاكرة االجتماعية     
عن احلدث التارخيي، مبعىن استعادة هذا احلدث وإدماجه يف حركية احلاضر، علما أنه ال وجود 

واإليديولوجيا ذا املعىن  اضر واملستقبلجلماعة بشرية ال ترتبط بأحداث ماضية تؤسسها يف احل
 فهي مدفوعة دائما بإرادة ثله الدافع بالنسبة لسلوك الفرد،متثل بالنسبة للممارسة اجلماعية ما مي

 يوضح ريكور ذلك من خالل ،بيان أن اجلماعة اليت متثلها هلا احلق يف أن تكون ما هي عليه
 عليه احلافز بالنسبة ملشروع فرديثابة ما يوجد إا بالنسبة للرباكسيس االجتماعي مب" :قوله

                                                 
  .55.حسن بن حسن، النظرية التأويلية عند بول ريكور، ص) 1(
  .304.بول ريكور، من النص إىل الفعل، ص) 2(
  .9. ص ، ؟ا، ما هي اإليديولوجيسريولوي ألت) 3(
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 هاتة نفسها تقدم اإليديولوجيا حج ما يربر وما يستثري اهلمة وبالطريق]واحد[ فاحلافز هو يف آن
إا تتحرك بإرادة إظهار أن اجلماعة اليت جتاهر ا وتقلدها، هي حمقة يف أن تكون ما هي 

                                                  .)1("عليه

 اليت le mythe fondateurإن وظيفة اإليديولوجيا هذه تذكرنا بوظيفة األسطورة املؤسسة     
ال ختتلف عن دور اإليديولوجيا االجتماعي والتارخيي وهذا ليس بغريب عن األسطورة اليت 

فترة من مجيع الشعوب يف  ":Pierre Grimalكانت تفسر نشأة الكون يقول بيار غرميال 
 عالوة على الدور الطبيعي أو الفلكي الذي أدته )2("تارخيها أحست باحلاجة إىل تفسري الكون

األسطورة فقد أدت دورا اجتماعيا مهما، فاألسطورة مثل اإليديولوجيا تساهم يف تأسيس كيان 
اجتماعي ملتحم، إذ مما الشك فيه أن كل مجاعة تارخيية هلا أسطورة أو جمموعة أساطري 
تأسست بناء عليها، قد تكون هذه األسطورة يف املاضي كإرث وعراقة وقد تكون يف املستقبل 
كأمل وطموح، يف كال احلالني غرض األسطورة هو غرس اإلميان بأمهية اجلماعة يف نفوس 

   .   أبنائها، فتتحول األسطورة إىل معتقد مقدس مثلها يف ذلك مثل اإليديولوجيا

يا هي شبكة سنن لتحديد نظرة شاملة ليس فقط للتاريخ بل لكل شيء على أن اإليديولوج    
 حىت أن السؤال عن وجود موضع غري إيديولوجي غدا ،فكل شيء قابل ألن يصري إيديولوجيا

لوجية أو االبستمولوجية، فاحلياد عن وسؤاال سطحيا ليس له ما يربره سواء من الناحية امليثود
  .لوجيااإليديولوجيا هو نوع من اإليديو

    إن وظيفة اإلدماج اإليديولوجية يف هوية تارخيية واحدة تقوم على بنية رمزية للذاكرة 
اجلماعية ألن احلدث املؤسس ال ميكن أن يعايش مرة أخرى، يبقى سرده ألفراد اجلماعة يف 

 ضربا من  التارخيي وهنا يصبح السرد.رواية هو السبيل الوحيد لعيشه مرة أخرى لكن خياليا
إليديولوجيا عندما يتحول ذاك احلدث إىل معتقد مقدس وتصبح اإليديولوجيا هي الوسيط ا

  .الرمزي الذي يقع من خالله دمج اجلماعة التارخيية يف هوية سردية

                                                 
  .241.بول ريكور، من النص إىل الفعل، ص) 1(
  .22.بيار غرميال، امليثولوجيا اليونانية، ص) 2(



                                                                      أ���د ا���د ا���ر��
                                                                                             ا����� ا����

 

 112

 وإمنا هو أحد اه ليس علميلإ فالتاريخ بالنسبة Granger    هذا ما يذهب إليه أيضا غراجني 
لم االجتماع، فمن خالل نزوعه اجلمايل يقترب التاريخ من الفنون املتأرجحة بني الرواية وع

الرواية ومن خالل بعده الصوري يقترب من علم االجتماع ومبا أنه تقنية تسعى إىل إعادة بناء 
  .)1(حيوله إىل إيديولوجيا رغم املساعي اليت ترتع به حنو املوضوعية املاضي فذلك ما

هل من طبيعة اإليديولوجيا أن هلا تلك : ي وهو    بعد هذه املناقشة يعترضنا سؤال أساس
  ؟ أي حولت  أداء هذه الوظائف أم أا استغلت يف ؟ اإلدماج -التربير - التحريف: الوظائف

على الرغم من التاريخ الطويل للفظة إيديولوجيا ومعناها، إال أنه استقر يف أذهان معظم ؟  إليها
 تربير وإقرار لوضع قائم  إخفاء ومتويه،الكلمة وهي أااملعىن الذي أضفته املاركسية على  الناس

 بالفعل لصاحل الطبقة السياسية أو احلاكمة، حىت غدت هذه الوظائف من طبيعة اإليديولوجيا
لكن يف نظر ريكور أن اإليديولوجيا استغلت لتأدية هذه الوظائف اليت هي باألساس خادمة 

ور يعترب هذه الوظائف سلبية ومرضية، لذلك حبث ملصاحل الطبقة السياسية ودليل ذلك أن ريك
إجيايب خيدم هذه املرة اجلماعة ككل وليس فئة معينة وهي ويف اإليديولوجيا عن جانب صحي 

ذا أضفى ريكور على اإليديولوجيا صبغة اجتماعية بدال من الصبغة . الوظيفة اإلدماجية
االجتماعي إىل اجلانب  الضيق ياسي باختصار أخرج اإليديولوجيا من اجلانب الس.السياسية
                                                                                                                                                     الواسع

طابع إجيايب مقارنة  أن نشري يف األخري إىل أن وظيفة اإلدماج اإليديولوجية ذات البد     
 إال أن الوظائف الثالث فيما بينها متكاملة، فوظيفة اإلدماج جتد ،لتحريفية والتربيريةا نيبالوظيفت

 من فإذا انطلقنا، امتدادها داخل وظيفة التربير وهذه األخرية جتد امتدادها داخل وظيفة التشويه
حدث تارخيي خملد جلماعة ما، فمن السهل جدا مالحظة الكيفية اليت عربها يتحول ختليد 
احلدث اجلماعي إىل برهنة متكررة، حناول من خالهلا أن نثبت لآلخرين أن وجودنا بالطريقة 

  .نربره لندجمه و أن حنرف الوضع حناول تربيره باختصار بعد.اليت نوجد عليها أمر جيد

قول، أن التاريخ يف شكله السردي ال يسلم من اإليديولوجيا، فكل مجاعة ال ميكنها المجلة     
أن متثل وجودها اخلاص إال بواسطة صورة منوذجية تسردها ألفرادها، لتتحول هذه الصورة إىل 

                                                 
  .minbar/FP.lycos.membres://http  ،حممد باداج، املعرفة التارخيية، ضمن املوقع) 1(
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معتقد إيديولوجي له شرعيته وقداسته، بواسطته تدعم اجلماعة وجودها وحتافظ عليه بل تقويه 
 مرارمن أجل االست

II      -البعد اليوتويب  :  

من الوقت واجلهد ملعاجلة اجلانب فضال عن إيديولوجيا السرد التارخيي، يعطي ريكور قسطا     
تطرح  .الذي يقابل البعد اإليديولوجيل عن األشكال السردية للتاريخ واليوتويب، الذي ال ينفص

ي، تتمثل هذه املشكلة يف التعارض  مشكلة حيوية على مستوى السرد التارخي utopieاليوتوبيا
؟   ما هي جتليات هذا التعارض.بني التراث التارخيي املاضي وبني طموحات اجلماعة املستقبلية

    ؟ وكيف ميكن أن حيل

  : أزمة التعارض بني التراث واليوتوبيا-أوال

الثالثة من مقوالت     عرفنا يف الفصل الثاين الذاكرة التارخيية ومقوالا، التراث وهو املقولة 
قبل التعرف  و.ائم وكل ما له عالقة باملاضيمجلة من االنتصارات واهلز: الذاكرة التارخيية هو

فما هي حقيقة . در بنا أن نعرف اليوتوبياعلى فحوى هذه األزمة بني التراث واليوتوبيا جي
  ؟ اليوتوبيا

وهو  topos ليس يف مكان، ويقابلها  اليت تعينu-topos    اليوتوبيا مشتقة من الكلمة اليونانية 
: يف كتابه وذلك Thomas Moore توماس مور -أي يوتوبيا- املكان وقد استخدم هذا التعبري 

وتوماس مور هو أحد املفكرين  )1(مثالية وخياليةجزيرة  ليصف 1516الصادر سنة " يوتوبيا"
 Tommaso Campanella توماسو كامبانيالالذين يصطلح عليهم بالطوباويني من أمثال

 Giordano وجيوردانو برونو Tomas Munzarتوماس مونزر" مدينة الشمس"صاحب كتاب 

Bruno  بروزا يف مطلع عصر النهضة وهم الذين ختيلوا جمتمعات عادلة مستنرية وخرية ولكنها ،
  .مفترضة وغري واقعية

حتقيقه أيضا وإذ يتفق اجلميع  ال تعين فقط ما مل يتحقق يف مكان بل ما ال ميكن  اليوتوبياإن    
على أن اليوتوبيا تعين ما هو خارج، فإن املقصود خبارج حسب ريكور هو ليس ما ال يوجد 

 أي ما هو خارج ؛يف مكان وحسب، أي خارج املكان بل وأيضا تعين ما ال يوجد يف زمان
                                                 

  .699.مصطفى حسيبة، املعجم الفلسفي، ص) 1(
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 - يف مكانال-  إىل -ال يف زمان- هكذا يتجاوز ريكور املصطلح اليوناين بإضافة .الزمان
يتحتم أن نتكلم هنا ليس فقط عن اليوتوبيا بل وعن الالزمنية لكي يربز " : ذا اخلصوصيقول

  .)1()"زمن آخر(الربانية الزمنية ) مكان آخر(إىل جانب الفضائية لليوتوبيا 

ال تعين أن يف مكان  يسلف، ليس يف مكانمثل احلديث عن  ليس يف زمانإن احلديث عن     
، فهذا املكان الذي هو ال يف مكان موجود يف مكان آخر أبسط مثال  غري موجودهذا املكان

 بالنسبة لليهود، فالشعب اليهودي املشتت  terre promiseعلى ذلك يوتوبيا األرض املوعودة
 هو ، هذا املكانيف أمكنة عديدة من العامل رفض هذه األمكنة وحلم مبكان آخر ليس يف مكان

حقيقة على األرض وظهرت الرواية  لم اليوتويب جلعل احلكاية اخلرافية إذ تبلور احل،فلسطني
والالفت لالنتباه  .لتقرر الدولة اليهودية يف األرض اليت أرادها اليهود - أرض موعودة- اليوتوبية

ليؤكد أن األفكار اليوتوبية مل تكن سوى استجابات خمتلفة  حيضر بقوة هنا أن املكان
ها وال ميكن أن نفهم التفكري اليوتويب قدميه وحديثه حىت نضعه يف للمجتمعات اليت نشأت في

سياقه الفكري واالجتماعي، ألنه كان تعبريا عن الرغبة يف التغيري أو على األقل مبثابة احتجاج 
ال  املعىن ذاته فزمان حتملليس يف  .وليس متخيل فقط على أوضاع معينة، من منظور واقعي

جد أي معدوم بل هذا الزمان موجود ولكنه زمان آخر، فأنا أثور ضد تعين أن هذا الزمان ال يو
  .معني اليوم، مثار هذه الثورة لن حتقق يف أواا بل يف زمان قادم هو املستقبل وضع

مثلما يعطي ريكور ثالث معاين لإليديولوجيا ويقرا بثالث وظائف ولكل وظيفة مستوى     
مستويات توبيا ومستوياا تقابل وظائف وائف اليو علما أن وظ.كذلك يفعل مع اليوتوبيا

  :هذه الوظائف هي.اإليديولوجيا

 ):املستوى العميق(الوظيفة االستفهامية  -1

    إذا كانت اإليديولوجيا حتافظ على واقع اجلماعة اإلنسانية حتميه وتصونه، فإن اليوتوبيا 
 اليوتوبيا تعبري عن آمال تضع الواقع نفسه موضع تساؤل واستفهام وذا املعىن تكون

 وطموحات اإلنسان اليت تظل مكبوتة بسبب ضغط السلطة القائمة، يوضح بول ريكور هذا
اليوتوبيا هي التعبري عن مجيع اإلمكانيات املكبوتة بسبب النظام القائم عند فئة " : بقولهاألمر

                                                 
  .306.بول ريكور، من النص إىل الفعل، ص)  1(
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البديل هو الطرف  هذا . اقتراح جمتمع بديليكذا تكون وظيفتها األوىل ه، ه)1("اجتماعية
 من ا واليوتوبيا مثل اإليديولوجيا ترتبط جبميع ميادين احلياة، بدءاملقابل لإلدماج يف اإليديولوجيا

النواة األوىل املشكلة للمجتمع أي األسرة، وصوال إىل الدولة، لذلك ال غرابة يف أن جند 
  .يوتوبيات سياسية اقتصادية اجتماعية وثقافية

 ):     املتوسط املستوى (الوظيفة التخيلية -2

بيا تربط نفسها باال ذاته لكن ذا كان املستوى الثاين لإليديولوجيا هو التربير، فإن اليوتوإ    
عن طريق التخييل، فكل يوتوبيا تشكل متغريا من متغريات اخليال االجتماعي الفاعل حول 

وهناك " هناك" الواقع حنوهنا تصبح وظيفة اليوتوبيا أن تقذف املخيلة خارج، )2(سلطة ما
 وإذا كانت اليوتوبيا كذلك فهي عرضة "ال مكان"إضافة إىل " ال زمان"و حسب ريكور ه

خلطاب يوصف بأنه جنوين ودموي أحيانا، إذ تدفعنا اليوتوبيا إىل ممارسة قفزة يف اجتاه خارج 
اخلطاب اجلائر الدموي حتمل يف ذاا كل خماطر اخلطاب اجلنوين املندفع بل " ما وهي القفزة اليت

 حيث يركن اإلنسان لى إنشاء سجن خيايل خمالف للواقعأكثر من هذا، إا تعمل ع .)3("أحيانا
     حول واقع ما دف حتسينه، تتخيلبعد أن تستفهم اليوتوبيا .للحلم متناسيا عثرات الواقع

هنا تأيت الوظيفة  ومن .ما هو أحسن منه ودف حتقيق هذا األحسن تثور ضد الوضع القائم
 :الثالثة وهي

  : )طحيالس املستوى(الوظيفة التثويرية  -3

 لوجيايومن الوظيفة التشويهية لأليد    هذه الوظيفة متثل الطابع املرضي املقابل للجانب املرضي 
ففي الوقت الذي حترف فيه اإليديولوجيا الواقع وختفيه، تعمل اليوتوبيا على تذويب هذا الواقع 

 وألن وظيفة اليوتوبيا هي تلغيم الوضع االجتماعي .موحات قد تتحقق وقد ال تتحققلصاحل ط
عندئذ و": قول ريكور وذلك حسب فهو ما جيعلها تقوم على منط يراهن على الكل أو الالشيء

 فإما أن أحقق كل شيء أو ال أحقق أي ،)4("يصري منطق اليوتوبيا هو منطق الكل أو الالشيء
                                                 

   .306. ص،بول ريكور، من النص إىل الفعل)  1(
  .95.بول ريكور، اخليال االجتماعي ومسألة اإليديولوجيا واليوتوبيا، ص) 2(
   .95. صفسه،املصدر ن) 3(
  .368.، صبول ريكور، من النص إىل الفعل) 4(
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ا ال ترضى باحلل الوسط وهذا املنطق يتجلى يف شكل هروب من الواقع شيء واليوتوبيا هن
سواء باللجوء إىل عامل الكتابة أو باالنغالق الذايت داخل حلم بنعيم خالد وغريها من صور 

 وإذا كانت وظيفة األسطورة ال ختتلف عن وظيفة اإليديولوجيا، فإا تلتقي . من الواقعاهلروب
ندما تكون هذه األسطورة عبارة عن مستقبل متخيل تعرب عن آمال أيضا باليوتوبيا، خاصة ع

  .  وطموحات مجاعة تارخيية ما

 مستويات بعضها إجيايب واآلخر سليب ة    ما ميكن مالحظته هو أن اليوتوبيا تعمل على ثالث
 مثلها يف ذلك مثل اإليديولوجيا، فحيث تكون اإليديولوجيا تشويها، تكون اليوتوبيا استفهاما 

 Alternativeوحيث تكون اإليديولوجيا تربيرا، تكون اليوتوبيا خياال بديال عن السلطة القائمة 

au pouvoir en place  ما أن أفضل وظائف اإليديولوجيا هي احملافظة على هوية اجلماعةمثلو 
 possibleإن أفضل وظائف اليوتوبيا هو استكشاف املمكنفكذلك 

ألن ختيل الالممكن ، )1(
امليول و وكما يرى ماامي تصبح تلك األفكار والقيم ، أيضا فتح اال أمام عامل املمكنيعين

 وجتعله حرا يف التطور ،املادة الفكرية املتفجرة لتحطيم حدود النظام القائم": غري املتحققة هي
  .)2("اجتاه نظام الوجود التايل

الذي اعتمده ريكور يف ترتيب      ومن خالل حتليلنا السابق نستشف بدقة مبدأ التدرج 
وظائف  ومستويات كل من اإليديولوجيا واليوتوبيا، ففي حني اتبع تدرج تنازيل من املستوى 

 املستوى السطحي، مرورا باملستوى املتوسط يف اليوتوبيا، اتبع تدرج تصاعدي من العميق إىل
 :اآليتخطط امل منثل ذلك ب وميكن أناملستوى املتوسط يف اإليديولوجيااملستوى العميق مرورا ب

  

     

 

 

 
                                                 

(1)  Paul Ricœur, l'idéologie et l'utopie, P.P. 406. 407. 
    1980 ،كارل ماامي، اإليديولوجيا واليوتوبيا، ترمجة حممد رجا عبد الرمحن الدريين، شركة املكتبات الكويتية، الكويت) 2(

   .253.ص



                                                                      أ���د ا���د ا���ر��
                                                                                             ا����� ا����

 

 117

   

 

 

  

  

، فاألوىل تنشد السكون  عالقة تناقض باليوتوبيااعالقة اإليديولوجيذا كان البعض يرى أن إ
وتضمن ثباا وتقر أوضاعا ثابتة من خالل صياغة منظومة من األفكار حتافظ على استمرارها 

إىل آخر أفضل منه من خالل االلتحام حبركة أما الثانية فتنطوي على رفض وجتاوز النظام القائم 
القة بني اإليديولوجيا واليوتوبيا العه بنظر ريكور إنفالتاريخ املتغرية واالنغماس يف صريورا، 

عشرية تارخيية معادل ميكن أن نسميه ل  متكاملة، فإذا كانت وظيفة اإليديولوجيا هي اليت تعطي
اك جيب أن نكون قد حصلنا على هوية سردية، كما هوية سردية، فإنه لكي ميكن أن حنلم ن

حنن يف حاجة إىل اليوتوبيا و )1(مكان أن اإليديولوجيا حتافظ على هذه اهلوية باالنطالق من ال
 وكذلك يف حاجة اقع جذري موجه لإليديولوجيا املربرة للودالرافضة للواقع دف تطوير نق

ريكور ذلك شرح  ي.ية لتخليص اليوتوبيا من جنوالإليديولوجيا احملافظة على هوية مجاعة تارخي
واجبنا العمل على شفاء اليوتوبيا عن طريق ما هو صحي يف اإليديولوجيا من خالل " :ائالق

وكذا العمل على شفاء اإليديولوجيا من حتجرها بواسطة العنصر ...عنصر اهلوية فيها 
   .)2("اليوتويب

 أساسيتني تلعبان دورا مهما يف الطريقة اليت نتموقع هكذا يقيم ريكور عالقة بني ظاهرتني    
ا داخل التاريخ، لكي نربط بني تقاليدنا املاضية وتطلعاتنا املستقبلية، لكن املشكل املطروح 

إذ ليست الرموز ، يكمن على مستوى هذه العالقة بني ما عشناه ماضيا وما نطمح له مستقبال
وحاضرنا فقط ولكن مستمدة من تطلعنا للمستقبل الذي اليت حتكم هويتنا مستمدة من ماضينا 

هو أيضا جزء من هويتنا املفتوحة على املفاجآت، فما يسميه ريكور هوية مجاعية هو أيضا 
طموحها للمستقبل وهو ما يؤكد أيضا أن العنصر اليوتويب هو أحد مكونات اهلوية إىل جانب 

                                                 
  .309النص إىل الفعل، صبول ريكور، من   )1(

(2)  Paul Ricœur, l'idéologie et l'utopie, P.409. 
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      ] اليوتوبيا[رابة بني هذا الصنف األديب هناك يف الواقع ق" :يقول عنصر املاضي أو التراث
  .)1("واملدخل التارخيي، وحنن نقدم يف التاريخ قصة القصص إلعادة نسخ التاريخ

يعلل فضاء التجربة وأفق التوقع، و:     إن السرد التارخيي حسب ريكور ينطوي على مقولتني
   : لفظلمقولتني باالستناد إىل ما يدل عليه كلل هريكور سبب اختيار

نسبة لفضاء التجربة، فإن كلمة فضاء تشري إىل فكرة متناضدة ومتجمعة، هذا من جهة   ال ب-
ومن جهة أخرى، فإن التجربة تنطوي على مدى من الدالالت اجلديرة باملالحظة سواء كانت 

  .جتربة فردية أو مجاعية

، أما مصطلح التوقع بالنسبة ألفق التوقع، فإن مصطلح أفق يدل على قوة البسط والتجاوز -
كان فضاء التجربة  وعليه إذا )2( أي املستقبل؛فهو واسع يشمل الرجاء واخلوف والقلق من اآليت
  .يشري إىل التوحد، فإن أفق التوقع يوحي بالتشتت

    بني مقولة فضاء التجربة اليت توحي بالتراث ومقولة أفق التوقع اليت توحي باليوتوبيا يتأزم 
رخيي، فإذا كان البعد األول يتجه حنو املاضي ويكتسب صياغة تصويرية تنقل وضع السرد التا

تتابع األحداث، فإن البعد الثاين يشري إىل املستقبل الذي يهرب به النص السردي مبقتضى 
ممزقا بني أفقني هاربني، أفق املاضي املتخطى " هكذا جيد حاضرنا نفسه ،)3(أحالمه وتصوراته
  .)4("وحني يتمزق احلاضر داخل نفسه يرى نفسه يف أزمة...وأفق غائية ائية

    تتضح جليا مالمح هذه األزمة، فمن جهة يريد السرد التارخيي عن طريق اإلحالة التراجعية 
أن يرتبط بالتراث ارتباطا وثيقا، بوصفه استذكارا وإعادة تأويل للماضي، غري أنه من جهة 

اليوتويب للمستقبل حيث يأخذ صيغة آمال  أخرى ينطوي على بعد حاسم وهو االستباق 
  .وأحالم يف وضع أحسن

                                                 
  .363.بول ريكور، حماضرات يف اإليديولوجيا واليوتوبيا، ص  )1(
  .315.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج  )2(
  .31.سعيد الغامني، الفلسفة التأويلية عند بول ريكور، ص  )3(
  .322.، ص3.السرد،جبول ريكور، الزمان و)  4(
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يف  ملاضيه وال يريد االنفتاح و    لكن املبالغة يف البعد األول حتوله إىل خطاب متويهي يعيش
هذه احلالة تتحجر رموز األمة وتتحول إىل أوثان وأكاذيب، أكثر من هذا يصبح السرد 

إن اإلفراط يف البعد الثاين ف كذلك نقده،ل دالراهن واملاضي بالتارخيي أداة مترير وتربير للوضع 
ملستقبل صلته يشرع مستقبال ساكنا، دون أن ينتج الشروط املالئمة لتحقيقه وهنا يقطع ا

ومن مث يصبح السرد التارخيي وعي زائف ميوه به اتمع، بدال من  )1(واملاضيباحلاضر 
  .استكشاف عامل ممكن التحقق

ة بني أفقني أحدمها يتجه إىل املستقبل وآخر يتجه إىل املاضي، يف اية املطاف هي     إن األزم
     ؟  هل تعيش األمة أصيلة متمسكة مبقوماا.ور األزمة بني األصالة واملعاصرةصورة من ص

؟ هل  ؟ أو باألحرى كيف ميكن لألمة أن تضمن استمرارها وبقاءها أم منفتحة على غريها
؟ أم بفضل مقدرا على جتاوز   اخلصائص املعربة عن هويتها وأصالتهاتضمنه بفضل تلك

  ؟ ماضيها

    إذا كان البعض يذهب إىل أن اجلماعة اليت تفقد الشعور املستمر ويتها ال يكتب هلا البقاء 
 فإن .ا إال إذا ضربت جبذورها يف األرضطويال، هي يف ذلك كالشجرة اليت ال يرتفع ساقه

يضعها قد يؤثر سلبا على حاضر اجلماعة ورى أن العناية باهلوية إىل هذا احلد البعض اآلخر ي
 لالنطواءعلى هامش الواقع الذي هو عنوان احلركة والنشاط، فتكون األصالة عندئذ مرادفة 

يت ال تأخذ وال تعطي من غريها  ال،اجلماعة املنغلقة على ذاا ذا الشكلف ،الذايت والتقوقع
ليس قدرا حمتوما أن يكون اجليل احلاضر ف .عة ال طموح هلا بل ال مستقبل هلالغريها هي مجاو

 البد من تسوية هكذا نكون بني موقفني متضاربني .تكرار للجيل السابق والسابق تكرار ملا قبله
كلما اتسع مشروعنا إذ  .الرتاع بينهما خاصة وأن هذه العالقة ما فتأت تزداد توترا يف وقتنا

نتلقاه من املاضي هو يف واقع "وما  - وكلما اجتهنا إىل املاضي .ق فضاء جتربتنا ضا،اليوتويب
 وبالتايل طرق اعتبار أشياء على أا  األمر االعتقادات والقناعات السابقة واألعراف املقررة

  .ضاقت أمانينا املستقبلية -)2("قيقيةح

                                                 
  .  102 .101.ص.، ص)مشكلة التأويل النقدي لألسطورة(ريتشارد كريين، بني التراث واليوتوبيا )  1(
  .337.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج)  2 (
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ى األقل مننع حتول هذه األزمة     لذلك فإن مهمتنا يف احلاضر هي مواجهة هذه األزمة أو عل
ما مضمون . إىل انشقاق مطلق ومستعص وذلك بإتباع إستراتيجية حتول التوتر إىل جدل نافع

  ؟  هو احلل الذي يقدمه هلذه األزمة؟ أو ما هذه اإلستراتيجية اليت يتبعها ريكور

  : انفراج األزمة: التأويل النقدي للسرد التارخيي-ثانيا 

 أفق التجربة التارخيية اليت :ا إىل أن السرد التارخيي يعاين تشرذما بني أفقني    انتهينا سابق
عاشها اتمع وأفق التجربة اليت سيعيشها مستقبال، أفق يفسر كيف جاءت إىل الوجود مجاعة 

 نظرة متطلعة :هكذا يكون للسرد التارخيي نظرتان .أو ثقافة ما وأفق يستبق املستقبل ويبشر به
 ودون الثانية ه من أحالم التارخييالسردرم حي دون األوىل ، ونظرة متطلعة إىل اخللفإىل األمام

عات كائنات وألنه ال وجود لتاريخ ال يتشكل إال من خالل جتارب وتوق .)1(رم من ذاكرتهحي
 فإن التوتر بني أفق التوقع وفضاء التجربة جيب أن يصان إذا ما أريد وجود ،تفعل وتعايننسانية إ

   .)2( من نوع ماتاريخ

لذلك يقترح ريكور تأويلية نقدية تشمل املقولتني حلل األزمة، فبالنسبة ألفق التوقع يوصينا     
 نقاوم إغراء التوقعات  حنو الرتعة اليوتوبية االنشقاقية، إذ جيب أناريكور أن نقاوم انزالقاتن

ه هو أن املشروع اليوتويب يلغي وأول ما جيب إدراك  اليت من شأا أن تبث فينا اليأساليوتوبية،
 د من توقعاتنا اليوتوبية من جهةنفسه حاملا يفقد موطئ قدمه يف جتارب املاضي، هلذا جيب أن حن

 ينصحنا إىل أحالم ال أرض هلا على الواقعومن جهة أخرى حىت ال يتحول مشروعنا اليوتويب 
  . أن يتحقق تارخيياريكور بأن نقربه من احلاضر، إذا أريد هلذا املشروع اليوتويب

  : وحىت يتحقق هذا املشروع يشترط ريكور ثالثة شروط هي

 جيب أن يشرع أصال لإلنسانية كلها وأن ال ينغلق داخل حدود أمة بعينها، واضح أن احملك -
األوحد لتحقيق املشروع اليوتويب هو أن يتحول إىل تشريع كوين وهي قاعدة كانطية باألساس 

                                                 
  .34.سعيد الغامني، الفلسفة التأويلية عند بول ريكور، ص)  1 (
  .325.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج  )2 (
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 أن كل توقع ينبغي أن يكون أمال لإلنسانية بأسرها وأن نط علىإذ يصر ريكور مثل كا
  .)1(اإلنسانية ليست نوعا واحدا إال بقدر ما يكون هلا تاريخ

  .هذه اإلنسانية وحدها جديرة بأن يكون هلا تاريخ -

 يكتمل مل لكي تظفر اإلنسانية بتاريخ جيب أن تكون موضوع التاريخ بغية إعادة إحياء ما -
  . )2(حىت اآلن من ممكناته

ضع لفحص خيي جيب أن ذ احلال نفسه بالنسبة لفضاء التجربة، ال،    هذا بالنسبة ألفق التوقع
وجماراة لرأي ماركس القائل إن اإلنسان يصنع التاريخ استنادا إىل  نقدي مماثل لعالقتنا باليوتوبيا

اريخ إىل حد أننا املنفعلون به، لذلك جيب  يوضح ريكور بأننا فاعلوا الت،ظروف ورثها سابقا
إننا " :فق توقعنا اليوتويب، يقول ريكوردائما أن نتأول وجودنا املتأثر باملاضي بتوتر إبداعي مع أ

  وجه التحديد بني الفعل التارخيينؤثر يف أنفسنا بالتاريخ الذي نصنعه وهذه الرابطة على
 وفضاء  العالقة اجلدلية بني أفق توقعنا تصونواملاضي املتلقى الذي مل نصنعه حنن هي اليت

إذن جيب أن نفهم التراث مبنظور تارخيي حركي، الذي يرتبط يف آخر األمر بأفق . )3("جتربتنا
 ومن ت املكبوتة يف املعىن املاضيتوقعنا اليوتويب وهذا اجلدل وحده الذي يعيد اكتشاف املمكنا

خ ال تستطيع اللحظة النقدية أن تقدم أي نتيجة، ذه دون هذا البعد احلواري املتجذر يف التاري
 أي كشف عوامل ممكنة يف الواقع ؛التأويلية النقدية تنجز اليوتوبيا ممكنها املزدوج يف اخللق والنقد

  .احلاضر

 مجلة  جمموعة أومة اليونانية هيكما ختتصرها الكل  mythologie    ومبا أن امليثولوجيا
 لنفسها يف مرحلة من تطورها، فإن التصديق دهشة اليت حاكتها الشعوبالروايات املاألساطري و

ا يتطلب إضافة بعض من إميان ومعتقدات اجلماعة، لذلك غالبا ما حتمل األسطورة الطابع 

                                                 
  .326.ص، 3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(
  .92 . 91.ص.، بني التراث واليوتوبيا مشكلة التأويل النقدي لألسطورة، صريتشارد كريين) 2(
  .322.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد،ج) 3(
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 وريكور يدرك جيدا أن األسطورة ليست جمرد قصة )1(احمللي اخلاص جبماعة تارخيية معينة
   . ) 2(اليوم تكمن قي أا تكشف عن فهم الناس ألنفسهمكاذبة أو غري مألوفة بل أمهيتها 

إن السرد هو البداية اليت م ريكور ليس فقط بوصفه شكل من أشكال اخلطاب وإمنا أيضا ألنه 
أحد السبل اليت ميكن أن تساعدنا على تعلم التفكري واألسطورة مبا هي سرد تبقى شكل من 

 للتاريخ يرتبط بالتراث اسردا والسرد بوصفه قالبوإن األسطورة بوصفها  .)3(أشكال التفكري
 وإن نقد كنات جديدة كانت خفية يف املاضي يطلق السرد مميوبتأويله اإلبداعي ألساطري املاض

التراث يبعد التراث عن اإلمتثالية واملطابقة، مما يدل أن الفعل املعاصر يف إعادة قراءة التراث 
وذلك ألن التراث نص يتطلب تأويال  )4(ممكنةوإعادة روايته ميكن أن يكشف مرويات 

  .                                  مفتوحا

هكذا ال غىن لنا عن الدور النقدي للتأويلية اليت تكشف وراء األسطورة عن عوامل ممكنة     
يشرعها السرد التارخيي، فليست األسطورة جمرد حنني لعامل منسي بل هي كشف وانفتاح على 

؟ فحىت النقد  لكن أليس النقد يف حد ذاته مجلة اعتقادات وافتراضات ذاتية .)5(خرى ممكنةعوامل أ
  ومن والعاطفيإذ حيدث داخل فضاءات تارخيية حمددة من االنعكاس الذايت ،ليس حقال بريئا
  .)6(اإليديولوجيات

     لذلك يرى ريكور أن النقد جيب أن يكون حوارا جدليا بني عقل وحبكة، من دون
 األسطورة االحتراس الدائم بالعقل تظل األسطورة مرتعا جلميع أنواع االحنرافات، فليست

 بل التأويل هو الذي جيعلها كذلك وذا تؤدي املرويات التراثية وظيفة حسنة أو سيئة من ذاا
  .)7(وساطة حترير إنساين، بدال من متجيد إحدى اجلماعات

                                                 
  .5.، امليثولوجيا اليونانية، صلبيار غرميا) 1(

(2) David Pellauer, Ricœur: A guide for perplexed, Editions Continum, London, 2007, P.33.  
(3) Ibid, P.70. 

  .104. 103.ص.مشكلة التأويل النقدي لألسطورة، ص، بني التراث واليوتوبيا ريتشارد كريين) 4(
  .107.، صاملرجع نفسه)5(
  .35.، ص2005اهرة، تريي اجيلتون، النقد واإليديولوجية، ترمجة فخري صاحل، الس األعلى للثقافة، الق ) 6(
  .109. مشكلة التأويل النقدي لألسطورة، صاليوتوبياريتشارد كريين، بني التراث و ) 7(
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بل يف إعادة تأويل املاضي قد تكون إحدى نتائجها الكربى أا     إن توقعاتنا املتعاقبة باملستق
 هلذا فإن وظيفة السرد التارخيي أن يرجع بنا إىل .تفتح اإلمكانيات املنسية واالحتماالت اهضة

حلظات مضت حيث مل يكن املستقبل قد تقرر وحيث كان املاضي نفسه فضاء جتربة مفتوحة 
       الواقع بيا قد تصنع التاريخ جمددا من خالل التفاعل بني  كما أن اليوتو.على أفق توقع ما

وهذا هو جوهر مهمة اليوتوبيا اجتاه السرد التارخيي، إا تدفعه بروايته للماضي إىل  )1(والذاكرة
 :استكشاف ممكنات يرتكز عليها املستقبل، ذلك أن معىن التاريخ يف اليوتوبيا كما يقول ريكور

و أن التاريخ يشبه حياة الفرد اخلاصة يف طفولته وشبابه، لكن دون يرتبط برأي شائع ه"
  .، لكنه نضج ليس للموت)2("شيخوخة وموت وجوهر الفكرة أن هناك منوا يزداد نضجا

لغادمري املدافع عن فضاء التجربة وهلابرماس املدافع عن أفق التوقع يرد ريكور على خالفا و    
أخذ مسافة حبيث نظل منتمني إىل حضارة معينة ولكن بيننا االثنني مشددا يف ذلك على ضرورة 

وبني هذا االنتماء مسافة من شأا أن جتعل العالقة بيننا وبني تراثنا ليست عالقة استالب 
فالتماسف يشكل حلظة نقدية نتواصل من خالهلا مع من سبقنا من أسالف هذا من جهة 

  . نعنا من الغرق يف يوتوبيات حاملة حلظة نقدية ألفق توقعنا مت،ويشكل من جهة أخرى

 السرد التارخيي ى وبفضله ال يبقللسرد التارخيي جانب يوتويب واضح أن ،    نستنتج أخريا
 على أن السرد التارخيي ال جيب أن يغرق يف ؛حبيس املاضي، بل ينفتح على آفاق ممكنة مستقبال

 ألن اجلماعة التارخيية باقية ،وجوديوتوبيات حاملة، بل جيب أن حيلم ويأمل انطالقا مما هو م
ببقاء مقومات هويتها وبانفتاحها على ممكنات اليوتوبيا، هي يف ذلك كالكائن احلي ال يستمر 

  . إال إذا كانت له هويةىوجوده إال بالتفاعل مع حميطه وكالشخص ال يبق

        تقبلية، بني     لذلك وجب علينا فتح حوار بني فضاء جتاربنا املاضية وأفق توقعاتنا املس
 ما عشناه وما نريد أن نعيشه ومن شأن هذا احلوار أن يضبط العالقة بينهما واليت هي أقرب 

 فكما أن وجوده ال يتوقف على روحه دون بدنه أو على بدنه .إىل عالقة روح اإلنسان ببدنه
لها دون  أو مستقب يتوقف على ماضيها دون مستقبلها فكذلك وجود اجلماعة ال،دون روحه

 فاملاضي روح اجلماعة الكائنة يف نفوس أبنائها واملستقبل هو البدن الذي تستقر فيه ،ماضيها
                                                 

  .344.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد،ج ) 1(
(2)  Paul Ricœur, l'idéologie et l'utopie, P.365. 



                                                                      أ���د ا���د ا���ر��
                                                                                             ا����� ا����

 

 124

 الكائن يف ما ينبغي أن / احللم يف الواقع/ وعليه يكون شرط بقائها الثبات يف التغري.تلك الروح
  . املستقبل يف املمكن/يكون

III      -ستطيقي البعد اال:  

 د اإليديولوجي واليوتويب الذي يتميز ما السرد التارخيي، هناك البعد    إضافة إىل البع
 الذي يضفي عليه مسحة فنية مميزة، وتتجلى استطيقا السرد التارخيي فيما )اجلمايل( االستطيقي

  : يلي

  :  املرجع اإلستعاري للتاريخ-أوال

 اإلحالة إن ف،)1("ؤرخالتاريخ كله هو إعادة تفعيل الفكر املاضي يف عقل امل"    إذا كان 
التارخيية هنا دف إىل إعادة بناء ما حدث يف املاضي رغم اندثاره عن طريق آثاره وخملفاته        

تستهدف وقائع  "،référence intentionnelleوهو ما جيعل املرجعية التارخيية مرجعية قصدية 
  .)2("ثار املاضي آخاللحصلت فعال، إذ يتحول املاضي إىل وثائق تصل إىل يد املؤرخ من 

 يعد هذا املاضي موجودا مل    مادامت القصدية التارخيية تستهدف وقائع حصلت فعال حىت لو 
حالة إوالوصول إليه ال يكون إال من خالل آثار، فإن املؤرخ وحده الذي يستطيع إدعاء وجود 

ستعري تاملعىن  ذا ؟  أليس كل سرد يروى وكأنه حدث فعال.ييبمسطورة يف الواقع التجر
 وهذا االفتراض املتبادل هو الذي يسمح لنا ة التاريخ بقدر ما يستعري التاريخ من القص منةالقص

بأن نطرح مشكلة اإلحالة املمازجة بني التاريخ والسرد، على أن اإلحالة عرب اآلثار واإلحالة 
  .)3(عرب االستعارة تتمازجان من خالل زمانية الفعل

ي هو النقطة اليت يلتقي فيها التاريخ والسرد واألدب يف إعادة تصويره عن     فالزمن اإلسناد
التاريخ إىل االستعارة للتعبري عن الزمن اإلنساين، لذلك يرى حامد يلجأ  و.طريق هذا التمازج

                                                 
  .216.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد،ج)  1(
  .139.، ص1.السرد،جبول ريكور، الزمان و)  2(
  .133.، صاملصدر نفسه )3(



                                                                      أ���د ا���د ا���ر��
                                                                                             ا����� ا����

 

 125

 تعد تبدأ من لغة اإلنسان للداللة على املطلق أو ما هو خارج مل: "أبو زيد أن االستعارة
  .)1("ى القول أا تبدأ من لغة املطلق وتستعار للتعبري عن العامل واإلنساناإلنسان، بل األحر

 بل يسعى إىل متثله ذهنيا ،أن اخلطاب التارخيي ال ميكنه أن يكون بديال عن املاضيعلما     
   أن ميثل ذهنيا الليس باعتبار املاضي ) املؤرخ(يس أللكن السؤال املطروح هنا هو هل ميكن ل

يي املاضي وينقله بأمانة ؟ هل فعال املؤرخ قادر عرب هذا النشاط الذهين أن حي دامل يعد موجو
  ؟  خ لهر متحديا املسافة الزمنية بني حاضر التاريخ واملاضي املؤ،هو الذي مل يعشهو

    إن أهم خاصيات نظام املرجعية التارخيية يف نظر ريكور هو أنه نظام حميل على املاضي 
ري أن هذه اإلحالة تظل إحالة كالمية من نوع خاص ال تنفصل عن العملية بواسطة اآلثار، غ

لبنية العميقة ل  متثيال-من الزاوية اللسانية- وبذلك يصح اعتبار النظرية البالغية .السردية
 فإن البالغة هي املوجه لعملية الوصف مثلما يتحكم املنطق يه وعل.املتحكمة يف املخيلة التارخيية

فالبالغة حتكم الوصف يف احلقل التارخيي متاما ":  وهو ما يؤكده بقولهتفسريييف احلجاج ال
  .)2( "بقدر ما حيكم املنطق احلجة ذات القيمة التفسريية

 ال يسعه إال أن يكون مشروطا  اإلنسانَ حياور فيه اإلنسانُا إنساني حقال باعتبارهالتاريخإن     
التصور، لذلك يرى ريكور أن النظرية اازية ميكنها يف بناء نسقه املعريف بضرب من التمثل أو 

إذ تفرض البنية ":  حول هذه املسألةيقول ،)3(أن حتل إشكاالت اإلحالة املرتبطة مبرجعية التاريخ
الفريدة للخطاب التارخيي علينا هذا اللجوء إىل علم ااز، هكذا يتمثل عمل املؤرخ يف جعل 

  .)4("ة للماضي قادرة على متثيلهالبنية السردية منوذجا أو أيقون

استعارة، كناية، جماز مرسل، كم، قادرة على أن :     لكن هل نظرية ااز بعناصرها األربعة
: ؟ يسأل ريكور وجييب تقدم يد العون كمحطة انتقالية إلكمال نظرية احلبك بنظرية التاريخ

                                                 
 ز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املرك)دراسة يف تأويل القرآن عند حمي الدين ابن عريب(حامد أبو زيد، فلسفة التأويل  )1(

  .378. ص،2003 بريوت،
  .229.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد،ج) 2(
  .213.اتية يف األدب العريب احلديث، صجليلة الطريطر، مقومات السرية الذ) 3(
  .227.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج) 4(
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فظ على ثراء املوضوع التارخيي وإن  امتياز هذه اازات يف البالغة الكالسيكية، أا حتاإن
  .)1(كانت االستعارة أكثر هذه األنواع متثيلية

الزمان "    لذلك يربط ريكور االستعارة بالسرد التارخيي والقصصي، بل جنده يعترب ثالثيته 
ووجه الشبه أن  **يفصن وفارق الت*توأمني رغم فارق الزمن" االستعارة احلية "و" والسرد

 innovationبظاهرة إنتاج معىن جديد أو ما يسميه باإلبداع الداليلكليهما يتعلق 

sémantique فإمكانية إنتاج املعىن عن طريق السرد، تساوي إمكانية إنتاج املعىن عن طريق ،
métaphoreاالستعارة 

)2(.  

    يكمن اإلبداع الداليل يف االستعارة من خالل إنتاج صلة داللية بواسطة نسبة غري متصلة 
املوضوع، ويكمن االبتكار الداليل يف السرد من خالل وظيفة احلبكة اليت تضطلع بدمج ب

 ، فما مييز السرد باعتباره شكال)3(األحداث التارخيية املتباعدة ومتزجها مجيعا يف قصة مكتملة
ن ي لتكو أحداثمن أشكال اخلطاب هو أنه دائما عبارة عن مؤامرة والسارد جيمع بني حلقات

 د ما كان قد سبق تكوينه يف اللغةمغزى من خالل قدرته على املؤامرة يف إعادة سرذات قصة 
 وهكذا دواليك حىت ، الدافع، العمل، العاطفة، اهلدف السبب:وهو يشمل مفاهيم من قبيل

   . )4( بل يعطي معىن جديدا،دمقلنتحصل على شبكة مفامهية متجانسة والسرد هنا ليس جمرد 

 االستعاري مثل االبتكار السردي ال ينطلق من عدم بل من التصدع يف     علما أن االبتكار
 داخل النظام تال تنتج االستعارة نظاما جديدا إال من خالل إجياد انشقاقاف "النظام القدمي 

؟ أال يوجد  القدمي ولكن أال ميكننا أن نتخيل بأن النظام نفسه يتولد بنفس الطريقة اليت يتغري ا
   فع استعاري  لذلك ففكرة دا،)5("استعاري ينشط يف أصل الفكر املنطقيبكلمات غادمري 

                                                 
  .227. 226.ص.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج )1(

  .1985 إىل 1983 من سنة "الزمان والسرد " و اكتمل 1975 سنة "االستعارة احلية "حبيث ظهر كتاب  *
**   . إىل فئة األجناس األدبية، فيما تصنف االستعارة ضمن اخلطابيتمثل هذا الفارق يف أن السرد ينتمي  

(2) Paul Ricœur, Un parcours philosophique, P.22. 
  .333مدخل إىل اهلرمنيوطيقا، ص فهم الفهم عادل مصطفى، ) 3(

(4) David Pellauer, Ricœur: A guide for the perplexed, P.71. 
(5) Paul Ricœur, un parcours philosophique, P.32. 
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 االنتهاك و ordinaire، املألوفfigure اازيو précis بني الدقيقتعين تدمري املتضادات 
transgression ا1( توحي بفكرة أن النظام ينطلق من االستعاريإ(.  

و الذي يتيح ملعىن جديد أن يظهر وبالطريقة     يذهب ريكور إىل أن تدمري املعىن احلريف ه
 هي تلك اليت حتملها االستعارة  ،نفسها تتبدل اإلشارة يف اجلملة احلرفية وحتل حملها إشارة ثانية

عا على نهكذا ختلق االستعارة إشارة جديدة تتيح لنا أن نصف العامل أو جزءا من العامل ممت
 وهذا وإحالتهاكلمة فقط، بل يتلقى معناها يس معىن يتلقاه املرء ل ، ألن ما)2(الوصف املباشر

  حييل على املرجع بطريقة معقدة وهو التعقيد الذي درسه من قبل يف كتابهاإلحالةالشكل من 
*"The rule of metaphor" 3(بوصفه استعارة(.    

" كمثل"هلذا السبب يرى أن يف صميم االستعارة يقبع عنصر إثبات وعنصر نفي، عنصر     
، يشري األول إىل الناقل احلريف املستخدم لتوصيل االستعارة ويدل الثاين "ليس كمثل"عنصر و

من شأن هذا بل من املعاين وعلى أن املرجع يف االستعارة ال جيب التماسه من األلفاظ احلرفية، 
ي التوتر بني عنصر إثبات وعنصر نفي أن يسقط عاملا أمام النص، هذا العامل املسقط هو احلقيق

يف االستعارة، علما أن معىن االستعارة وإحالتها مها شيء يف انتظار أن يتملكه القارئ من 
  .)4(خالل السياق الذي يضطلع به من جديد كل قارئ للنص

    وهناك حبكة جديدة يف تنظيم األحداث .هناك إذن استعارة حية أي صلة إسناد جديدة    
يف : " ريكور ذا اخلصوص املخيلة املنتجة يقولويف احلالني االبتكار الداليل راجع إىل

وحبكة السرد قريبة من ... االستعارات اجلديدة تظهر والدة صلة داللية جديدة على حنو رائع
    هذا االستيعاب اإلسنادي، إا تدرك معا وتدمج يف كل واحد وقصة تامة، أحداثا متعددة 

  .)5("ومتناثرة
                                                 

(1) Paul Ricœur, un parcours philosophique, P.33. 
 2004، دار النهضة العربية، بريوت، ) قراءات ودراسات يف الفلسفة والنفس (عادل مصطفى، صوت األعماق  )2(

   .378.ص
 "la métaphore vive"عنوان  اللغة الفرنسية حتت إىل، وترجم "حكم االستعارة"أو " سطوة االستعارة "يترمجه البعض *

(3) Don Ihde, Text and the new hermeneutics, P. 130 .  
  .378.، صعادل مصطفى، صوت األعماق  )4(
  .14.بول ريكور، بعد طول تأمل، ص  )5(
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 لالستعارة بالعودة إىل أرسطو واالستعارة هي شكل من أشكال علما أن ريكور بدأ مناقشته    
 إىل إثبات أي شيء، هدفها هو متثيل األعمال  االستعارةاالبتكار وخالفا للمنطق ال تسعى

 إذا كانت االستعارة عند أرسطو هي إعطاء الشيء امسا يعود على غريه، إذ يتم لكن ،)1(البشرية
 ابن يقول، )2(وع أو من النوع إىل النوع أو على أساس التناظرنقل املعىن إما من اجلنس إىل الن

وحسن االسم يكون بأن يؤتى فيه بلفظ غري مستبشع وال ثقيل  ":رشد على لسان أرسطو
وذلك يكون بأال يصرح باسم الشيء اخلاص به وهذا هو الذي يسمى كناية، فإن التصريح 

 جتاوزه الزمنيكور يرى أن هذا التعريف ضيق فإن ر ،)3("بأمساء األشياء يف أكثر األمر مستبشع
فالنظرية األرسطية اليت تكمن : " الصدد يقول يف هذاليزية،غمقارنة مع تعريف املدرسة اإلن

بدت يل متخلفة عن ... االستعارة حبسبها يف نقل املعىن الشائع لكلمة ما من شيء آلخر
فليست  .)4(" ال يف جانب التسمية،ىنليزية الباحثني عن سر خلق املعة اإلنغنظريات نقاد اللغ

 إال أسلوبا من أساليب الكشف عن احلقائق، اليت ال جند يف الكالم ،االستعارة كما يرى إذن
االستعارة " وذا )5(العادي سبيال إىل إظهارها، إن االستعارة باختصار نوع من أنواع التجلي

  .)6("أكثر من استبدال بواسطته حتل كلمة حمل كلمة

 باالستعارة، ففي كل  واملتناقضاتمقارنة السرد يف قدرته على التأليف بني املتنافرات ميكن     
لغة مل يكن قد قيل أو ظهر من منهما ابتكارات داللية ويف كلتا احلالتني يظهر شيء جديد يف ال

ة ويؤكد ريكور أنه سواء يف اإلستعارة أو السرد ليس فقط أن عاملا ما موجودا خارج اللغقبل 
تم من خالل تبل إن اللغة تشري إليه وحتيل عليه، فهناك اإلحالة االستعارية غري املباشرة اليت 

  .وصف جديد يسمح لنا بأن نرى العامل مبنظار جديد

                                                 
(1) David Pellauer, A guide for the perplexed, P.66.  

، ترمجة أمحد اجلزء األول، )ط إىل سويسرراالتقليد الغريب من سق (روي هاريس وتولبت جي تيلر، أعالم الفكر اللغوي  )2(
  .9.، ص2004طرابلس،  /دار أويا، بريوت /، دار الكتاب اجلديد املتحدةشاكر الكاليب

الس األعلى  /، حتقيق حممد سليم سامل، اجلمهورية العربية املتحدةوأبو الوليد بن رشد، تلخيص اخلطابة ألرسط) 3(
  .552.، ص1967جلنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة،  /سالميةللشؤون اإل

    .70.بول ريكور، بعد طول تأمل، ص) 4(
  .707.جليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص) 5(
  .176.بول ريكور، االستعارة واملشكل املركزي للهرمنيوطيقا، ص) 6(
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فاق آ    ومبا أن االستعارة هي القدرة على الرؤية مبنطق كأن، تفتح لنا الفعالية السردية للتاريخ 
مهية االستعارة بالنسبة للمرجعية التارخيية، إذ من خالل الصياغة  من هنا تأيت أ.)1(عامل كأن

االستعارية يشكل سارد التاريخ افتراضيا موضوع اخلطاب، ألن االعتقاد بأن املاضي ميكنه أن 
حيل يف اخلطاب التارخيي قول مثايل ال أمل يف إثباته، ذلك ألن الواقع واللغة شيئان خمتلفان 

آثار املاضي ال تنطق من  خاصة وأن ،خ عاجز عن إلغاء املسافة الزمنيةفضال عن هذا وذاك املؤر
  . )2( لكن مبا أمكن إنطاقها به،تلقاء نفسها

    لذلك فاملرجعية التارخيية يف حاجة إىل االستعارة اليت من شأا أن توضح املسافة الزمنية 
ارخيي باملاضي الواقعي تكون بدعم إن عالقة السرد التف فاصلة بني احمليل واحملال عليه، بالتايلال

 ال توجد بني السرد وجمرى األحداث عالقة إعادة إنتاج أو عالقة "ألنه ،من املصادر اازية
  .)3("مضاعفة، بل عالقة استعارية فقط

    إن ما يعطي اإلستعارة فحواها املرجعية هو قصد الوجود أو باألحرى الوجود كأن اخلاص 
 اليت ميكن ا إجناز عمل االستعارة على -الرؤية كأن-  أو-ؤية بوصفهاللر- باملاضي املعادل
 وهو ما وضحه )4( نفسه صياغة استعارية كأن أن يصاغ الوجود إذن فالبد،مستوى اللغة

 أا ترى La référence métaphoriqueمشكل اإلحالة االستعارية : " يف نصه هذاريكور
  .)vue comme")5األشياء يف حد ذاا كما لو أا 

    تبقى املرجعية التارخيية إحالة يساهم يف بنائها التخييل التارخيي الذي هو نشاط حدسي 
تتمثل هذه : "إذيستند إىل وظيفة متثيلية تستند بدورها إىل قاعدة التصوير االستعاري، 

على الواقع اإلنساين باالعتماد  -يف وصف جمال أقل معرفة مثل métaphoricité االستعارية
  .)relations d'un domaine fictif")6عالقات اال التخييلي 

                                                 
  .227.، صديفد كار، ريكور والسرد)  1(
  .213. 212. ص.جليلة الطريطر، مقومات السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص) 2(
  .229.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج)  3(
  .231.، صاملرجع نفسه)4 (

 .P.305
  Paul Ricœur, la métaphore vive, )5                               (  

.Ibid, P.308 )6        (                         



                                                                      أ���د ا���د ا���ر��
                                                                                             ا����� ا����

 

 130

 أن الفعل التارخيي يف أساسه نشاط كالمي يعتمد على اإلحالة من خالل قدرة ،    جممل القول
اللغة على الترميز وهي قدرة خالقة إذ ال تتطابق مع وجود سابق متام االنطباق وإمنا تعمل على 

  .ع، إنه إبداع مجايل وشعري، جيعل العامل قابال ألن يعاش فيه لكن أميا إبدا،إبداعه

  :  شعرية السرد التارخيي ومجالية التلقي-ثانيا

    تطرح وظيفة احملاكاة اليت رأيناها يف الفصل األول من البحث، التوازي مع مشكلة املرجعية 
  :  معاينة ومييز ريكور يف مصطلح احملاكاة ثالث،عاريةالستا

  .ىل الوراءإحالة إ -

 .دخول إىل مملكة التأليف الشعري -

 .تصور جديد عرب إعادة التصوير الشعري -

بينما تسود  واكاة إىل املرجعية االستعاريةمن خالل هذا املعىن األخري تنضم وظيفة احلبكة يف احمل
الوظيفة إعادة الوصف االستعارية يف ميدان القيم اجلمالية اليت جتعل العامل صاحلا للسكن، تكمن 

ما ينكشف إذن  إعادة تصوير التجربة الزمنية واملرجعية للحبكة يف قدرة التأليف الشعري على
  .)1(هو جمال شعري يستوعب املنطوق االستعاري واخلطاب السردي

مييز ريكور بني اخلطاب التأملي واخلطاب الشعري، فإذا كان األول حياول دائما أن ميد     
أي جمال فاعليته التنقل بني العالقات اللغوية الداخلية                  ؛  إىل اإلحالةنطاق فاعليته من املعىن

واخلارجية، فإن الثاين يكتفي باملعىن وحده، حبيث تكون إحالته داخل العالقات اللغوية اخلاصة 
  .             )2(وهو عمل االستعارة

للحفاظ على عمق اللغة واتساعها ورحابتها           ريكور وسيلة ممتازة إىل أن الشعر بالنسبة     علما 
 على التواصل، أي جمرد وسيلة لتعيني يف أدىن وظائفها وأزمة الثقافة احلالية تكمن يف قصر اللغة

إن البالغة ، األشياء واألشخاص وهنا تصبح اللغة أداتية ولذلك فنحن يف حاجة إىل لغة شعرية

                                                 
  .17. 16.ص.بول ريكور، بعد طول تأمل، ص ) 1 (
  .14. 13.ص.سعيد الغامني، الفلسفة التأويلية عند بول ريكور، ص ) 2 (
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      والوظائفاس مستقلة لكن يف جوهرها متداخلة البىن والكالم والشعر والتاريخ كلها أجن
)1(وق جتعل كل منها يتسم ببنية خاصةال يعين أا متطابقة، إمنا تتخللها فر

. 

، من مثة فإن  أيضاباالستعارة رتباط باللغة، فال شك يف أنه وثيق االالشعر عنده يرتبطمبا أن     
 être–commeمثل  - طوق االستعاري والوجودللمن comme-voirمثل -املقابلة بني الرؤية

    الذي توحي به اللغة الشعرية مقابلة فاشلة باألساس، ألن الشعر مثل االستعارة يطلعنا على 
مل يكن التمييز بني مستوى الشعر من حيث " :ريكورفحسب  ،ما ال ميكن للنثر أن يكشف عنه

  .)2("ءمة من املال، من حيث هو مجلةيهو نص واملنطوق االستعار

    علما أن السرد هو الذي جيمع بينهما، فوظيفة التوسط الشعرية ترسخ أكثر بالوظيفة اليت 
السردي و يضطلع ا اخليال يف النظام السردي وهكذا فالتنقيح املزدوج على الصعيدين الشعري

  .)3(للبعد اإلحايل هو قضية عامل ميكنين اإلقامة فيه

لى اإلحالة كبرية، فاألعمال الشعرية حتيل إىل العامل بطريقتها     إن قدرة اللغة الشعرية ع
 غري . مبا يعين أن النصوص الشعرية تتحدث عن العامل أيضا،اخلاصة  اليت هي اإلحالة االستعارية

والشعرية من  )4( أي احلكاية يف طابعها اإلشكايل،أن الشعرية تفوق البالغة بابتكار احلبكة
    حلدث املاضي من جديد وإن كان البعض يفرق بني الشعرخالل احلبكة تعيد وصف ا

ا هو مثلم ،)5(والتاريخ، يف كون التاريخ يتحدث عما كان، أما الشعر فيتحدث عما سيكون
 فإن البعض اآلخر يرى أنه إذا كانت امللحمة تاريخ . وبيكون كما رأينا سابقااحلال مع أرسطو

هو ملحمة امللوك والسالطني وإن املأساة هي الواسطة اآلهلة واألبطال العمالقة، فإن التاريخ 
  .)6( فالتاريخ شكال ومضمونا هو وليد الشعر امللحمي واملسرحي،بينهما

                                                 
           2001بريوت، الطبعة الثانية،  /، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء)مقاربة نسقية(حممد مفتاح، التلقي والتأويل ) 1 (

  .224. 223.ص.ص
  .70.بول ريكور، بعد طول تأمل، ص) 2 (
      .83.، ص املصدر نفسه)3(

  .85. 84.ص.حممد شوقي الزين، تأويالت وتفكيكات، ص)  4 (
  .77.، ص1.بول ريكور، الزمان والسرد، ج)  5 (
  .49. 48.ص.عبد اهللا العروي، مفهوم التاريخ، ص)  6 (
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 "Commedia"الكوميديا اإلهلية " صاحب  Dante    واملعىن بالتقريب هو ما ذهب إليه دانيت 
"convivioاث فسيكون شعر اهللا، اهللا ، حبيث إذا فهمنا التاريخ على أنه متوالية من األحد

 هذا هو السبب يف أن أي تاريخ منظور إليه ، شعراتيكتب األحداث واملؤرخ ينقلها كما حدث
 هو كرواية إنسانية سيكون يف أحسن أحواله ترمجة من الشعر اإلهلي إىل الشعر اإلنساين أو

يكون دائما شيئا آخر غري  وملا كان األمر تقليدا، فإن كل تاريخ س.تقليد اهللا يف طريقة الكتابة
 نفسه ليجد لكنه خيفق دائما ، أن يتحدث حرفياداث، سيكون نوعا خاصا من الشعر يريداألح

إخفائه هذا ينقل  ولكنه ب وبذلك خيفي ما يريد أن يظهرهمنساقا للحديث جمازيا بطريقة شعرية
شعر مبعناه الواسع أليس الفن وال: " يف قوله ريكورأيده أيضاوهو ما  )1(حقيقة أكثر عمقا

 القول إن الشعر يكشف بىن كانت ء؟ وبذلك ميكن للمر والتحويلظيفة كل من الكشف و
  .)2("ستظل غري معروفة دون الفن وإنه حيول احلياة ويرتفع ا إىل مستوى آخر

االستمالة     هلذا كثريا ما جند املؤرخ يلجأ إىل أساليب األديب البالغية والشعرية وذلك دف 
قدرا على ى أشكال جديدة تعيد هلا شباا والتأثري وإىل اليوم تبحث الرواية التارخيية علو

تكسب نفوذها من قدرا على أن "اإلغراء وال أنسب من الشعر هلذا الغرض، فاللغة الشعرية 
  .)3("العامل املعيش.... حتمل للغة مظاهر من 

 ال يصور جمازيا  le verbe poétiqueريمع ريكور أن الفعل الشع    يكفي اآلن أن نقول 
تصاميم حقيقية للحياة الداخلية األحاسيس اليت تتصف ا أنسجة العامل واليت تتحول إىل 

ن اللغة الشعرية تدفع عاملا جديدا إىل إل،  بل وأيضا مينحنا الفرصة لنسكن إىل هذا العامل،فقطو
عري يندمج بالعامل احليايت وينصهر بعامل الظهور، ذلك هو عامل العمل الشعري، هذا العامل الش

 باختصار يتيح لنا اإلبداع .الفعل اليومي وميثل بالنسبة يل عاملا ممكنا، عاملا بوسعي أن أعيش فيه
  .)4(الشعري أن نقول شيئا ما جديد عن عامل خربتنا املاضية

                                                 
  .208.ية الزمان والرمز يف فلسفة التاريخ عند ريكور، صهيدن وايت، ميثافزيقا السرد)  1 (
  .240.بول ريكور، ريكور والسرد، ص)  2 (
   .18.بول ريكور، من النص إىل الفعل، ص)  3 (
  .332.عادل مصطفى، فهم الفهم مدخل إىل اهلرمنيوطيقا، ص)  4 (
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وضوع ممكن من أجل تصوير ما حصل واقعيا يف املاضي البد للمؤرخ أوال أن يتصور كم    
للمعرفة شبكة األحداث اليت تنقلها الوثائق بأسرها ووظيفة الشعرية هنا أن تربز اخلطوط العامة 

  .)1(املمكنة داخل احلقل التارخيي ومن مثة إضفاء شكل أويل على موضوعات املعرفة املمكنة

د عرب وساطة     أهم ما مييز شعرية السرد التارخيي أا تظل يف حاجة إىل فعل القراءة لتعي
ذي ال يقل  العمل التارخيي له وزنه وثقله ال وقراءةيالتأويل الرمزي، بناء صلتها بالواقع، فتلقّ

ففي الوقت الذي يعاد فيه تنظيم التاريخ بطريقة شعرية مبدعة، فإن عن أمهية حلظة الكتابة، 
 ريكور أن هايدغر هلذا يعتربي أننا مدعوون إىل قراءة جتربتنا،  أ،اختراقا حيصل يف التجربة

 وإمنا ألنه واجه خطر النسبية التارخييةظاهرة مقارنة مع اهلرمنيوطيقا التقليدية وذلك ليس 
وهي  القراءة-وتنطوي هذه اجلمالية  )2(ضرورة األمانة يف النقل التارخيي ومجالية تلقي هذا النقل

 ريكور موضحا  يقول،تكمل الشعرية على متعة حقيقية سواء كان القارئ مفردا أو مجهورا
تساعد قراءة التحقق يف إطالق املتعة اجلمالية من وثائق جمرد إشباع األفكار املسبقة : "ذلك

فجمالية ، )3("األفق احلاضر للقراءةألخالق بني األفق املاضي للعمل وواملنافع املعاصرة بإدراك ا
اءة نزهة يوفر فيها القر"التلقي تضع القارئ والعمل يف عالقة تكامل وتعاون حيث تصبح 

  .)4("املؤلف الكلمات ويوفر فيها القراء املعاين

عن وذلك ألن  - والنيابةالعالقة بني العمل والتلقي هي عالقة متاثل عالقة التمثيلإن     
التكوين اجلديل للقراءة ليس بغريب عن جدل املطابق واألخر واملثيل، فعلى سبيل املثال تتسبب 

لف ضمين حياول من خالل إيقاعه بالقارئ وإغرائه أن جيعل القارئ بالغة السرد بظهور مؤ
  . )5(يتماهى به هو نفسه

 تثبت التجربة اجلمالية للسرد  بني املؤلف الضمين والقارئ    من خالل هذه التأثريات املتعددة
التارخيي، علما أن مجاليات التلقي ال تستطيع أن تنشغل مبشكلة التلقي دون أن تنشغل أيضا 

                                                 
  .227.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج)  1 (

 Arts langage herméneutique et esthétique, in  Paul Ricœur,) 2(  
. http// WWW.PHILAROGE ? NET/ PHILO. FACE.8/3/2009- 15:00. 

  .262.، ص3.بول ريكور، الزمان والسرد، ج)  3 (
  .253.املصدر نفسه، ص) 4 (
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لذي يشكل أفق امبشكلة اإلحالة، ألن ما يتم إيصاله يتعدى جنس العمل والعامل الذي يشرعه و
ال تستطيع نظرية التلقي أن تتناول مشكلة اإليصال دون : "يوضح ذلك ريكور بقولهالعمل، 

تناول مشكلة اإلحالة، فما يتم إيصاله وراد معىن العمل هو يف التحليل األخري العامل الذي 
والذي يكون أفقه، ذا املعىن يتلقاه املستمعون أو القراء مبا ينسجم مع قدرام يشرعه 

  .)1("االستقبالية اليت تتحدد هي نفسها مبوقف حمدد أو منفتح على أفق العمل

 أي التجربة اليت ، بل إحالته من خالل مغزاه،    إن ما يستقبله القارئ ليس جمرد مغزى العامل
نتيجة  . وأفق القارئ، أفق النص:ءة ذا املعىن إمنا تطرح مشكلة انصهار أفقنيتنقلها اللغة والقرا

  .هذه العملية التأويلية هو التالزم بني عامل النص وعامل حياة القارئ

  :  أن للسرد التارخيي جوانب عديدة فهو،    نستنتج أخريا

 يف نفوس أفراد اجلماعة  يديولوجيا وذلك عندما يتحول التاريخ املسرود إىل عقيدة تتغلغلإ -
  .ومن مثة يغدو هذا التاريخ املركز الذي تتجمع حوله كل العناصر

 وهو يوتوبيا عندما يغدو هذا التاريخ لسان طموحات وآمال اجلماعة، إنه النافدة اليت يطل -
  . منها هؤالء على عامل املمكن

          ى التاريخ بلجوئه بعيدا عن هذا وذاك للسرد التارخيي جانب فين يضفيه السرد عل -
إىل االستعارة والشعر وهو ما يضفي على الرواية التارخيية مسحة مجالية جتذب أكرب عدد ممكن 

  .من القراء

                                                 
  .266.، ص3. والسرد، جبول ريكور، الزمان )1 (
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 أن البحث فيما ارتاده من آفاق وجابه من عوامل داخل ،القول من كل ما مضىباإلمكان     

 :اآلتيةحقل السرد التارخيي يقر عودا على بدء إجابة ملا طرح يف املقدمة من أسئلة بالنتائج 

اإلنساين  الزمن إن و املرء يف تارخيه هي جتربة زمنيةإن التجربة اإلنسانية يف الوجود كما يعيشها    

      فكل، هو زمن سردي من هنا فإن كل عامل سردي هو عامل الطابع الزمين للتجربة اإلنسانية

 ومبا أن التاريخ حدث حيدث يف الزمن فهو أيضا قابل .ما حنكيه يقع يف الزمن ويستغرق زمنا

  تروي  ومن خالل سرد حكايات التاريخ اليت .للسرد بل من املستحيل فصل التاريخ عن احملكي

 ألن جوهر السرد هو أن ،ايةما جرى يف املاضي يتحدد اجتاه جتربتنا بأن يصبح هلا بداية، وسط و

  .ريةييدفع إىل العامل شيئا جديدا وما يدفعه هو تأليف بني املتنافرات يف صياغة تصو

 هي يتضح جليا وبشكل مباشر اإلجابة عن سؤالنا املطروح سابقا حول طبيعة التاريخ واليت    

 سرد خاص له ميكانيزماته اخلاصة، حبيث أن إمكانية اجلمع بينهما غري أنهذات طبيعة سردية 

 دليل هذا التحفظ كن ال جيب أن ننسى التحفظات اليت جتعل العالقة بينهما غري مباشرة،لمتاحة 

 يخصة ليست تاريخ بل شبه تار شبه قصة وشبه تاريخ برهانا على أن الق:استعماله للمصطلحني

 ريخ ليس جنسا بسيطا من نوع القصة فإن التا، ومن مثة. بل شبه قصةكما أن التاريخ ليس قصة

 .بل يظل التاريخ سردا حموال بتعبري ريكور

 بني السردي والتارخيي، إضافة إىل إعادة تصوير الزمان هو احلفاظ داخلأما عن جدوى الت    

 وملا كان التاريخ مسرودا فال وجود .الزائفةعلى جوهر التاريخ وصيانته من أخطار املوضوعية 

اعتبار التاريخ مشويل  ألن حلقيقة تارخيية مطلقة عرب الزمان واملكان، بل تتعدد احلقائق يف التاريخ

وكلي سيؤدي إىل فقدانه خلصوصيته ضمن العلوم اإلنسانية وحبكم تواجد اإلنسان داخل التاريخ 

  النسبيةملنهج العلمي حلما يتبخر على عتبات احلقيقةتبدو الرؤية من اخلارج اليت يسلطها ا

         . املتعددةو

 فإن كتابة التاريخ أو التأريخ مبا هو حارس املاضي اإلنساين ال جيب أن حياكي ،بناء عليه    

حيث ) ايةوبداية، وسط (النموذج العلمي، بل جيب أن يتم وفق قواعد سردية ختضع للحبكة 

    بعيدا  ارخيية مع اللحظة القصصية دف نقل املاضي التارخيي بصورة حسنةتتبادل اللحظة الت

عن حلم تاريخ علمي موضوعي كما أقر بذلك أصحاب النموذج الشامل ومدرسة احلوليات ليس 

معىن هذا أن يتم التأريخ للحادثة التارخيية بالطريقة السردية اليت يريدها السردويون وهي الطريقة 
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 فإنه ،النموذج السردي يف كتابة التاريخ وإذ يؤكد على . ريكور يف وصفها بالساذجةاليت مل يتردد

 حتويل التاريخ إىل قصة، بل العالقة بينهما جيب أن تكون ضربا من  أغلوطةما انفك حيذرنا من

  .االتصال املنفصل حفاظا على تارخيية التاريخ

 بنوع من اجلدل بني التفسري التارخيي والفهم واحلفاظ على تارخيية التاريخ ال ميكن أن يتم إال    

السردي وعدم إدراك هذه احلقيقة سيفوت علينا فرصة معرفة أن التفسري التارخيي يرتبط بالفهم 

  .السردي عن طريق قرابة غري مباشرة،  قرابة حوارية جدلية تبقي التاريخ داخل حميط السرد

فهو ال يسلم للجماعة التارخيية  يةوية الذاتاهللى ملا كان جوهر السرد التارخيي هو احلفاظ عو    

 ولإليديولوجيا دور إجيايب بالنسبة للجماعة التارخيية، إذ حتول احلدث .اإليديولوجيا من عمل

املؤسس جلماعة ما إىل معتقد مقدس له فضل تأسيسها، لذلك فهو يتغلغل يف نفوس أفرادها 

 دور سليب حني تتحول إىل أداة حتريف ومترير  وهلا.ويغرس فيهم حب االنتماء لتلك اجلماعة

 .لصاحل مجاعة معينة

لذلك فالسرد التارخيي يف حاجة إىل اليوتوبيا الثائرة ضد الوضع الراهن من أجل حتريره وفتحه      

على عامل املمكنات املستقبلية وحىت تؤدي اليوتوبيا دورا إجيابيا جيب أن تبتعد عن املبالغة واملغاالة 

أتى ذلك إال بفتح حوار بني حلظتني، حلظة تتجه إىل املستقبل واألخرى إىل املاضي ومن مثة ولن يت

 واإلنسان ككائن تارخيي يواجه نفسه .التأسيس لنوع من اجلدلية بني ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

تراث أن  فإنه يتعني على أية قراءة لل،عرب تارخيه حوارا وتواصال، فهما وتأويال ومادام األمر كذلك

 يكمن نشاط السرد التارخيي يف إعادة ذا .هز الذي ال يزيد التراث إال موتاتتجرد من سلطة اجلا

  .قراءة التراث واكتشاف تاريخ جديد يردد فيه اإلنسان صوت كينونته الضارب يف جذور املاضي

من تداعيات التواشج بني السرد والتاريخ هو إضفاء جانب مجايل على التاريخ والنظر إليه من     

جانب إستراتيجية مجالية تقوم على شعرية اجلميل، فبفضل السرد ميكن أن يقرأ كتابا يف التاريخ 

  .بوصفه رواية مجلية

ملبادئ والتصورات وإذا كانت النظرية يف عمومها وخصوصها تعين مجلة من القوانني وا    

واألفكار والقضايا العامة املرتبطة ارتباطا منطقيا ومنهجيا، فإن ما قدمه ريكور حول السرد 

 ال خيرج عن هذا السياق، فهو مجلة من التصورات واألفكار واملبادئ األنطولوجية يالتارخي

وميثودولوجيا، مؤطرة باختصار هو نظرية مترابطة ارتباطا منطقيا  .واالبستمولوجية واإليديولوجية
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يف كتاب من ثالثة أجزاء وليست شتاتا من األفكار املتناثرة هنا وهناك، ذا ميكننا احلديث عن 

  .نظرية يف السرد التارخيي

أهم نتيجة اهتدينا إليها هي وجود عالقة متينة بني األدب والفلسفة، السرد ممثال عن األدب      

عالقة اليت بدأت تتضح معاملها مؤخرا حىت قيل أن األدباء سرقوا التلك والتاريخ ممثال عن الفلسفة 

  :التاريخ يقوم على عمل شامل مير مبراحل مماثلة ملراحل العمل األديبف .الفلسفة من الفالسفة

  .زمن عيش احلدث التارخيي عن طريق كتابته سرديا يف رواية -

 .زمن تلقي هذه الرواية وعيشها قراءة من طرف القارئ -

  . هذا التماثل بني أحداث العمل األديب واألحداث التارخيية، يبقي التاريخ ضمن دائرة السردإن

هكذا حاول ريكور أن ينظر للسرد التارخيي أو لكتابة التاريخ، علما أن ريكور كان دارسا     

شاملة  لذاك الذي يلقي نظرة بانورامية ان بني هذا وذاك واحلال مشابه هناللتاريخ ال مؤرخا وشت

 ففرق ،للتصوففوقية على مدينة ما وبني الذي جيوب شوارع املدينة وزقاققها ومشابه أكثر 

 شاسع بني أن يكون اإلنسان متصوفا ممارسا للتصوف وبني أن يكون دارسا منظرا للتصوف

كذلك الفرق كبري بني أن يكون اإلنسان مؤرخا عارفا ومطلعا على أحوال ومشاكل التأريخ وبني 

 والشك أن الرتول إىل املستوى العملي وخوض غمار املمارسة ون دارسا منظرا للتاريخأن يك

  .يكشف عن خبايا أخرى مل تتضح على مستوى التنظري

 جتمع بني عدة  سنجدهافلسفة ريكورمل اأن نرسم مع إذا أردنا يف اية املطاف ،موماع    

 بني ، بني احلقيقة واازية، بني العقل واخليالمتناقضات بني اهلرمنيوطيقا والفينومينولوجيا والبنيو

الفلسفة تقتبس عناصرها من الفلسفة اليونانية واألملانية والفلسفة القارية و ،الفلسفة واألدب

 واال مفتوح إلسقاط مذاهب وألوان  واألشكاليف بناء واحد كثري األلوان لوساكسونيةاألنغ

 فإنه كان -كما امه البعض-كان ريكور هنا ناقال لئن  .فكرية وفنية على مدرسة ريكور اجلامعة

 فأمثر إنتاجا فكريا متنوعا وكل هذا ،مبدعا يف نقله، إذ فعل مبا نقله ما تفعله النحل بالزهور

 فمع ريكور حنصل على ،يكشف لنا منهاجا خالقا يف القراءة ال يعاين من إشكالية التكرار والعقم

  .ين مبشكلة الزمان والسردخريطة هلرمنيوطيقا جديدة تعت
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مات ريكور ومازال فكره ينبض باحلياة ويف حاجة إىل البحث والدرس ومازالت حاجتنا لسرد     

أنفسنا ألنفسنا ولغرينا كبرية جدا وذلك استنادا إىل متطلبات الوجود اإلنساين واستنادا لنتواصل 

  .، األقوى مباضيه وحاضره ومستقبلهىيف زمن البقاء فيه لألقويف زمن ما فتئ يضيق على الضعفاء، 

وهو الذي خص الزمان  -تويف أثناء نومه-زمنية  ال/ريكور الذي سرقه الزمن يف حلظة زمنية    

   كومسولوجيا  أو رحة للدراسة سواء كان زمنا حمكيا، يبقى الزمان من املواضيع املقتبإنتاج كبري

  اليوتوبيا،الذاكرة، العدالة: رى من مثلناك مواضيع أخ، إضافة إىل الزمان هأو سيكولوجيا

  . تستحق البحثاوكلها آفاق...اإليديولوجيا

، إال أن هذه السطور على قلتها ميكن  ريكور أوسع بكثري من هذه السطورعاملفإن  ،يف األخري    

هذا العمل بلوغ كمال  عليه ال أدعي من خالل .ب للتوسع يف دراسة فكر هذا الرجلأن تفتح البا

، بل أمسيه كما يفضل دائما قراءة تأويلية قد تتصارع مع تأويالت أخرى املنتصر سفة ريكورفل

 وعزائي يف ذلك أين أحسبها فاحتة فيما نذرت نفسها له لقراءات ورؤى واسعة و الفهمفيها ه

  .مستقبال تعمق وتثري وتصحح ما أسفرت عنه هذه القراءة



  ا����رس

  

  
  فهرس املصادر واملراجع  �

  فهرس املصطلحات  �

 فهرس األعالم  �

 فهرس املوضوعات �
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ���س ا����در وا���ا��

 

 142 

 القرآن الكرمي -    

   -I املصادر: 

  :العربية باللغة -أوال

 .2006 ،لبنان /  اجلزائراملركز الثقايف العريب، / ، ترمجة فؤاد مليت، االختالفبعد طول تأملبول،  ريكور .1

  .2005 ، بريوت،املنظمة العربية للترمجة / ، مركز دراسات الوحدة العربيةالذات عينها كآخر، ―― .2

دار  / ، ترمجة فالح رحيم، دار الكتاب اجلديد املتحدة2.، ج)التصوير يف السرد القصصي (والسردالزمان ، ―― .3

  .2006طرابلس،  / أويا، بريوت

فالح رحيم، دار الكتاب اجلديد  / ، ترمجة سعيد الغامني1.، ج)احلبكة والسرد التارخيي (الزمان والسرد، ―― .4

  .2006طرابلس،  / دار أويا، بريوت / املتحدة

   دار أويا / ، ترمجة سعيد الغامني، دار الكتاب اجلديد املتحدة3.، ج)الزمان املروي (الزمان والسرد، ―― .5

  .2006طرابلس، /بريوت

دار أويا  / ، ترمجة منذر عياشي، دار الكتاب اجلديد املتحدة)دراسات هرمنيوطيقية (صراع التأويالت، ―― .6

 .2005طرابلس، /بريوت

 بريوت / ، ترمجة عدنان جنيب الدين، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء)إلنسان اخلطاءا( فلسفة اإلرادة، ―― .7

2003. 

، ترمجة وجيه قانصو أسعد، أطلس للنشر والتوزيع، اجلمهورية العربية )حماولة حول فرويد (يف التفسري، ―― .8

 .2003السورية، دمشق، 

 / دار أويا بريوت / الح رحيم، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ترمجة فاليوتوبياوحماضرات يف اإليديولوجيا ، ―― .9

 .2002طرابلس، 

 عني للدراسات والبحوث ،حسان بورقية / ، ترمجة حممد برادة)أحباث يف التأويل (من النص إىل الفعل، ―― .10

 .2001اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 

 .2003غامني، املركز الثقايف العريب، بريوت، ، ترمجة سعيد ال)اخلطاب وفائض املعىن (نظرية التأويل، ―― .11

  : باللغة الفرنسية-ثانيا

12.   Ricœur Paul، De  L’interprétation (Essai sur Freud), Editions du Seuil, Paris  

1965. 

13. ――   , Du texte à l’action (Essai d’herméneutique II), Editions du Seuil, Paris  
1986. 

14. ――   , Histoire et vérité, Editions Cérès, Tunis, 1995. 



  ���س ا����در وا���ا��

 

 143 

15. ――   , La mémoire, L’histoire, L’oublie, Editions du Seuil, Paris, 2000. 

16. ――   , La Métaphore vive, Editions du seuil, Paris,1975. 

17. ――   , Le conflit des interprétations (Essai d’herméneutique I), Editions du 

Seuil, Paris, 1969. 

18. ――   , L’idéologie et l’utopie, Traduit de l’anglais par Myriam Revault 

d’Allonnes / Joël Roman, Editions du Seuil, Paris, 1997. 

19. ――   , Réflexion faite (Autobiographie intellectuel) Editions Esprit, Paris, 1995. 

20.    ――,  Sur la Traduction، Editions Bayard, Paris, 2004. 

ليزية باللغة اإلجن-الثاث :                                         

21.   Ricœur Paul, On Translation, Translated by Eileen Brennanby, Editions 
Routledge, London \ New York, 2006  .   

II - املراجع :  

 :مراجع متخصصة -1

 .     2003 ، منشورات االختالف، اجلزائر،يكورأويلية عند بول رالنظرية التبن حسن حسن،  .1

 .1999 ،، ترمجة سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، بريوت)فلسفة بول ريكور (الوجود والزمان والسردوود دافيد،  .2

  :عامةمراجع  -2

 :باللغة العربية -أوال 

 ن املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم مناملسمى ديوا (مقدمة ابن خلدونابن خلدون عبد الرمحن،  .3

 .2004 ،، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر)ذوي الشأن األكرب

الس األعلى /  ، حتقيق حممد سليم سامل، اجلمهورية العربية املتحدةتلخيص اخلطابة ألرسطوابن رشد الوليد،  .4

 .1967ي، القاهرة، للشؤون اإلسالمية جلنة إحياء التراث اإلسالم

 .2005، ترمجة فؤاد زكريا، الوفا للطباعة والنشر، اإلسكندرية، اجلمهوريةأفالطون،  .5

 .1986 ،، ترمجة اخلوري يوحنا احللو، دار املشرق، بريوتاعترافات أوغسطينوسأوغسطني،  .6

 .2005رة، ، ترمجة فخري صاحل، الس األعلى للثقافة، القاهالنقد واإليديولوجيةاجيلتون تريي،  .7

الدار العربية للعلوم  / ، منشورات االختالف)حنو مشروع عقل تأويلي (لفلسفةاهلرمنيوطيقا وا، بارة عبد الغين .8

 .2008، بريوت / ناشرون، اجلزائر

 .1971، ترمجة أسعد رزق، الدار العلمية، بريوت؟ جياي اإليديولوما ه، باركون ياكوب .9



  ���س ا����در وا���ا��

 

 144 

 .             2005الطليعة، بريوت، ، دار الفلسفة واللغةبغورة الزواوي،  .10

  بريوت/ الدار البيضاء ، العريب، املركز الثقايف) بورس.س.مدخل لسميائيات ش( السميائيات والتأويلبنكراد سعيد،  .11

2005                          . 

 للعلوم ناشرون بية الدر العر / ، منشورات االختالف، ترمجة وجيه قانصومقدمة يف اهلرمنيوطيقا، جاسرب دافييد .12

 .2007، ريوتب / اجلزائر

الدار العربية للعلوم  / ، ترمجة عمر مهيبل، منشورات االختالفاملنعرج اهلرمنيوطيقي للفينومينولوجياجان غرندان،  .13

 .2007بريوت،  / ناشرون، اجلزائر

 .2008 النشر والتوزيع، بريوت،عة و، التنوير للطبا)قراءات تأويلية يف الثقافة العربية (التأويل واحلقيقةحرب علي،  .14

 .1991بريوت،  / ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاءلعبة املعىن، ――  .15

 .2004 ،، مركز الكتاب للنشر، القاهرة)إشكاالت احلاضر (حصار الزمنحسن حنفي،  .16

/  ز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املرك) عادتنا يف قراءة النص األديبتغيري (القراءة وتوليد الداللة، احلمداين حممد .17

 . 2003، بريوت

 .1993، ، دار املنتخب العريب، بريوترحالت داخل الفلسفة الغربيةزينايت جورج،  .18

الدار العربية  / الف، منشورات االخت)فائح نقدية يف الفلسفة الغربيةص (حتمالاإلاإلزاحة و، الزين حممد شوقي .19

 .2008، للعلوم ناشرون، اجلزائر، بريوت

 بريوت / ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء)فصول يف الفكر الغريب املعاصر (تأويالت وتفكيكات، ――  .20

2002. 

 العريب  ، املركز الثقايفعلي حاكم صاحل / ، ترمجة حسن ناظمنصيات بني اهلرمنيوطيقا والتفكيكية، هيو.سلفرمان ج .21

 .2002، بريوت / الدار البيضاء

/  ر اجلامعي مركز النش،)حبث يف املرجعيات (لعريب احلديثمقومات السرية الذاتية يف األدب ا، ةالطريطر جليل .22

 .2004، مؤسسة سعيدان، تونس

 .2005، الدار املصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الفلسفة احلديثةمربوك أمل،  .23

 .2004، دار النهضة العربية، بريوت، ) والنفسقراءات ودراسات يف الفلسفة (صوت األعماقمصطفى عادل،  .24

  بريوت،، دار النهضة الغربية)التأويل من أفالطون إىل غادمرينظرية  ( مدخل إىل اهلرمنيوطيقافهم الفهم، ――  .25

2003. 

 .2001 ، بريوت،الدار البيضاء / لثقايف العريباملركز ا ،)وتطبيقات...أصول ( نظرية التلقيموسى صاحل بشرى،  .26

 .1999، بريوت /  العريب، الدار البيضاء، املركز الثقايف، اإليديولوجيا العربية املعاصرةوي عبد اهللالعر .27



  ���س ا����در وا���ا��

 

 145 

بريوت  / ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء) املفاهيم واألصول2 األلفاظ واملذاهب، 1 (مفهوم التاريخ، ――  .28

2005. 

 دار أويا / لكتاب اجلديد املتحدة، دار احسن ناظم / صاحل ترمجة علي حاكم ،بداية الفلسفةغادمري هانز جورج،  .29

 .2002بريوت،  / طرابلس

 علي حاكم صاحل، دار أويا /  ترمجة حسن ناظم،)طوط األساسية لتأويلية الفلسفةاخل (احلقيقة واملنهج، ――  .30

 .2007، سطرابل

املركز  / لزين، منشورات االختالف، ترمجة حممد شوقي ا)ملبادئ واألهدافااألصول و (الفلسفة التأويلية، ――  .31

 .2006بريوت،  / الثقايف العريب، اجلزائر

 .1982، باريس / ، ترمجة هنري زغيب، منشورات عويدات، بريوتامليثولوجيا اليونانية، غرميال بيار .32

دار  / يرسيد البحراوي، دار التنو / دأمينة رشي، ترمجة )وثائق من األصول الفلسفية( يةاإليديولوجفادي ميشال،  .33

 .2006، الفارايب، بريوت

 . 1990،  لبنان،، ترمجة مطاع صفدي وآخرون، مركز اإلمناء القوميالكلمات واألشياء، فوكو ميشال .34

 .2006، كامل وآخرون ، منشورات االختالف، اجلزائر، ترمجة مصطفى )خمتارات (هم احلقيقة، ――  .35

بريوت ،  مركز اإلمناء القومي،ني وآخرون ترمجة فؤاد شاه،اية التاريخ واإلنسان األخري ، فوكوياما فرانسيس .36

1993. 

 .1988، ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوتالفلسفة والتأويلقارة نبيهة،  .37

 .1989 ،، ترمجة موسى وهبة، مركز اإلمناء القومي، لبناننقد العقل احملضميانويل، كانط إ .38

، الكويت  ة حممد رجا عبد الرمحن الدريين، شركة املكتبات الكويتيةمج، تراإليديولوجيا واليوتوبياكارل، ماامي  .39

1980. 

 الدار البيضاء / نذر عياشي، املركز الثقايف العريب، بريوت م، تنسيق وترمجةالعالماتية وعلم النصجمموعة مؤلفني،  .40

2004. 

 .2004، حلوار للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، دار ا، تنسيق وترمجة حممد ميالدمسارت فلسفية، ――  .41

 .2005باريس،  /  بريوت،، مركز اإلمناء القوميرينقد العقل التأويلي أو فلسفة اإلله األخاملسكيين فتحي،  .42

 .2001بريوت، /، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء)مقاربة نسقية (التلقي والتأويلمفتاح حممد،  .43

 .2004، دار النهضة العربية، بريوت، )قراءات ودراسات يف الفلسفة والنفس (صوت األعماق،  ――  .44

 .2000، الدار البيضاء /  بريوت، العريب، املركز الثقايف)النقد املعريف واملثاقفة (مشكاة املفاهيم ،――  .45

 ، دار الكتب العلمية)ةوالنقدييلية يف فلسفة التاريخ التأملية دراسة حتل( املفصل يف فلسفة التاريخ، املالح هاشم حيي .46

 .2007، بريوت



  ���س ا����در وا���ا��

 

 146 

 .2001، ، منشورات االختالف، اجلزائر)قراءة يف الفكر العريب املعاصر (من النسق إىل الذاتمهيبل عمر،  .47

 الدار ، املركز الثقايف العريب،)ن عريبدراسة يف تأويل القرآن عند حمي الدين اب (فلسفة التأويلنصر حامد أبو زيد،  .48

 .2003 ،بريوت / البيضاء

قافة والطباعة والنشر  ، دار الث، ترمجة إمام عبد الفتاح إمامأصول فلسفة احلق، ل جورج ويلهلم فريديريكغهي .49

 .1981، القاهرة

التنوير ول، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام، دار األزء اجل ،) يف التاريخالعقل (التاريخحماضرات يف فلسفة ، ――  .50

 .2005، بريوت

 .2005بريوت،  / ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء اخلطاب الروائيحتليليقطني سعيد،  .51

  : باللغة الفرنسية-ثانيا

52. Adam Gean-Michel, Le récit, Editions P.U.F. 1984. 

53.  Benveniste Emile, Problème de linguistique générale، Tome II، Editions  

Gallimard، Paris، 1974. 

54. Bergson Henri، L’évolution créatrice, Editions presses universitaires de France 

Paris, 1959.  

55. Dupond Pascal et Cournarie Laurent, Phénoménologie (un siècle de 
philosophie), éditions Marketing, Paris, 2002.  

56. Gadamer Hans-Georg, Vérité et méthode (les grands lignes d’une 
herméneutique philosophique)، Traduit de l'allemand par Pierre Furchon et 

autres Editions de Seuil, Paris, 1996. 

57. Grondin Jean, L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine, librairie 
philosophique, Paris, 1993. 

58. Jervolino Domenico, Paul Ricœur une herméneutique de la condition humain 
(avec un inédit de Paul Ricœur), Editions Ellipses, Paris, 2002.  

59. Parente André, Cinéma narrativité, Editions L'harmattan, France, 2005. 

60. Laks André, La naissance de paradigme herméneutique، Presses universitaire 

de Lile، Paris، 1990. 

61. collections, Siècle de philosophie (1900-2000), Editions Gallimard\Centre 
pampibou، Paris, 2000. 

                          

                                         :ليزية باللغة اإلجن-3

62. Ballantyne Glenda, Creativity and critique (Subjectivity and agency in Touraine 
and Ricœur), Editions Brill, Leiden \ Boston, 2007. 



  ���س ا����در وا���ا��

 

 147 

63. Dallmary Fred, In search of good the life (A pedagogy for troubled times), The 
University press of Kentucky, American, 2007. 

64. Deneulin Séverine, Transforming unjust structures (The capability approach) 
Editions Springer, Netherlands, 2006.   

65.  Pellauer David, Ricœur: A guide for the perplexed, Editions Continum    
London, 2007.  

66. Venn Couze, Occidentalism (Modernity and subjectivity), Editions Sage 
London, 2000. 

67. Wood David, On Paul Ricœur (narrative and interpretation), Editions 
Routledge, London\ New York, 1991. 

  :الدوريات-1

  : باللغة العربية-أوال

 .1988، 8، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، عدد ألف .1

 .2004، 8، مركز النيل، القاهرة، عدد أوراق فلسفية .2

 .2006، 10، مركز النيل، القاهرة، عدد ―― .3

 .2005، دار توبقال للنشر، املغرب، 5، جملد فاتر فلسفيةد .4

 .2006، دار توبقال للنشر، املغرب، 6، جملد ―― .5

 .  2004، 1، شركة اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، عددالسرديات .6

 .1988، 3، مركز اإلمناء القومي، بريوت، عدد العرب والفكر العاملي .7

 .2000، 14د ، مكناس، املغرب، عدعالمات .8

 .1885/1986، 67باريس، عدد  / ، مركز اإلمناء القومي، بريوتالفكر العريب املعاصر .9

 .1986، 38باريس، عدد  / ، مركز اإلمناء القومي، بريوت――  .10

 .1987، 43باريس، عدد  / ، مركز اإلمناء القومي، بريوت――  .11

 .1989، 64/65باريس، عدد  / ، مركز اإلمناء القومي، بريوت――  .12

 .1989، 66/67باريس، عدد  / ، مركز اإلمناء القومي، بريوت――  .13

 .1992، 98/99باريس، عدد  / ، مركز اإلمناء القومي، بريوت――  .14

 . 1998 ،104/105باريس، عدد  / ، مركز اإلمناء القومي، بريوت――  .15

 .1999، 16، دار النشر املغربية، الدار البيضاء، عدد فكر ونقد .16



  ���س ا����در وا���ا��

 

 148 

 .1999، 38شرون لتوزيع املطبوعات والصحف، لبنان، عدد ، الناكتابات معاصرة .17

 .1999، 60، عدد الكرمل .18

 .2001، 452، دمشق، عدد املعرفة .19

 .2005، 1931، دار النهضة، بريوت، عدد املستقبل .20

 .2000، 5/6، دار ملتقى، مراكش، عدد امللتقى .21

  :الفرنسية باللغة -ثانيا

22. Magazine littéraire, Paris, n°359, 1957. 

23. ――  , Paris, n°390, 2000. 

  :ليزية باللغة اإلجن-ثالثا

24.  Philosophy today, Proquest, n°1973, 2002.  

 :املوسوعات .1

 .1999 ،، ترمجة جورج كتورة، املكتبة الشرقية، بريوتأطلس الفلسفةكونزمان بيتر وآخرون،  .1

 /ريوتب منشورات عويدات،،رمجة خليل أمحد خليل  ت الثاين،لداH-Q(،  (موسوعة الالند الفلسفيةالالند أندريه،  .2

 .2001باريس،  

، ترمجة أمحد 1.، ج)التقليد الغريب من سقراط إىل سوسري (، أعالم الفكر اللغويهاريس روي وجي تيلر تولبت .3

 .2004طرابلس،  /  بريوتدار أويا، / شاكر الكاليب، دار الكتاب اجلديد املتحدة

 :القواميس .2

، ترمجة منذر عياشي، املركز الثقايف القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسانيفر جان ماري، ديكرو ازوالد وسشا .1

 .2007بريوت،  / العريب، الدار البيضاء

 .1991فيلسوف، دار اخلطايب، املغرب، ) 100 (قاموس الفالسفةهاشم مجال،  .2

   :املعاجم-3

 : باللغة العربية-أوال

  ، حتقيق عامر أمحد حيدر، دار الكتب العلمية، بريوت الثاينلدا، لسان العرب، ابن منظور أبو الفضل مجال الدين. 1

2005.  

 .2009، دار أسامة، األردن، املعجم الفلسفيحسيبة مصطفى، .2 

 .2000، مكتبة مدبويل، القاهرة، ، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفةاحلفين عبد املنعم.3



  ���س ا����در وا���ا��

 

 149 

  لبنان،، الشركة العاملية للكتاب2.، ج)لفاظ العربية والفرنسية واإلجنليزية والالتينيةباأل ( املعجم الفلسفي،صليبا مجيل.4

1994. 

 ، بريوت، حتقيق داوود سلوم وآخرون، مكتبة لبنان ناشرون)معجم لغوي تراثي (كتاب العنيالفراهيدي اخلليل بن أمحد، .5

2004.  

 .2000مية، تركيا، ، املكتبة اإلسالاملعجم الوسيطمصطفى إبراهيم وآخرون، .6

  : باللغة الفرنسية-ثانيا

7 . Noëlla Baraquim et autres، Dictionnaire philosophie، Editions Armand Colin, Paris 

2007. 

  :مواقع إلكترونية .3

1. http://www.kwtamweer.com/articalesphp?articaleTD=1355. 

2. http://www.menbres.lycos.FR/minnber. 

3. http://www.philaroge.net/philo-fac. 

4. www.FondsRicoeur.fr. 

 

http://www.kwtamweer.com/articalesphp?articaleTD=1355
http://www.menbres.lycos.fr/minnber
http://www.philaroge.net/philo-fac
http://www.fondsricoeur.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�س ا�������ت�  
  

  151

  : فرنسي بأهم املصطلحات املترمجة ـفهرس عريب

    الصفحة  املقابل الفرنسي  املصطلح العريب
 Innovation / Création .133 - 130 - 101 - 98 - 72 -60- 42 -12  إبداع

  Innovation  إبداع داليل
sémantique 

.126   

 Oeuvres .131 - 125 - 124- 98 - 57 - 11  آثار

 La référence  اإلحالة االستعارية
métaphorique 

129.  

 Distanciation .123 - 8  أخذ مسافة

 Volontaire .18 - 17 - 10 – 8  إرادي

 Mauvaise volonté  سيئة/ةإرادة شرير
 

.15 -  11- 5 

.Terre promise 114  أرض موعودة  

Métaphore .134- 131 - 129 - 128 - 127 - 126 - 125 - 107 - 106 -  12  استعارة 6 

 .métaphoricité 130  استعارية

.Aliénation 123  استالب  

 Mythe  أسطورة
 

.123 - 122 - 116 - 111 - 52 - 40 - 11 

 Le mythe fondateur  األسطورة املؤسسة
 

111.  

 

 Horizon .133 - 99 - 94 - 44  أفق

 Familiarité .46 - 45 – 25  ألفة
 

 Production .129 – 126 – 54  إنتاج
  

 Déviation .11  احنراف

 Fusion des horizons .99 - 44  انصهار اآلفاق

.Asymétrie 62  الالمتاثل  

 Idéologie - 112 - 111- 110 - 109 - 108 - 107 - 106 - 105- 104 -102  إيديولوجيا
.132 - 117 -116  - 115 - 114 

 Icône .126 - 60  أيقونة

 Recherche .31  حبث

 Rhétorique .134 – 133 - 131 - 126 - 127 - 108  بالغة

 Structurant  .53  بنيائي 

 Structure  .126 - 125 - 87 - 71  بنية 

 Histoire 47 - 46 - 45 - 42- 40-37 - 34 - 33 - 32 - 31 - 26 - 4 - 3 - 2  تاريخ
69 - 67 - 63 - 62 - 60- 58 - 56 - 55 - 54- 53 - 52 - 50 - 48 

93 - 92 - 91 - 88 - 87 - 86 - 85 - 84 - 83 - 81 - 77 - 76 - 75 
.123 - 121 - 118 - 112 - 110 - 109 - 104 - 99 - 97 - 96 



�س ا�������ت�  
  

  152

.135 - 133 - 132 - 129 - 126 - 125 
 

 /Historicité  تارخيانية
Historicisme 

.38 - 37 - 36 

 Historité / Historisme .123 - 120 - 101 - 92 - 74 – 73 -69 - 59 - 57 - 56 - 39 - 34  تارخيية

 /Interprétation  تأويل
Herméneutique 

110 - 107 - 89 -  66 - 45 - 24 - 22 - 21 – 18 - 15 - 13 - 11 
.123 - 119 

 Justification .119 - 116 - 115 - 113 - 112 - 109 - 108  تربير

Totalisation  .77-  54  جتميع   

 Traditions .122 - 119 - 113 - 101 - 100 - 199 - 77 - 38- 37  تقاليد/ تراث

 Traditionalisme .123 - 101 - 99 - 98  تراثية

.Sédimentation 99  ترسب  

 Configure .71 - 48  تصور

 Configuration .133 - 130 - 125 - 119 - 74 - 71 - 53 - 39  تصوير

 Transcendantalisme  اتتعايل دون ذ
sans sujet 

.19 

 Explication historique .101 - 95 - 94 - 57 - 56  تفسري تارخيي

  Imitation .53 - 52 -51  التقليد 

 Représentation .54 – 52 - 51  متثيل

 Communauté  مجاعة تارخيية
historique 

.124 - 118 - 116 - 111 - 110 - 109 - 108 - 105 - 103 – 82 

 – Intrigue 62 - 54 - 53 - 52 - 49 - 48 - 47 - 46 - 44 - 43 – 42 - 41  حبكة
40 

.132 - 131 - 130 - 128 – 126 - 123 - 91 - 74 - 71 - 70 - 65 

.Précis 127  دقيق  

.Souillure 11  دنس  

. Durée 79  دميومة  – 11 

 Mémoire 111 - 110 - 109 - 101 - 96 - 83 - 79 - 72 - 64 - 40 - 33 - 14  ذاكرة
.113 - 112 

 Symbole .69 - 66 - 60 - 25 - 22 - 20- 17 - 15 – 12 - 10 - 9 - 4  رمز

.Schéma 67  رسم ختطيطي  

 Roman 112 - 95 - 89 - 77 - 73 - 72 - 63 - 58 - 54 - 45 - 42 - 25  رواية
.114 

 Voir- comme .130  - 128   مثل-الرؤية

 Temps 80 - 79 - 74 - 73 - 72 - 71 - 70 - 69 - 53 - 42 - 41 - 40 - 30  زمان
.114 – 101 – 98 - 82 

 Narrateur .126 - 29   سارد

 Récit historique 97 - 83 - 81 - 72- 70 - 60- 55 - 35 - 34 - 27 - 5 - 4 - 3  سرد تارخيي
120 - 119 - 118 -113 - 112 - 110- 109 - 106 - 103 - 100 

.134 - 132 - 129 - 126 – 125 - 124 – 123 - 122 

 Récit fiction .27  سرد خيايل

 Narratif 87 - 84 - 75 - 71 - 60 - 59 - 50 - 47 - 35 - 34 - 26 - 8 - 3   سردي
.131 - 103 - 93 

 processus de .30  سريورة اختالف     



�س ا�������ت�  
  

  153

différentiation 

.Chute 12  السقوط  

 Mal .60 - 18 - 17 - 13 - 11 - 10 - 9  شر

 .Poesies 52  الشعرية 

 Transparence .15 - 14  شفافية

 La forme symbolique   .60  الشكل الرمزي

 La forme narrative .60  الشكل السردي

 Le monde du texte .62  عامل النص

.Plot 49  عقدة  

- Signe .63  عالمة  10  

 Narratologie .28  السرديات-علم السرد

.Action 22  فعل  

.Verbe poétique 132  فعل شعري  

 Philosophie réflexive .17 - 16 – 14  فلسفة تأملية

 Compréhension  فهم سردي
narrative 

.100 - 95 - 92 – 25 

 Lecteur .133 - 128 - 63 - 55 - 53 - 45 - 44 – 35 - 27 - 22 – 21  قارئ 

 Lecture .133 - 132 - 51 - 49 – 44 - 24 - 21 – 20  قراءة

 Double  قصدية مضاعفة
intentionnalité 

10.  

.Etre simple 9  كائن بسيط  

 Cogito blesse .14  الكوجيطو اروح

 Involontaire .12 – 9  الإرادي

.Ordinaire 127  مألوف  

 Structure .70  مبنني

 Discordant .46 – 43  متضارب

- Concordant .46  متوافق 43  

.Mimesis 52  احملاكاة  

.Figure 127  جماز  

 Référence  مرجعية قصدية
intentionnelle 

124.  

.Narrataire 29  مسرود له  

 Sens 105 - 104 - 103 - 62 - 61 - 45 - 21 - 17 - 13 - 11 - 9 – 8  معىن
.131 - 126 - 125 – 111 

.Double sens 10  املعىن املزدوج  

– Paradoxe .80  مفارقة  7 1 



�س ا�������ت�  
  

  154

.composants 34  مكونة  

.Possible 116  ممكن  

.Transgression 127  منتهك  

.Tournant 8  منعرج  

 Intelligence narrative .91 – 57  مهارة سردية 

.la notion du récit 29   موضوعة السرد  

.Index 60  مؤشر  

 Négation .22  نفي

.Texte 17  نص  

 Identité .120 - 118 - 116 - 112 - 99 - 83 - 82 – 80 - 78  هوية

 Identité narrative .117 - 112 - 109 - 101 - 82 - 81 - 80 – 78 - 38  هوية سردية

 Identité personnelle .80 – 79 - 78  هوية شخصية

 Identité numérique .79 - 78  هوية عددية

 Le devoir de  واجب الذاكرة
mémoire 

98.  

. Etre- comme  131   مثل-الوجود - 130 

- Utopie .135 - 124 - 123 - 121 - 119 - 117 - 116 - 115 – 114  يوتوبيا  113  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ا	��م���س 
  

  156

      

  العلم                        رقم الصفحة
 ابن خلدون .33  -  32

 أرسطو .131 – 128 -74 -  72 -  70 – 52 - 51 -  49 - 48-  43 – 42 -  41 -  32

 أفالطون .109  – 51 – 22

 سريتوأل .110 – 105 – 104

 أوغسطني .74 – 73 – 72–71 – 70 – 41

 بارت روالن .63

 باشالر غاستون .10

 برغسون هنري .79

 بروديل فرنان .88 – 87 – 86 – 85

 بروست مارسل .54

  بنفنيست إميل  .92

 برينشتاين   .73 – 39

 بيكون فرانسيس .131 - 33 – 32

 تودوروف .97 - 72 – 28

 توماس مان .54

 توماس مور .113

 حامد أبو زيد .125

 يحرب عل .11

  جيور دانو برونو .113

 دانيت .132

 دستوت دي تريسي .103

 دلتاي .94 -  93



  ا	��م���س 
  

  157

  دوالكروا هنري .13

 ديكارت .17 – 15 – 14

   جونديوي  .2

 سقراط .128 -  32

 العروي عبد اهللا .132 - 105 – 33

 غادمري هانس جورج .127 - 123 – 101 – 100 – 99 – 97 – 95 – 75 – 58 – 44 – 37 –19

 غايل .56

 غراجني .112

  غرمياص .37 -  26

  بيارغرميال .122  – 111  –  96

 غريتز .105

 فرويد سيغموند .15  – 14

 فوكو ميشال .85  – 77

  ر لوسيانففي .85

  ماكسفيرب 108

 فني بول .90 -  89

 فيورباخ .107

  كانط اميانويل  .121 – 77 – 76  – 75 – 67 – 66 – 65

 كامبانيال توماسو   .113

 نغوودولك .100

 ليوتار .41

 مارك بلوخ .85

 ماركس .121 - 112 – 108 – 107 – 106 – 105 – 104 – 87 – 15 – 14

 مان توماس .54



  ا	��م���س 
  

  158

  ماامي .116 - 105 – 104

  مونزر توماس .113

  ميشال دو سارتو .93 -  84

  نيتشه .15 -  14

  هابرماس .123 – 105 – 101

 هايدغر . 133 - 93 – 81– 74 – 73 – 39– 38 – 237 - 

  دموندإهوسرل  .95 - 56 – 17 – 16 – 14

  هيغل   .101 - 80 – 77 –76– 66

  ديوود ديف  .2

  وولف فرجينيا .54

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��س ا�������ت  
  

  160

  فهرس املوضوعات

  2  املقدمة

 قراءة يف مسرية ريكور الفلسفية: من التأويلية إىل السردية: املدخل

I –8   من الرمز إىل النص  

  9  املنعرج الرمزي يف جتربة الشر-   أوال

  14   سؤال الذات يف جتربة البحث عن املعىن -   ثانيا

II –18   من النص إىل الفعل  

  18 رمنيوطيقا اللغة يف أفق اهل-أوال

  20 القراءة  الكتابة وجدل:  النص-ثانيا

III –23   من الفعل إىل السرد  

  23  الفعل نص مؤول-أوال

  24  دالالت الفعل النص-ثانيا

IV–26    من السرد إىل التاريخ  

  27  سرد خيايل-أوال

  28  سرد تارخيي-ثانيا

  28  الداللة اللغوية واالصطالحية للسرد-1

  31 ة اللغوية واالصطالحية للتاريخالدالل-2

 إمكانية اجلمع بني اخلطاب السردي واخلطاب التارخيي: الفصــل األول

I- 37 الطبيعة السردية للتاريخ  

  37   التكرار السردي وعالقته بالتاريخ-أوال 

  40   دور احلبكة واحملاكاة يف تفعيل عالقة التاريخ بالسرد- ثانيا 

  40 دور احلبكة -1

  43  احلياةاحلبكة و - أ

  46  احلبكة والتاريخ- ب

  51  دور احملاكاة -2



��س ا�������ت  
  

  161

II- 56 الطبيعة القصدية للتاريخ  

  56   تارخيية التاريخ–أوال 

  59   مستويات التاريخ- ثانيا 

  59 التاريخ الوثائقي -1

  59 التاريخ التفسريي -2

  59   الشعريالتاريخ -3

III- 60 الطبيعة الرمزية واخليالية للتاريخ  

  60   الرمز–أوال 

  61   اخليال–ثانيا 

  البنية األنطولوجية واالبستيمولوجية للسرد التارخيي: الفصـل الثاين

I- 69 أنطولوجيا السرد التارخيي  

  69   التجربة الزمنية لإلنسان يف السرد التارخيي-أوال 

  75  التاريخ وتعدد دوائر احلقيقة- ثانيا 

  78   من اهلوية الشخصية إىل اهلوية السردية-ثالثا 

  78 اهلوية الشخصية -1

  81 اهلوية السردية -2

II- 82 ابستمولوجيا السرد التارخيي  

  82   كتابة التاريخ-أوال 

  84 من النموذج العلمي إىل النموذج السردي -1

  90 من التاريخ السردي إىل السرد التارخيي -2

  92   جدلية الفهم السردي والتفسري التارخيي–ثانيا 

  95   الذاكرة التارخيية-ثالثا 

  95 فهوم الذاكرة التارخييةم -1

  97 مقوالت الذاكرة التارخيية -2



��س ا�������ت  
  

  162

 

  أبعاد السرد التارخيي: الفصـل الثالث

I-103  البعد اإليديولوجي  

  103   اإليديولوجيا مقاربة حول مفهوم–أوال 

  106   التاريخ ووظائف اإليديولوجيا–ثانيا 

  106  الوظيفة التحريفية -1

  108 الوظيفة التربيرية -2

  109  ة اإلدماجيةالوظيف -3

II-113  البعد اليوتويب  

  113   أزمة التعارض بني التراث واليوتوبيا–أوال 

  120  انفراج األزمة:  التأويل النقدي للسرد التارخيي–ثانيا 

III-124  البعد االستيطيقي  

  124   املرجع االستعاري للتاريخ–أوال 

  130   شعرية السرد التارخيي ومجالية التلقي–ثانيا 

  136  اخلامتة

  140  الفهـارس

  142  فهرس املصادر واملراجع  �

  151   املصطلحاتفهرس �

  156    األعالمفهرس �

  160 فهرس املوضوعات �

 

 
 
 



  ا�����

 

 2 

اه مقوالت نظرية السرد ميثل البحث الذي قدمناه دراسة نظرية وتطبيقية حاولنا من خالله اكتن    

بنظرية السرد التارخيي "وجتسداا الفعلية يف فلسفة بول ريكور وهلذا جاء البحث موسوما التارخيي 

   ".عند بول ريكور

 اللغوية حباث اليوم يف طليعة األ قد أصبحت والسرديةالدراسات التارخييةأن   فيهكمما الش    و

وهي اإلشكالية اليت احتلت حيزا معتربا يف منظومة الفكر املعاصر عامة وموقعا  .والفلسفية املعاصرة

بحث يتجلى يف اللذلك فالشكل العام إلشكالية  .مميزا داخل خارطة التفكري الغريب بشكل خاص

هل تشكل آراء ريكور اليت ؟   هل هي علم أم سرد؟ ما طبيعة املعرفة التارخيية : التاليةلتساؤالتا

  ؟ صاغها حول السرد والتاريخ نظرية يف السرد التارخيي

، إضافة إىل ذلك استعنا باملنهج واملنهج التحليليملعاجلة هذه اإلشكالية اعتمدنا املنهج التارخيي     

  .املقارن الذي فرضته الضرورة من حني آلخر

 كزاوية للدراسة فقد كان علينا لزاما تقسيم البحث يع السرد التارخي وحبكم اختيارنا ملوضو   

  .ل، خامتة وملحق للفهارسوثة فص ثال مقدمة،وفق ما رأيناه مالئما للجمع بني هذه التوجهات إىل

 فكان قراءة ملسرية ريكور الفلسفية من الرمز وصوال إىل السرد والتاريخ، من ،        وأما املدخل

هي  إشكالية التاريخ، ا فإشكالية السرد وأخري،إىل إشكالية الفعل ز إىل إشكالية النصإشكالية الرم

   .أهم اللحظات الفكرية اليت ختتصر مشروعه الفلسفي

 إىل أي مدى ينتمي التاريخ إىل احلقل :سؤال أساسي هومن  األول هفصلانطلق البحث يف     

على ومن مثة الوقوف ؟ إن غرض هذا التساؤل هو ضبط العالقة بني التاريخ والسرد  السردي

  .طبيعة التاريخ وهي باألساس ثالثية

    أما الفصل الثاين فقد توجهنا فيه إىل البحث عن املقوالت األنطولوجية واالبستمولوجية للسرد  

  .التارخيي 

جيا واليوتوبيا وعالقتهما بالسرد التارخيي فلكل عن اإليديولو    أما الفصل الثالث فكان للحديث 

  . منهما جانب إجيايب وآخر سليب، دور بناء وآخر مدمر، بعد تأسيسي وآخر مرضي

جمموعة من الفهارس منها فهرس األعالم الذين ورد ذكرهم يف احتوى البحث على    هذا وقد 

اجع املعتمدة، إذ استعنا مبجموعة املذكرة وثبت بأهم املصطلحات املترمجة وفهرس للمصادر واملر
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 هذا وقد بشكل خاص،" الزمان والسرد"من املصادر باللغتني العربية والفرنسية بشكل عام وثالثية 

  .رجعنا إىل بعض املراجع املتنوعة اليت تناولت فكر ريكور سواء بشكل معمق أو سطحي

    

  

 
 

                                            



 
 

Summary  

 

The present research represents, at the same time, "Paul Ricoeur theory’s of 

historical narrative" is intended as a study theoretical and practical concepts of historical 

narrative and its embodiment in actual philosophy of Paul Ricoeur.  

There is no doubt that historical studies and narrative have become today to the 

forefront of research and contemporary philosophical language, a problem that has 

occupied the scene, saying that the system of modern thought in general and ideal 

situation in terms of Western thought in particular. For this reason the problem of form, 

reflected in research in the following questions: What is the nature of historical 

knowledge? Is it a science or narratives ? Are the views expressed by Ricoeur on the 

history and narrative theory in the historical narrative?  

To address this problem we adopted the historical method and the analytic 

method, in addition to what we called the comparative method imposed by the need 

from time to time.  

Given that historical narrative, we have been asked to organize the search for 

ways to reconcile these guidelines to introduction, three chapters, conclusion and index.  

The introduction was somewhat of a philosophical reading of the philosophical 

Journey of Ricoeur, the symbol in the narrative and history, from problematic of the 

symbol with the text at problematic of action, the problem of narratives finally the 

problem of history, these are the most important moments in his intellectual journey, 

which summarized his philosophical project 

The first chapter deals the fundamental question is: to what extent the story 

belongs to the narration on the ground? The purpose of this question is to settle the 

relations between history and narrative, and remains on the nature of the story is 

essentially threefold.  

The second chapter is a study of epistemological and ontological categories of 

historical narrative.  

The third chapter, where it has deals with ideology and utopia and their 

relationship with the historical narrative, each side has a negative and a positive side, a 

constructive and a destructive role a constitutive dimension and dimension pathological.  

This research has contained a set of indexs, including intellectuals index cited in 

the dissertation. Also a second of the most important terms and an index of 



 
 

bibliographical sources used and references adopted, as we have hired a variety of 

sources in Arabic and French in general and the three volumes of  "Time and Narrative" 

in particular. As we have refer to some of the references dealing with different thoughts 

of Ricoeur, both in depth or superficial. 

 



Résumé  

 

La présente recherche dont le thème est « théorie de récit historique chez Paul 

Ricœur » a pour objet une étude aussi théorique que pratique des concepts de récit 

historique et sa manifestation effective dans la philosophie de Paul Ricœur. 

Il ne fait aucun doute que les études d'historique et narratif sont devenues 

aujourd'hui à la pointe de la recherche et la langue philosophique contemporaine, un 

problème qui a occupé l'espace, disant que le système de pensée moderne en général et 

une situation idéale dans le plan de la pensée occidentale en particulier. Pour cette 

raison l’ossature générale de la problématique s’est reflétée dans les interrogations 

suivantes:  

Quelle est la nature de la connaissance historique? Est-ce une science ou une 

narration? Et les opinions formulés par Ricœur sur l'histoire et la narration forment 

t’elles une théorie dans le récit historique? 

Pour traiter cette problématique nous avons adopté la méthode historique et la 

méthode d'analytique, en outre nous avons fait appel à la méthode comparative 

imposées par la nécessité du sujet de temps en temps. 

Etant donné que récit historique, nous avons été amenés à organiser cette recherche de 
façon à concilier ces orientations à introduction, trois chapitres, conclusion et index  

L'introduction  a été en quelque sorte une lecture du parcours philosophique de 

Ricœur, du symbole à la narration et à l’histoire, de  la problématique du symbole à 

celle du texte au problème et à celle de l'action, à la problématique du récit enfin la 

problématique  de l’histoire, ce sont là les moments les plus importants dans son 

parcours intellectuel, qui résument son projet philosophique. 

Dans le premier chapitre la question fondamentale posée est: dans quelle mesure 

l'histoire appartient à la narration sur le terrain? Le but de cette question est de rendre 

clair la relation entre histoire et narration et de l’appréhender donc la nature de l'histoire 

qui est essentiellement de trois ordres. 

Le deuxième chapitre consiste en une étude des catégories ontologiques et 

épistémologiques de la narration historique.  

Le troisième chapitre, quand a lui, traite de l'idéologie et l'utopie et leur relation 

avec le récit historique ; chacun a un aspect négatif et un autre positif, un rôle 



constructif et un rôle destructeur, une dimension constitutive et une dimension 

pathologique. 

Cette recherche a contenu un ensemble d'index, y compris un index des 

intellectuels cités dans le mémoire. Egalement un index des termes les plus importants 

et un index des sources bibliographiques utilisées, comme nous avons eu recours à une 

variété de références  en arabe et en français en général et les trois volumes de "Temps 

et récit" en particulier. Comme nous nous sommes référer à certains ouvrages traitant la 

pensée de Ricoeur, que ce soit d’une manière approfondie ou superficielle. 
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